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De strijd om het hoogste gebouw ter
wereld
Een lezing over wolkenkrabber-
architectuur door kunstenaar en
kunstdocent Arjen van Prooijen op
donderdag 20 september 2018.
De wolkenkrabberarchitectuur ontstaat
vanaf de 19de eeuw in Amerika. Door de
stijging van de grondprijzen in booming
New York kwamen er nieuwe ideeën over
architectuur. Door hoger te bouwen
bleven de kosten beperkt maar de vraag
was of dat ten koste moest gaan van de
schoonheid. In de discussie tussen mooi
en functioneel is een geleidelijke
verschuiving zichtbaar. Langzaam maakte
de Europese decoratieve stijl plaats voor

een modernistische vorm-
geving. Door de nieuwe
technische mogelijkheden
van staal en beton-
constructies bleken steeds
hogere gebouwen moge-
lijk. De lezing laat zien
dat deze architectuur
vooral het symbool wordt
voor de wereld van geld,
macht en succes. Het
belicht de strijd om het
hoogste gebouw tot nu
toe. In het verhaal komen

verschillende stijlen in de architectuur
aan bod. Zoals het functionalisme, de
internationale stijl, de art-deco, het
postmodernisme en de zogenaamde high-
tech-architectuur.
De Cultuuravond West vindt plaats in het
gebouw WerkplaatsK aan de Elbere-
veldstraat 105. Inloop is om 19.00 uur en
duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang
is € 2,50, incl. koffie/thee. Wil je meer
weten, schrijf dan een email naar:
cultuuravondwest@gmail.com of bel
Kitty Crombach op 06 1550 1032.
De Cultuuravonden zijn een initiatief van
het Bewonersplatform Kerkrade-West,
WerkplaatsK en VAZOM en de
gemeente Kerkrade.

ARJEN VAN PROOIJEN
in Cultuuravond West

Activiteiten in Kerkrade-West
Zondag 19-8-2018: 20.00 u Sneak & Quiz
Sneak Vue bioscoop
24 t/m 26-8-2018: Bondsfeest Simpelveld
ZLSM
Vrijdag 24-8-2018: 19.45-23.00 u BioBlitz
Expeditie GaiaZoo
Zondag 26-8-2018: 20.00 u Sneak & Quiz
Sneak Vue bioscoop
Donderdag 30-8-2018: 20.00 u Seizoens-
premiere GTST-Vue TV Vue bioscoop
Zondag 2-9-2018: 13.00-16.30 u Open dag
VAZOM
Zondag 2-9-2018: 20.00u Sneak & Quiz
Sneak Vue bioscoop
Zondag 2-9-2018: Eurode Monumentendag
Dinsdag 4-9-2018: 14.00 u Les Gardiennes
Vue Plus
Woensdag 5-9-2018: 13.00 u Culinaire
wandeling CvO
Zaterdag 8-9-2018: 20.45 u RodaJC-NEC
PL Stadion
Zaterdag 8-9-2018: 11.00-17.00 u Eurode
Schaaktoernooi Rolduc
Zondag 9-9-2018: 16.30 u League of
Legends – European Summer Finals Vue
Gaming
Zondag 9-9-2018: 11.15 u Bezoek micro-
brouwerij Rolduc
Zondag 9-9-2018: 20.00 u Sneak & Quiz
Sneak Vue bioscoop
Zondag 16-9-2018: 20.00 u Sneak & Quiz
Sneak Vue bioscoop
Maandag 17-9-2018: 12.45- Kerkraads
kampioensschap kwajongen
Dinsdag 18-9-2018: 14.00 u Oh Lucy! Vue
Plus
Woensdag 19-9-2018: 20.00 u Doris Ladies
Night Vue bioscoop
Donderdag 20-9-2018: 19.30 Cultuuravond
West WerkplaatsK
Vrijdag 21-9-2018: 20.00 u RodaJC-
Eindhoven PL Stadion
22 en 23-9-2018: Castle of love Erenstein
Zondag 23-9-2018: 11.00 u Bezoek
wijngaard Rolduc
Zondag 23-9-2018: 20.00 u Sneak & Quiz
Sneak Vue bioscoop
Zondag 23-9-2018: 10.00-17.00 u World
Gorilla Day GaiaZoo
Donderdag 27-9-2018: 19.00-21.00 u
Cursus bloemschikken Sjtaater Hoes
Zondag 30-9-2018: 20.00 u Sneak & Quiz
Sneak Vue bioscoop
Zondag 30-9-2018: 11.00-17.00 u Herfstfair
Botanische tuin



