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Overleg met Arriva en Provincie 
Limburg in Roermond 

Naar aanleiding van onze 
brandbrief aan Gedepu-
teerde van de Broeck en 
de vele reacties van be-

woners, politieke partijen, scholen en 
gemeente daarop, heeft op 20 septem-
ber j.l. overleg 
plaatsgevonden in 
het Arresthuis in 
Roermond met de 
beleidsmakers 
Openbaar Vervoer 
van de Provincie 
Limburg en Arriva. 
Bij dit gesprek wa-
ren aanwezig de 
Gemeente Kerkra-
de, de raadsfractie 
Ons Kerkrade en de 
Bewonersplatforms 
Noord en West. 
Tijdens  dit gesprek  

 
 
 
 
 

werd uitgebreid ingegaan op de  voor  
met  name Kerkrade-West slechte 
plannen in het voorgestelde OV-
reisnetwerk. Resultaten en bevindin-
gen van dit gesprek leest u volgende 
maand uiteraard in de wijkkrant met 
daarbij de nieuwe routekaart voor 
Parkstad. Nieuwsgierig naar de resul-
taten kijk dan op onze website 
www.kerkrade-west.nl voor een eerste 
indruk van de nieuwe manier van 
reizen met het Openbaar Vervoer 
ingaande 11 december a.s. 
 

 

Evenementen in oktober: 
9, 16, 19, 23, 26 en 30-10-2016: 10.30 uur 
Historische rondleiding Rolduc 
t/m 31-10-2016: Beeldentuin Yaka Abdij 
Rolduc 
t/m 31-10-2016: Expositie Olieverfschilde-
rijen Gabriela Stroe Abdij Rolduc 
t/m 4-11-2016: Expositie Autism-Art An-
dreaskerk Heerlen 
5 t/m 16-10-2016: Kinderboekenweek 
Donderdag 6-10-2016: 19.30 uur Cultuur-
avond West WerkplaatsK 
Vrijdag 7-10-2016: 19.00 uur Girls only – 
Heart beat Vue bioscoop 
Zaterdag 8-10-2016: 20.00 uur Lachen voor 
een Lach Rodahal 
Zondag 9-10-2016: 20.00 uur Sneak & Quiz 
Vue bioscoop 
Zondag 9-10-2016: 11.00-15.00 uur Open 
trouwlocatie Hof van Gaia 
Zondag 9-10-2016: 11.15 uur Huldiging 
jubilaris St. Rochus 
Zondag 9-10-2016: 11.00-18.00 uur Kera-
miekfestival Abdij Rolduc 
Donderdag 13-10-2016: Vue music – Mot-
ley Crue Vue bioscoop 
Donderdag 13-10-2016: 14.00-16.00 uur 
Inloopdag Mantelzorgers Verpleeghuis 
Hambos 
Zaterdag 15-10-2016: 19.30 uur Muziek 
Verbindt Heidsjer Tref. 
Zaterdag 15-10-2016: 19.11-20.00 uur 
Huldiging jubilarissen Sjtaater Tröate 
Zondag 16-10-2016: Sneak &  Quiz Vue 
bioscoop 
Zondag 16-10-2016: 11.30 uur Dialectmis 
met St. Callistus Terwinselen 
Zondag 16-10-2016: 10.00-12.30 uur Tech-
nische dag Sportkwekers Zaal Fohler 
Maandag 17-10-2016: 19.30 uur Opera – 
Cosi Fan Tutte Vue bioscoop 
Dinsdag 18-10-2016: 14.00 uur Vue Plus – 
Love & Friendship Vue Bioscoop 
Donderdag 20-10-2016: 19.00 uur Vue 
Theatre – Miss Saigon 25th Vue bioscoop 
21 en 22-10-2016: 19.00-23.00 uur Hallo-
ween GaiaZoo 
Zaterdag 22-10-2016: 19.45 uur RodaJC-
ADO PL Stadion 
Zondag 23-10-2016: 20.00 uur Sneak & Quiz 
Vue bioscoop 
 

