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Evenementen in Kerkrade-West 
 

24, 25 en 31 oktober: Halloween in GaiaZoo 

t/m 15 november: Schilderijen van Caroline Bäcker in Abdij 

Rolduc 

Dinsdag 21 oktober: 20.30 uur Sneak Preview & Quiz JT-

Bioscoop 

Zondag 26 oktober: 14.30 RodaJC-Sparta PLStadion 

Maandag 27 oktober: 20.15 uur Operavoorstelling Il Dua 

Foscari JT-Bioscoop 

Dinsdag 28 oktober: 20.30 uur Sneak Preview & Quiz JT-

Bioscoop 

Donderdag 30 oktober: 14.30 uur JT Plus voorstelling & Quiz – 

and so it goes JT-Bioscoop 

Dinsdag 4 november: 20.30 uur Sneak Preview & Quiz JT-

Bioscoop 

Woensdag 5 november: 20.00 uur Ladies Only – pak van mijn 

hart JT-Bioscoop 

Zaterdag 8 november en zondag 9 november: Vogeltentoon-

stelling Sportkwekers in Zaal Fohler  

Dinsdag 11 november: 20.30 uur Sneak Preview JT-Bioscoop 

Woensdag 12 november: 19.30 uur Documentairefilm Tony 

Cairoli the movie JT-Bioscoop 

Zaterdag 15 en zondag 16 november: Winterfair Botanische 

tuin 

Vrijdag 21 november: 20.00 RodaJC-Almere PLStadion 

Zaterdag 22 november: Joode Stjeer Jalabal VVKW 

Zaterdag 22 november: Intocht Sint en zwarte pieten Station 

Spekholzerheide 

Zondag 23 november: 10.00 uur Caeciliaviering Harm. St. Cae-

cilia Spekholzerheide 

Zondag 23 november: 11.30-17.00 Unicef Bridge Sjtaater Hoes 
 

 
 

Halloween in GaiaZOO 
 

Kom met Halloween griezelen in GaiaZOO!... Van 

17.00 uur tot 22.00 uur. Halloween-avondtickets € 

10,- p.p. te koop via de webshop of aan de avond-

kassa. 

Wanneer: 24, 25 en 31 oktober 2014 Tijdstip: Van 17.00 tot 

22.00 uur.  

Tijdens Halloween transformeert in GaiaZOO zowel mens als 

dier in bloeddorstige dierzombies en de hele ZOO wordt overge-

nomen. De Quarantaine Force is ingezet om de Zombies te elimi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neren. Er heerst groot gevaar…een bezoek aan GaiaZOO tijdens 

de Halloween avonden is dan ook op eigen risico!! 
 

 
 

Expositie Caroline Bäcker in Abdij Rolduc 
 

In de kruisgangen van Abdij Rolduc is tot en met 15 november 

een nieuwe expositie te zien met schilderijen van Caroline Bäc-

ker. Deze voormalige tekenlerares aan de Landbouwhogeschool 

Wageningen schildert al vanaf haar dertiende. Ze leeft voor kleur 

en vorm. Dit komt ook in haar schilderijen tot uitdrukking.  
 
 

Nieuw seizoen Royal Opera House van start gegaan 

bij JT Bioscopen 
 

Na een succesvol jaar vol ballet- en operavoorstellingen is op 16 

oktober jl. het nieuwe voorstellingenseizoen van het Royal Opera 

House met de vertoning van Manon bij JT Bioscopen van start 

gegaan. De voorstellingen zijn live te zien voor slechts € 22,50 

per voorstelling, waar tevens een heerlijke prosecco en wat lek-

kers bij wordt geserveerd. Verder is het dit jaar mogelijk om nóg 

aantrekkelijker te genieten van de voorstellingen. In samenwer-

king met Classic FM biedt JT Bioscopen drie verschillende sei-

zoensabonnementen aan. 

De seizoensabonnementen zijn met zorg samengesteld en een 

mooie combinatie tussen opera en ballet. In dit voordelig abon-

nement betaalt men maar € 19,50 per voorstelling en is de bezoe-

ker het gehele jaar voorzien van de meest adembenemende opera- 

en balletvoorstellingen. Bij aanschaf van één van de abonnemen-

ten, ontvangt men volledig kosteloos een Classic FM-cd cadeau. 

Zie ook: https://www.jt.nl/classicfm. 

 

Programma 

Op het seizoensprogramma staat ook de opera   D e  oscari  2  

oktober  met  l cido Domingo, ter g in  onden met zijn eerste 

optreden van wederom een grote Verdi baritonvertolking. Chris-

topher Wheeldons balletst k Alice’s Advent res in Wonderland 

(16 december) wordt in januari opgevolgd door Giordano’s opera 

Andrea  h nier  29 jan ari  met  onas  a  mann en de  eder-

landse sopraan Eva- aria Westbroek. Ook p blieks avorieten als 

het romantische ballet  et Z anenmeer  1  maart  en   ccini’s 

pop laire opera  a  oh me  10 j ni  staan dit seizoen op het 

programma. 

