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Evenementen in september 
 
t/m 27-9-2015 Expositie 200 jaar Dominiale mijn Abdij Rol-
duc 
t/m 30-9-2015 Beeldentuin Yaka Abdij Rolduc 
Dinsdag 1-9-2015: 20.30 uur Sneak en Quiz JT Bioscoop 
Woensdag 2-9-2015: 20.00 uur Ladies only – Ricki and the 
Flash JT Bioscoop 
Woensdag 2-9-2015: 13.00- Culinaire wandeling CvO 
Zondag 6-9-2015: 13.30-21.00 Crombacher Festival Heidsjer 
Tref. 
Zondag 6-9-2015: 13.00-16.00 uur Open dag Vazom 
Zondag 6-9-2015: 12.00-13.00 uur Op reis door GaiaZoo 
Dinsdag 8-9-2015: 20.30 uur Sneak en Quiz JT Bioscoop 
Vrijdag 11-9-2015: 18.00-21.00 Ibiza Summer Party Dartel-
dome 
Zaterdag 12-9-2015: 18.30 uur RodaJC-NEC 
Zaterdag 12-9-2015: Eurode Open schaaktoernooi Abdij 
Rolduc 
Zaterdag 12-9-2015: 10.00-15.00 uur Heemwonen Open dag 
Zondag 13-9-2015: 13.00 uur Buurtwandeling start Plein 
Dinsdag 15-9-2015: 20.30 uur Sneak en Quiz JT Bioscoop 
Zondag 20-9-2015: Huldiging jubilarissen Ste Marie Gracht 
Zondag 20-9-2015: 12.30 uur RodaJC-Feyenoord 
Zondag 20-9-2015: 10.00-16.00 uur Kunstmarkt Abdij Rol-
duc 
Dinsdag 22-9-2015: 20.15 uur Ballet Romeo en Juliet JT Bios 
Dinsdag 22-9-2015: 20.30 uur Sneak en Quiz JT Bioscoop 
Zaterdag 26-9-2015: L1-Abonneedag GaiaZoo 
Zondag 27-9-2015: 10.00- Citroënmarkt ZLSM 
Zondag 27-9-2015: 10.00-16.00 uur Herfst Fair Botanische 
tuin 
Dinsdag 29-9-2015: 20.00 uur Concert special – Roger Wa-
ters The Wall JT Bioscoop 
Dinsdag 29-9-2015: 20.30 uur Sneak en Quiz JT Bioscoop 
Zaterdag 3-10-2015: 19.45 uur RodaJC-Cambuur 
 
Beeldentuin Yaka 
 
Tot eind september is onze Franse cour omgetoverd tot een 
echte beeldentuin. Galerie Yaka uit Brunssum exposeert ca. 50 
indrukwekkende kunstwerken van een groot aantal gerenom-
meerde Zimbabwaanse kunstenaars. Deze beelden zijn dage-
lijks gratis te bezichtigen. 
 
Culinaire zomerwandeling CvO 
 

Naar aanleiding van de positieve response op de culinaire 
wandelingen van de afgelopen jaren, organiseren de Centrale 
voor Ouderen in Kerkrade, de Katholieke Bond van Ouderen 
(Afd. Kerkrade) en  Ouderenwelzijn Impuls samen wederom 
deze wandeling  op woensdag 2 september a.s. De wandel-
route is ca.10 km.  
Deze route voert u langs diverse schitterende plekjes.    
Zowel de Centrale voor Ouderen, de Katholieke Bond van 
Ouderen afd. Kerkrade als Impuls stellen zich tot doel dat u, 
uw familie, kennissen en vrienden van een gezellige en smake-
lijke middag  kunt genieten. Op de rustpunten zijn tijdens de 
wandeling  diverse  lekkernijen   te  verkrijgen.  Soep  +  stok- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
brood, koffie/thee en Limburgse vlaai en bij einde wandeling 
een aangekleed pasteitje 
Doordat de Meander Groep Zuid-Limburg de ruimte van Ver-
zorgingshuis Hoog Anstel 1 te Kerkrade beschikbaar stelt, 
kunnen wij van hieruit vertrekken tussen 13.00 en 14.00 uur. 
Dit is ook tevens het eindpunt. 
De kosten voor deze gezellige tocht bedragen € 8,50 p.p., 
waarbij naast de wandeling de lekkernijen zijn inbegrepen.  
Indien u wenst deel te nemen aan de culinaire wandeltocht 
gelieve u zich uiterlijk voor 1 september bij een van onder-
staande adressen in te schrijven. 
Drukkerij Schreurs, Graverstraat 68, Kerkrade-West, Tele-
foon: 045-5413045 
C.v.O. Piet Schepers, Akerstraat 114, Kerkrade-West. Tele-
foon 045-5410761  
 

Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder deed! 
 

Ga op pad met een ervaren GaiaGids, bewonder 
de dieren en luister naar alle leerzame en leuke 
dierenweetjes! 
Deze ontdekkingsreis is in elk jaargetijde een 
belevenis; elke maand zijn er weer andere bijzon-

derheden en leuke weetjes te melden. Zo worden er het hele 
jaar door dieren geboren. In de zomer zie je wie de zonaanbid-
ders zijn en welke dieren juist verkoeling zoeken. ‘s Winters 
ontdek je wie de koukleumen onder de dieren zijn en hoe goed 
anderen bestand zijn tegen de kou. 
Wanneer: 6 september 2015 (elke eerste zondag van de 
maand) 
Tijdstip: van 12.00 tot 13.30 uur 
Start:  in restaurant Plateau van Gaia, bovenaan de trap 
Vooraf inschrijven voor deze rondleiding is niet mogelijk 
 

 
 
Crombacher Festival 
 

Op zondag 6 september 2015 vindt er in Kerkrade weer een 
festival plaats met Böhmische en Mährische toporkesten uit de 
regio. In een sfeervol aangekleed Verenigingsgebouw Heidsjer 
Tref. zullen vanaf 13.30 uur in een doorlopend programma 
liefst vijf orkesten hun uiterste best doen om het publiek te 
vermaken. De zaalopstelling en geluidsinstallatie is zodanig 
gekozen dat de echte blaasmuziekliefhebbers  maar ook dege-
nen die komen voor de gezellige sfeer aan hun trekken komen. 
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Crombacher Festival (vrije entree) 
Plaats: Heidsjer Tref. , Patronaatstraat 19, 6466 HR Kerkrade 
Datum: 6 september 2015 | Tijd: vanaf 13.30 uur 
 

Reserveer uw (zit)plaats of stehtischarrangement via : crom-
bacherfestival@gmail.com 
Meer info:  www.crombacher.com 
 

 
 

Open dag Vrije Academie VAZOM 
 

Open dag in de Elbereveldstraat 105 (werkplaats K) in Kerk-
rade op zondag 6 september 2015 van 13.00 uur tot 16.30 
uur. 
 
Ibiza Summer Party 
 
Op vrijdag 11 september organiseert Darteldome Kerkrade & 
Sittard de "Ibiza Summer Party". 
Deze disco duurt van 18.00 tot 21.00 uur en is voor kids van 9 
t/m 14 jaar. 
Kom ook genieten van heerlijke cocktails (non-alcohol) en 
Zomerse hits! 
  

Tickets €4,- voorverkoop, €6,50 aan de deur. 
Voor meer informatie check onze website of Facebook pagina. 
www.darteldome.nl  
Kerkrade tel - 045-740 00 00 | Sittard tel - 046-740 00 00 
 

 
 

Eurode Open Schaaktoernooi 2015 
 

Vierde editie van dit grensoverschrijdende schaaktoernooi op 
12 september in Abdij Rolduc. Er zijn 4 ratinggroepen. Er is 
een aparte groep thuisschakers. Deelnamekosten: volwassenen 
€8,00, (inclusief een gratis consumptie en broodje). Aanmel-
den kan tot uiterlijk 6 september. Kijk voor meer informatie 
op http://www.svkerkrade.nl/EurodeOpen2015NL.html. 
 