Zondag 23-10-2016: 11.00-17.00 uur Munten-
tentoonstelling Abdij Rolduc 
Dinsdag 25-10-2016: 14.00 uur Opera – 
Cosi Fan Tutte Vue bioscoop 
Woensdag 26-10-2016: 20.00 uur Ladies 
only – Hartenstrijd Vue bioscoop 
Woensdag 26-10-2016: Circus Louis Knie 
Bekkerveld Heerlen 
Vrijdag 28-10-2016: 19.30 uur Bonus op 
Actie Zaal d’r Belg 
28 en 29-10-2016: 19.00-23.00 uur Hallo-
ween GaiaZoo 
28 en 29-10-2016: 19.00-24.00 uur Hallo-
ween in Mondo Verde 
28, 29 en 30-10-2016: 17.00 uur Biënnale 
WMC Abdij Rolduc 
Zondag 30-10-2016: 20.00 uur Sneak & 
Quiz Vue bioscoop 
Zondag 30-10-2016: 10.00-17.00 uur Sein-
wezendag Station Simpelveld 
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9, 16, 19, 23, 26, 30  oktober 
Historische rondleiding Rol-
duc 
Historische rondleiding door Abdij 
Rolduc. Aanvang: zondag 10:30u. 
In de schoolvakanties ook op 
woensdagmiddag om 16:00u. 
Aanmelden via de receptie. Prijs 
€6,50 p.p. incl. 1 kop koffie/thee. 
Elke eerste zondag van de maand 
is er ook een Duitse rondleiding 
om 11:00u.   
   

t/m 31 oktober Beeldentuin 
Yaka 
Beeldentuin Yaka. Onze Franse 
cour is omgetoverd tot een echte 
beeldentuin. Galerie Yaka uit 
Brunssum exposeert ca. 50 in-
drukwekkende kunstwerken van 
een groot aantal gerenommeerde 
Zimbabwaanse kunstenaars. Te-
vens staan enkele beelden op ons 
terras (binnencarré). Dagelijks 
gratis te bezichtigen.  
   

t/m 31 oktober Expositie 
Olieverfschilderijen 
Expositie Olieverfschilderijen 
"Van natuur houden". Gabriela 
Stroe heeft in de loop van de tijd 
en door het volgen van diverse 
academische studies een eigen stijl 
ontwikkeld. Zij brengt meestal de 
verf direct op het doek aan zonder 
voorafgaande te schetsen. Bloemen 
vormen voor haar een grote bron 
van inspiratie en dat weerspiegelt 
zich in haar olieverfschilderijen. 
Dagelijks gratis te bezichtigen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.artstroe.com.   

 

Autism/Art in Andreaskerk 
in Heerlen 
Expositie met tekeningen van 
kinderen met autisme in de Andre-
askerk in Heerlen tot 4 november 
2016 
Openingstijden: dinsdag t/m vrij-
dag van 10.00 - 12.00 uur; zondag 
na de viering van 10.30 uur. 
Groepjes kunnen op afspraak altijd 
in de middaguren. Ze kunnen 
daarvoor contact opnemen met 
Marga Meyer (045-5415177). 
Adres: Andreaskerk, Palestina-
straat 326, Heerlerbaan 
De tentoonstelling bestaat uit 
tekeningen die zijn gemaakt door 
Celine Senden en Isa Verbaak. 
Beide leerlingen volgen bij de 
Vrije Akademie onder begeleiding 
van Ger Koks een teken-en schil-
dercursus. In deze cursus gaan de 
kinderen creatief aan de slag en 
worden de praktische, technische 
vaardigheden en persoonlijke 
ontwikkeling gestimuleerd. Het 
plezier van de kinderen staat hier-
bij voorop en dit is ook duidelijk 
terug te zien in de tentoongestelde 
werken. De onderwerpen zijn zelf 
gekozen of in overleg met de 
cursusbegeleider (Ger Koks) be-
paald. Er wordt gewerkt met veel 
verschillende materialen waarbij 
bijvoorbeeld ook de vingers vies 
worden (iets wat kinderen met 
autisme vaak moeilijk vinden). 
Soms is het een hele overwinning 
voor de kinderen om met houts-
kool, krijt en verf te werken. Het is 
geweldig om de kinderen vanuit 
hun eigen visuele wereld te zien 

werken waarbij de verbeelding 
geen grenzen kent. De cursusruim-
te is prikkelarm ingericht waardoor 
prikkels van buitenaf vermeden 
worden en dit werkt prettiger voor 
Celine en Isa. De kinderen en ook 
begeleider Ger Koks zijn apetrots 
op de resultaten en zijn ook zeer 
vereerd met deze expositie! 
Momenteel is er nog ruimte voor 
meer kinderen in de cursus. Voor 
vragen kunt u terecht bij de Vrije 
Akademie ZOM in Kerkrade, tel: 
045 737 03 02; e-mail: in-
fo@vazom.nl. Voor informatie 
kijk dan ook op www.vazom.nl  
Meer informatie voor de pers via 
n.savelsbergh@vazom.nl of 045-
7370302 of 06-46201011.  
 

