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Historische rondleiding Rolduc 
Historische rondleiding door Abdij Rol-
duc. Zondag 3, 10, 17 en 24 april om 
10.30 uur. 
Aanmelden via de receptie. Prijs €6,50 
p.p. incl. 1 kop koffie/thee.  
 

Beeldentuin Yaka 
Onze Franse cour is omgetoverd tot een 
echte beeldentuin. Galerie Yaka uit 
Brunssum exposeert t/m 30 april ca. 50 
indrukwekkende kunstwerken van een 
groot aantal gerenommeerde Zimbab-
waanse kunstenaars. Dagelijks gratis te 
bezichtigen. 
 

Expositie LORE-ART 
Lore van der Zanden exposeert t/m 30 
april haar schilderijen in de kruisgangen 
van Rolduc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haar werken zijn vooral figuratief. Door 
het gebruik van verschillende technieken 
zoals ei-tempra, tempra grassa, chiar 
‘oscura, encaustiek en lagen olieverf, 
geïnspireerd door de oudheid en oude 
meesters, is er een grote variatie. Dage-
lijks gratis te bezichtigen in onze kruis-
gangen. Kijk voor meer informatie op 
www.lore-art.nl. 
 

D’r Sjtinkkieës Krimi 
Een doldwaze klucht in 3 bedrijven in het 
Limburgs dialect (voornamelijk Kerk-
raads). 
Oorspronkelijke titel: Die Geschichte vom 
gestohlenem Stinkerkäs van Bernd Gom-
bold, vertaling in het Kerkraads dialect 
door Bertie Vermeersch. 
Theaterdagen: zaterdag 2 april (premiè-
re), zondag 3 april, woensdag 6 april, 
vrijdag 8 april en zaterdag 9 april. 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.00 uur 
 
Modeshow Kerkrade Leeft 
Vrijdag 8 april a.s. vanaf 19.30 uur or-
ganiseert Stichting Kerkrade Leeft - Kerk-
rade Geeft een modeshow ten bate van het 
goede doel in het Sjtaater Hoes. 
Voor een bedrag van € 7,50 per persoon 
bieden wij jou een leuke avond met af-
wisselend mode en muziek.  
Tevens ontvang je bij inlevering van je 
entreekaartje een welkomstdrankje en doe 
je meteen mee aan een leuke verrassings-
actie. 
Entreekaarten zijn te koop bij de volgende 
bedrijven: Happy Life, b-style, Outlet 
Bosman, Bodyfashion Claudette, Bemel-
mans Optiek, Bubbel Modeaccessoires, 
Schoenmakerij “de Hakkenbar”, Beauty 
Center Rosita, Zappa Hairstyling, Forever 
Living Products Tanja Bindels en ’t 
Sjtaater Hoes en indien nog voorradig aan 
de kassa op die avond.  
Echter op = op. 
 

 