Over Royal Opera House bij JT Parkstad 

Het fameuze theater Covent Garden te Londen staat niet alleen 

bekend om de prachtige architectuur, maar ook om de indruk-

wekkende  opera- en balletvoorstellingen. Bij JT Bioscopen zitten 
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de bezoekers vooraan in de zaal bij de meest uiteenlopende en 

adembenemende klassieke stukken tegen een zeer aantrekkelijk 

tarief. Door middel van een fantastische projectie op onze bios-

coopschermen kan het publiek genieten van stukken die op dat 

moment live in Londen worden opgevoerd. 
 

 
 

Soep met een verhaal 
 

100 procent Heerlen in Kerkrade 

Zoals elke laatste donderdag van de maand is er 30 oktober a.s. 

in Werkplaats K gelegenheid tot ontmoeten, samen soep eten en 

het luisteren naar een lezing. Dit alles onder de mooie titel: “Soep 

met een verhaal'. Dit keer het verhaal van Carola van Iersel over 

de leer-werk-plaats. 
 

 
 

HonderdprocentHeerlen is kansrijke kweekvijver voor creatief 

talent. Al vele  jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt 

hebben de weg gevonden naar het leer/werktraject van Honderd-

procentHeerlen. De aanwas groeit en sinds september 2013 biedt 

HonderdprocentHeerlen ook een coachingstraject aan voor star-

tende creatieve ondernemers.  HonderdprocentHeerlen is een 

kweekvijver voor creatief talent, dat inmiddels successen begint 

te boeken. Er komen opdrachten binnen van particulieren en 

vanuit de zakenwereld, tot Jan Smeets van Buro Pinkpop aan toe.  

Als je er alleen over leest, lijkt Honderdprocent Heerlen een regu-

lier leer-werk bedrijf. Er zijn maximaal 6 leer-werk plekken en 

vier structurele plaatsen voor starters, die allemaal hun creaties 

tentoonstellen in de bijgelegen winkel aan de Geleenstraat. De 

plekken worden ingekocht door het jongerenloket en/of het UWV 

en ingevuld door jongeren met een uitkering of Wajong. Een 

Leer-werk traject duurt maximaal 6 maanden. Daarna stromen de 

deelnemers uit naar school, werk, beschermde werkplek etc.  

Als je echter verder kijkt dan het atelier, komt de ware boodschap 

achter HonderdprocentHeerlen naar voren. “ ensen komen hier 

met een doel. Hoe bouw ik structuur in het leven, hoe krijg ik 

kracht terug? Of ze zijn starter binnen de creatieve maakindustrie. 

Hoe kom je er dan achter of iemand dat product wil hebben? Slaat 

het aan bij het grote publiek? En vaak weet je niet waar je moet 

beginnen.  

Veel van de jongeren binnen het leer/werktraject  verdwalen  in 

hun eigen hoofd. honderdprocentHeerlen heeft een diagnostische 

functie om te weten te komen wat iemand kan. En dat gebeurt in 

een veilige omgeving waar je jezelf kan zijn. Waar je anderen 

ontmoet en waarin je in je eigen tempo erachter komt wat je wil. 

 et motto ‘ontmoeten’ verv lt een t eeledige   nctie.  ensen 

leren elkaar kennen en leren ook om iets niet te moeten doen. De 

winkel is ervoor om de jongeren te laten groeien in zelfvertrou-

 en.”  

Upcycling is aan de orde van de dag bij HonderdprocentHeerlen. 

Van oude postzakken en stoffen tot fiets- en vliegtuigbanden; 

alles krijgt een nieuw leven als het onder handen is genomen door 

de talenten in Heerlen. “Wat mensen op prijs stellen, is dat ze 

invloed hebben op hun eigen product.  De klant kan, tot op zekere 

hoogte, meebepalen over de maat, sto  en kle r van een prod ct”.  

 

Donderdag 30 oktober staat de deur van werkplaats K in de Elbe-

reveldstraat 105 te Kerkrade vanaf 17.30 uur open. 

Soep: 18.00 uur, verhaal 19.00 uur, einde 21.00 uur. 

Aanmelden tot 28 oktober bij soep@werkplaatsk.nl 

 osten: € 3,50,- incl. soep, brood en verhaal. 
 

 
 

Zorgcentrum Firenschat, gelegen in de Schaesberger-

straat 25 in Terwinselen. 
 

Activiteiten: 

Zondag 2 November: Kienen om 18.00 uur, in het restaurant. 

Zondag 9 november: Muziekavond om 18.00 uur, in het restau-

rant ( Ton Lataster). 

Woensdag 12 november: Wiener-café om 18.00 uur, in het 

restaurant. 

Zondag 16 november: Kienen om 18.00 uur, in het restaurant. 

Woensdag 19 november:  Filmavond om 18.00 uur, in de kapel. 

Woensdag 26 november: Wiener-café om 18.00 uur, 

in het restaurant. 

Zondag 23 november: Muziekmiddag om 18.00 uur, 

in het restaurant ( Hans en Marie-José  Belvauer). 

Vrijdag 28 november: Frieten avond om 16.30 uur, in het restau-

rant. 

Zondag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur. 

