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In de buurt Gracht zijn de laatste 15 
jaar alle buurtvoorzieningen 
stilletjes verdwenen. Winkels, 
Vrijetijdscentrum, bank, kerk en 
school, alles verdween door gebrek 
aan belangstelling, verkoop of fusie, 
met als gevolg geen enkele ruimte 
meer in de eigen buurt om te 
overleggen, te vergaderen of 
gezamenlijk je hobby te beoefenen. 
Het Bewonersplatform Kerkrade-
West wil, als regie voerende partij, 
buurtbewoners van de Gracht helpen 
deze negatieve trend te doorbreken 
middels het openen van een 
buurt(kamer)huis. Hierbij denken we 
aan een bestaande eengezinswoning 
die geschikt is te maken voor 
kleinschalige activiteiten in de buurt. 
Denk daarbij aan bestuurs-
vergaderingen van de Grachter 
verenigingen, hobbyclubs (hand-
werken, kaarten, darten, koken), 
stemlokaal bij verkiezingen, 
afspraken met de wijkagent of 
wijkzuster maar vooral een 
ontmoetingsplaats voor de eigen 
bewoners. Belangrijke partners in de 
wijk zoals woningcoöperatie Heem-

Wonen en de Gemeente Kerkrade 
steunen ons daarbij.

Hoe werkt zo’n buurthuis?
De woning wordt gratis ter 
beschikking gesteld aan de buurt. 
Enkele bewoners uit de buurt zorgen 
voor het dagelijks beheer. Het 
Bewonersplatform en de opbouw-
werkster van de Gemeente voor 
Kerkrade-West ondersteunen het 
geheel met hulp bij planning, 
financiën enz. Maar de bewoners 
bepalen zelf wie, waar en hoe 
gebruik gemaakt wordt van de 
Buurtwoning. Daar zijn verder geen 
organisaties bij betrokken.
We zijn op zoek naar mensen die 
positief willen bijdragen aan de 
buurt door mee te helpen dit te 
realiseren.
Voor meer informatie bel Kitty 
Crombach (0615501032), Tiny 
Robroek (045-5464070) of Wim 
Beulen (045-5421093) of mail naar: 
bewonersplatform@kerkrade-
west.nl

BUURTKAMER GRACHTEvenementen in Kerkrade-West
7,8,13,14-4-2018: Bikini's en 
broadwoeësj TV Frohsinn Heidsjer 
Treff
8, 15, 22 en 29-4-2018: Historische 
rondleiding Rolduc
Vrijdag 6-4-2018: 18.30 u Pittbull 
Poolse film Vue Bioscoop
Zaterdag 7-4-2018: 18.15 u Pittbull 
Poolse film Vue bioscoop
Zaterdag 7-4-2018: 19.45 u RodaJC-
PEC PL Stadion Kerkrade-West
Zondag 8-4-2018:  15.00 u Reünie-
concert Terwinselen Sjtaater Hoes
Dinsdag 10-4-2018: 14.00 u Macbett 
Opera Vue Bioscoop
Dinsdag 10-4-2018: 19.30 u 
Alzheimercafé ZC Tobias
Zaterdag 14-4-2018: 18.00 u Pittbull 
Poolse film Vue bioscoop
Zaterdag 14-4-2018: 12.00 u 
Zwaailichtendag Markt 
Zondag 15-4-2018: 15.30 u Pittbull 
Poolse film Vue bioscoop
Dinsdag 17-4-2018: 14.00 u Battle of 
the sexes Vue Plus Vue Bioscoop
Woensdag 18-4-2018: Matchmaker 
Ladies night Vue bioscoop
Woensdag 18-4-2018: 18.30 u 
RodaJC-PSV PL Stadion
Donderdag 19-4-2018: 19.30 u 
Nienke Lemmens WerkplaatsK
Dinsdag 24-4-2018: 23.59 u 
Avengers Blockbuster night Vue 
bioscoop
Vrijdag 27-4-2018: 20.00 u Oranje 
concert Gaia Theater HUB
Donderdag 3-5-2018: 20.15 u Manon 
ballet Vue bioscoop
Zondag 6-5-2018: 14.30 u RodaJC-
ADO PL Stadion Kerkrade-West
Zondag 6-5-2018: 10.00 u Terwin-
seler Straatmarkt
Dinsdag 8-5-2018: 14.00 u Manon 
Ballet Vue Bioscoop
Maandag 14-5-2018: 20.30 u The big 
Lebowski Vue classic Vue Bioscoop
Dinsdag 15-5-2018: 14.00 u Darkest 
Hour Vue Plus Vue Bioscoop
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Historische rondleiding
Historische rondleiding  op 8, 
15, 22 en 29 april door Abdij 
Rolduc. Aanvang: zondag 
10:30u. Aanmelden via de
receptie. Prijs: €9,50 p.p. incl. 1 
kop koffie/thee en een stuk 
Limburgse vlaai.

