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PAUL WEELEN publi-
cist, uitgever, liedjes-
schrijver en zanger komt 
ons op donderdag 23 

maart verrassen met liedjes en verha-
len in Kerkraads dialect. 
Paul Weelen is afkomstig uit Kerkra-
de en heeft in 2016 de “Jo Hansen-
prijs voor volkscultuur” ontvangen. 
En niet voor niets. 
Paul is een Multi talent. Niet alleen 
schrijven en zingen in Kerkraads dia-
lect maar ook bij groepen als Weer-
waas, Ramsj en nog andere. 
 
 

 
 
 
 

Verder schreef hij romans als Snoep-
vrouwtje, De droom van een minne-
zanger, Pionnenwerk en meer. Schrijft 
over het Limburgs Toneel en geeft als 
mede-eigenaar van Uitgeverij TIC 
boeken uit met een Limburgse link, 
o.a. de Kirchröadsjer Dieksiejoneer. 
Deze avond vol Limburgse Cultuur 
bieden u het Bewonersplatform Kerk-
rade-West, Werkplaats K en De Vrije 
Academie. 
De aanvangstijd is 19.30 uur in de 
voormalige school Sancta Maria in de 
Elbereveldstraat 105. 
Entree is € 2.50 met koffie/thee. 

Activiteiten in Kerkrade-West 
 
5, 12, 19, 26-3-2017: Historische 
rondleiding Abdij Rolduc 
t/m 31-3-2017: Beeldentuin Yaka 
Abdij Rolduc 
Zondag 5-3-2017: 15.15-16:00 u 
Meet & Greet Lego Batman Vue 
bioscoop 
Zondag 5-3- 2017: 20.00 u Sneak & 
Quiz Vue bioscoop 
Dinsdag 7-3-2017: 14.00 u Vue Plus 
– Trumbo Vue bioscoop 
Dinsdag 7-3-2017: 14.00 u Ballet - 
The Sleeping Beauty (herhaling) Vue 
bioscoop 
Zondag 12-3-2017: 20.00 u Sneak & 
Quiz Vue bioscoop 
Zondag 12-3-2017: 14.30 u RodaJC-
FC Groningen PL Stadion 
Zondag 12-3-2017: 11.00 u Bezoek 
micro-brouwerij Abdij Rolduc 
Woensdag 15-3-2017: vanaf 19.00 u 
Ladies Night - Het verlangen Vue 
bioscoop 
Vrijdag 17-3-2017: 20.00 u RodaJC-
FC Twente PL Stadion 
Zondag 19-3-2017: 20.00 u Sneak & 
Quiz Vue bioscoop 
Zondag 19-3-2017: 11.00-15.00 u 
Open dag Hof van Gaia 
Dinsdag 21-3-2017: 14.00 u Vue 
Plus – Waterboys Vue bioscoop 
Donderdag 23-3-2017: 20.00 u Mu-
sic - Rammstein Paris Vue bioscoop 
Donderdag 23-3-2017: 19.30 u Cul-
tuuravond West Elbereveldstraat 105 
Zondag 26-3-2017: 20.00 u Sneak & 
Quiz Vue bioscoop 
Woensdag 29-3-2017: 13.00-17.00 u 
Lentewandeling CvO 
Donderdag 30-3-2017: 20.15 u Ope-
ra - Madama Butterfly Live vanuit 
Royal Opera House London Vue 
bioscoop 
Vrijdag 31-3-2017: 18.00-21.00 u 
Kinderdisco ‘Foute party’ Dartel-
dome 
Zondag 2-4-2017: Gratis reisdag NS 
met Boekenweekgeschenk 2017 
Zondag 2-4-2017: 12.00-13.00 u Op 
reis door GaiaZoo 

Inleveren kopij voor het april-
nummer van de wijkkrant Wester-
nieuws vóór 20 maart.  
westernieuws@kerkrade-west.nl 
Westernieuws is een uitgave van SND Uitgeve-
rij Kerkrade. 

Cultuuravond West met Paul Weelen 
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Historische rondleiding 5, 
12, 19 en 26 maart 
Historische rondleiding door 
Abdij Rolduc. Aanvang: 
zondag 10:30u. Aanmelden 
via de receptie. Prijs: €6,50 
p.p. incl. 1 kop koffie/thee. 
 