Grote Adventsmarkt in Zorgcentrum Firenschat 

 

Vogeltentoonstelling Sportkwekers 
 

Kanarievereniging Sportkwekers organiseert op zaterdag 8 no-

vember en zondag 9 november haar onderlinge vogeltentoon-

stelling. De tentoonstelling vindt plaats in Café Fohler aan de 

Akerstraat 166. De openingstijden zijn op zaterdag van 13.00 tot 

19.00 uur en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur. De tentoonstel-

ling is gratis te bezoeken. 
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Uitgave West wint aan ruimte 
 

In Kerkrade-West staat heel wat te veranderen de komende 

jaren. De wijk wordt grondig aangepakt onder noemer West 

wint aan ruimte. Twee voorbeelden hiervan zijn het project 

Heilust en de Bestaande Wijk van Morgen. In de Heilust 

worden huizen gesloopt en komt een park, een nieuwe Mul-

tifunctionele Accommodatie en 22 nieuwbouwwoningen. 

In de Bestaande Wijk van Morgen zijn vele woningen van 

HEEMwonen energiezuinig opgeknapt en wordt een deel 

van de openbare ruimte vernieuwd.  

 

Om de bewoners van Kerkrade-West en andere geïnteres-

seerden op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt 

of gaat gebeuren in West, zijn we in juni begonnen met een 

uitgave in Westernieuws. Deze komt enkele keren per jaar 

uit.  

 

Tegelijk met de start van de uitgave in Westernieuws, zijn 

we in de maand juni ook met een digitale nieuwsbrief over 

de Heilust begonnen. Deze komt enkele keren per jaar uit 

en beperkt zich tot informatie over het project Heilust. Zo-

wel de uitgave van Westernieuws als de Nieuwsbrief is te 

vinden op www.westwint.nl   

 

Mocht u automatisch op de hoogte gehouden willen worden 

van het verschijnen van een nieuwe editie van de nieuws-

brief, meldt u dan aan op www.westwint.nl 
 

De Bestaande Wijk van Morgen 
 

Dahliastraat en omgeving 
In september is BAM in opdracht van HEEMwonen be-

gonnen met de renovatie van de laatste zeven huur- en drie 

koopwoningen. Ook deze woningen krijgen in 10 werkda-

gen nieuwe gevels, een nieuw dak met zonnepanelen, een 

nieuwe cv-ketel, nieuwe radiatoren en een ventilatiesys-

teem met warmteterugwinning. Daarmee is de renovatie 

van deze 152 woningen zo goed als afgerond.  

 

Tulpenstraat/ Fresiaplein 

Inmiddels is de uitvoerder gestart met de duurzame renova-

tie van nog eens 94 woningen in de Tulpenstraat – Fresia-

plein. Bij 62 woningen worden de houten kozijnen vervan-

gen door kunststof kozijnen, de dakpannen en de raamdor-

pelstenen worden vervangen, het dak en de kruipruimte 

worden geïsoleerd, het metsel- en voegwerk wordt gerepa-

reerd en er worden zonnepanelen geplaatst.  De overige 32 

woningen hebben eerder al een grondige opknapbeurt on-

dergaan en hier zullen alleen zonnepanelen geplaatst wor-

den. Naar verwachting duren de werkzaamheden nog tot 

november.  

 

Renovatie openbare ruimte gestart 
Inmiddels is in de Dahliastraat gestart met de renovatie van 

de openbare ruimte. Eerst wordt een aantal ondergrondse 

leidingen in het gebied vernieuwd. Daarna zal de aannemer 

starten met het renoveren van de straten en het binnenge-

bied. Volgens planning zal de Dahliastraat begin december 

geheel vernieuwd zijn. Indien de weersomstandigheden het 

toelaten zal na de feestdagen in januari 2015 de Kasperen-

straat en het tussenliggende binnengebied onder handen 

worden genomen.  

 

In het nieuwe plan zal de Dahliastraat aanzienlijk worden 

versmald. Ook de Kasperenstraat krijgt een geheel nieuw 

wegprofiel. Hiervoor is gekozen vanwege de verkeersvei-

ligheid. Er zal meer onderhoudsvriendelijk groen terug 

komen in de vorm van hagen en diverse soorten bomen. 

Ook de pleinen zullen nieuw worden ingericht.  

 

De straatverlichting zal worden vervangen door duurzame 

LED-lampen die aanzienlijk minder energie verbruikt. 

Verder zal regenwater zo veel mogelijk in de bodem wor-

den geïnfiltreerd. 

De ontwerpen voor beide straten en de pleinen kunt u terug 

vinden op westwint.nl 
 

Bewonersplatform Kerkrade-West start met Buurt-

preventie/Buurtwacht  
 

Het Bewonersplatform Kerkrade-West start met hulp van 

de Politie en de gemeente Kerkrade met Buurtpreventie. Ze 

zijn op zoek naar mensen die hier een actieve rol in willen 

spelen! 

 

Wat is buurtpreventie? 
Buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij 

bewoners zich organiseren om samen een bijdrage te leve-

ren aan veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Dit doen ze 

door inzet van de buurtbewoners zelf in goede samenwer-

king met partners als de gemeente en de Politie. Het buurt-

preventieteam is opgezet vanuit eigen initiatief van de 

buurtbewoners en het Bewonersplatform Kerkrade-West. 