Historische rondleiding met 
bezoek aan de Rolduc micro-
brouwerij.
Tijdens de rondleiding op 8 
april bezoekt u de abdijkerk 
met crypte en de rococo-
bibliotheek en eindigt u met een 
kleine proeverij in de Rolduc 
brouwerij, waar de brouwer u 
iets over het brouwproces zal 
vertellen. Aanvang: 11.15 u. 
Prijs: € 11,50 per persoon incl. 
een kleine proeverij met hapjes.
Aanmelden kan tot zaterdag 
17:00 uur via:
receptie@rolduc.com of via
045-5466888.

Alzheimer café Parkstad 
Heerlen. Deze avond is het 
onderwerp: Ouderenmishan-
deling, een heikel onderwerp.
Vijf vormen van ouderenmis-
handeling, die dikwijls in 
combinatie voorkomen, worden 
vaak onderscheiden: fysieke 
mishandeling, psychische 
mishandeling (incl. schending 
van recht op privacy), 
verwaarlozing, financieel mis-
bruik en seksueel misbruik. Naar 
schatting komt ouderen-
mishandeling per jaar bij 
ongeveer 200.000 ouderen ( > 65 
jaar) voor.
Vanavond zal Angelien Bouvie, 
medewerkster van Veilig thuis 
Zuid-Limburg, over dit 
onderwerp geïnterviewd 
worden: hoe kun je het 
voorkomen, welke rol speelt 
dementie hierin, wat zijn de 
(on)mogelijkheden? De presen-
tatie wordt gehouden in de grote 
recreatiezaal van het Zorg-
centrum Tobias, Piet Malherbe-
straat 2 te Heerlen. Tevoren 
aanmelden 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.

Zwaailichtendag
Net als de vorige twee edities 
bestaat de zaterdag uit de 
presentatie van hulpdiensten en 
daar aan verwante organisaties. 
Tussen 12.00 uur en 17.00 uur 
kan iedereen een kijkje in de 
keuken nemen van onder andere 
brandweer, politie, marechaus-
see en ambulance. Maar ook 

bijzondere publieks-trekkers als 
Defensie en oldtimers uit de 
voormalige DDR, Zwitserland 
en Amerika zullen aanwezig 
zijn. De middag zal muzikaal 
opgeluisterd worden door 
muziekkorpsen van hulpdiens-
ten die op de Markt, het plein bij 
de Rodahal en in het Stadspark 
concerten geven. Datum: 14 
april 2018
Locatie: Markt, Stadspark, plein 
Rodahal

Presentatie Hertog Limburg 
Pad
De stichting Vrienden van het 
Catharinagilde organiseert op 17 
april in Abdij Rolduc een foto-
en videopresentatie over het 
Hertog Limburg Pad. Aanvang 
20:00 uur. Entree: gratis.

NIEKE LEMMENS tijdens 
Cultuuravond West
Op donderdag 19 april 
presenteert Nieke Lemmens haar 
loopbaan en werk tijdens 
Cultuuravond West. Als 
beeldend kunstenaar maakte 
Nieke in het begin vooral 
schilderijen. Ze maakte haar 
eigen verf om zoveel mogelijk 
zelf te kunnen bepalen. Zij werd 
daarmee genomineerd voor 
verschillende prijzen, kreeg een 
stipendium en haar werk werd 
aangekocht door meerdere 
musea en verzamelaars.  De 

Reünieconcert in Terwinselen
Op zondag 8 april zal  harmonie 
St. Callistus onder leiding van 
Ferry Logister een concert geven 
in het Sjtaater Hoes. Het 
jaarlijkse lenteconcert heeft de 
naam ‘reünieconcert’ gekregen, 
want aan dit concert zullen 
muzikanten deelnemen, die in 
het verleden bij St. Callistus 
hebben gespeeld.
De keuze van het repertoire is 
daarom ook deels nostalgisch en 
zal zowel bij reünisten als 
toehoorders herinneringen uit de 
voorbije jaren oproepen.
Het concert begint om 15.00 uur 
en wij nodigen u van harte uit om 
te komen luisteren. De entree is 
gratis, maar een vrije gave wordt 
zeer op prijs gesteld.
Een speciale oproep doen wij aan 
oud-leden, die zich niet 
aangemeld hebben om mee te 
spelen. Voor hen is er na afloop 
van het concert gelegenheid om 
met de huidige en vroegere leden 
oude herinneringen op te halen. 
Een echte reünie dus.

