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Beeldentuin Yaka  
De Franse cour van Abdij Rolduc is om-
getoverd tot een echte beeldentuin. Gale-
rie Yaka uit Brunssum exposeert ca. 50 
indrukwekkende kunstwerken van een 
groot aantal gerenommeerde Zimbab-
waanse kunstenaars. Dagelijks gratis te 
bezichtigen. 
 
Expositie Schilder- en Tekenclub 
Eys 
Teken- en Schilderclub Eys bestaat uit 
twee enthousiaste groepen amateurkun-
stenaars onder de artistieke en bezielende 
begeleiding van Marianne Kokkelmans, 
professioneel beeldend kunstenares uit 
Kerkrade. De expositie toont zeer uiteen-
lopende werken met een gevarieerd aan-
bod aan technieken. Er wordt gewerkt met 
pastel, aquarel, acryl en olieverf. T/m 28 
februari dagelijks gratis te bezichtigen in 
de kruisgangen van Abdij Rolduc. Kijk 
voor meer informatie op: 
www.mariannekokkelmans.nl. 
 
Carnavalsoptocht VVKW 
De jaarlijkse carnavalsop-
tocht zal in Kerkrade-
West plaatsvinden op 
zondag 7 februari 2016 
en gaat om 13.11 uur van 
start vanaf de Gracht. 
Vanaf 13.11 uur trekt de optocht dan via 
de Grachterstraat – Plein – Industriestraat 
– Akerstraat (waar ter hoogte van het 
Kruidvat het defilé zal worden afgenomen 
door het bestuur van de VVKW en geno-
digden). Vervolgens gaan we verder via 
de v.d. Weijerstraat – Sophiastraat – 
Kleingraverstraat -Ericastraat – Heiveld-
plein – Begoniastraat – Kampstraat – 
Akerstraat – Schaesbergerstraat – Pi-
usstraat, alwaar de optocht zich ontbind 
bij de kerk van Terwinselen. 

Armati Boese Festival 
De optocht kijken kun je overal, de op-
tocht beleven doe je op het Armati Boese 
Festval! 
Het Armati Boese Festival 2016 vind 
plaats op 7 februari 2016. Voor de zaak 
aan de Akerstraat wordt er weer een ge-
zellig feestje van gemaakt met medewer-
king van Sjpaskapel Winnieg Lóf Vöal 
Doeësj en DJ Nöl. 
De sjtiemmoeng begint zo'n uurtje vóór 
dat de optocht langs de zaak trekt. Er is 
slechts plaats voor zo'n 5000 man dus 
zorg dat je er op tijd bij bent. 
 

 
 

Carnavalsprogramma: 
Woensdag 3-2-2016 
Auw Wieverdaag start 11.11 uur 
Auw Wieverbal – café ’t Brikkes 20.11 
uur 
Auw Wieverbal – d’r Wühler 20.11 uur 
Auw Wieverbal – café d’r Belsj 20.11 uur 

 

Evenementen in februari: 
 

7, 14, 21, 24 en 28-2-2016: 10.30 uur 
Historische rondleiding Rolduc 
t/m 29-2-2016: Beeldentuin Yaka 
Abdij Rolduc 
t/m 28-2-2016: Expositie Schilder- en 
Tekenclub Eys in Abdij Rolduc 
Dinsdag 2-2-2016: 14.30 uur JT Plus 
– Youth JT Bioscoop 
Woensdag 3-2-2016: 11.11 uur Auw 
Wiever Daag/Bal Kerkrade-West 
Donderdag 4-2-2016: 19.45 uur 
Opera – La Traviata JT Bioscoop 
Zaterdag 6-2-2016: 20.11 uur Loe-
mele bal Sjtaater Hoes 
Zondag 7-2-2016: 13.11 Optocht 
Kerkrade-West VVKW 
Zondag 7-2-2016: 19.00 uur Prijsuit-
reiking winnaars optocht Heidsjer 
Tref 
Zondag 7-2-2016: 12.00 uur Encore 
Opera – La Traviata JT Bioscoop 
Zondag 7-2-2016: 20.30 uur Sneak 
en Quiz JT Bioscoop 
Dinsdag 9-2-2016: 12.00 uur 
Kloonetrekke VVKW 
Woensdag 10-2-2016: 20.00 uur 
Ladies only – How to be single JT 
Bioscoop 
Zaterdag 13-2-2016: 19.45 uur Ro-
daJC-FC Twente PL Stadion 
Zondag 14-2-2016: 20.30 uur Sneak 
en Quiz JT Bioscoop 
Zondag 14-2-2016: 15.00 uur Orpheo 
concertserie Abdij Rolduc 
Dinsdag 16-2-2016: 14.30 uur JT 
Plus – Carol JT Bioscoop 
Donderdag 18-2-2016: 19.30 uur 
Cultuuravond West WerkplaatsK 
Zondag 21-2-2016: 20.30 uur Sneak 
en Quiz JT Bioscoop 
Zondag 28-2-2016: 20.30 uur Sneak 
en Quiz JT Bioscoop 
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Zaterdag 6-2-2016 
Karnavalstieëkezinge – Cafe ’t 
Brikkes 
Loemelebal – Sjtaater Hoes  
Kingerkarnaval – d’r Wühler 
15.00 uur 
Kingermiddiegzamsdieg – 
Café Fohler 
DJ Fred – Café d’r Belsj 
 