Kinderboekenweekgeschenk 
Gratis in de boekwinkel bij beste-
ding van € 10,- aan kinderboeken, 
van 5 t/m 16 oktober 2016 
Dolf Verroen schrijft al zestig jaar. 
Zijn omvangrijke oeuvre leverde 
hem belangrijke prijzen in binnen- 
en buitenland op. Hoogste tijd om 
een bijzonder boek te schrijven: het 
Kinderboekenweekgeschenk. Titel: 
Oorlog en vriendschap. Een prach-
tig verhaal over vriendschap in 
oorlogstijd. De illustraties zijn van 
Charlotte Dematons. 
 

 
 

Cultuuravond West start 
nieuw seizoen 

Bewonersplatform 
Kerkrade-West 
organiseert samen 
met Werkplaats K en 

de Vrije Academie ZOM een 
nieuwe reeks lezingen over kunst 
en cultuur. Deze vinden plaats in 
het gebouw Elbereveldstraat 105 in 
Kerkrade-West (achter de Cam-
pus). Elke lezing start om 19.30 
uur. De entree bedraagt 2,50 incl. 
koffie/thee. 
Donderdag 6 oktober: Kunsthis-
toricus Arjen van Prooijen over 
‘Grootse en meeslepende heden-
daagse kunst”. 
Deze lezing gaat over hedendaagse 
kunst die zowel imponeert door het 
grote formaat als ook door de 
gekozen techniek, verbeelding en 
het thema. Arjen vertelt over de 
enorme werken van naoorlogse 
kunstenaars zoals Christo, Claes 
Oldenburg, Gordon Matta Clarc en 
Walter de Maria. Het zijn kunst-
werken die je raken en meevoeren 
met de inhoud.  
 
 

Voorverkoop Sprookjeseve-
nement Simpelveld begonnen 
Op 21 oktober vindt de 5-de editie 
van het bekende Sprookjesevene-
ment plaats. 
Om lange wachtrijen aan de kassa 
in de Sportlaan te Simpelveld te 
voorkomen is het handig om voor-
af uw kaartje te kopen. 
De entreeprijs is weer laag gehou-
den: kinderen € 1,50, overigen € 
2,50. 
U kunt vanaf nu uw kaartje kopen 
bij de diverse voorverkoopadres-
sen:  
Friture Oranjeplein, Oranjeplein 
1A, Simpelveld. 
Speelgoedzaak Play Town, Kloos-
terplein 42C, Simpelveld. 
Bakkerij Ivo Dreessen, Wilhelmi-
nastraat 27, Bocholtz. 
Harlekino Hobby, Passage 15, 
Gulpen. 
Stef Shoes, Tyrellsestraat 7, Vaals. 
Klieë veer, Grupellostraat 40, 
Kerkrade. 
De organisatie van deze magische 
wandeling is in handen van de 
Stichting Culturele Evenementen 
Simpelveld, in samenwerking met 
evenementenorganisatie Puur 
Weijers en Weijers, bedenkers van 
unieke momenten. 
Het heerlijk avondje is weer geko-
men. Het loont de moeite om op 
vrijdagavond 21 oktober van deze 
tocht te komen genieten en daarbij 
op meer dan 20 plekken een mooie 
act te beleven. 
U kunt starten tussen 18.30 uur en 
20.30 uur. 
 
Lachen voor een Lach 
Op zaterdag 8 oktober 2016 vind 
de tweede editie van succesvolle 
Lachen voor een Lach plaats in de 
Rodahal te Kerkrade. De avond 
begint om 20.00 uur (zaal open 
vanaf 19.00 uur). 
 

Open Trouwlocatie: 
Op 9 oktober kun je Hof van Gaia 
bezoeken tijdens de open trouwlo-
catie van 11.00 tot 15.00 uur. Kom 
vrijblijvend een kijkje nemen en 
ontdek welke mogelijkheden Hof 
van Gaia biedt voor de mooiste dag 
van je leven.  
Maak deze dag ook kennis maken 
met bedrijven inzake het organise-
ren van je bruiloftsdag. 
 
Mötley Crüe: The End een-
malig bij Vue Kerkrade 
Op donderdag 13 oktober maakt 
Vue Kerkrade  het mogelijk om het 
laatste concert van Mötley Crüe 
inclusief interviews en ander mate-
riaal te zien op het grote doek. 
Aanvang van de voorstelling is 
19:00. Tickets à €12,50 zijn te 
koop via www.vuecinemas.nl, Vue 
app of aan de kassa. 
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Jubilerend kerkkoor St. Ro-
chus eert gouden jubilaris 
Lambert Werry 
Op zondag 9 oktober a.s. zal 
tijdens de h. mis van 11.15 uur de 
Missa  In G Dur van Frans Schu-
bert worden uitgevoerd door het 
kerkkoor st. Rochus van Spekhol-
zerheide, kerkkoor Schandelen, 
kerkraads symfonieorkest en de 
solisten Janine Kitsen, Niek Her-
mans en Frans Kokkelmans. Te-
vens zullen nog drie andere werken 
worden uitgevoerd alles o.l.v Char-
les  Steffann. 
Dit b.g.v. het 165 jarig bestaan van 
het st. Rochuskoor. Hoofdcelebrant 
is pater Martin Werry o.s.b. in 
concelebratie met pastoor Sweer, 
pastor Knubben en diaken Cuve-
lier. 
Bij deze viering is uiteraard ieder-
een welkom. 
 