 

Buurtpreventieteam Kerkrade-West 

Met burgerparticipatie in de vorm van het buurtpreventie-

team wit het Bewonersplatform Kerkrade-West de veilig-

heid in de wijk bevorderen. De als buurtwacht herkenbare 

teams van burgers zijn ‘de ogen en oren’ van de politie, 

waarmee zij nauw in contact staan. Ze observeren, signale-

ren en rapporteren verdachte situaties in de wijk. Ze zijn 

uiteraard niet bewapend en gaan geen confrontaties aan.  

 

Wie kunnen er deelnemen aan buurtpreventie? 
Deelname aan het buurtpreventieteam is laagdrempelig. 

Een ieder kan zich in beginsel beschikbaar stellen voor 

deelname. Voelt u zich na het lezen van dit artikel ook 

uitgedaagd om een steentje bij te dragen aan een veilige 

buurt? Na opgave wordt u zo spoedig als mogelijk uitgeno-

digd voor het vervolgtraject. Zijn er voor die tijd vragen, 

dan kunt u zich wenden tot onze wijkagent Leon Becholz 

(Leon.Becholz@limburg-zuid.politie.nl) en/of onze werk-

groep veiligheid door een mail te sturen met vermelding 

van naam, voornaam, geboortedatum, adres, (mobie-

le)telefoonnummer en e-mailadres naar bewonersplat-

form@kerkrade-west.nl  
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Wie de buurtpreventie enkel organisatorisch wil ondersteu-

nen is uiteraard ook van harte welkom. Denk hierbij aan het 

ontwerpen van onze website, onderhoud rooster, beheer 

materialen etc.   

 

In het geval het aantal aanmeldingen meer bedraagt dan het 

aantal plaatsen zal er een wachtlijst worden gehanteerd. 
 

Buurtkamer is verhuisd   
 

Vanaf 25 september vindt u de Buurtkamer in de Heilust 

niet meer op nummer 9 in de Geraniumstraat maar op 

nummer 7. Op deze manier kan HEEMwonen al voorberei-

dingen treffen voor de sloop en kunnen de nummer 5 en 7 

voorlopig nog even blijven staan.  

 

Het is de bedoeling dat zodra de kerk omgetoverd is tot 

Multifunctionele Accommodatie de Buurtkamer daar zijn 

plekje zal krijgen. Zolang deze nog niet klaar is, huist de 

Buurtkamer op huisnummer 7. 

 

De vrijwilligers zijn hard aan de slag om huisnummer 7 in 

paraatheid te brengen voor alle activiteiten georganiseerd 

door en voor buurtbewoners uit de Heilust.  
 

 

Muurschildering 

Kunstenares Miriam Vleugels heeft in het kader van haar 

project ‘Vle gels verbindt’ aangeboden om de nie  e 

Buurtkamer te voorzien van een kleurrijke muurschildering. 

 iriam hee t ‘vle gels’ op de zijgevel geschilderd, ener-

zijds omdat de kunstenares haar eigen vleugels internatio-

naal aan het uitspreiden is en anderzijds omdat de Buurt-

kamer b  rtbe oners ‘vleugels’ gee t.  

 

Om iedereen vleugels te geven kan men ‘in het schilderij’ 

gaan staan en een foto maken, waardoor men zelf vleugels 

krijgt, dit alles met de gedachte:  blijf dromen en blijf je 

vleugels uitspreiden. De muurschildering is klaar en kan 

door iedereen worden bewonderd.  
 

MFA West 
 

In Kerkrade-West komt een nieuw gemeenschapshuis, 

ofwel een Multifunctionele Accommodatie (MFA West). 

De voormalige kerk in de Heilust wordt omgebouwd tot het 

nieuwe huis van de gemeenschap. In maart van dit jaar 

ondertekenden de gemeente en het kerkbestuur het contract 

dat de gemeente eigenaar maakt van de kerk. De MFA 

West is onderdeel van het Park West in de Heilust. In sep-

tember is de kerk officieel overgedragen aan de gemeente.  

 

 

Glas in lood 
De gemeente wil de glas-in lood-ramen van de kerk graag 

behouden. Hiertoe zullen de ramen waar nodig worden 

hersteld en aan de buitenzijde worden voorzien van voor-

zetramen.  

 

Stand van zaken 

Het ruimtelijk programma van eisen (PvE) is op 12 sep-

tember 2014 afgerond. Dit is tot stand gekomen in nauw 

overleg met de (toekomstige) gebruikers en door onderte-

kening van een akkoordverklaring hebben nagenoeg alle 

gebruikers hiermee ingestemd. De volgende stap is het 

opstellen van het toekomstig beheermodel en de exploita-

tieovereenkomst. Ook gaat de gemeente samen met de 

toekomstige gebruikers een architect selecteren die eind 

van dit jaar met het ontwerp aan de slag gaat. Zodra dit 

eerste ontwerp gereed is en de betrokken partijen akkoord 

zijn, kan met de voorbereiding van de daadwerkelijke bouw 

worden begonnen. Zoals het er nu uitziet, kan medio 2015 

gestart worden met de bouw. In 2016 is de nieuwe MFA 

klaar.  
 