Buurtwandeling Wandelen in Kerkrade 
 

De bewoners van Kerkrade-West en omgeving 
kunnen op zondag 13 september  a.s. genieten 
van de zesde wandeling van de nieuwe wandel-
reeks -Wandelen in Kerkrade-. 

De presentatie van de “Veldenroute”  start om 13.00 uur op 
het Plein te Spekholzerheide  met een wandeling langs bijzon-
dere plekjes in de omgeving van Kerkrade-West.  
De Veldenroute is beschikbaar in twee varianten: de lange 
route van ongeveer 13 km en de korte route van ongeveer 7 
km. Voor de wandeling van zondag 13 september is gekozen 
voor de korte route.   

Voor mensen met rollator of kinderwagen is de route niet 
geschikt, maar voor ieder ander is dit een fijne manier om 
hernieuwd kennis te maken met de mogelijkheden van onze 
eigen buurt en omgeving. Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. 
Halverwege de wandeling zijn we te gast bij onze Duitse bu-
ren voor “Kaffee und Kuchen”, waarna we gezamenlijk huis-
waarts keren. 
De volledige “Veldenroute” leidt u via de Locht en de rand 
van Avantis naar Bocholtz, met als bezienswaardigheid de 
gerestaureerde hoeve Overhuizen. Om vervolgens door de 
uitgestrekte velden op het plateau van Vetschau de voormalige 
Siegfriedlinie te doorkruisen en te belanden in het gastvrije 
Horbach. Door de werkzaamheden aan de Buitenring is wel-
licht aan het einde van de route een kleine omleiding noodza-
kelijk.  
Deze route  is samengesteld door het Bewonersplatform Kerk-
rade-West en het geheel is uitgewerkt in een prachtige functi-
onele wandelgids.  
De wandelgidsen Wandelen in Kerkrade zijn na 13 september 
gratis verkrijgbaar bij: Stadskantoor Kerkrade,  Bibliotheek 
Kerkrade-Centrum, Bibliotheek-steunpunt Kerkrade-West, 
Postkantoor Graverstraat, Botanische Tuin Terwinselen en 
Ruilwinkel Eygelshoven. Alle routes zijn ook gratis te down-
loaden via onze website www.kerkrade-west.nl 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Wil Slangen, Be-
wonersplatform Kerkrade-West. 
Telefoonnummer:  06-51419087 
E-mailadres:  bewonersplatform@kerkrade-west.nl 
 

HEEMwonen neemt u mee ondergronds! 
 

Op zaterdag 12 september is het de ‘Dag 
van het huren’. Tijdens deze landelijke 
open dag gooien woningcorporaties de 
deuren open.  

Directie en medewerkers van HEEMwonen nodigen u van 
harte uit om tussen 10.00 en 15.00 uur een kijkje te nemen op 
het kantoor aan de Markt 52 in Kerkrade. Directeur Wijken, 
Marjo Vankan: ‘Onze open dag staat geheel in het teken van 
ons mijnverleden. In het jaar van de mijnen, 50 jaar na sluiting 
van de laatste mijn in Limburg, leggen wij de link tussen ver-
leden, heden en toekomst. Er is een foto-expositie van het 
leven ondergronds, een echte koempel vertelt over zijn erva-
ringen, er draaien diverse films over de mijnen en voor de 
kinderen is er een kleurwedstrijd. Ook is Jos Reinders aanwe-
zig met zijn expositie ‘Mijn Aarde’. Bovendien kunt u op een 
informele manier kennismaken met de werkzaamheden van 
HEEMwonen. En uiteraard kunt u zich deze dag ook inschrij-
ven als woningzoekende.’ 
HEEMwonen zet deze dag haar bedrijfsauto’s in om huurders 
die niet met buren, vrienden of familie kunnen meerijden, op 
te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor dient u zich voor 5 
september aan te melden via opendag@heemwonen.nl. 
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Kunstmarkt KSO 
 