Alzheimercafé
Dinsdag 10 april 2018 bent u 
weer van harte welkom in het 
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beperking van verf en het 
tweedimensionale heeft ze willen 
doorbreken door een aantal jaren 
samen te gaan werken met een 
hedendaags muziekensemble, 
waarmee ze vele projecten 
gerealiseerd heeft. Zo maakte ze 
installaties, decors en perfor-
mances, hetgeen haar kunste-
naarschap een andere wending 
gaf. 
Cultuuravond West  wordt 
georganiseerd door Bewoners-
platform Kerkrade-West, de 
Vrije Academie en Werkplaats 
K. Locatie: Elbereveldstraat 105 
in Kerkrade-West. Deur open 
vanaf 19.00 uur.  De lezing start 
om 19.30 uur. Entree: €2,50- incl. 
koffie/thee. 
Meer informatie:
cultuuravondwest@gmail.com of 
via Kitty Crombach 06-
15501032 of Wil Slangen 06-
51419087.

Oranjeconcert 'Gaia'
Op Koningsdag, vrijdag 27 april 
a.s. om 20.00 uur organiseert 
Harmonie St. Jozef Kaalheide uit 
Kerkrade wederom haar 
traditionele Gaiaconcert.
Wanneer: 27 april 2018 Tijdstip: 
Van 20.00 tot 23.00 uur 
Door de terugkeer van het theater 
pakt de harmonie groots uit. In 
samenwerking met GaiaZOO is 
er gekozen om een unieke 
productie neer te zetten. Tijdens 
het concert neemt de harmonie je 
muzikaal mee in de magnifieke 
wereld van onze moeder aarde, 
oftewel ‘Gaia’. Voor de pauze 
wordt de gehele 3e symfonie van 
Johan A. de Meij ‘Planet Earth’ 
uitgevoerd. Een groot projectie-
scherm achter het orkest, 
originele filmbeelden uit de 
gelijknamige BBC-serie ‘Planet 

Earth’, licht-, en geluidseffecten 
maken het tot een onvergetelijke 
ervaring.
Na de pauze wordt een virtuele 
tour gemaakt door de vier thema’s 
uit GaiaZOO: Savanna, Taiga, 
Rainforest en Limburg. 
Afrikaanse gezangen, meesle-
pende Latin-ritmes en bekende 
filmmuziek van John Barry 
zorgen voor een muzikale 
wereldreis. Ook hier wordt de 
muziek ondersteund door 
prachtig filmmateriaal gemaakt in 
GaiaZOO.
Daarbij zijn wij bijzonder 
verheugd dat het Vocaal 
Ensemble Kerkrade zijn 
medewerking verleent. Het koor 
ondersteunt de harmonie zowel 
bij de uitvoering van de symfonie 
als bij het programma na de 
pauze. Na een succesvol 
(uitverkocht) operaconcert in 
2013 hopen wij deze editie weer 
op een samensmelting van 
klanken.
Onder de algehele leiding van 
dirigent Björn Bus hopen wij veel 
toeschouwers te mogen 
begroeten. 
De entreeprijs bedraagt €17,50. 
Kaarten zijn te koop aan de kassa 
van Theater Heerlen en Theater 
Kerkrade, via de reserveerlijn, 
045-5716607 en via www.plt.nl.
Ten slotte heeft GaiaZOO nog 
een verrassing voor de bezoekers. 
Op vertoon van je entreebewijs 
van het concert ontvang je een 2e 
gratis toegangskaartje voor 
GaiaZOO!