Zondag 7-2-2016 
Optochtbal – Café Brikkes 
Optochtbal – Sjtaater Hoes 
Optochtbal – Auw Noeëdkirch 
Armati Boese Festival – Ar-
mati Akerstraat 13.11 uur 
Óptsóg – Café Fohler 
Optochtbal – Café d’r Belsj 
Optochtbal en prijsuitreiking 
met DJ Marvin – Heidsjer 
Tref 
 
Maandag 8-2-2016 
Rosenmontagsbal – Café ’t 
Brikkes 
Rosenmontagsbal – d’r Wüh-
ler 
Karneval – Café Fohler 
Rosenmontagsbal met DJ Fred 
– Café d’r Belsj 
 
Dinsdag 9-2-2016 
Klonetreffe mit DJ – café ’t 
Brikkes 14.11 uur 
Klonetreffe – Auw Noeëd-
kirch 14.11 uur 
Klonetreffe – d’r Wühler 
14.11 uur 
Klonetreffe – Café Fohler 
14.11 uur 

Klonnetreffe – Café d’r Belsj 
14.11 uur 
Klonnetreffe mit DJ Marcel 
14.11 uur – Heidsjer Tref. 
 
Prins Joost I van de 
Sjtaater Tröate 
Vrijdag de 15e januari werd in 
’t Sjtaater Hoes te Terwinselen 
de 33e Carnavalsavond ge-
houden van de Sjtaater Tröate. 
Om 20.11 uur werd deze jubi-
leumzitting geopend met de 
opkomst van Prins Peter II en 
de Raad van 11.  
Er werd begonnen met de 
“Kirchröadsjer Klone Kloeb 
de Sjtèchneёlsjer” die een 
aantal welbekende liedjes uit 
hun repertoire ten gehore 
hebben gebracht. 
Na de abdicatie van Prins 
Peter II was het de beurt aan 
buuttereedner “Peter Vaassen” 
die het publiek vermaakte met 
spitsvondige humor. 
Hierna was het de beurt aan de 
“Prinsejarde Vols 1948” die 
enkele leuke dansjes kwamen 
opvoeren. Wat niemand wist 
was dat zich onder deze groep 
ook de nieuwe prins bevond. 
President Math Paffen onthul-
de echter het geheim en be-
dankte de Jarde voor het bin-
nenhalen van deze persoon. 
En na aftellen en het afnemen 
van zijn vermomming kwam 
de nieuwe hooglustigheid 
tevoorschijn, Prins Joost I.  

 
 

Prins Joost I (De Jong) is 45 
jaar en woont met partner 
Anja in Terwinselen. In zijn  
 

dagelijkse leven is hij ICT 
consultant en zijn bedrijf, 
IdéActive, heeft momenteel 
een vestiging in Heerlen en 
Sittard. 
De vrije tijd wordt ingenomen 
door het voorzitterschap van 
Scouting Sint Hubertus Ter-
winselen en het voorzitter-
schap van de Scouting regio 
Carboonland. Verder is hij 
ook nog actief bij de Terwin-
seler Straatmarkt. 
Na het overhandigen van de 
bijbehorende eretekens waren  