Evenementen in april: 
3,10,17 en 24 april: Historische rondlei-
ding Abdij Rolduc 
t/m 30 april: Beeldentuin Yaka Abdij 
Rolduc 
t/m 30 april: Expositie Lore-Art Kruis-
gangen Abdij Rolduc 
Zaterdag 2-4-2016: 20.00 uur D'r Sjtink-
kiës Krimi TV Frohsinn Heidsjer Tref. 
Zondag 3-4-2016: 14.30 uur RodaJC-SC 
Heerenveen PL Stadion 
Zondag 3-4-2016: 20.00 uur Sneak en 
Quiz Vue Bioscoop 
Zondag 3-4-2016: 20.00 uur D'r Sjtinkki-
es Krimi TV Frohsinn Heidsjer Tref. 
Woensdag 6-4-2016: 20.15 uur Live 
Ballet Giselle Vue Bioscoop 
Woensdag 6-4-2016: 20.00 uur Ladies 
Only -My Bif Fat Greek wedding 2 Vue 
Bioscoop 
Woensdag 6-4-2016: 20.00 uur D'r 
Sjtinkkiës Krimi TV Frohsinn Heidsjer 
Tref. 
Donderdag 7-4-2016: 20.00 uur Rowen 
Heze Rodahal 
Vrijdag 8-4-2016: 19.30 uur Modeshow 
Sjtaater Hoes 
Vrijdag 8-4-2016: 20.00 uur D'r Sjtinkki-
es Krimi TV Frohsinn Heidsjer Tref. 
Vrijdag 8-4-2016: 19.30 uur Modeshow 
Sjtaater Hoes 
Zaterdag 9-4-2016: 20.30 uur Concert 
Jack Vinders & Combo Aula Major Rol-
duc 
Zaterdag 9-4-2016: 20.00 uur D'r Sjtink-
kiës Krimi TV Frohsinn Heidsjer Tref. 
Zaterdag 9-4-2016: 19.00 uur Stahlzeit 
Rodahal 
Zondag 10-4-2016: 12.00 uur Ballet 
Giselle Vue Bioscoop 
Zondag 10-4-2016: 14.00 uur KidsClub 
Kung Fu Panda 3 Vue Bioscoop 
Zondag 10-4-2016: 20.00 uur Schürzen-
jäger Rodahal 
Dinsdag 12-4-2016: 14.30 uur JT Plus – 
The Lobster Vue Bioscoop 
Dinsdag 12-4-2016: 19.30 uur Alzheimer 
café ZC Tobias Heerlen 

Zaterdag 16-4-2016: 20.45 uur RodaJC-
PSV PL Stadion 
Zondag 17-4-2016: 20.00 uur Sneak en 
Quiz Vue Bioscoop 
Zondag 17-4-2016: 10.00-17.00 uur 
Kwekerijdag Botanische tuin 
Zondag 17-4-2016: 16.00 uur Voorjaars-
concert St. Caecilia Heidsjer Tref. 
Zondag 17-4-2016: 18.30 uur Vrienden-
concert Callistus Sjtaater Hoes 
Zaterdag 23-4-2016: 20.00 uur Beach 
Party VVKW Heidsjer Tref. 
Zondag 24-4-2016: 20.00 uur Sneak en 
Quiz Vue Bioscoop 
Maandag 25-4-2016: 20.15 uur Live 
Opera -Lucia di Lammermoor Vue Bios-
coop 
Dinsdag 26-4-2016: 14.30 uur JT Plus -
Le tout Nouveau Testament Vue Bioscoop 
Woensdag 27-4-2016: 20.00 uur Oranje-
concert Harm. St.Jozef Aula Major Rol-
duc 
Woensdag 27-4-2016: 14.00-24.00 uur 
Kingsdream festival PL Stadion 
Zondag 1-5-2016: 12.00 uur Opera Lucia 
di Lammermoor Vue Bioscoop 
Zondag 1-5-2016: 10.00-17.00 uur Ter-
winseler Straatmarkt
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Rowwen Heze - Ballades & Beer 
Rowwen Hèze is al dertig jaar te 
vinden in theaters, feesttenten, 
festivals en clubs. Ingetogen en 
uitbundig, melancholiek en feeste-
lijk, beheerst en energiek. Om dit 
jubileum te vieren komt de Lim-
burgse band op donderdag 7 april 
naar Parkstad Limburg Theaters 
met Ballades & Beer. Locatie: 
Rodahal aanvang 20.00 uur zaal 
open: 19.00 uur 
Samen met het publiek wordt terug 
gekeken op drie decennia mooie, 
melancholische ballades en worden 
de feestelijke “Beer”-nummers 
gespeeld. Een afwisselende mu-
ziekavond van een band die als 
geen ander het publiek iedere keer 
weer weet mee te slepen in een 
muzikaal theateravontuur.  Balla-
des & Beer vormt hierop geen 
uitzondering en heeft vanwege het 
30-jarige jubileum een extra feeste-
lijk tintje! 
 