het vak en dit
kunnen overbren-
gen op de
cursisten.De vak-
krachten die bij
ons werken zijn
voor tekenen &
schilderen: Es-
ther Bour, Nieke
Lemmens, Fia
Pinkers, Wim Al-
brink en Harry
van der Aart. Een
nieuwe topper is
Genevieve Lumeij die een korte
cursus ‘pastel tekenen’ gaat
aanbieden. Ook boetseren en
keramiek wordt gegeven door
ervaren docenten zoals: Maria
Stams, Carry Bakker en Marlies
Noordkamp. Ook voor edel-
smeden, glas-in-lood en digitale
fotografie kunt u terecht bij er-
varen docenten op onze open
dag en allerlei vragen stellen.

Tevens hebben we voor het
nieuwe cursusseizoen een
speciaal  workshopprogramma
ontwikkelt waarin u kennis kunt
maken en aan de slag gaat met
verschillende creatieve tech-
nieken zoals ‘reliëfs boetseren,
bonbons maken, glasfusion,
pastel tekenen etc. Op onze open
dag wordt het workshop-
programma gepresenteerd en
kunt u hier vragen over stellen.

Vooropleiding kunstacademie
& tekenen en schilderen voor
jongeren
Een speciale cursus vormt de
vooropleiding voor de kunst-
academie. Hier is uitgebreide
informatie over verkrijgbaar op
de open dag via coördinator
Nieke Lemmens. Deze cursus is
bijzonder geschikt voor jongeren
die een studie aan de kunst-
akademie overwegen en de
vooropleiding helpt hen op weg
om de juiste keuzes te maken
voor een creatieve vervolgstudie.
Indien de deelnemer deze cursus
met een goede beoordeling bij de
Vrije Akademie afsluit, wordt hij
of zij aangenomen op de
kunstacademie in Maastricht. De
cursus is ook een goede
voorbereiding op andere
creatieve studies zoals creatieve
therapie of een creatieve mbo-
opleiding. Daarnaast zijn
jongeren die hun schilder- en
tekenvaardigheden willen ver-
groten, van harte welkom op
onze cursus tekenen &
schilderen voor jongeren in 15
lessen. In deze cursus laat
kunstenaar Nieke Lemmens de
jongeren kennis maken met
diverse technieken, materialen,
kunstenaars en kunststromingen.
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Westernieuws  is  een  uitgave  van
SND Uitgeverij Kerkrade.
Kopy voor de volgende uitgave
oktober inleveren voor 20
september a.s.
Westernieuws@kerkrade-west.nl

Open Dag Vrije Akademie
Parkstad in Kerkrade van
13.00 tot 16.30 uur
In het kader van het jubileum
een mooi aanbod met veel
creatieve activiteiten, work-
shops en cursussen voor
iedereen!
Op zondag 2 september opent
de Vrije Akademie haar deuren
in de Elbereveldstraat 105 in
Kerkrade. Iedereen is van harte
welkom tussen 13.00 en 16.30
uur en kan kennismaken met
uiteenlopende creatieve cursus-
sen (variabel van 5 tot 30
lessen), workshops, ons des-
kundig docententeam en de
goede faciliteiten van de Vrije
Akademie. Ook dit jaar wordt
de open dag een dag boordevol
creatieve activiteiten en een
speciale sfeer. Tevens viert de
Vrije Akademie ook dit
cursusjaar haar 50-jarig
jubileum! In het kader van het
jubileum zullen wij ook dit
cursusjaar een aantal bijzondere
workshops aanbieden.
Op deze open dag kan iedereen
vrijblijvend allerlei vragen
stellen, demonstraties en

Creatieve cursussen en
muziek voor de jeugd
In Kerkrade kunnen de
kinderen op woensdag-
middag aan de slag met hout,
papier-maché en klei in de
cursus ‘kunst voor stoere
kids’. Op de woensdag-
middag kunnen de kinderen
striptekenen bij Gady
Mirtenbaum vanaf 16.30 uur.
Naast beeldende cursussen,
biedt de Vrije Akademie ook
‘muziek op schoot voor de
kleintjes’ op de woensdag-
ochtend door Iris Blankers
waarin kleintjes vanaf 2 jaar
muziek maken met hun
ouders of grootouders.