 

er felicitaties van “d’r Kir-
chröatsjer Vasteloavends 
Verein”, “Ouwe Voes-
balsjong”, en “Vasteloavends 
Verein Kirchroa West”. 
Als volgende act kwam het 
parodisten duo “High Society” 
die met bekende schlagers een 
fantastische show opvoerden 
gevolgd door het welbekende 
“Kartoesj”. Vol enthousiasme 
ging het met de eigen gemaak-
te vasteloavend krakers van 
sjoenkele tot feestpolka.  
Het laatste optreden was van 
de instrumentale groep “Al-
penpower”. Het ging van 
Volkstümlich, Schlager, Polka 
en Steirisch, van Apres-ski tot 
Feestmuziek, van Polka tot 
Golden Oldie. Alle remmen 
gingen los. 

De zitting werd afgesloten met 
de prinsendans. Na afmars van 
Prins Joost I en de Raad van 
11 is er nog menig uurtje 
doorgevierd met Marvin En-
tertainment.  
 
Kerkraadse carnavalsop-
tocht op L1TV 
Na de goed bekeken uitzen-
ding van vorig jaar, kunnen 
ook dit jaar de carnavalslief-
hebbers, die niet bij de optocht 
aanwezig kunnen zijn, genie-
ten van D'r Jroeëse Tsog (de 
grote optocht) van Kerkrade 
op L1TV. De optocht wordt 
live uitgezonden op 8 februa-
ri aanstaande vanaf 13.00 uur 
op L1TV (Ziggo kanaal 30). 
 

"De succesvolle samenwer-
king met L1 zetten we dit jaar 
voort zodat we niet alleen 
onze eigen inwoners, maar 
heel Limburg weer mee kun-
nen laten genieten van de 
kleurrijke optocht in Kerkrade. 
Het belooft weer een mooie 
uitzending te worden met veel 
"sjtiemmoeng, sjpas en 
plezeer", aldus wethouder Tim 
Weijers (PR, marketing, 
communicatie en evenemen-
ten) 

 

Uitzending 
De registratie van de carna-
valsoptocht zal vanuit meerde-
re cameraposities verzorgd 
worden in de omgeving van 
het raadhuis op de Markt. Het 
commentaar wordt verzorgd 
door Maurice Verbunt (oud 
stadsprins van Kerkrade) en 
Ruud Kleinen (presentator bij 
L1TV). 
 
Orpheo concertserie:  
Tommaso Cogato (piano) 
De Stichting Euriade organi-
seert op 14 februari 2016 de 
jaarlijkse Orpheo concertserie, 
het Euriade-podium voor 
jonge kunstenaars. De serie 
begint met Tommaso Cogato 
uit Sevilla (Spanje). Hij speelt 
werken van Frederic Chopin, 
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Isaac Albeniz en Enrique 
Granados. Aanvang: 15:00 
uur. Plaats: Aula Minor Abdij 
Rolduc. Entree: €12,50. 
 
Cultuuravonden West 

De Cultuuravon-
den in de voorma-
lig school Sancta 

Maria, waren een succes in 
2015. Dit voorjaar krijgen 
deze een vervolg. Bewoners 
Platform, Vrije Academie en 
Werkplaats K nodigen u allen 
uit voor de eerstvolgende 
avond op 18 februari. Op de 
agenda staat Arjan van Prooij-
en, een grootheid in de kunst-
wereld in onze regio. Hij zal 
een boeiend verhaal vertellen 
over een  

 

beroemd schilderij “de Am-
bassadeurs” van Hans Holbein 
uit 1533. Voor Arjan het 
meest interessante schilderij 
dat hij kent. 
 

Wijkbewoners, die de avonden 
reeds bezocht hebben, weten 
dat over cultuur veel te vertel-
len valt. Kunsthistorica’s zijn 
aan het woord geweest evenals 
kunstenaars zelf om over hun 
werk te praten. Zij maakten 
ons deelgenoot van wat hun 
beleving is bij het creëren van 
een kunstwerk. 
 

De lezing op donderdag 18 
februari mag u niet missen. 
Maar wij bieden meer!  
Het thema voor de volgende 
editie van Cultuuravond West 
op 24 maart is Graffiti. Kun-

stenaar James Jetlag zal dan 
een presentatie verzorgen over 
moderne vormen van Urban 
Art.  
Op 19 mei  zal Cultuuravond 
West ‘op locatie’ plaatsvinden 
en wel in onze eigen beelden-
tuin in West, gecreëerd door 
Mathieu Strijthagen (1920-
2006). Zeer de moeite waard! 
 