Beeldentuin Yaka t/m 31 
maart 
Onze Franse cour is omge-
toverd tot een echte beelden-
tuin. Galerie Yaka uit 
Brunssum exposeert ca. 50 
indrukwekkende kunstwer-
ken van een groot aantal 
gerenommeerde Zimbab-
waanse kunstenaars. Dage-
lijks gratis te bezichtigen. 
 

Exclusief bezoek van Lego 
Batman 
Ter gelegenheid van de 
bioscooprelease van De 
LEGO Batman Film, ont-
vangt Vue Kerkrade op 
zondag 5 maart de hoofd-
persoon uit de film. Tussen 
15:15 uur en 16:00 uur komt 
LEGO Batman naar Kerkra-
de! Iedereen is van harte 
welkom voor deze speciale 
Meet & Greet in de White-
bar.  
 
 
 

 

Historische rondleiding 
met bezoek aan de Rolduc 
micro-brouwerij. 
Bezoek zondag 12 maart de 
enige kloosterbrouwerij van 
Limburg! Bij de micro-
brouwerij, gelegen binnen 
onze kloostermuren, brou-
wen 5 gepassioneerde hob-
byisten heerlijke abdijbieren. 
Overtuig u er zelf van hoe 
lekker handgemaakte en 
uitsluitend met natuurlijke 
ingrediënten gebrouwde 
bieren smaken. In 2017 zal 
er elke tweede zondag van 
de maand een 
historische rondleiding met 
bezoek aan de Rolduc brou-
werij plaatsvinden. Tijdens 
deze rondleiding 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 brouwproces 
zal vertellen. Aanvang: 
11.00u. Prijs: € 8,50 per 
persoon incl. een kleine 
proeverij. 
Aanmelden kan tot zaterdag 
17:00 uur via recep-
tie@rolduc.com of via 045-
5466888. 
 

Dinsdag 14 maart 2017 
bent u weer van harte 
welkom in het Alzheimer-
cafe Parkstad Heerlen. 
De avond heeft als onder-

werp: Dagverzorging, zorg-
boerderij en dagopvang. 
De lezing wordt gehouden in 
de grote recreatiezaal van 
het Zorgcentrum Tobias, 
Piet Malherbestraat 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 pro-
gramma. Omstreeks 21.30 
uur sluiten we de avond af. 
Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met  
Thijs Peeters tel. 045-
5416248. 
 

Open dag Hof van Gaia - 
GaiaZOO Business & 
Events 

Op 19 maart van 
11.00 tot 15.00 
uur kun je Hof van 
Gaia bezoeken 

tijdens de open dag van 
11.00 tot 15.00 uur. Kom 
vrijblijvend een kijkje ne-
men en ontdek welke moge-
lijkheden Hof van Gaia 
biedt. Hof van Gaia biedt de 
mogelijkheid om te trouwen, 
te vergaderen en te lunchen. 
Tevens bestaat er de moge-
lijk om speciale arrangemen-

ten te boeken voor feesten 
en partijen.  
Hof van Gaia - (Brughofweg 
25 Poort 3 6460 AB Kerkra-
de) 
 

Herman Koch schrijft 
Boekenweekgeschenk 2017 
Herman Koch schrijft op 
verzoek van de Stichting 
CPNB het Boekenweekge-
schenk 2017. Koch brak als 
schrijver door met Het diner 
(Ambo | Anthos, 2009): het 
werd aan 40 landen verkocht 
en de roman stond maanden-
lang in De Bestseller 60 en 
wekenlang op de bestseller-
lijst van The New York Ti-
mes.  
Herman Koch (1953) is be-
kend als televisiemaker en 
schrijver. Na zijn debuutro-
man Red ons, Maria Monta-
nelli(1989) verschenen on-
der meer Eten met Emma 
(2000), Odessa Star (2003) 
en Denken aan Bruce Ken-
nedy (2005). In 2009 brak 
hij door met Het diner (Am-
bo l Anthos, NS Publieks-
prijs 2009). Hierna volgde 
Zomerhuis met zwembad 
(2011) en Geachte heer 
M.(2014). In november 2016 
verschijnt De greppel. Begin 
2017 gaat de Amerikaanse 
verfilming van Het diner, 
met Richard Gere in de 
hoofdrol, in première. 
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De traditionele gratis reis-
dag van NS vindt plaats op 
zondag 2 april, de laatste 
zondag van de Boeken-
week. Het thema van de 
Boekenweek 2017 wordt 
samen met de Boekenweek-
essayist op een later moment 
bekendgemaakt. 
 