Ook dit jaar organiseert het KSO op zondag 20 
september in de cour van abdij Rolduc een 
kunstmarkt. Aan de kunstmarkt wordt medewer-
king verleend door diverse muziekensembles 

gevormd door leden van het orkest. Evenals in voorgaande 
jaren wordt onder de bezoekers een kunstwerk van een van de 
deelnemende kunstenaars verloot. Aanvang: 10.00u. Entree: 
€3,00 
 

Soccer Arena – Kerkrade blijft Scoren 
  

Deze 2.500 m2 grote indoor soccerhal 
heeft vier voetbalvelden met elk een 
afmeting van 15 x 30 meter, die zijn 
voorzien van kunstgras. De mogelijkhe-

den van de Soccer Arena zijn talrijk. Zowel amateur- als prof-
clubs kunnen hun trainingen hier bij slechte weersomstandig-
heden gewoon voortzetten en hun spelers zo het hele jaar door 
in topconditie houden.  
Scholen en personeelsverenigingen kunnen in de Soccer Arena 
terecht voor de organisatie van voetbaltoernooien of sportda-
gen. In vakantieperioden leent de hal zich uitstekend voor 
voetbalkampen en toernooien. Maar ook particulieren kunnen 
er in groepsverband een balletje trappen. Vanuit de Sportsbar 
op de tweede verdieping heeft het publiek zicht op de velden. 
Op een groot scherm kunnen in de bar onder meer voetbal-
wedstrijden worden gevolgd, de Soccer Arena is 7 dagen per 
week geopend. 
 

 
 

Citroën A t/m ZX Markt 
 

Op 27 september wordt voor tweede  keer rondom 
het emplacement in Simpelveld de Citroen At/m 
ZX markt gehouden. Tijdens het weekend staat de 
Franse auto centraal en haar rijke geschiedenis 

centraal. Niet alleen kunt u prachtige Citroën exemplaren 
bewonderen, maar ook zijn de Renault, Simca Talbot en Peu-

geot uitgenodigd. Er is tijdens de markt van alles te zien en te 
beleven. Geniet van tal van Franse auto’s en neus ondertussen 
rond voor  modelauto’s, boeken of wellicht onderdelen voor 
uw eigen Franse exemplaar. Omringd door de historische 
locatie van het station en de historische (stoom)treinen belooft 
het een Franse dag voor jong en oud te worden. Onze treinen 
rijden volgens normale dienstregeling. 
Kijk voor meer informatie op http://www.a-tm-zx-markt.nl/ 
 

Herfst Fair Botanische tuin 
 

Op 27 september 2015 organiseert de Botanische Tuin Kerk-
rade weer haar traditionele Herfst Fair. Flaneren en bewonde-
ren, zien en gezien worden, kijken en genieten dat is het Herfst 
fair gevoel. En U kunt er deel van uitmaken. 
De Herfst Fair vindt plaats in een prachtig  Engelse Land-
schapstuin,  die tevens een pracht decor vormt voor een grote 
verscheidenheid aan kramen en producten. 
 

Ontdek al het goede dat de herfst met  zich mee brengt. Genie-
ten van ambachtelijke lekkernijen en streekproducten, herfst-
decoraties, brocante, Dahlia’s en Hortensia’s in alle kleuren en 
maten, en niet onbelangrijk ontspannen op het tuinterras met 
een heerlijke kop koffie met vlaai of een heerlijk wijntje ge-
nietend van de vroege herfst. 
De entree bedraagt € 4,00. Houders van onze jaarkaart (dona-
teurs) hebben gratis entree.  Leden en hun gezin van het Fonds 
Sociale Instellingen kunnen met een voucher gratis naar deze 
Fair. Kinderen tot en met 12 jaar (onder begeleiding) hebben 
eveneens gratis toegang. Houders van een vriendenpas van 
GaiaZoo  ontvangen 1 euro korting en betalen € 3,00 entree. 
Honden zijn helaas niet toegestaan (hulphonden voor mensen 
met een beperking vanzelfsprekend wel). 
 