Park West    
 

In de Heilust komt een nieuw park. Naast de uitbreiding en 

aanleg van het openbaar groen maken ook beperkte wo-

ningbouw, de multifunctionele accommodatie (MFA), een 

speeltuin, het Cruyff Court etc. deel uit van het plan. In 

totaal gaat het om zo’n 100.000 vierkante meter park.  

 

Stand van zaken parkgedeelte 

De tekeningen wat betreft de inrichting van het park zijn 

gereed. Ten behoeve van de inrichting van het park is het 

plangebied opgedeeld in een aantal fasen. De uitvoering 

van de 1e fase zal volgend voorjaar van start gaan zodra de 

sloop van de woningen aan de Papaverstaat is afgerond. 
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Hierbij zal als eerste uitvoering gegeven worden aan de 

realisatie van de speeltuin en het Cruyff Court. De andere 

fasen zullen, afhankelijk van de voortgang van de sloop van 

de resterende woningen en de bouw van de 22 woningen op 

de hoek Spireastraat-Gladiolenstraat, daarop volgen. 
 

Participatie Park West 

In 2012 en 2013 zijn er in de Heilust bijeenkomsten ge-

weest met betrokken partijen en bewoners om te komen tot 

een definitief ontwerp voor Park West. Tijdens dit traject 

heeft een groep bewoners te kennen gegeven betrokken te 

willen blijven bij een verdere uitrol van het park in West. 

Hiervoor worden werkgroepen gevormd met bewoners en 

belanghebbenden die zich gaan bezighouden met diverse 

onderdelen van Park West onder begeleiding van de ge-

meente Kerkrade en HEEMwonen. Het doel van de inbreng 

van bewoners en belanghebbenden is om van hun kennis en 

hulp als buurt- en wijkbewoner gebruik te maken.   Dit sluit 

na   aan op het idee van de ‘participatiemaatschappij’ 

waarbij meer gebruik wordt gemaakt van het kennen en 

kunnen van bewoners. De toename van de inzet van bewo-

ners bevordert ook de sociale samenhang in de wijk en 

geeft bewoners meer ruimte om hun talenten in te zetten of 

ervaring op te doen.  

 

22 nieuwbouwwoningen HEEMwonen 
In de Gladiolen- en Spireastraat waar 69 2-op- 1 woningen 

stonden, treft HEEMwonen de voorbereidingen om 22 

duurzame nieuwbouwwoningen te realiseren. Het betreft 

energieneutrale, levensloopbestendige eengezinswoningen 

met een AAA energielabel.  

 

Wonen zonder energierekening, kan dat? 

Ja, dat kan. HEEMwonen start binnenkort met de bouw van 

22 volledig zelfvoorzienende woningen met uitkijk op het 

nieuw aan te leggen park in de Gladiolen- en Spireastraat. 

Bij deze woningen vervalt het verbruik van gas en de beno-

digde elektra wordt door de woning zelf opgewekt. De 

woningen worden gebouwd volgens de principes van 

cradle-to-cradle: er wordt bewust nagedacht over de ge-

bruikte materialen en de energiezuinigheid van het ont-

werp. Ook het wooncomfort van de woningen ligt hoog. De 

woningen zijn huurtoeslagtoegankelijk. Meer informatie 

vindt u op  www.heemwonen.nl 
 

Projectbureau aan de Kampstraat 69  
 

 

HEEMwonen bezit aan de Kampstraat 69 (tegenover kerk) 

in de Heilust een pand dat op dit moment al gebruikt wordt 

voor vergaderingen en voor bijeenkomsten van Impuls etc. 

De gemeente Kerkrade en HEEMwonen willen deze locatie 

op korte termijn breder gaan gebruiken. Hierbij valt te den-

ken aan vergaderingen die te maken hebben met West wint 

aan ruimte, vaste locatie van de uitvoerende partijen van de 

verbouwing MFA en een inlooplocatie voor bewoners die 

achtergrond informatie willen over West wint aan ruimte. 

Op dit moment wordt gekeken naar de aanpassingen die 

nodig zijn in het gebouw. Zodra meer bekend is, hoort u 

hier meer van! 
 

Second hand Fashion Event Heilust 

  

Op 28 juni van dit jaar werd in de Heilust het Second Hand 

Fashion Event georganiseerd. Als onderdeel van het Soci-

aal Programma Heilust hebben Buurtkamer Heilust en de 

Kansenwinkels de handen ineen geslagen om dit bewoners-

initiatief te ondersteunen. 

 

Het Second Hand Fashion Event Heilust heeft laten zien dat 

tweedehandskleding ook hip en trendy kan zijn. Kinderen 

uit de Heilust hadden hard geoefend en liepen een mode-

show over een echte catwalk. Ze waren uiteraard allemaal 

gekleed in hippe tweedehands kleding. Daarnaast was er 

een kledingmarkt waar tweedehands kleding verkocht 

werd. Doel hierbij was vooral om mensen te helpen en niet 

direct om winst te maken. 
 