Keramiekfestival 9 oktober 
Keramiekfestival JOKO Events 
BV organiseert een keramiekfesti-
val op de Franse cour van Abdij 
Rolduc. Aanvang: 11:00u tot 
18:00u. Entree: € 2,50 p.p., kin-
deren tot 14 jaar gratis. Kijk voor 
meer informatie op www.joko-
events.nl.   
 

Aanleg Buitenring rondom 
GaiaZOO 

Onlangs startte diverse 
werkzaamheden ter 
hoogte van GaiaZOO in 
het kader van de aanleg 

van de Buitenring. Om de werk-
zaamheden uit te kunnen voeren is 
de Kerkradersteenweg gedeeltelijk 
afgesloten. Graag brengt GaiaZOO 
via dit bericht haar Vrienden op de 
hoogte van deze werkzaamheden. 
Bij een volgend bezoek kun je hier 
namelijk mogelijk hinder van 
ondervinden. GaiaZOO is te allen 
tijde bereikbaar, alleen wellicht via 
een andere route dan voorheen. 
Verkeersmaatregelen tot eind 2017  
-Vanaf 30 september 2016 sluit de 
nieuwe rotonde ter hoogte van 
GaiaZOO aan op de Kerkra-
dersteenweg en is de tijdelijke weg 
ter hoogte van de Tunnelweg 
gereed. 
 

 
-Vanaf dit moment rijdt zowel het 
auto- als het (brom-)fietsverkeer 
over de nieuwe rotonde, de tijdelij-
ke weg (bypass), de Tunnelweg en 
de Strijthagenweg (zie situatiete-
kening). 
-Deze doorgaande route blijft voor 
het verkeer in beide richtingen (van 
en naar Kerkrade) tot eind 2017 
van kracht. 
-GaiaZOO blijft bereikbaar. 
Mocht je naar aanleiding van dit 
bericht nog vragen hebben over de 
werkzaamheden, mail dan naar 
info@buitenringparkstadlimburg.nl 
of bel met het serviceloket van de 
Buitenring via (045) 800 19 40 
(lokaal tarief). Kijk op 
www.buitenring.nl voor de meest 
actuele informatie.    
 

Muziek Verbindt WEST 
Muziek verbindt, verbroedert en 
zorgt ervoor dat mensen bij elkaar 
komen. Zo ook op zaterdag 15 
oktober aanstaande. Dan zullen 
Koninklijke Harmonie St. Caecilia 
te Spekholzerheide o.l.v. Léon 
Simons en Harmonie Ste. Marie 
Gracht o.l.v. Marcel Jungen samen 
voor het voetlicht treden. 
Bijzonder is dat beide verenigingen 
musiceren in Kerkrade West ofte-
wel WEST. Harmonie St. Caecilia 
musiceert al heel wat jaren in het 
Heidsjer Tref. te Spekholzerheide. 
Later sloot ook Harmonie Ste. 
Marie aan en verhuisde van het 
trefcentrum de Gracht eveneens 
naar het Heidsjer Tref. 
Wat beide verenigingen verbindt is 
niet alleen de muziek, maar daar-
door ook de locatie waar wordt 
gemusiceerd. Het Heidsjer Tref. in 
het bijzonder staat dan ook centraal 
bij deze gelegenheid. Centraal 
omdat deze locatie aan beide ver-
enigingen de ruimte en mogelijk-
heden biedt om de activiteiten van 
beide verenigingen te kunnen 
ontplooien. 
Dit thema staat dan ook centraal 
tijdens dit gezamenlijke concert. 
De opbrengsten die door middel 
van een vrije gave kunnen worden 
gegeven, worden dan ook gedo-
neerd aan het verenigingsgebouw. 
U bent van harte uitgenodigd voor 
het concert wat om 19.30 begint en 

waarvan de locatie inmiddels voor 
zich spreekt. 
Koninklijke Harmonie St. Caecilia 
zal de aftrap geven met hun eigen 
unieke, iets meer klassiek getinte 
programma. Na de pauze zal Har-
monie Ste. Marie voor het voetlicht 
treden met een iets lichter muzikaal 
programma. Daarna zullen beide 
verenigingen gezamenlijk voor het 
voetlicht treden met hun beide 
dirigenten. 
WEST heet u van harte welkom. 
 