Stahlzeit (D), AC in DC, Present 
Danger Tribute to Rammstein, 
AC/DC, Metallica 
Eén podium, drie tributebands en 
een zaal vol met echte rockliefheb-
bers! Een stampende rockende 
avond waar de tributebands AC in 
DC (AC/DC), Present Danger 
(Metallica) en Stahlzeit (Ramm-
stein) de zaal op zijn grondvesten 
doen schudden.  
Uiteraard zal headliner Stahlzeit 
opnieuw een spectaculaire en 
adembenemende vuur(werk)show 
geven! In combinatie met de ver-
bluffende gelijkenis in uiterlijk, 

stem en optreden van de frontman 
met Till Lindemann, is Stahlzeit dé 
beste en meest succesvolle Ramm-
stein tributeband geworden. 
Zaterdag 9 april in de RODAhal 
Kerkrade. Aanvang 19.00 uur, zaal 
open: 18.30 uur. 
 

Concert Jack Vinders & Combo 
Jack keert terug naar zijn roots met 
zijn vertrouwde repertoire door de 
jaren heen. Samengevat in 7 cd’s 
en live gezongen, deze keer samen 
met zijn combo. Het concert vindt 
plaats in de Aula Major van Abdij 
Rolduc op zaterdag 9 april. Aan-
vang 20.30 u. Entree: €12,50. 
Gelieve te reserveren via 
info@puurweijersenweijers.nl. 
 

Schurzenjager in Rodahal 
„Het is weer Schürzenjäger tijd!“ is 
het motto van Die Schürzenjäger, 
één van de succesvolste muziek-
groepen van Oostenrijk. Vanaf 
haar comeback in 2011 hebben ze 
inmiddels meer dan 200 succesvol-
le live concerten gespeeld en op 
zondag 10 april 2016 staan ze in 
de RODAhal. Aanvang: 20.00 uur, 
zaal open: 19.00 uur. 
Een live concert van Schürzenjäger 
zou niemand mogen missen, want 
„Het is weer Schürzenjägerzeit!“ 
 

Alzheimercafë Parkstad 
Dinsdag 12 april 2016 bent u weer 
van harte welkom in het Alzhei-
mercafe Parkstad Heerlen. 
De avond heeft als onderwerp: 
Palliatieve zorg bij dementie. 
Wat betekent palliatieve zorg bij 
mensen met dementie? Welke rol 
spelen de huisarts en de palliatief 
verpleegkundige hierin. Wat is de 
inbreng van de familie?  
Een palliatief verpleegkundige en 
een huisarts zullen vertellen hoe zij 
werken en welke mogelijkheden er 
zijn voor deze vorm van zorg in de 
laatste levensfase. 
De lezing wordt gehouden in de 
grote recreatiezaal van het Zorg-
centrum Tobias, Piet Malherbe-
straat 2 te Heerlen. Tevoren aan-
melden is niet noodzakelijk en 
zoals altijd zijn entree, koffie en 
thee gratis. De zaal is open vanaf 
19.00 uur en om 19.30 uur starten 
we met het programma. Omstreeks 
21.30 uur sluiten we de avond af. 

Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met  Thijs Peeters 
tel. 045-5416248. 
 

Inloopdagen voor mantelzorgers  
Het Steunpunt voor Mantelzorgers 
organiseert maandelijks inloopbij-
eenkomsten. Mantelzorgers en 
zorgvrijwilligers kunnen er onder 
het genot van een kopje koffie hun 
verhaal vertellen of juist de zorgen 
even van zich afzetten. Aan de 
bijeenkomsten is maandelijks een 
thema gekoppeld. Voor deze 
maand is dit: ‘Het belang van een 
goed netwerk.’ Gastspreker is 
Alieske Dam. Zij komt uitleg 
geven over inlife. Inlife is een 
persoonlijk sociaal netwerk voor 
mensen met dementie en hun 
omgeving. 
Aanmelden is niet nodig. Deelna-
me, koffie en thee zijn gratis. 
Kijk voor meer informatie op 
www.mantelzorgparkstad.nl 
Bijeenkomst in Kerkrade op 14 
april en verder elke tweede don-
derdag van de maand van 14.00-
16.00 uur in Verpleeghuis Ham-
bos, Multiruimte 2 (Beg. grond), 
Kapellaan 2, Kerkrade 
 