De lezingen beginnen telkens 
om 19.30 uur. Open vanaf 
19.00 uur. De entree is € 2.50 
(incl. consumptie). Locatie: 
Elbereveldstraat 105 Kerkrade 
West. 
Aanmelden hoeft niet; mag 
wel:cultuuravondwest@gmail.
com.  Meer info?  Wil Slan-
gen: 06-51419087. 

 

Opening Trainingshuis 
Piusstraat 
Het nieuwe Trainingshuis 
Piusstraat van Radar in Kerk-
rade is op 15 januari feestelijk 
geopend door wethouder Jo 
Schlangen. Woonvorm Pi-
usstraat bestaat al langer maar 
is afgelopen jaar getransfor-
meerd van een woonvorm naar 
een trainingshuis voor jonge-
ren met een licht verstandelij-
ke beperking. Aanleiding voor 
deze transformatie is de groei-
ende groep jonge cliënten die 
de wens heeft om zelfstandig 
te gaan wonen maar dit nog 
niet kunnen. 
 
Vaak is een 24-uurs woon-
vorm niet nodig voor deze  
 

 
groep jongeren, maar is zelf-
standig wonen nog een stap te 
ver. Tijdens het trainingstra-
ject, dat ongeveer 1,5 jaar 
duurt, wordt er naartoe ge-
werkt dat zij hun zaken steeds 
zelfstandiger kunnen aanpak-
ken. De huidige en toekomsti-
ge bewoners dienen dan ook 
gemotiveerd te zijn om aan 
hun ontwikkeling te werken. 
Vaak hebben zij de wens om 
zelfstandig, al dan niet met 
partner, te gaan wonen. Om in 
aanmerking te kunnen komen 
voor een plek in het trainings-
huis dient vooraf vastgesteld 
te worden of dit voor hen ook 
haalbaar is. 

  

Het trainingshuis biedt ruimte 
voor elf bewoners. Iedere 
bewoner heeft een eigen 
woon-/slaapkamer met keu-
ken, toilet en doucheruimte. 
Daarnaast is er een gemeen-
schappelijke ruimte met keu-
ken waarvan de bewoners 
gebruik kunnen maken. 
Trainingshuis Piusstraat staat 
ook open voor jongeren uit 
andere gemeenten. 
 

 
Badmintonclub 
Recreatieve badminton groep 
zoekt nieuwe leden. Wij spe-
len op woensdagavond van 
19.00 uur tot 21.00 uur in 
Sportcentrum Parkstad Tun-
nelweg 86 te Kerkrade. 
Loop gerust vrijblijvend bin-
nen je kunt een paar keer mee 
doen om te kijken of het be-
valt ook als je nog nooit ge-
badmintond hebt misschien is 
het toch iets voor je loop ge-
woon eens binnen wij hebben 
leden tussen begin 20 en 65 
jaar dus iedereen is welkom. 
Voor meer informatie: 
h.bonnema@home.nl . 
 

 

Kerngroep Terwinselen 
organiseert een aanbod 
voor senioren 
Sportieve wandelaars durfden 
de uitdaging aan. 
Wat is Actief Wandelen? 
Actief Wandelen is een spor-
tieve bewegingsvorm die in 
groepsverband of zelfstandig 
kan worden beoefend en veel 
plezier geeft. Het is een bui-
tensport die beoefend kan 
worden door jong en oud, door  
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actieve of minder actieve 
personen. 
Actief Wandelen gaat veel 
verder dan het 'gewone' wan-
delen. Actief Wandelen is 
geen hardlopen (het contact 
met de grond blijft), maar door 
de extra armbewegingen en 
het hogere tempo is Actief 
Wandelen een veel intensieve-
re bezigheid dan het 'gewone' 
wandelen. Van Actief Wande-
len krijgt men uithoudings-
vermogen, spierkracht, condi-
tie, coördinatie en verbetert de 
gezondheid. 
 