Projecten ‘Samen creatief’
De Vrije Akademie is in
2016 gestart met het project
‘samen creatief’. In het
project ‘samen creatief’ kunt
u op de middagen (maandag
t/m donderdag) voor € 2,50
aansluiten of op de
vrijdagochtend. Dit kan
wanneer het u uit komt. Via
dit project worden er
creatieve bijeenkomsten
georganiseerd voor mensen
met verschillende achter-
gronden en talenten. De
bijeenkomsten staan in het
teken van contact, ont-
moeting en samen creatief
bezig zijn.

Meer informatie over deze
projecten is er te vinden op
onze open dag!
Naast het bezoeken van de
open dag is het ook mogelijk
om op werkdagen te bellen
voor cursusinformatie met de
administratie van de Vrije
Akademie ZOM (045-
7370302), stuur een mail met
uw vragen naar:
info@vazom.nl of neem een
kijkje op onze website
www.vazom.nl Via de site
kunt u ook informatie
opvragen of zich inschrijven.

voorbeelden zien van een scala
aan zowel kortlopende als
langdurige creatieve cursussen.
U vindt informatie over
boetseren en keramiek, tekenen
& schilderen, digitale fotografie,
grafiek, glas-in-lood, edel-
smeden en de vooropleiding voor
de kunstacademie.  “Iedereen die
op creatief vlak iets wil doen,
kan bij ons starten, aldus Natalie
Savelsbergh, directeur bij de
Vrije Akademie”. Voorkennis of
speciaal talent is absoluut niet
nodig.

Cursussen & Workshops
De Vrije Akademie start ook dit
jaar met een aantal korte cursus-
sen zoals abstract schilderen
met acryl, pastel tekenen, digita-
le fotografie en boetseren. De
cursussen tekenen & schilderen
bieden uiteenlopende technie-
ken zoals ‘schilderen in olieverf,
acryl, aquarel, portret en model,
abstract schilderen met acryl en
tekenen en schilderen voor jon-
geren. Alle cursussen worden
gegeven in groepen waarin ie-
dereen ook individueel wordt
begeleid en zijn eigen onder-
werp, techniek en stijl ontwik-
kelt. De lessen en workshops
worden gegeven door vakkrach-
ten; ‘toppers’ die vanuit hun op-
leiding en gevoel een grote
passie en affiniteit hebben met
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BioBlitz Nachtdieren
Expeditie
Ga op 24 augustus van 19.45 tot
23.00 uur mee met de BioBlitz
Nachtdieren Expeditie en ervaar
hoe bijzonder onze aarde is
wanneer de avond is gevallen.
Vleermuizen, nachtvlinders,
muizen, uilen; al deze dieren
komen pas in het donker
tevoorschijn. Deze avond gaan
we ze onder leiding van experts
opzoeken en leer je van alles over
hun verborgen bestaan! We
beginnen met een korte
presentatie over de Limburgse
nachtdieren waar GaiaZOO zich
voor inzet!
Wat zou er ’s avonds gebeuren in
een dierentuin? Als het duister
intreedt, waan je je tijdens deze
bijzondere Nachtdieren Expeditie
in een mystieke omgeving! Op
expeditie in het donkere dieren-
park vertellen experts je alles
over vleermuizen en nacht-
vlinders, ontdekken we welke
muizen er door de ZOO
scharrelen en zie je een echte
korenwolf! Dit nachtelijk
avontuur zul je niet snel vergeten!
Na afloop genieten we in de ZOO
van een versnapering en kunnen
we kijken of er nog nieuwe
nachtvlinders ‘wakker’ zijn
geworden.

Kosten: abonnementhouders €
10,- Deelnemers zonder abon-
nement betalen € 15,- De helft
van de opbrengsten komen ten
goede aan natuurbehoud.
Tip: neem je zaklamp mee om
beter je weg te vinden en nóg
meer dieren te kunnen ontdekken.
Advies leeftijd: vanaf 8 jaar
Verzamelen bij parkeerplaats Hof
van Gaia - Brughofweg 25
Kerkrade.