Kwekerijdag 
Op zondag 17 april 2016 vindt de 
3e editie van de Internationale 
Kwekerij dag in de Botanische 
Tuin Kerkrade plaats. Tijdens dit 
plantenfestijn presenteren gespeci-
aliseerde kwekers uit binnen- en 
het nabije buitenland zich in de 
prachtige Engelse landschapstuin.  
Met volop informatie en inspiratie 
over planten, de ideale kruiden en 
planten, beplantings- en verzor-
gingstips, potten, bakken, kuipen 
en tuinaccessoires.  
Op de internationale Kwekerij dag 
draait alles om planten, heesters, 
bollen, zaden, groenten en kruiden. 
De gespecialiseerde kwekers geven 
deskundig en enthousiast advies. 
De sfeer is altijd uiterst ontspan-
nen, mede dankzij de geweldig 
mooie omgeving. 
Overal zijn zitjes om even rustig te 
genieten, al dan niet onder het 
genot van een hapje en drankje. 
Sjouwen met tassen vol planten is 
niet nodig. Er is een gratis ‘planten 
parking’, waar de aankopen be-
waard worden tot u weer huis-

waarts gaat. 
Bezoekersinformatie: Botanische 
Tuin Kerkrade, St. Hubertuslaan 
74, 6467 CK Kerkrade.  
Tel.: 045-541 56 15 
 

Voorjaarsconcert “In een nieuw 
jasje” 
Op zondag 17 april 2016 organi-
seert de Koninklijke Harmonie St. 
Caecilia Spekholzerheide 
o.l.v. Léon Simons het Voorjaars-
concert 2016. Tijdens dit concert 
presenteren wij muzikaal onze 
nieuwe uniformen. 
Locatie: Heidsjer Tref., Patronaat-
straat 19, Spekholzerheide 
Aanvang 16.00 uur 
 

Vriendenconcert in het Sjtaater 
Hoes 
Het jaarlijkse Vriendenconcert van 
Muziekvereniging St. Callistus 
vindt dit jaar plaats op zondag 17 
april a.s. “Vrienden van Callistus” 
ontvangen een persoonlijke uitno-
diging, maar natuurlijk is iedereen 
die harmonie- en fanfaremuziek 
een warm hart toedraagt welkom. 
Als gasten concerteren fanfare 
Vriendenkring uit Limbricht o.l.v. 
Rob Moers en het slagwerkensem-
ble van deze fanfare. Daarnaast zal 
tijdens het concert van Harmonie 
St. Callistus o.l.v. Ferry Logister 
solistische medewerking worden 
verleend door sopraan Véronique 
Meuffels. 
Het concert begint om 18.30 uur. 
De zaal is open om 18.00 uur en de 
entree is gratis. 
 
Vue gaat exclusieve samenwer-
king aan met grootste game 
festival: DreamHack 
Volg live de spannendste game-
toernooien op het grote doek 
Vue gaat een exclusieve samen-
werking aan met het grootste game 
festival ter wereld: DreamHack. De 
bioscoopketen heeft de rechten 
bemachtigd om de grote gametoer-
nooien van games als StarCraft 2, 
Counter-Strike: Global Offensive, 
Heroes of the Storm en League of 
Legends live te streamen. De ze-
nuwslopende toernooien, die soms 
wel tien uur duren, zijn in de Vue 
cinemas in Alkmaar, Apeldoorn, 
Eindhoven, Hoogeveen, Kerkrade, 
Nijmegen, Vlaardingen en Hilver-
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sum live te volgen. Het eerste 
gametoernooi, Counter-Strike: 
Global Offensive, vindt 17 april 
plaats van 10:00 – 20:00 uur. 
Kaartjes kosten €17,50 per stuk en 
zijn te koop via vuecinemas.nl of 
via de Vue app. 
 
Oranjeconcert 27 april 
Op Koningsdag presenteert Har-
monie St. Josef Kaalheide het 
jaarlijkse Oranjeconcert. Plaats: 
Aula Major. Aanvang: 20.00 u. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
Boekhandel Buck in Kerkrade. 
 