CC de Sjtaater Tröate   3x11 
jaar 
Op zaterdag 15 oktober bestaat 
het “Carnavals Comité de Sjtaater 
Tröate” exact 3 x 11 jaar.  
Het weekend van 15/16 oktober 
staat volledig in het teken van dit 
jubileum. 
Bij deze willen wij iedereen van 
harte uitnodigen voor de jubileum-
receptie van het Carnavals Comité 
en huldiging van de jubilarissen. 
Deze receptie vindt plaats op za-
terdag 15 oktober in het “Sjtaater 
Hoes” aan de Schaesbergerstraat 
27 te Terwinselen - Kerkrade. Tijd 
19.11–20.30 uur.  
De jubilarissen zijn:  
Sigi Lang  3x11 jaar 
Jo Scholl  2x11 jaar 
John Paffen  1x11 jaar 
Na afloop is er een gezellig samen-
zijn met muziek van “Marvin 
Entertainment”. Dan is er zeker 
gelegenheid om een praatje te 
maken en nog eens herinneringen 
op te halen uit het verleden. 
Ook hierbij is iedereen van harte 
welkom en zin heeft in een gezellig 
uurtje onder de klanken van onze 
Deejee. 
 

St. Callistus luistert dialect-
mis op 
Op zondag 16 oktober viert Mu-
ziekvereniging St. Callistus Ter-
winselen haar patroonsfeest. In dat 
weekeinde viert ook CC de Sjtaater 
Tröate het 3 x 11-jarig jubileum  en 
daarom wordt deze feestdag om 
10.00 uur begonnen met een dia-
lectmis in de parochiekerk van 
Terwinselen. Medewerking aan 
deze mis verleent ook zanger Paul 
van Loo. 
Na afloop van de mis, worden de 
jubilarissen van St. Callistus om-

streeks 11.30 uur gehuldigd in het 
Sjtaater Hoes. Dit jaar zijn er 3 
jubilarissen die allen 25 jaar lid 
zijn van de vereniging, te weten 
hoboïste Rita Hustinx, hoornist 
Peter Kokkelkoren en alt-
saxofonist Fer Rosenke. 
Het carnavalscomité biedt vervol-
gens zijn leden, de leden van St. 
Callistus en genodigden een koffie-
tafel aan. Onder de klanken van 
Marvin Entertainment wordt de 
dag feestelijk voortgezet. 
 

 
 

Kanarievereniging Sport-
kwekers organiseert techni-
sche dag 
Kanarievereniging Sportkwekers 
organiseert, in samenwerking met 
het gewestelijk bestuur van de 
Algemene Nederlandse Bond van 
Vogelhouders, een technische dag 
op zondag 16 oktober 2016. 
Tijdens deze technische dag kun-
nen alle mensen die vragen hebben 
over kleur kanaries, postuur kana-
ries, exoten, parkieten en Europese 
cultuur vogels, terecht bij keur-
meesters die aangesloten zijn bij de 
A.N.B.v.V.. 
Ook bestaat de mogelijkheid om 
zelf vogels, waarover vragen zijn, 
mee te nemen, zodat de betreffende 
keurmeester hierover iets kan 
vertellen. 
De technische dag is helemaal 
gratis te bezoeken en is geopend 
van 10.00 uur tot 12.30 uur en 
wordt gehouden in Café Wilhelmi-
na/Fohler, Akerstraat 166, Kerkra-
de. 
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Halloween in GaiaZOO 
Kom met Halloween 
griezelen in GaiaZOO! 
op 21, 22, 28 en 29 
oktober 2016 van 19.00 

tot 23.00 uur.  
Tijdens Halloween transformeren 
in GaiaZOO mens en dier in 
bloeddorstige zombies en de hele 
ZOO wordt overgenomen. Er 
heerst groot gevaar…een bezoek 
aan GaiaZOO tijdens de GaiaZOO 
Animal Zombie Nights is dan ook 
op eigen risico!! Leeftijdsadvies 
12+  
Koop direct e-tickets á € 10 op 
www.gaiazoo.nl 
GaiaZOO abonnementhouders 
betalen €5. Voer hiervoor in de 
speciale webshop je abonnements-
nummer in, bestaande uit 6 cijfers.  
Heeft je abonnementsnummer geen 
6 cijfers? Start dan eerst met een 0 
of 00 om in totaal op 6 cijfers uit te 
komen. | let op: abonnements-
nummer slechts 1 keer geldig! | 1 
gereduceerd e-ticket per persoon |   
 