Terwinseler Straatmarkt
Zondag 6 mei 2018 vindt alweer 
de 44e editie van de Terwinseler 
Straatmarkt plaats in de straten 
rond de prachtige Botanische 
Tuin van de Kerkraadse wijk 

Terwinselen. Deze straatmarkt is 
een traditie op de zondag voor 
Hemelvaartsdag.
Het aantal bezoekers in de 
afgelopen jaren varieerde 
volgens politiegegevens tussen 
de 35.000 en zelfs 50.000 
bezoekers vanuit Nederland, 
België en Duitsland. Tussen 
10.00 uur en 17.00 uur kunnen ze 
genieten van levendige handel, 
demonstraties, voorlichting, 
amusement en sport en spel.
Kortom, in Terwinselen raak je 
nooit uitgekeken.
Handelaren uit het hele land 
prijzen op vaak originele manier 
hun waar aan. Duizend en één 
koopjes vindt u op de 
Terwinseler Straatmarkt. Daar-
naast komen vanuit het hele land 
ongeveer 10 tot 20 oude 
ambachten hun kunnen presen-
teren.
Centraal punt van amusement is 
opnieuw het Piusplein. Op het 
podium zal een spetterend 
optreden plaatsvinden van de 
Flegmatieke Zonderlingen uit 
Volendam. Tevens zullen er in de 
Botanische Tuin diverse dans- en 
muziekoptredens plaatsvinden. 
Diverse activiteiten zijn er bij 
zorgcentrum Firenschat en 
Sjtaater Hoes. En naast de kerk 
is zoals gebruikelijk weer de 
“Terrasse de la Tour” 
georganiseerd door de 
Missionaire werkgroep, waar 
bezoekers onder het genot van 
muziek weer kunnen genieten 
van een hapje en een drankje.
Tot op heden is en blijft de 
Terwinseler Straatmarkt exclu-
sief 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 waarde 
aan de Terwinseler Straatmarkt. 
Nog steeds heel uniek voor een 
dergelijk evenement is de gratis 
toegang en dat alweer meer dan 
veertig jaar lang. Wij hopen dat 
u op zondag 6 mei weer van de 
partij zult zijn.
Meer informatie vindt u terug op 
www.straatmarkt.nl. Verder is de 
Terwinseler Straatmarkt te 
volgen op Facebook:
https://www.facebook.com/Terw
inselerStraatmarkt en Twitter, 
@straatmarkt

Body en Mind training
Een training waar in Yoga, Tai 
Chi en Pilates worden gecom-
bineerd. Waarbij u flexibiliteit en 
kracht opbouwt en u een gevoel 
krijgt van rust en kalmte. Er 
wordt afwisselend gewerkt. 
Tijdens deze trainingen ga je op 
een speelse actieve manier 
luisteren naar je lichaam hoe je 
je beweegt. Het doel is dat het 
lichaam in een toestand van 
harmonie en balans komt.
Wanneer: vrijdagmiddag van 
14.00 tot 15.00uur 
Locatie: ouderenwelzijn impuls, 
Schaesbergerstr.27A 
De contributie  is voor 
deelnemers woonachtig binnen 
de gemeente Kerkrade € 6.45  per 
maand en bent u woonachtig 
buiten Kerkrade dan bedraagt 
boven-staande activiteit € 9.40 
per maand.
Heeft u nog vragen of bent u 
geïnteresseerd om mee te komen 
doen neem dan contact op met de 
voorzitter van de kerngroep tel 
045-5410797

Jaarlijkse bedevaart naar 
Kevelaer
Op woensdag 20 juni 2018 
organiseren de parochies 
Kerkrade-West in samenwerking 
met het centrum van Kerkrade de 
jaarlijkse bedevaart naar 
Kevelaer. De bedevaartgangers 
van het cluster Kerkrade-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). Aangekomen in 
Kevelaer wordt de mooie basiliek 
voor een plechtige Eucha-
ristieviering bezocht. 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 
gezellige terrasjes. De dag wordt 
afgesloten 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 parochie-
kantoor van Terwinselen (tel. 
045-5412581) tijdens de 
spreekuren op maandag, 
woensdag en vrijdag van 10.00 - 
11.00 uur.
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Wijkzorgcentrum Firenschat.
Filmavonden:  woensdag 4 april, 
11 april, 18 april, 25 april 
aanvang; 18.00 uur in de kapel. 
Ook in de maand mei;  2 mei, 9 
mei, 23 mei, 30 mei. (tegen 
betaling).
Muziekavond:  zondag 8 april, 
(LKO orkest) 22 april, ( Belvauer 
muzikanten), in ons restaurant 
Sjaater Tsimmer. Zondag 6 mei 
Terwinseler straatmarkt,  aan-
vang;  11.00 uur tot 17.00 uur. 
Bij goed weer is ons terras weer 
geopend met muziek. Zondag 13 
mei  en 20 mei geen activiteit 
i.v.m. moederdag en Pinksteren. 
(Gratis).
Kienavonden: 15 april, 29 april, 
27 mei, aanvang; 18.00 uur tot 
20.00 uur in ons restaurant 
Sjaater Tsimmer.(tegen kleine 
betaling)
H. Missen: Maand april en mei, 
elke zaterdag om 16.45 uur in 
onze Kapel. Rozenkrans bidden 
Vrijdag 4, 11, 18 en 25 mei 
aanvang; 15.00 uur.
Koningsdag: Vrijdag 27 april, 
muziek met Ronnie Ron, 
aanvang 15.00 uur in ons 
restaurant Sjaater Tsimmer. 
(gratis).
Carma schoenenverkoop:
Vrijdag 25 mei van 10.00 uur tot 
12.00 uur in onze Kapel.