Kingsdream Festival 
Op 27 april aanstaande organiseert 
Essential B.V. een nieuw festival 
op de Roda Boulevard in Kerkrade: 
Kingsdream Festival. Het festival 
duurt van 14.00 uur tot 24.00 uur 
en is toegankelijk voor iedereen 
vanaf 16 jaar. De organisatie schat 
dat enkele duizenden bezoekers op 
de première van het evenement 
afkomen. 
De programmering van het festival 
staat vol met artiesten uit de dan-
cewereld. Er zijn inmiddels al een 
aantal artiesten bekend, zoals 
Sidney Samson, Brennan Heart, 
Tony Junior, Sandro Silva, Vato 
Gonzalez en Giocatori. Wethouder 
Tim Weijers (coördinatie evene-
menten) is enthousiast over het 
evenement: “We zijn blij dat het 
gelukt is om dit grootschalig eve-
nement binnen te halen. Dit festi-
val is een perfecte aanvulling op 
het evenementenaanbod in Kerkra-
de en we verwachten dat dit net als 
White Thursday en Castle of love 
succesvol zal worden. We hopen 
dat Kingsdream Festival uiteinde-
lijk uitgroeit tot een jaarlijks terug-
kerend en spraakmakend evene-
ment.” 
Samenwerking 
Roda JC Kerkrade, de organisatie 
van Kingsdream Festival en de 

gemeente Kerkrade werken al 
geruime tijd samen om dit evene-
ment te organiseren. Voor de eerste 
editie van het Kingsdream Festival 
is gekozen voor de parkeerplaats 
tegenover het Parkstad Limburg 
Stadion (P2) als festivallocatie. 
Met als decor op de achtergrond 
het Parkstad Limburg Stadion. 
“Roda JC Kerkrade vindt het 
enorm mooi dat op de parkeer-
plaatsen voor het stadion een der-
gelijk groot evenement wordt 
georganiseerd. Een mooi startschot 
voor het organiseren van nog meer 
activiteiten in en rondom het Park-
stad Limburg Stadion”, aldus 
Marco l’Abee, stadionmanager van 
Roda JC Kerkrade. 
Meer informatie over het evene-
ment is terug te vinden op 
www.kingsdreamfestival.nl 
 
De 42e Terwinseler Straatmarkt! 
Zondag 1 mei 2016 vindt alweer 
de 42e editie van de Terwinseler 
Straatmarkt plaats in de straten 
rond de prachtige Botanische Tuin 
van de Kerkraadse wijk Terwinse-
len. Deze straatmarkt is een traditie 
op de zondag voor Hemelvaarts-
dag. 
Het aantal bezoekers in de afgelo-
pen jaren varieerde volgens poli-
tiegegevens tussen de 35.000 en 
zelfs 60.000 bezoekers vanuit 
Nederland, België en Duitsland. 
Tussen 10.00 uur en 17.00 uur 
kunnen ze genieten van levendige 
handel, demonstraties, voorlich-
ting, amusement en sport en spel. 
Kortom, in Terwinselen raak je 
nooit uitgekeken. 
Handelaren uit het hele land prij-
zen op vaak originele manier hun 
waar aan. Duizend en één koopjes 
vindt u op de Terwinseler Straat-
markt. Daarnaast komen vanuit het 
hele land ongeveer 10 tot 20 oude 
ambachten hun kunnen presente-
ren. 