Halloween The Villains II 
Halloween “The Villains I” van 
Twilight Fantasy Productions & 
Mondo Verde was een groot suc-
ces! Dit vraagt natuurlijk om een 
vervolg! Op vrijdag 28 en zater-
dag 29 oktober kun je in Wereld-
tuinen Mondo Verde terecht voor 
een portie stuipen op het lijf tijdens 
Halloween “The Villains II”.  
Als de duisternis valt, zal de oor-
spronkelijke mooie wandelroute 
van Mondo Verde veranderen in 
een onheilspellende tour door 8 
verscheidene scary zones. Geniet 
na iedere avond griezelen van een 
vette afterparty met DJ’s in “Hell 
Hambra”. Bezoek het plein om 
leuke Halloween en Fantasy spul-
letjes te scoren bij de Halloween & 
Fantasy market, een lekker Hallo-
ween drankje en lekkernijen te 
nuttigen!  
 

Dagtrip naar kerstmarkt 
Düsseldorf 
De afgelopen twee jaar hebben 
parochianen van het cluster Kerk-
rade-West de kerstmarkten van 
Essen en Köln bezocht. Dit jaar is 
gekozen voor de sfeervolle kerst-

markt van Düsseldorf. De vele 
winkels in advent- en kerstsfeer 
zullen ook zeker uitnodigen om 
eens even binnen te lopen. Met het 
bezoeken van een kerstmarkt aan 
het begin van de Advent, mag 
eenieder direct merken dat een 
bijzondere tijd in het kerkelijke 
jaar is aangebroken. 
De dagtrip staat gepland, in de 
eerste week van de Advent, op 
maandag 28 november. Wij ver-
trekken om 08.00 uur en zullen 's 
avonds rond 19.30 uur weer thuis 
zijn. De opstapplaats van de bus is 
de  Kerkstraat te Spekholzerheide 
(pleintje naast de H.Martinus 
kerk). De kosten van de busreis 
bedragen € 15,- per persoon. Aan-
melding verloopt via mw. B. 
Wiermans, Lourdesstraat 16, tel. 
045-5421835.    
 

23 oktober Muntententoon-
stelling 
Muntententoonstelling De stichting 
Eurode 2000+ organiseert een 
Middeleeuwse muntententoonstel-
ling in Abdij Rolduc. Aanvang: 
11:00u tot 17:00u. 
 

Bewonersplatform zet vrij-
willigers in Kerkrade-West in 
het zonnetje 

Op vrijdag 28 ok-
tober a.s. zal weder-
om een aantal vrij-
willigers uit Kerkra-

de-West in zaal Café d´r Belg aan 
de Industriestraat de Bonus op 
Actie in ontvangst mogen nemen.  
Dit project is in 2006 door het 
Bewonersplatform gestart en wordt 
gefinancierd uit het wijkbudget 
leefbaarheid van de gemeente 
Kerkrade. Bewoners die initiatie-
ven nemen om de leefbaarheid in 
hun buurt te verbeteren worden 
genomineerd voor deze Bonus op 
Actie. 
De genomineerden krijgen deze 
Bonus op Actie voor hun belange-
loze inzet voor straat, buurt of wijk 
en werd de waardering hiervoor tot 
uitdrukking gebracht met het over-
handigen van een oorkonde en een 
geldbedrag. Uit de reacties van de 
genomineerden werd duidelijk, dat 
hun betrokkenheid bij buurt en 

bewoners groot is en zij hun activi-
teiten vaak als heel vanzelfspre-
kend zien. 
Het Bewonersplatform hoopt, dat 
deze bedankdag ook anderen zal 
stimuleren om zich in te zetten 
voor hun buurt of straat, zoals de 
dit jaar genomineerden al tientallen 
jaren doen. Het Bewonersplatform 
wordt graag getipt over mensen die 
voldoen aan de voorwaarde: vrij-
willige en belangeloze inzet voor 
de buurt en zijn bewoners op welk 
terrein dan ook.  
 