Wijkzorgcentrum Firenschat
Muziekavond Zondag 26 augus-
tus, 9 september, 23 september,
aanvang: 18.00 uur, gratis
toegang voor iedereen. Benieuwd
wie er speelt voor u, neem folder
mee die verkrijgbaar is bij de
balie. Zondag 7 oktober geen
muziekavond. Zondag 21 oktober
bent u weer van harte welkom.

Filmavond Zomerstop t/m 20
augustus, Wij starten weer
dinsdag 21 augustus, aanvang;
18.00 uur, in onze kapel. wilt u
weten welke films er gedraaid
worden, neem dan een folder
mee, die te verkrijgen is bij de
balie. Tegen kleine betaling
inclusief consumptie. Kienen In de maand Augustus

geen kienen. Zondag 2 septem-
ber, beginnen we weer, 16
september, 30 september, 14
oktober, 28 oktober, kaart-
verkoop om 17.30 uur, aanvang:
18.00 uur in het restaurant van
Wijkzorgcentrum Firenschat.
H. Mis vrijdag 17 augustus,
Maria Ten hemelopneming,
aanvang: 15.00 uur. Vrijdag 5
oktober Franciscus viering,
aanvang 15.00 uur, in onze kapel.
Wist u dat:
-U als bewoners van Kerkrade
West, mee kunt doen aan al onze
wekelijkse activiteiten?
-U hiervoor een strippenkaart
kunt kopen.
-verkrijgbaar is bij de balie van
wijkzorgcentrum Firenschat.

- U tegen betaling dagelijks een
warme maaltijd kunt nuttigen, in
ons restaurant. (Vooraf graag
aanmelden bij de balie van
wijkzorgcentrum Firenschat).
-Wij, namens onze bewoners nog
steeds op zoek zijn naar
personen/buurtbewoners, die één
uurtje, wekelijks, van hun vrije
tijd, met een van onze bewoners
iets leuks  willen doen, o.a.
wandelen in de Botanische tuin
of samen onder het genot van een
kopje koffie/thee een gesprek aan
gaan. Belangstelling? Neem
telefonische contact op met
wijkzorgcentrum Firenschat.
045-5468468 (vragen naar
afdeling Activiteiten bege-
leiding).
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Eurode Monumentendag:
Thuis in Europa
Het Openbaar Lichaam Eurode,
de gemeente Kerkrade, Stadt
Herzogenrath en Stichting
Eurode 2000+ organiseren dit
jaar op 2 september de "Eurode
Monumentendag, thuis in
Europa". Met allerlei leuke
activiteiten voor jong en oud.
Centraal staat de Historische
Eurode Driehoek, bestaande uit
Abdij Rolduc, de Baalsbrug-
germolen en Burcht Rode. Ook
zal het Eurode
Business Center haar deuren
openen. Tussen 12.00 en 16.00
uur is van alles te beleven.
Kijk voor het programma op
https://www.rolduc.com

Eurode Schaaktoernooi
Op 8 september vindt het
grensoverschrijdend schaak-
toernooi Eurode Open en de
Eurode Jeugdkampioenschappen
plaats in Abdij Rolduc.
Ontvangst tussen 10.00 u en
11.00u.
Prijsuitreiking: 17.00 u. Inschrijf-
geld voor senioren € 10,00, voor
jongeren € 5,00. Kijk voor meer
informatie op:
http://www.svkerkrade .nl

Bezoek aan de Rolduc micro-
brouwerij
Tijdens de historische rond-
leiding op 9 september bezoekt
u de abdijkerk met crypte en de
rococobibliotheek en eindigt u
met een kleine proeverij in de
Rolduc brouwerij, waar de
brouwer u iets over het brouw-
proces zal vertellen. Aanvang:
11.15 uur. Prijs: €11,50 per
persoon incl. een kleine Proe-
verij en hapjes. Aanmelden kan
tot zaterdag 17:00 uur via
receptie@rolduc.com .