Centraal punt van amusement is 
opnieuw het Piusplein. Rond de 
gezellige bar en tientallen terrasjes 
staat een groot podium waarop net 
als vorig jaar spetterende optredens 
plaatsvinden. Dit jaar zal Tonca, dé 
feestband van het Zuiden de muzi-
kale omlijsting verzorgen. 
Tot op heden is en blijft de Ter-
winseler Straatmarkt exclusief en 
dit komt mede omdat de markt één 
van de grootste van Limburg is en 
daarnaast ook de eerste in het 
seizoen. De prachtige ligging rond 
de kerk en Botanische Tuin geeft 
een bijzondere toegevoegde waar-
de aan de Terwinseler Straatmarkt. 
Nog steeds heel uniek voor een 
dergelijk evenement is de gratis 
toegang en dat alweer meer dan 
veertig jaar lang. 
Terwinseler Straatmarkt zondag1 
mei 2016 van 10.00-17.00 uur 
gratis toegankelijk 
 
Een kijkje bij het Bewoners-
platform Kerkrade-West 

Het Bewonersplat-
form Kerkrade-West 
bestaat uit bewoners 
uit Kerkrade-West, 

die zich inzetten voor de leefbaar-
heid in de wijk Kerkrade-West. Het 
Bewonersplatform is een vaste 
gesprekspartner voor de gemeente 
Kerkrade inzake leefbaarheids-
vraagstukken en wijkontwikkeling 
en kan de gemeente gevraagd en 
ongevraagd adviseren. Om alle 
facetten van leefbaarheid en wijk-
ontwikkeling goed te kunnen over-
zien is binnen het Bewonersplat-
form een aantal werkgroepen 
actief. 
Op deze plaats willen we graag de 
werkgroepen aan u voorstellen. Te 
beginnen met: 
 

Werkgroep veiligheid 
Deze werkgroep bespreekt op haar 
bijeenkomsten een aantal onder-
werpen, zoals verkeer, achterpa-
den, drugshandel en handhaving.  
Daarnaast begeleidt de werkgroep 
het wijkpreventieteam, dat sinds 
eind 2014 actief is in Kerkrade-
West. 
Bij verkeer komen bijvoorbeeld 
parkeerproblemen, onduidelijke 
bewegwijzering en onveilige ver-

keerssituaties aan de orde. Ook 
volgt de werkgroep op de voet de 
werkzaamheden m.b.t. de buiten-
ring en let op de gevolgen die de 
aanleg heeft voor de leefbaarheid 
en veiligheid in onze wijk. 
Signalen m.b.t. drughandel en 
hennepteelt worden doorgegeven 
aan handhaving en politie. Wan-
neer er knelpunten zijn m.b.t. 
achterpaden wordt samen met 
wijkbeheer naar een oplossing 
gezocht. 
Deelnemers aan de werkgroep 
veiligheid hoeven geen lid te zijn 
van het Bewonersplatform. Wan-
neer u interesse hebt om u aan te 
sluiten bij de werkgroep kunt u een 
berichtje sturen naar bewonersplat-
form@kerkrade-west.nl. Via dit e-
mailadres kunt u ook eventuele 
opmerkingen over bovengenoemde 
onderwerpen kwijt. Al gaan wij er 
wel vanuit, dat een bewoner die 
een klacht heeft over verkeer of 
veiligheid eerst zelf contact op-
neemt met de daarvoor verant-
woordelijke afdeling van gemeente 
of politie. Wordt uw klacht niet 
naar tevredenheid afgehandeld? 
Dan horen wij dat graag van u. 
 

In een volgende uitgave van Wes-
ternieuws zullen wij één van de 
andere werkgroepen aan u voor-
stellen. 
Bent u nu al nieuwsgierig? Bezoek 
dan onze website: www.kerkrade-
west.nl 
 