Seinwezendag  
Zondag 30 oktober 
organiseert ZLSM de 
Seinwezendag 2016. 
Ieder die geïnteresseerd 

is in de klassieke beveiliging is van 
harte uitgenodigd. Tijdens deze 
Seinwezendag zullen we een uit-
gebreide blik achter de schermen 
geven van het seinwezen bij de 
ZLSM. 
Het programma begint om 10.00 u 
met ontvangst op station Simpel-
veld met koffie (of thee) en een 
stuk Limburgse vlaai. Na de pre-
sentatie over klassieke seinen en 
verschillende blokstelsel gaan we 
de vier posten bezoeken. Je krijgt 
daar ook de kans om het een en 
ander te bedienen en van dichtbij te 
bekijken. 
Die dag zal er speciaal een extra 
(goederen)trein rijden die niet in de 
reguliere dienst gepland is. 
Je kunt je opgeven via seinwe-
zendag@gmail.com. 
Kosten voor deze dag bedragen 
€15,00 per persoon en kunnen 
worden betaald bij aankomst. Dit is 
inclusief koffie/thee, vlaai, een 
lunch en natuurlijk een rit met de 
(stoom)trein. 
De posten zullen allemaal bemand 
zijn die dag. En er zullen vrijwil-
ligers van de ZLSM zijn om de 
presentatie te houden, de groep te 

begeleiden en uitleg te geven. 
 

28, 29 & 30 oktober Biënnale 
WMC 
WMC Kerkrade organiseert de 2de 
Biënnale voor hout- en koperen-
sembles. Topmusici zullen lessen 
en workshops verzorgen aan bla-
zersensemble van amateurs, stu-
denten en jonge professionals. Elke 
dag tijdens dit eerste weekend 
vinden er om 17:00u. de Five 
O’clock Concerts plaats in Abdij 
Rolduc. Kijk voor meer informatie 
op: 
http://www.wmc.nl/nl/evenemente
n-wmc/biënnale-met-wedstrijd-
2016/algemene-informatie-
biënnale-met-wedstrijd-2016-wmc-
kerkrade.   
 

Jubileum diaken Math Cuve-
lier 
In november zal het 25 jaar gele-
den zijn dat onze diaken Drs. Math 
Cuvelier uit de handen van toen-
malige bisschop Gijsen de diaken-
wijding mocht ontvangen. Meer als 
de helft van deze tijdsspanne heeft 
hij binnen ons cluster doorgebracht 
en daar op bezielende wijze invul-
ling gegeven aan het diaconaat en 
zijn zending. 
Daarvoor willen wij hem onze 
welgemeende dank betuigen in 
woord en gebaar. Wij nodigen u 
van harte uit voor een plechtige 
eucharistieviering op zaterdag 29 
oktober 2016 om 18.00 uur in de 
H. Jozefkerk te Kaalheide. Na de 
eucharistieviering zal er gelegen-
heid zijn om de Diaken persoonlijk 
te feliciteren. Daarna kunt u elkaar 
op een informele wijze ontmoeten 
onder het genot van een kopje 
koffie achter in onze kerk. 
 

Inleveren kopy voor het novem-
ber-nummer van de wijkkrant 
Westernieuws vóór 15 oktober. 
westernieuws@kerkrade-west.nl 



De nieuwe MFA in West heeft sinds kort
een echte naam: 't Westhoes. In juni deden
we een oproep om namen aan te dragen.
Zo'n 60 mensen namen de moeite één of
meerdere namen in te dienen. Op dinsdag
12 juli kwam de 9-koppige jury bijeen om
zich te buigen over alle namen die waren
binnen gekomen. De jury bestond uit
afgevaardigden van de toekomstige
verenigingen, van het Bewonersplatform
Kerkrade-West, van de zorgpartners, van
de gemeente, HEEMwonen en enkele
bewoners uit West. Samen werd
besproken welke zaken belangrijk zijn
voor een naam. Zo werd aangegeven dat
het liefst 'West' in de naam moest voor
komen, omdat het om het
gemeenschapshuis voor de hele wijk gaat.
Verder moest de naam kort en krachtig
zijn en makkelijk uit te spreken. Ook
moest de nieuwe naam iets zeggen over de
functies van het gebouw dan wel over de
verbinding. En het liefst een naam met
dialect erin.

Na een aantal rondes, waarbij steeds
minder namen overbleven, kwam de jury
uiteindelijk unaniem tot een oordeel. De
nieuwe naam wordt .'t Westhoes

Deze naam werd ingediend door twee
mensen, namelijk Sandra van der Borght
en Fred Consten. Van harte gefeliciteerd!
Zij ontvingen toegangskaarten tot allerlei
Kerkraadse attracties.

De nieuwe naam voor het

Multi Functioneel Centrum

wordt ´t Westhoes

“

”

Op dit moment wordt druk gewerkt aan
het vinden van een aannemer om het plan
van de architect te gaan uitvoeren. Deze
zogenaamde aanbesteding zal in oktober
worden afgerond. De daadwerkelijk start
van de bouw is naar verwachting in
december van dit jaar. Na de zomer van
2017 is het gebouw klaar en kan met de
inrichting en verhuizing worden begonnen
zodat daarna van 't Westhoes gebruik kan
worden gemaakt.