Dialectavond Dialekverain 
D’r Wauwel 
Voor de 36ste keer zal op 
zaterdag 8 april 2017 in het 
Sjtaater Hoes aan de 
Schaesbergerstraat 27 in 
Kerkrade-West (óp D’r 
Sjtaat" dus) de jaarlijkse 
dialectavond van dialekve-
rain D’r Wauwel worden 
gehouden. 
De Wauwelavonden bieden 
het dialectminnend publiek 
een keur aan optredens, 
waarbij zang en muziek, 
toneelspel en voordracht 
zorgen voor een lach en een 
traan. 
Onder het motto: “Sjprèch 
uung moddersjproach, mod-
ders erve darf nit sjterve” 
zullen heel wat mooie tek-
sten in het Kerkraads dialect 
de emoties van de toehoor-
ders prikkelen, al zullen er 

ook dit jaar enkele gasten 
zijn die in hun eigen, ander 
dialect optreden. 
 

Programma: 
In het Kerkraads dialect 
treden op de Wauwelleden 
Angelique Moberts, Annie 
Lennartz, Jessie Spin, José 
Mayer, Wim Wouters en 
Maurice Hinzen. Verder 
zullen Bep en Sjir, gespeeld 
door Tamara Hodzelmans en 
Hans Hirsch, een scène spe-
len uit het leven van een 
Kerkraads echtpaar, waarbij 
het gaat om alledaagse za-
ken en woordwisselingen die 
er in een huwelijk van “was 
sich liebt das neckt sich” 
plaats vinden. 
Ook in het Kerkraads dialect 
zullen de jonge acteurs Ke-
vin Renierkens en Sander 
Mesters aan de bar het heb-
ben over “De ieëtsjte kier”, 
eveneens een scène geschre-
ven door Wauwelauteur 
Maurice Hinzen. Twee jon-
ge mannen aan de bar met 
een sterk verhaal! 
In het Hoensbroeks dialect 
c.q. “dialect Heerlens Light” 
zal de inmiddels in Parkstad 
zeer bekende standup come 

 

dian/cabaretier Raymond 
Clement zijn visie op ons 
leven geven: spits, kritisch 
en humoristisch. In het Sit-
tards dialect zal Lizette Co-
laris optreden. 
 

Muziek: 
De onlangs samengestelde 
troubadourgroep, bestaande 
uit het trio Paul Weelen 
(Kerkrade), Hans Emmen 
(Maastricht) en Ton Custers 
(Swalmen) zal zowel voor 
als na de pauze eigen lie-
deren in hun eigen dialect 
zingen. Ook hier kunnen de 
toehoorders genieten van 
prachtige liedjes in drie ver-
schillende dialecten over 
zaken als oud zijn maar jong 
voelen, nostalgie, terug naar 
het kind zijn, veroordeeld tot 
levenslange hypotheek. 
Tussen de verschillende, 
zeer gevarieerde optredens 
zal Jan Gouders de ruimte 
vullen met korte, sfeervolle, 
muzikale overgangen. John 
Vandeberg zal weer de rol 
van ceremoniemeester ver-
vullen. 
 

Voorverkoop: 
Vanaf 8 maart a.s. zijn de 
kaartjes voor € 8,50 per stuk 
te koop bij de volgende ver-
koopadressen: 
Boekhandel Schreurs aan de 
Graverstraat 68, bloemen-
zaak Tamara aan de Hei-
veldstraat 123, Buck Office 
aan de Einderstraat 59 in 
Kerkrade-Centrum, ’t 
Sjtaater Hoes aan de 
Schaesbergerstraat 59 en bij 
de leden van Dialekverain  

 
D’r Wauwel of via in-
fo@wauwel.net   
 

Lentewandeling Centrale 
voor Ouderen 
Naar aanlei-
ding van de 
positieve res-
ponse op de 
lente wande-