Frietenavond: Vrijdag 25 mei 
16.30 uur in ons restaurant 
Sjaater Tsimmer. ( tegen betaling)
Wijkpunt Wijkzorgcentrum 
Firenschat: Openingsmomenten 
maandag t/m vrijdag van 10.30 
uur tot 16.00 uur. Hier kunnen 
bewoners terecht met hun 
hulpvragen, hulpaanbod en hun 
ideeën om het welzijn van uzelf 
of van een ander te verbeteren. 
Door krachten te bundelen en 
mogelijkheden beter op elkaar af 
te stemmen, kunnen we meer 
betekenen voor de mensen om 
ons heen die zorg en hulp nodig 
hebben in hun eigen omgeving. 
Want zelfredzaamheid, sociale 
contacten en mee kunnen blijven 
draaien in de maatschappij zijn 
van groot belang voor ieder 
mens. Wij heten u welkom.

De Miljoenenlijn
De vrijwilligers van de 
Miljoenenlijn zetten zich al meer 
dan 25 jaar in om de 
Miljoenenlijn, de prachtige 
spoorlijn dwars door het 
Heuvelland, te onderhouden en 
te exploiteren.
Geniet van het 22 kilometer lange 
spoormuseum en van alle parels 
die Zuid-Limburg te bieden 
heeft. Een rit met de stoomtrein 
en een bezoek aan het vrij 
toegankelijke erfgoedpark 
rondom het station Simpelveld 

biedt een bijzonder dagje uit in 
de sfeer van reizen uit lang 
vervlogen tijden.
ARRANGEMENT WORLD OF 
BRICKS EXPRESS
Vanaf 1 april 2018 vertrekt er 
elke zondag om 11.30 uur vanuit 
Station Simpelveld een trein naar 
Kerkrade, in de vakantieperiodes 
vertrekt er zelfs 3 keer per week 
een trein richting Kerkrade. Kijk 
snel op www.zlsm.nl voor het 
actueel rijschema.

In het arrangement zit naast de 
treinreis (retour) van Simpelveld 
naar Kerkrade ook een 
entreeticket voor Continium. Na 
een bezoek aan Continium neem 
je om 14.05 óf 16.05 uur de trein 
terug naar Simpelveld.
INFO & TICKETS: Kinderen 0 
t/m 2 jaar: gratis | Kinderen 3 & 
4 jaar: betalen alleen treinticket à 
€5,50 | 5 t/m 11 jaar: € 13,50 | 12 
jaar en ouder: € 17,50

Bewonersplatform ontvangt donatie van ING-Bank
Het Bewonersplatform Kerkrade-West en gemeente Kerkrade 
werken samen aan het bevorderen van bewonersdeelname bij 
vraagstukken over leefbaarheid en wijkontwikkeling.
In het kader van de armoedebestrijding willen we in de wijk enkele 
servicepunten inrichten waar inwoners toegang krijgen tot het 
internet, hulp en adviezen kunnen krijgen van medebewoners bij 
het invullen van voor hen vaak onbegrijpelijke formulieren, die 
steeds vaker alleen digitaal beschikbaar zijn. Als mogelijke 
servicepunten denken we aan de buurtkamers en aan geselecteerde 
winkels c.q. bedrijven.
Als bijdrage in de kosten ontving het Bewonersplatform Kerkrade-
West op 10 maart j.l. een schenking van ING-Nederland uit het 
helpnederlandvooruit-fonds voor leefbaarheids-projecten in de 
buurten een bedrag van 2000 euro. Een delegatie van het 
Bewoners-platform mocht de cheque in het ING-kantoor van rayon 
Heerlen in ontvangst nemen. Alle stemmers bedankt!!
#helpnederlandvooruit
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Vooraf reserveren is niet nodig. 
Tickets zijn op rijdagen te koop 
aan de kassa in Simpelveld en in 
de webshop van De Mil-
joenenlijn. Meer informatie over 
rijdagen en tickets op de website 
van ZLSM.