uKoSchi’s Minibieb 
Sinds kort is er in een kast in de 
carport op adres Op de Knip 135 
Terwinselen een minibieb te vin-
den. Hier kan men gratis boeken, 
tijdschriften, CD’s, DVD’s of blu-
rays lenen of ruilen. 
De bieb bevat momenteel ruim 100 
items: boeken: fictie (literatuur, 
detectives, thrillers) en non-fictie 
(o.a. kookboeken, esoterie, mind-
fulness), tijdschriften: o.a. Landle-
ven, Hard Gras, Atlas, Crimezone 
Magazine, CD’s: o.a. rock, (Ne-
der)pop, cabaret, en DVD’s / blu-
rays: o.a. komedies, thrillers, hor-
rorfilms, (historische) drama’s. 
De bieb is elke dag open van om-
streeks 8.00 tot omstreeks 20.00 
uur. 
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Bridgeclub Het Miljoenenlijntje 
Bridge is het meest populaire 
kaartspel wereldwijd. Bridge is 
ontspannend, traint je geheugen en 
geeft plezier. Het is een gezellige 
hobby voor jong en oud, voor man 
en vrouw. Het leukste is om deze 
sport in een clubverband te beoefe-
nen. 
Wij zouden het daarom fijn vinden 
om u kennis te laten maken met 
onze bridgeclub “Het miljoenen-
lijntje”. We bridgen iedere maan-
dagavond vanaf 20.00 uur in het 
mooie Sjtaaterhoes in Kerkrade-
Terwinselen. Er is volop parkeer-
plaats in de omgeving. 
Kom vrijblijvend eens een maan-
dagavondje bridgen.  
Voor inlichtingen: 045-5418113 of 
enny.bellen@gmail.com 
 
Bedevaart naar Kevelaer 
Op woensdag 15 juni 2016 orga-
niseren de parochies Kerkrade-
West in samenwerking met het 
centrum van Kerkrade (H. Lamber-
tus en H. Catharina) de jaarlijkse 
bedevaart naar Kevelaer. De bede-
vaartgangers van het cluster Kerk-
rade-West vertrekken met twee 
bussen om 08.00 uur vanaf de 
Kerkstraat te Spekholzerheide 
(pleintje naast H.Martinus kerk). 
Daarna stopt de bus nog bij de 
opstapplaatsen Heiveldplein en bij 
de bushalte Kaalheidersteenweg 
(voormalige witte flats). Aange-
komen in Kevelaer wordt de mooie 
basiliek voor een plechtige Eucha-
ristieviering bezocht. De viering 
zal door het dameskoor St. Marti-
nus worden opgeluisterd. Daarna 
bestaat er gelegenheid om de 
kruisweg te bidden. Aansluitend is 
er tijd om iets te eten, inkopen te 
doen en te genieten van de gezelli-
ge terrasjes. De dag wordt afgeslo-
ten met een plechtig lof, waarin 
alle devotionalia worden gezegend. 
Rond 19.30 uur worden wij weer 
thuis verwacht. Kaarten voor € 
17,50 zijn verkrijgbaar via het 
parochiekantoor van Terwinselen 
(tel. 045-5412581) tijdens de 
spreekuren op maandag, woensdag  
en vrijdag van 10.00 – 11.00 uur. 
 

 

Volkstuinen te huur 
Op het Volkstuincomplex “aan de 
Winckelen” te Kerkrade / Terwin-
selen zijn met ingang van dit nieu-
we tuinseizoen enkele tuinen van 
50 m² vrij. Het complex is gelegen 
tussen Op de Knip/Daslook en de 
Euregioweg en gemakkelijk be-
reikbaar, ook met de auto. 
Zou u ook wel eens uw eigen 
groenten en fruit willen kweken? 
Reageer dan vlug. Want die het 
eerst komt, het eerst maalt.  
Voor nadere informatie of het 
maken van een afspraak om de 
tuinen te bezichtigen kunt u bellen 
met telefoonnummer 5418472. 
 

Ruilwinkel Eygelshoven 
De Ruilwinkel aan de Christinastraat 
52 werkt met een uitgekiend concept 
waarbij spulletjes en diensten geruild 
kunnen worden zonder dat daar geld 
aan te pas komt. Het spreekt dan ook 
voor zich dat zonder vrijwilligers en 
sponsors, een dergelijk concept niet 
'draaiende' is te houden. Naast de 
inmiddels talloze donateurs wordt de 
Ruilwinkel financieel ondersteund 
door Wonen Limburg (huisvesting), 
Ikea (interieur), Gemeente Kerkrade, 
Jumbo Eygelshoven (koffie) met 
goederen en geld. Tel daarbij op een 
dertigtal vrijwilligers en je zou den-
ken dat het financieel 'wel allemaal 
snor zit'. Toch is dit niet helemaal 
waar. Er is nog altijd geld nodig voor 
poetsmiddelen en kleine attenties 
voor al die 'hondstrouwe' vrijwil-
ligers. Dat bracht Tiny Robroek, ook 
vrijwilliger, op het idee om de 
'Vriendenclub van de Ruilwinkel' 
op te richten. 
 