Sloop woningen Gladiolenstraat   
 

In de Gladiolenstraat worden in totaal 85 huurwoningen in 

twee fasen gesloopt. De meeste bewoners hebben inmiddels 

een nieuwe woning gevonden zodat de eerste fase van de 

sloop begin volgend jaar kan starten. Het gaat hierbij om 50 

woningen in de Gladiolenstraat (49-107), Lupinestraat (39-

49) en de Geraniumstraat ( 5-31). De tweede fase wordt 

naar verwachting eind 2015 gesloopt.  De 12 woningen met 

de even nummers aan de Gladiolenstraat worden eind 2015 

gerenoveerd.  
 

Sloop huizen Kampstraat en Papaverstraat 
 

Voor de realisatie van het park in de Heilust heeft de ge-

meente de taak om 18 eigen woningen aan de Kampstraat 

en Papaverstraat te verwerven. Inmiddels zijn 17 van de 18 

woningen in eigendom en zijn de voorbereidende werk-

zaamheden voor de sloop afgerond. In de loop van oktober 

wordt door sloopbedrijf Wolter Crijns gestart met de 

sloopwerkzaamheden. Mensen in de directe omgeving 

worden door een aparte flyer op de hoogte gesteld. Volgens 

de planning zullen deze sloopwerkzaamheden tegen het 

einde van het jaar zijn afgerond.  
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Sociaal Programma opgestart 
 

In de afgelopen periode is het Sociaal Programma in de 

Heilust opgestart. In dit programma vinden projecten plaats 

die de bewoners kunnen helpen in hun persoonlijke ont-

wikkeling alsmede het versterken van hun eigen kracht. 

Samen met de buurtbewoners worden de krachten gebun-

deld om van het sociaal programma een succes te maken.  

 

In de vernieuwde buurtkamer vindt elke donderdagmorgen 

het project Laaggeletterdheid plaats. Een enthousiaste 

groep mensen wordt onder deskundige begeleiding van het 

Arcuscollege middels themabijeenkomsten getraind in de 

Nederlandse taal. Elke module wordt met een leuke activi-

teit afgesloten.  

 

In het project Bevorderen Ondernemerschap worden bur-

gers door de stichting Vierwerk begeleid in het proces naar 

ondernemerschap; daarnaast worden ze via Vierwerk bege-

leid naar werkervaringsplekken en mogelijk naar een pas-

sende baan. Thans is een eerste groep burgers hiermee be-

gonnen en wordt al gekeken naar een mogelijke opstart van 

een 2e groep.  

 

In de bestaande Kansenwinkels zullen meer mensen vanuit 

de wijk Heilust worden betrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van Veiligheid wordt gekeken om het bestaan-

de project Buurtbemiddeling voor de wijk Heilust op te 

plussen. In de wijk zullen burgers worden benaderd om 

hierin een actieve rol te gaan vervullen. Door actieve be-

trokkenheid vanuit de burgers zal de wijk/buurt weer leef-

baarder worden.  

 

Met betrekking tot gezondheid constateren we dat een aan-

pak enerzijds vanuit de wijk en anderzijds vanuit school 

samen kan leiden tot een zo goed mogelijk resultaat. Hierin 

is actieve betrokkenheid vanuit de wijk gewenst. Hierop 

zullen wij nader terugkomen.  

 

Voor het complete Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 

Heilust verwijzen wij u naar de website westwint.nl   

 

 

St. Nicolaasintocht Kerkrade-West 
 

Op zaterdag 22 november komt Sint Nicolaas met zijn 

zwarte pieten aan op het ZLSM-station in Spekholzerheide. 

Na een korte tocht door de buurt zal de goedheiligman de 

kinderen van Kerkrade-West ontvangen in het Kansenwin-

kel restaurant Samen aan tafel aan de Akerstraat. 
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Winterfair Botanische Tuin Kerkrade 
 

In de wintermaanden maken de mensen het thuis extra gezellig en 

zoeken warmte en gezelligheid bij vrienden en familie. Alles om 

deze dagen op te fleuren is te vinden op de Winter Fair in de 

Botanische Tuin Kerkrade  

Bij het betreden van deze sfeervolle Winter Fair worden bezoe-

kers verrast met een grote diversiteit aan exposanten. In de feeste-

lijk aangeklede stands en pagodetenten treft men winterse lekker-

nijen, warme glühwein, woonaccessoires,  kunst, antiek en bro-

cante, uiterlijke verzorging, wijnen en delicatessen eerlijk en puur 

en op gezette tijden een muzikale noot.  

Voor de bezoeker is de Winter Fair dé kans om te genieten van 

alle facetten van het goede leven! 

 

Buiten genieten! 

Proeven, proeven en nog eens proeven. De lekkerste producten, 

vers en puur. Maar ook kijken, kijken en kijken. Ook je ogen 

worden verwend. Kom, en laat je verrassen.  

 

Openingstijden: 

Zaterdag 15 november 2014 van 15.00 uur tot 22.00 uur  

Zondag 16 november 2014 van 12.00 uur tot 20.00 uur  

 

Entree € 4,00  

Houders vriendenpas gratis.  

Iedere bezoeker ontvangt aan de entree een tegoed bon voor een 

gratis kop koffie/thee, of gratis glühwein of een gratis chocomel 

of een gratis wafel. 