Open Rondleiding GaiaZoo
Ga op pad met een ervaren 
GaiaGids, bewonder de dieren en 
luister naar alle leerzame en 
leuke dierenweetjes!
Wanneer: 6 mei 2018 Tijdstip: 
Van 12.00 tot 13.30 uur 
Start:Restaurant Plateau van 
Gaia. Deze ontdekkingsreis is in 
elk jaargetijde een belevenis; elke 
maand zijn er weer andere 
bijzonderheden en leuke weetjes 
te melden. Zo worden er het hele 
jaar door dieren geboren. In de 
zomer zie je wie de zon-
aanbidders 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.
Ook als je regelmatig een bezoek 
brengt aan GaiaZOO betekent 
deze rondleiding een bijzondere 
verrijking van je bezoek!
Vooraf inschrijven voor deze 
rondleiding is niet mogelijk (vol 
= vol)
Help de natuur!
Deelname aan deze rondleiding 
is gratis, maar een kleine bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld.
Het geld komt via het Gaia 
Nature Fund, de natuurbehoud-
stichting van GaiaZOO, ten 
goede aan de bescherming van 
bedreigde dieren wereldwijd!
Op reis door GaiaZOO zoals je 
nog niet eerder deed!

Feest bij JETTEN mode, 85 
jaar op D’r Sjtaat. 
Een uniek jubileum in dit familie 
bedrijf en locatie.
In de jaren 1900 starten opa 
Jetten, afkomstig uit Weert NL., 

in Rheydt D. een schoenenzaak, 
omdat daar de mijnbouw sterk 
groeide en er een sterke economie 
ontstond. Inmiddels liep deze 
schoenenzaak uitstekend maar de 
crisis in de twintiger jaren, vorige 
eeuw, gaf aanleiding om toch 
terug te keren naar Nederland. Er 
was ook veel luchtvervuiling, die 
oma Jetten niet kon verdragen.
Want in en rond Kerkrade, 
beleefde de mijnbouw ook heel 
veel groei, moderne mijnbouw 
met een enorme economisch 
impuls, voor Zuid Limburg. Er 
werd gekozen voor Kerkrade 
West, de staatsmijn Wilhelmina 
was aan het groeien, de Kerk van 
Terwinselen was pas gebouwd en 
er werd flink gebouwd aan de 
scholen en het klooster.
Om de toekomst zeker te stellen 
en een goede keuze te maken, 
bouwde opa Jetten 2 
winkelpanden in de jaren 1923 en 
1927 een in de Piusstraat en een 
in de Akerstraat  (onder 
Spekholz) om te kijken waar de 
toekomst zou gaan liggen. Hij 
verhuurde deze winkels voordat 
hij de beslissing nam, zelf deze 
zaken te gaan voeren. 
Dus de keuze viel op de Piusstaat 
22 op d’r Sjtaat. Het pand in de 
Akerstraat is vele jaren verhuurd 
geweest maar was nooit 
succesvol als bedrijf. 
D’r  Sjtaat groeide uit zijn 
voegen, het was er goed wonen 
tussen het vele groen. De wijk 
ontwikkelde zich positief en opa 
Jetten startte in 1933 daar dus de 
schoenenzaak. Hij had al enkele 
jaren genoten van de groei van 
Terwinselen en bouwde in 1936 
de tweede zaak. Inmiddels was 
vader Josef Jetten in het bedrijf 
gekomen en deze bouwde in 1953 
het groot winkelpand op de hoek 
Piusstraat/ St. Hubertuslaan, met 
twee lagen verkoop. Magazijn 
“De concurrent” genoemd van H. 
Jetten & Zn. 

De groei zette door en Jetten 
modecentrum verkocht niet 
alleen schoenen maar ook 
mijnkleding / gordijnen / stoffen, 
een manufacturenzaak zoals dat 
toen in die tijd was.  Onder de 
oudere bewoners van Terwin-
selen is de bekende reclame 
spreuk nog steeds blijven hangen: 
“Bij Jetten krijgt men hoeden en 
petten maar ook dames 
korsetten”. 