Lid worden van de vriendenclub? 
Wilt u het fraaie initiatief van de 
Ruilwinkel een extra steuntje in 
de rug geven, dan kunt u lid 
worden van 'de Vrienden van de 
Ruilwinkel' door met een jaarbij-
drage van 10,- euro (uitsluitend) 
contant af te rekenen met Tiny of 
de floormanager(s). Meldt u zich 
van tevoren aan bij Tiny, dat kan 
telefonisch, 045-5464070, of per 
mail: g.robroek-schreurs@hetnet.nl 
 
 
 

 
 

Fanfare St. Barbara Heilust 
wordt Kerkraads Fanfare Orkest 
Tijden veranderen, de samenleving 
verandert. Vergrijzing en bevol-
kingskrimp zorgen voor een ver-
mindering van bewonersaantallen. 
De demografische cijfers van 
Kerkrade liegen er niet om. Van 
51.500 inwoners in 2000 tot 43.000 
in 2020. Scholen fuseren, kerken 
worden gesloten en de parochies 
worden samengevoegd tot stads-
wijken. Uiteraard heeft dit ook 
consequenties voor het vereni-
gingsleven. Ledenaantallen nemen 
over het algemeen af en leden 
worden kieskeuriger als het gaat 
om de verwachte toegevoegde 
waarde van de vereniging. Daar 
komt bij dat het aantal alternatie-
ven waar leden zich toe kunnen 
wenden groter en groter wordt. 
Fanfare St. Barbara uit de Kerk-
raadse parochie Heilust is geen 
uitzondering. Het wegvallen van de 
basisschool, het sluiten van de kerk 
en het slopen van een groot deel 
van de parochie Heilust, zorgen er 
samen met overige factoren uit de 
veranderende maatschappij voor 
dat het bestaansrecht van de fanfa-
re in gevaar komt. Het bestuur is 
zich hier enorm van bewust en is 
reeds in 2012, onder het motto 
“niets doen is geen optie”, begon-
nen een plan te ontwikkelen om de 
enige fanfare binnen Kerkrade 
voor de stad te behouden en toe-
komstbestendig te maken. Dit plan 
heeft  geresulteerd in een transfor- 

 
 

matie van Fanfare St.Barbara naar 
het KerkraadsFanfareOrkest, kort-
weg KFO. Het eerste grote verschil 
geeft de naam al aan. Het KFO is 
geen parochie gerelateerde fanfare, 
maar richt zich op geheel Kerkra-
de. Ik hoor u echter al denken. 
Maakt deze naamsverandering en 
het feit dat het KFO een stadsfan-
fare is, deze nu toekomstbestendig? 
Uiteraard is dit niet het geval. Het 
KFO is een concept waarin we 
geprobeerd hebben de belangrijkste 
factoren uit de veranderende sa-
menleving en de belangrijkste 
factoren die specifiek behoren tot 
een fanfare, op een dusdanige 
manier te combineren, dat het 
zowel voor muzikanten als voor 
het publiek enorm interessant 
wordt om hier deel van uit te ma-
ken. 
Enkele kenmerken van het KFO: 
- Vernieuwend en voorloper op trends, 
ook op het gebied van uniformering. 
- Biedt maatwerk en ruimte aan muzi-
kanten door afhankelijk van het muzi-
kale project zelf te laten beslissen om al 
dan niet deel te nemen. 
- Werkt aan een manier om jeugd op 
een andere manier aan de vereniging te 
binden. 
Gewijzigde interesses, evenals de 
manier waarop de jeugd momenteel in 
de samenleving staat, vragen voor een 
modernere visie. 
 
 

Inleveren kopij voor het mei-
nummer van de wijkkrant vóór 15 
april a.s. westernieuws@kerkrade-
west.nl 
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