 

Bridgen voor Unicef. 
 

Op  zondag 23 november 2014 wordt er een bridgedrive gehou-

den onder auspiciën van Unicef 

Deze drive vindt plaats in het Sjtaaterhoes  Schaesbergerstraat 27 

Terwinselen. 

De opbrengst van deze drive komt geheel ten goede van Unicef. 

U ste nt met €25.00 per persoon het goede doel en hiervoor  ord 

u het volgende geboden: 

Een gezellige drive met een heerlijke lunch in de pauze. 

Voor iedere deelnemer een aardigheidje. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

 

Ontvangst: 11.30 uur met een kopje koffie of thee. 

3 Ronden bridge aanvang 12.00 uur. 

Pauze: 13.30 uur waarin u een uitstekende lunch wordt aangebo-

den. 

Om ongeveer 14.30 uur spelen we nog 3 ronden bridge. 

 

Voor verdere inlichting kunt u terecht bij: Elly Spierts: 045-

5418042 of  Jo Geurts: 045-5420346  
 

 
 

Buurtbemiddelaars gezocht in Kerkrade 
 

Wegens het grote succes van het project Buurtbemiddeling zijn 

we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Buurtbemiddeling helpt om 

conflicten tussen buurtbewoners op te lossen. In een gesprek van 

mens tot mens brengen getrainde bemiddelaars partijen weer met 

elkaar in gesprek. Zes van de tien conflicten worden op die ma-

nier opgelost! 

Op zoek naar bemiddelaars 

Impuls zoekt voor deze boeiende taak enthousiaste buurtbemidde-

laars die zich op vrijwillige basis inzetten. De huidige groep vrij-

willigers vindt het afwisselend en interessant werk. En het geeft 

veel voldoening. Het kost niet veel tijd, gemiddeld vijf uur per 

bemiddeling en twee uur voor de maandelijkse teambijeenkomst. 

Het aantal bemiddelingen en de werktijden bepaalt men zelf. 

Wat moet een bemiddelaar kunnen? 

Er zijn geen opleidingseisen voor mensen die buurtbemiddelaar 

willen worden. Het is belangrijk dat men gemotiveerd is, goed 

kan luisteren en een neutrale en onpartijdige houding heeft, zodat 

partijen op een open en positieve manier benaderd worden.  

Training 

Alle bemiddelaars worden getraind en hebben maandelijks een 

teambijeenkomst. Ook mediators zijn welkom om te reageren.  

Meer info 

Heeft u interesse? Neem contact op met welzijnsorganisatie Im-

puls, met Sylvia Kohlen, projectleider Buurtbemiddeling Kerkra-

de voor een oriënterend gesprek, T (045) 545 63 51 of buurtbe-

middeling@impulskerkrade.nl 
 

 
 

Aangifte doen! Maak een afspraak 
 

Wilt u aangifte doen of andere politiezaken bespreken? Maak dan 

een afspraak.  Zo kan de politie u beter van dienst zijn en bespaart 

u uzelf onnodige wachttijd. 

Voor het politiebureau in Kerkrade gelden sinds 12 juli 2014 

aangepaste openingstijden voor het publiek. Het bureau is geo-

pend op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden 

is het bureau gesloten voor publiek. 
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Afspraak maken  

Tussen de genoemde tijden kunt u altijd terecht voor het doen van 

aangifte. Ook bestaat er de mogelijkheid om een afspraak te ma-

ken. 

Een afspraak kunt u telefonisch maken door te bellen naar 0900-

8844 en te vragen naar de politie in Kerkrade. De afspraken wor-

den in principe gepland voor de dag of dagen erna. Aangifte doen 

of melding maken van bepaalde feiten kan uiteraard ook via 

www.politie.nl.  

 

Aangifte doen buiten openingstijden 

Burgers die na 18:00 uur aangifte willen doen kunnen terecht in 

het politiebureau aan de Stationstraat in Heerlen. Vanwege de 

drukte is het sterk aan te raden om een afspraak te maken alvorens 

u aangifte gaat doen. 

Meer informatie over het doen van aangifte is te vinden op de 

website van de politie: http://www.politie.nl/aangifte. De politie is 

telefonisch bereikbaar via 0900 8844. Voor spoedeisende zaken 

kan men gebruik maken van het alarmnummer 112. 
 

 
 

Bewonersbelangenvereniging Terwinselen 

viert jubileum 
 

In 1989 besloot een groep bewoners van de straten Op de Knip, 

Caumerstraat, Daslook en Kaardebol in Terwinselen tot de op-

richting van een belangenvereniging. Zij waren toen allen huur-

ders, want de woningen waren in dat jaar nog eigendom van ING 

en werden verhuurd door ABC Vastgoed (de beheerder). Aanlei-

ding voor de oprichting van de HBV was de huurverhoging van 

dat jaar, die voor de huurders nogal verschillend uitviel: voor de 

één 4%, voor de ander 6% en zelfs verhogingen met 10% kwa-

men voor. Er bleken nogal wat onjuistheden in de puntentelling 

van de woningen te zitten, waardoor deze verschillen (toen) kon-

den ontstaan. Na het inschakelen van de Huurcommissie werd de 

juistheid van de puntentelling vastgesteld en werden alle huren 

met 4% verhoogd. 