De mijn liet ook veel schade 
achter en in 1963 moest er een 
flinke verbouwing plaatsvinden 
om de mijnschade te herstellen. 
Een zeer grote verbouwing van 
de winkelpanden. De opening in 
1965 met een totaal nieuw 
concept en alleen verkoop 
gelijkvloers. Vele renovaties en 

aanpassingen volgden trouw om 
de jaren. Jetten bleef bij de tijd. 
In 1969 is de huidige eigenaar 
Ger Manderveld in de zaak 
gekomen en heeft de zaak weer 
totaal anders aangepakt. Er was 
crisis de omzetten liepen terug, 
de mijnen gingen sluiten. Er 
moest weer nieuwe energie en 
een nieuwe aanpak komen om het 
bedrijf voort te zetten.
In 1981 heeft Ger Manderveld 
samen met zijn vrouw Anita 
Jetten het bedrijf overgenomen, 
zeer moeilijke jaren, de omzet 
krimp zat er in en deze moest 
weer omhoog. Assortiment 
wisseling was dringend gewenst. 
Ger koos voor specialisme in 
pasvorm kinderschoenen en dit 
bleek succesvol. Anita 
veranderde de  manufacturen- 
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zaak tot een modezaak. Vele 
modeshows werden door hun 
georganiseerd in het Gemeen-
schapshuis Terwinselen en of in 
hun zaak. Deze werden altijd 
druk bezocht. 
JETTEN mode en schoenen was 
een begrip geworden voor 
kwaliteit en pasvorm. Maar ook 
prijs technisch. 
Uit heel Zuid Limburg kwamen 
de klanten voor de kinder-
schoenen. Samen met zijn 
personeel zorgde Ger dat de 
klanten tevreden waren.
Anita, met bijna 55 jaar ervaring 
heeft nog altijd veel passie voor 
mode in een maatje meer, ze is er 
altijd voor haar klanten, om hun 
te voorzien van een goed advies. 
Samen met Ger genieten ze er 
nog iedere dag om contact met de 
klanten te hebben, de 
koffiecorner is vaak een plek van 
ontmoeting, zowel voor verdriet 
en plezier als discussie in zake als 
politiek, of je hart eens leeg 
maken en je opgelucht laat 
adviseren in de nieuwe collecties. 
In 2011 heeft Ger de 
schoenenzaak over gedaan aan 
Jetten by Fleur, die in december 
2017 gestopt is. Er zijn nu nog 
klanten die even bij Ger komen 
vragen waar en hoe ze 
kinderschoenen moeten kopen. 
Als alles goed verloopt, komt er 
weer een special kinder-
schoenzaak terug in “het” starters 
pand. Ger heeft er veel emoties 
mee, maar wegens leeftijd kan hij 
dit zelf niet meer aan. 
JETTEN mode is altijd betrokken 
geweest in de gemeenschap 
Terwinselen. Zo was Ger  mede 
oprichter van de over bekende 
Terwinseler Straatmarkt en meer 
dan 42 jaar bestuurslid. Ook was 
hij bestuurslid van de LOZO/ 
MKB voor Kerkrade en 
Kerkrade-West enz.  Beide 
genieten nu van hun modezaak 
waar dagelijks nog vele klanten 
komen, klanten die zich willen 
laten adviseren. Je kunt er gratis 
en makkelijk parkeren. Alleen 
aan de openingstijden is er wat 
veranderd de laatste jaren en dan 
zijn ze op maandag en donderdag 
gesloten en genieten ze van hun 
kleinkinderen. Een  mooie en 
rustige omgeving met in het 
bijzonder De Botanische tuin 
geven d’r Sjtaat net dat aparte. 
De koffie staat altijd klaar en nu 
ook nog een heel jaar lang met 
leuke acties.

Loop even binnen en geniet van 
de nieuwe voorjaarscollectie en 
natuurlijk van de jubileumactie.