 
 

Unieke concertfilm van Roger Waters The Wall bij JT 
Bioscoop Parkstad 
 

 
 

Op dinsdag 29 september om 20.00 uur draait Roger Water 
The Wall eenmalig bij JT Bioscoop Parkstad. De spectaculaire 
film van het creatieve brein achter Pink Floyd werd vorig jaar 
al dolenthousiast ontvangen op het Toronto Film Festival.  De 
film  volgt het leven van Waters dat in het teken staat van 
muziek, de oorlog en  verlies.   
Tickets à €12,50 zijn te koop via www.jt.nl of de JT app. 
Roger Waters The Wall 
Roger Waters, medeoprichter en belangrijkste songwriter van 
Pink Floyd, combineert het epische met het persoonlijke in 
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Roger Waters The Wall, een concertfilm die veel meer laat 
zien dan alleen het podium. Gebaseerd op het baanbrekende 
gelijknamige album, kan Roger Waters The Wall een concept-
film genoemd worden: het is een verslag van een overweldi-
gende show die de zintuigen prikkelt, gecombineerd met een 
intense persoonlijk roadtrip waarin Waters zijn oorlogsverle-
den onder ogen komt. 
 

 
 

“E tröansje jrieëmele” 
35 jaar dialectvereniging D’r Wauwel 
 

Dit jaar bestaat Dialektverain D’r Wauwel 35 jaar. In dit 35ste 
bestaansjaar geven de leden met de uitgave van het 4de 
Wauwelboek hun vereniging opnieuw een gezicht. De lezer 
maakt kennis met de lief- en leedgedachten die in de afgelopen 
tien jaar bij de leden van D’r Wauwel een rol hebben gespeeld. 
Al deze gedichten en verhalen zijn in onze onvervalste, origi-
nele moedertaal, ’t Kirchröadsj plat, geschreven volgens de 
thans geldende spellingsregels van d’r dieksiejoneer. Talrijke 
foto’s zullen de teksten verlevendigen. 
 

In 2005, bij het 25-jarig bestaan van D’r Wauwel, verscheen 
het vorige boek onder de titel “Wauweljedanke”. Nu is geko-
zen voor de titel “e tröansje jrieëmele”. Vreugde en verdriet 
worden niet alleen vergezeld door lachsalvo’s en huilbuien. 
Heel vaak zijn daarbij ook momenten voor een glimlach aan-
wezig. 
 

De lezers kunnen veel leesplezier beleven en zullen worden 
meegezogen in de alledaagse dingen, gedachten en gevoelens 
van het leven. Natuurlijk mogen we verlangen naar het verle-
den (nostalgie mag), maar het heden en soms een stukje toe-
komst vragen ook om gelezen te worden. Er zijn teksten ge-
plaatst van Wim Wouters, Annie Lennartz, het overleden 
Wauwellid Chris Theunissen, Frans Hazelier, Jessie Spin-
Schlicher, John Vandeberg, Maurice Hinzen, Mia Engels, 
Lieselotte Wijnen, Angelique Moberts, Elly Pluijmen en José 
Maijer.  
 

Bovendien komen de volgende verenigingen van Kerkrade-
West aan het woord. Zij vertellen over hun wel en wee, waar-
bij ook foto’s de teksten ondersteunen. Het betreft: 
Harmonie Sainte Marie Gracht 
Fluit- en Tamboerkorps Odeon Terwinselen 
Harmonie St. Jozef Kaalheide 
Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen 
Kerkraads Fanfare Orkest (KFO) Heilust, voormalige Berb 
Koninklijke Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide 

Het 150 pagina’s tellende boek kan via onderstaande voor-
intekenbon met 30% prijsreductie in uw bezit komen.  
 

De leden van D’r Wauwel 
 

 
 

 
 

 

Inleveren kopy 
 

Stuur kopy voor de volgende uitgave van Westernieuws vóór 
15 september a.s. naar westernieuws@kerkrade-west.nl  
Het volgende nummer verschijnt 28 september 2015. 
 

Gevonden voorwerpen 
 

Gevonden op Graverstraat sleutelbos met hartje. Info: 045-
5413045. 
 

 