Aanmelden? 
De groep staat open voor 
nieuwe deelnemers. Er wordt 
elke dinsdagochtend van 11.15 
tot 12.15 uur gewandeld. Ver-
trokken wordt vanaf het 
Sjtaater Hoes, Schaesberger-
straat 27 in Terwinselen. De 
deelnamekosten bedragen € 
6,20 per maand. 
Aanmelden kan bij Ouderen-
welzijn Kerkrade tel. 045-
5456351 (vragen naar Mari-
anne Senden-Trags) of Dhr. 
Schaaf voorzitter Kerngroep 
tel. 045-5410797. 
 

Stuur kopij voor de volgende 
uitgave van Westernieuws 
vóór 15 februari a.s. naar 
westernieuws@kerkrade-
west.nl 
Het volgende nummer ver-
schijnt 29 februari 2016. 
 

Kasteelmuseum 
Een ongelooflijke belevenis! 
Kasteel Hoensbroek is een van 
de grootste en mooiste kaste-
len van Nederland. In dit kas-
teelmuseum bewondert u meer 
dan veertig authentiek inge-
richte kasteelvertrekken. Date-
rend uit de middeleeuwen tot 
en met de 18e eeuw. Voor 
jong en oud, met of zonder 
kids is in dit kasteel van alles 
te beleven! 
 

Kasteel Hoensbroek is een van 
de grootste kastelen van Ne-
derland en het best bezochte 
museum van Limburg in 2010 
en 2011! 
 

Op ontdekking 
Het oudste deel van het kas-
teel stamt uit 1250. Dwaal 
door de meer dan veertig 
prachtig ingerichte kasteelver-
trekken. 
 

Prachtige balzaal 
Bewonder roemrijke zalen uit 
de 18e eeuw. Met plafond-
schilderingen. Licht en ruimte. 
Kroonluchters en goudgelijste 
afbeeldingen van de Gravin 
van Hoensbroek. 
 

Geheime kamer 
Betreed de middeleeuwse 
uitkijk- en verdedigingstoren. 
In de kerker gaat langzaam het 
licht uit - terwijl achter u de 
deur in het slot valt... En ga op 
zoek naar de Geheime Kamer! 
 

 

Bezoekersinformatie 
Het kasteel is bijna elke dag 
open van 10:00-17:30 uur. 
Uitzonderingen: gesloten op: 
carnaval, 24, 25 en 31 decem-
ber 2016 gesloten. Op 26 
december open vanaf 12:00 
uur. 
 

Kasteel Hoensbroek, Klinkert-
straat 118, 6433 PB Hoens-
broek 
T. 0031 – (0)45 -  522 72 72 
E: info@kasteelhoensbroek.nl 
 

Parkeren is gratis bij Kasteel 
Hoensbroek! 
 
Ruilwinkel?! 
In een Ruilwinkel worden 
goederen en diensten geruild 
voor punten: Jan komt binnen 
met goed gereedschap, van de 
punten die hij daarvoor krijgt, 
koopt hij een mooie trui die 
Bert gisteren heeft binnenge-
bracht. De punten die Bert 
inmiddels met zijn spulletjes 
heeft verdiend wil hij graag 
gebruiken voor de strijkser-
vice, want dat kan hij eigenlijk 
niet zo goed. Mevrouw Jans 
heeft wel veel plezier in 
strijkwerk en de punten die zij 
heeft   verdiend   met  strijken,  
 

 

gebruikt ze graag voor het 
mooie gebakstel dat vorige 
week is binnengebracht... 
 

Zo werkt het ruilsysteem, 
gebaseerd op dienst en weder-
dienst. 
 

Wilt u meer weten van de 
winkel en het ruilsysteem, 
loop dan eens binnen aan de 
Patronaatstraat 4 in Kerkrade 
of neem contact op met San-
dra Mertens of Sandra Sche-
pers via tel: 045-8510222, of 
per e-mail: ruilwinkelkerkra-
de@gmail.com. 
 
Enthousiaste vrijwilligers zijn 
altijd welkom!  
Als je vrijwilliger wilt zijn, 
doe dat dan met je hart.  
Laat je goed informeren over 
je taken. Maak goede afspra-
ken over het inwerken. Zo 
voorkom je veel onduidelijk-
heden. Vrijwilligerswerk is 
weliswaar vrijwillig maar niet 
vrijblijvend. Er wordt op je 
gerekend door klanten en 
collega’s.  
Houd er rekening mee dat een 
vrijwillige baan net zo zwaar 
kan zijn als een betaalde baan.  
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