Nieuwe naam De bouw

´t Westhoes

Sociaal Programma Naast de zichtbare veranderingen in
Kerkrade-West zoals 't Westhoes, Park
West, de sloop en nieuwbouw van
woningen en het renoveren van de
woningen en openbare ruimte in de
Bestaande Wijk van Morgen, is het
minstens zo belangrijk om te investeren in
de mensen die in het gebied wonen. De
mensen maken het gebied, ze wonen en
leven met elkaar in de buurt en wijk. Het
sociaal programma is bedoeld om mensen
uit de wijk te helpen bij hun persoonlijke
ontwikkeling, maar ook de leefbaarheid in
de buurt te verbeteren. Ook in 2016 loopt
het sociaal programma door met allerlei
activiteiten en projecten.

Binnen het project 'laaggeletterdheid' is in
september weer de taalgroep van start
gegaan. Daarnaast draaien de
Kansenwinkels in de Akerstraat op volle
toeren. In december 2015 werd de vierde
winkel 'Re-Cycle' geopend. Mensen die
een actieve vrijwilligersrol willen hebben,
kunnen zich bij de kansenwinkels melden.
De buurtkamer gaat eveneens weer van
start met tal van activiteiten mede
ondersteund door onze actieve
opbouwmedewerkers in de wijk. Meer info
is te vinden op de Facebookpagina van de
Buurtkamer.



Buurtfeest D´r Jemus Jaad

VervolgNieuwe inrichting

In 2015 is in Park West het Festival van de
Toekomst georganiseerd. Naar aanleiding
van de vele positieve reacties uit de buurt
en de wijk hebben enkele buurtbewoners
het plan opgevat om dit jaar een buurtfeest
te organiseren in het park en hier eventueel
een jaarlijks evenement van te maken. Op
zaterdag 10 september was onder de
stralende zon de première van het
buurtfeest. Het feest was een groot succes.
Er worden al voorzichtig plannen gemaakt
voor het jaar 2017.

De voormalige speeltuin aan de
Kasperenstraat in de Heilust krijgt
binnenkort een nieuwe bestemming: 'D'r
Jemus Jaad'. Wijkbewoners Elly en
Willem zijn de initiatief- nemers voor
deze nieuwe ontwikkeling. Samen met
HEEMwonen en de gemeente Kerkrade is
er overeenstemming bereikt om een
gedeelte van de voormalige speeltuin om
te toveren tot een soort van groente-
kruiden- en fruittuin. Na een
aanloopperiode van +/- 2 á 3 jaar is het de
bedoeling dat de Jemus Jaad zelf de
kosten kan gaan dragen.

Hiervoor zullen tegen een geringe
vergoeding de producten uit eigen tuin
verkocht gaan worden. Er is al het nodige
werk verzet om de tuin geschikt te maken
voor het project. Als het eenmaal zover is
en letterlijk de vruchten van alle inzet
geplukt kunnen worden, is het ook de
bedoeling dat er 'workshops' gegeven gaan
worden zoals bijvoorbeeld koken met
groenten en kruiden uit eigen tuin, het
maken van jam enzovoorts.
Het ligt ook in de planning dat 'D'r Jemus
Jaad' straks voor een gedeelte de
moedertuin is voor de tuinen in Park West.

Het domein van het park bestond
oorspronkelijk uit oud- bouwterrein,
grasvelden (deels met bomen) en
woongebied. Zo'n 300 woningen die niet
meer voldeden aan de wensen van de
huidige tijd werden door HEEMwonen het
afgelopen jaar gesloopt. Daarnaast werden
door de gemeente 18 particuliere woningen
opgekocht en gesloopt. Hierdoor ontstond
nog meer ruimte voor het park.

Inmiddels zijn de voet- en fietspaden gereed
en wordt het meubilair snel geleverd en
geplaatst. Daarna volgt de verlichting en
wordt het terrein ingezaaid. In het laatste
kwartaal van 2016 wordt de beplanting
aangebracht bestaande uit parkbomen,
fruitbomen, hagen en bloembollen.

In het 2 kwartaal van 2017 zal de
e

herinrichting van het oude deel van de
Geraniumstraat en Gladiolenstraat
(gedeelte met huisnummers 40 – 54)
plaatsvinden. Daaropvolgend wordt de
grote parkeerplaats bij de nieuwe speeltuin
aangelegd en zal de Anemonenstraat en
Lupinestraat heringericht worden.
De uitvoering van het resterende
parkgedeelte, tussen Gladiolenstraat en
Kaalheidersteenweg, is afhankelijk van de
planning van de nieuwe woningen in het
gebied door HEEMwonen.

Door de wijk

Aanleg Park West
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