Jaarlijks had het bestuur overleg met de beheerder en in de loop 

der jaren werden door de inzet van de belangenvereniging gunsti-

ge resultaten voor de huurders bereikt. Zo werden de kosten van 

het cv-onderhoud gehalveerd, werden (te hoge) verhuurkosten 

teruggevorderd en werden er isolatiemaatregelen genomen (dub-

belglas, spouwisolatie). 

Tot 2002 was de vereniging een huurdersbelangenvereniging 

(HBV). Door de verkoop van huurwoningen werd de doelgroep 

gewijzigd. Om ook de belangen van de eigenaarbewoners te 

kunnen blijven behartigen (met name op het gebied van leefbaar-

heid en veiligheid) werd de vereniging veranderd in een bewo-

nersbelangenvereniging (BBV). 

In 2004 werden ruim 130 huurwoningen in het oorspronkelijke 

werkgebied van de BBV overgenomen door WS Hestia (nu 

Heemwonen). Omdat Hestia ook in de straten Doverau, Sleutel-

bloem, Veldsalie, Wolverlei en Vredesstraat woningen verhuurde, 

was het voor de BBV een logische stap om het werkgebied naar 

deze straten uit te breiden. 

Jarenlang heeft de BBV gepleit voor het inrichten van speelplek-

ken in Terwinselen. Als één van de kinderrijkste buurten van 

Kerkrade was de aanwezigheid van speeltoestellen maar mini-

maal. Onlangs werd eindelijk een nieuwe speelplek in gebruik 

genomen in het (ook nieuwe) buurtpark Op de Knip. Verder kreeg 

het speelveld aan de Sleutelbloem een opknapbeurt en worden er 

binnenkort in de wijk nog enkele speeltoestellen voor de aller-

kleinsten geplaatst. 

Opgericht in 1989 bestaat de belangenvereniging dit jaar dus 25 

jaar. De vereniging heeft hier begin van dit jaar aandacht aan 

besteed door het uitgeven van een jubileumpostzegel. 

Om alle buurtbewoners een blijvende herinnering aan dit jubile-

umjaar aan te bieden, heeft het bestuur besloten om een bank te 

sponsoren, die geplaatst is nabij de nieuwe natuurspeelplek. Een 

herinnering, waarvan ieder die een bezoekje brengt aan het buurt-

park kan profiteren. 
 

 
 

Gezellige Burendag van Lupinehof en Spireastraat 
 

Dienstencentrum Lupinehof in Kerkrade-west organiseert van 

alles om de wijk meer te betrekken. De landelijke Burendag op 27 

september was daarvoor weer een prima aanleiding. Onder het 

genot van een frietje uit de hand en feestelijke muziek van Duo de 

Radies, S.O.S., Frenske, Roy Peters en Marlies en Mathieu werd 

het  een geslaagde middag voor bewoners van de Lupinehof en de 

Spireastraat. 

 

60 jaar “jonge” Ouderen Sociëteit Gracht 
 

Op zaterdag 27-09 was er groot feest bij de Ouderen Sociëteit 

Gracht. Het 60-jarig bestaan werd met een feestmiddag ingeluid, 

die door vrijwel al onze 70 leden werd bezocht. Het was een 

uiterst gezellig feest met een droogje en een natje, met als hoog-

tepunt een optreden van onze kerkraadse entertainer Jack Vinders, 

die onze vereniging een uur lang vermaakte. Een bijzonderheid en 

zeer zeker ook het vermelden waard is het 60-jarig jubileum van 

ons lid, mevr. Kerstges-Oerlemans. Op 18-jarige leeftijd werd zij 

door haar a.s. schoonvader in de vereniging “gedropt” onder het 

motto van “die  5 cent contrib tie per maand k n jij je makkelijk 

permitteren”, en als meid van 18 jaar kon je je destijds geen te-

genspraak permitteren, zeker niet bij je a.s. schoonvader. Al die 

jaren is ze in goede en slechte tijden de vereniging trouw geble-

ven en een warm hart blijven toedragen, hetgeen door wethouder 

Jongen in een toespraak werd vermeld. Het bestuur besloot haar 

tot erelid te benoemen. Tevens werd zij in aanwezigheid van 

kinderen en kleinkinderen gedecoreerd met een hanger met het 

logo van de vereniging, die ze met trots zal dragen. Intern was er 

een receptie voor Mevr. Kerstges en het feest werd afgesloten met 

een goedbezochte receptie voor de jubilerende vereniging, waar-

bij ook Mevr. Kerstges aanschoof.  Aan alle leden wordt nog een 

gratis uitstapje aangeboden naar de kerstmarkt in Ahrweiler op 3 

december. Eventuele belangstellenden van buitenaf kunnen hier 

ook aan deelnemen zolang er nog plaatsen vrij zijn in de bus, wel 

tegen een betaling van €. 15,00 per persoon. Opgeven hiervoor 

kunt U zich bij Math Dols, telefoon 045-5431959, vóór 30 okto-

ber a.s. 