Maak kennis met een creatieve 
cursus bij de Vrije Academie! 
De koude en donkere 
winterdagen zijn nog niet 
voorbij; dus tijd om nieuwe 
energie op te doen via creatieve 
activiteiten! Degenen die het leuk 
vinden om eens creatief aan de 
slag te gaan, zijn aan het goede 
adres bij de Vrije Akademie 
ZOM in Kerkrade en in 
Landgraaf. U kunt nog 
inschrijven en instromen bij 
diverse cursussen zoals: 
basiscursus tekenen en 
schilderen, boetseren, fotografie 
en er zijn diverse creatieve 
cursussen voor de jeugd en 
jongeren. 
Nog plaatsen beschikbaar bij de 
creatieve cursussen voor 
volwassenen en mogelijkheid tot 
proefles 
In de lessenreeks ‘basiscursus 
tekenen & schilderen’ leert u 
diverse basistechnieken kennen. 
U kunt nog instromen en betaalt 
alleen de resterende lessen. Deze 
cursussen vinden plaats op 
dinsdagavond in Landgraaf  bij 
Vera Gulpers en op 
donderdagavond in Kerkrade van 
19.30 tot 22.00 uur bij Nieke 
Lemmens. Op woensdagochtend 
kunt u instromen in de algemene 
teken-en schildercursus bij Harry 
van der Aart in Kerkrade. Tevens 
kunt u nog instromen in de cursus 
boetseren & keramiek op de 
dinsdagochtend in Landgraaf van 
9.30 tot 12.00 uur en op 
dinsdagavond in Kerkrade van 
19.30 tot 22.00 uur. Tevens is er 
pas een beginnerscursus 
fotografie gestart op de 
dinsdagavond en kunt u 
nog instromen. Deze 
cursus is één keer per 
twee weken. U heeft 1 
week de tijd om uw 
fotografieopdracht uit te 
werken. Deze cursus 
wordt gegeven door 
professioneel fotograaf 
Saïd ten Brinke. 
Creatief plezier voor 
jeugd &  jongeren: 
stoere kunst, tekenen & 
schilderen door jonge 
kunstenaars en jeugd-
atelier; meld je aan voor 
een proefles! 

Er zijn nog een aantal plekken bij 
de cursus ‘kunst voor stoere 
kids’ op woensdagmiddag om 
14.30 uur op onze locatie in 
Kerkrade. In ‘kunst voor stoere 
kids’ maken de kinderen kennis 
met b.v. schilderen en het werken 
met klei en hout. Ook in 
Landgraaf zijn er nog plekken in 
het jeugdatelier en dit start om 
15.00 uur. Er zijn ook nog 
plekken op de cursus ‘tekenen & 
schilderen voor jonge 
kunstenaars’ van 8 tot 12 jaar bij 
Vera Gulpers in Landgraaf en dit 
is van 10.00 tot 11.30 uur. Tevens 
is er een speciale cursus waarin 
jongeren kunnen instromen in 
tekenen en schilderen op de 
woensdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur in Kerkrade. Deze 
cursus is ook geschikt als je als 
jongere interesse hebt in de 
toekomst in de kunstacademie. 
De cursussen vinden plaats in 
Kerkrade in de locatie in de 
Elbereveldstraat 105, 6466 JM in 
Kerkrade en in Landgraaf in het 
multifunctioneel centrum “An de 
Voeëgelstjang”12(vlakbij win-
kelcentrum ‘op de kamp). 
Bel tussen 13.00 en 17.00 uur 
naar 045-7370302 of email naar 
info@vazom.nl voor een vrij-
blijvende proefles, cursus-gids, 
informatie of inschrijven. U kunt 
ook een kijkje nemen op onze 
website: www.vazom.nl  Ook via 
de website kunt u inschrijven of 
informatie opvragen!

Onder de pannen
Limburgs Landschap legt nieuw 
dak op Hoeve Nieuw Ehrenstein
De kolossale Hoeve Nieuw 
Ehrenstein met bijbehorende 
eeuwenoude villa verkeerde in 

een deplorabele toestand. Het 
monumentale complex in de 
Anstelvallei in Kerkrade-West 
kreeg via steun van de gemeente 
Kerkrade een nieuwe eigenaar, 
de Stichting het Limburgs 
Landschap. Naast landschaps-
herstel en aanleg van nieuwe 
routestructuren is de stichting 
ook begonnen met de ingrijpende 
restauratie. De provincie 
Limburg en de gemeente 
Kerkrade maken dit ingrijpende 
project mogelijk. 

Na de aanpak van de grote stallen 
is nu de boerderijwoning met 
veestal aan de beurt. In dit 
gedeelte van het complex komt 
een bezoekerscentrum met 
gastvrije horeca. Dit gedeelte van 
het complex was in een zeer 
slechte staat. Het hele gebouw is 
de afgelopen maanden ont-
manteld. Nu is de opbouw 
begonnen. Vanaf woensdag 
wordt de herstelde kapconstructie 
weer aangebracht. De spanten 
zijn waar mogelijk opgebouwd 
uit de antieke delen, de ontbre-
kende delen zijn aangevuld met 
nieuw eikenhout. Spant voor 
spant wordt de constructie de 
komende dagen in elkaar gezet. 
Aansluitend wordt het dak 
afgemaakt. Als alles volgens de 
planning verloopt is eind april het 
gebouw weer onder de pannen. 

De hoop is eind dit jaar het 
bezoekerscentrum te kunnen 
openen.