Kerkraads kampioenschap
kwajongen
Op maandag 17 september 2018
wordt  er een groot kwajong-
concours gehouden met als inzet
het Kerkraads kampioenschap.
Het concours vindt plaats te
Bleijerheide Café Ackens. Alle
ouderen die op deze dag interesse
hebben om hun krachten te meten
op het gebied van kaarten
(kwajongen) kunnen deelnemen.
In verband met de indeling en
vlotte verloop is het gewenst
tijdig aanwezig te zijn (12,45
uur) en kan men zich bij de
wedstrijdleiding inschrijven.
Aanvang van het concours is
13.30 uur. Wij hopen dat vele
Kerkradenaren aan dit evenement
deelnemen. De kosten van
deelname bedragen € 7,00 per
koppel en te voldoen bij
inschrijving. Prijzen zijn per
koppel gegarandeerd: 1e prijs €
80,--  2e prijs € 60,--  3e prijs €
40,--  4e prijs € 20,-

Bezoek aan de Rolduc-
wijngaard
Tijdens de historische rond-
leiding op 23 september bezoekt
u de abdijkerk met crypte en de
rococobibliotheek en eindigt u
met een kleine proeverij in de
Rolduc wijngaard, waar een
winzer u iets over onze wijngaard
en de wijn zal vertellen.
Aanvang: 11:00 uur. Prijs: € 8,50
per persoon incl. een kleine
proeverij. Aanmelden kan tot
zaterdag 17:00 uur via
receptie@rolduc.com
of via 045-5466888.

World Gorilla Day
Kom 23 september langs bij
vrijwilligers van de Gorilla
Foundation, speel spelletjes &
help om de gorilla's in het wild te
beschermen!
Tijdstip: Van 10.00 tot 17.00 uur

Wereldwijd is 24 septem-
ber uitgeroepen tot World
Gorilla Day. Natuurlijk
willen we in GaiaZOO ook
graag aandacht besteden
aan de bescherming van
deze bedreigde mensaap.
Vandaag komen vrijwil-
ligers van de Gorilla
Foundation naar GaiaZOO
om de gorilla’s ‘in het
zonnetje te zetten’.

Kunstmarkt KSO
Het Kerkraads Symfonie
Orkest organiseert op
zondag 30 september voor
de 15de keer de Kunst-
markt. Dit jaar weer terug
op de Franse Cour van
Abdij Rolduc met
verschillende muzikale
optre-dens. Zo’n 50 standhouders
bieden hun kunstproducten aan.
Aanvang:
11.00 tot 17.00 uur. Entree:
€3,00. Kijk voor meer informatie
op http://www.k-s-o.nl

Cursus bloemschikken
kerngroep Terwinselen
In september 2018 starten we
weer met bloemschikken. Er zijn
nog enkele plekken vrij……..dus
meld u snel aan. De lessen vinden
plaats een keer per maand op
donderdagavond van 19.00 tot
21.00 uur   (Welzijnswerk Impuls
’t Stjaater Hoes gelegen aan de
Schaesbergerstraat 27a).
Donderdag 27 september 2018
starten wij weer. Heeft u interesse
dan kunt u zich aanmelden tot 20
september 2018 bij de voorzitter
van kerngroep Terwinselen: Per
mail: edschaaf46@gmail.com of
telefonisch: 045-5410797. De
lessen moeten vooraf betaald
worden  kosten €15.00  per les
incl. materiaal

Bedevaart naar Banneux
Op woensdag 10 oktober 2018
zullen de parochies van
Kerkrade-West, in samenwerking
met de bedevaartsorganisatie
'Huis voor de Pelgrim', op
bedevaart gaan naar Banneux.
De bus voor de bedevaartgangers
zal om 08.00 uur vertrekken
vanaf de kerk van Terwinselen.
Het dagprogramma ziet er als
volgt uit: bij aankomst koffie;
Eucharistieviering met aan-
sluitend processie naar de bron;
's middags een warme lunch;
rozenkransgebed;  lof met zieken-
zegening; samenzijn met koffie
en vlaai; 16.45 uur vertrek. Er is
tussendoor voldoende gelegen-
heid om zelf ook nog rond te
lopen over het heiligdom of in de
winkeltjes rond te kijken.
De kosten voor deze bedevaart
zijn: buskosten € 20,- p.p.. Of: de
buskosten inclusief koffie,
warme lunch en koffie en vlaai
bedragen € 44,- per persoon.
U kunt zich aanmelden vóór  15
september 2018 via het
parochiekantoor van Terwinselen
(tel.045-5412581), tijdens de
spreekuren op maandag, woens-
dag en vrijdag van 10.00 - 11.00
uur.