lingen van de afgelopen 
jaren organiseren de Centra-
le voor Ouderen in Kerkra-
de, de Katholieke Bond van 
Ouderen afd. Kerkrade en 
Welzijnsorganisatie Impuls 
samen wederom deze wan-
deling op woensdag 29 
maart 2017. De wandelrou-
te is circa 10 km.  
De Ouderen organisaties 
stellen zich tot doel dat U, 
met familie, vrienden en 
kennissen van een gezellige 
wandeling kunt genieten. 
Vertrekpunt is het Wijk-
zorgcentrum Hoog Anstel 1 
te Kerkrade. Vertrek wande-
ling 13.00 t/m 14.00 uur en 
de kosten bedragen € 6,50 
per persoon, te betalen bij 
aanmelding, zie onderstaan-
de inschrijfadressen. Inbe-
grepen bij deze mooie wan-
deling,  op rustplaats Kling 
Nullet koffie en Limburgse 
vlaai en op het eindpunt 
Wijkzorgcentrum Hoog 
Anstel heerlijke soep en 
stokbrood. Inschrijven voor 
deze wandeling kan tot en 
met 24 maart a.s. bij de vol-
gende inschrijfadressen: 
Drukkerij Schreurs, Graver-
straat 68 Kerkrade West. 
Tel. 5413045 
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Sigaren Magazijn Meertens, 
Zonstraat 75,  Chevremont. 
Tel.5455105 | Optiek Be-
melmans, Markt 28, Kerkra-
de. Tel. 5452618 | Zorgcen-
trum Vroenhof, Vroenstraat 
97, Bleyerheide. Tel. 
5357272 | Chocolaterie 
Bruns, Veldhofstraat 41, 
Eijgelshoven. Tel. 5451861  
Wijkzorgcentrum Hoog 
Anstel 1, Kerkrade. Tel. 
5453545 | C.v.O. Piet Sche-
pers, Akerstraat 114, Kerk-
rade West. Tel. 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 dieren-
weetjes! 
Wanneer: 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. 
 
Kinderdisco ‘Foute party’ 
Op vrijdag 31 maart vindt 
de ‘Foute party’ plaats in 
Darteldome Kerkrade. Het 

wordt weer een groots feest 
met een top DJ, (alcohol-
vrije)cocktails en leuke spel-
len. 
Tijden: 18.00 tot 21.00 uur 
Dresscode: Kleurrijk en 
lekker gek 
Kaartjes € 4,00 verkrijgbaar 
aan de balie van Darteldome 
Kerkrade 
 

Bedevaart naar Kevelaer 
Op woensdag 21 juni 2017 
organiseren de parochies 
Kerkrade-West in samen-
werking met het centrum 
van Kerkrade (H.Lambertus 
en H.Catharina) de jaarlijkse 
bedevaart naar Kevelaer. De 
bedevaartgangers van het clus-
ter Kerkrade-West vertrekken 
met twee bussen om 08.00 uur 
vanaf de Kerkstraat te Spekhol-
zerheide (pleintje naast 
H.Martinus kerk). Daarna stopt 
de bus nog bij de opstapplaat-
sen Heiveldplein en bij de bus-
halte Kaalheidersteenweg (voor 
malige witte flats). Aangeko-
men in Kevelaer wordt de 
mooie basiliek voor een plech-
tige Eucharistieviering bezocht. 
De viering zal door het dames-
koor St. Martinus worden opge-
luisterd. Daarna bestaat er ge-
legenheid 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 afgeslo-
ten met een plechtig lof, waarin 
alle devotionalia worden geze-
gend. Rond 19.30 uur worden 
wij weer thuis verwacht. Kaar-
ten voor € 17,50 zijn verkrijg-
baar via het parochiekantoor 
van Terwinselen (tel. 045-
5412581) tijdens de spreekuren 
op maandag, woensdag en 
vrijdag van 10.00 – 11.00 uur. 
 
Nieuwe leden gezocht! 
Handwerken is hip. Want 
handwerken geeft zo'n 
warm, huiselijk gevoel. Of 
het die warmte is, die herin-
nering-met-een-glimlach aan 
die vreselijk gebreide trui uit 
je jeugd waarin je je dood-
ongelukkig voelde, omdat 
iedereen zag dat je moeder 
hem had gemaakt, maar feit 
is dat handwerken momen-
teel door veel jongeren weer 
wordt omarmd.  
Wilt u graag handwerken dan 
bent u welkom elke dinsdag-
middag van 14.00 uur tot 16.00 
uur in de  hobbygroep van 
Impuls,  Onder het genot van 
een kopje koffie of thee wordt 
er  o.a. gehandwerkt, gebreid 
en gehaakt.  In de locatie Ge-
meenschapshuis Heidsjer Tref 
gelegen in de Patronaatstraat 19 
in Spekholzerheide. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij om mee te 
doen aan deze activiteit. Ook 
willen we graag dit aanbod 
uitbreiden met nieuwe tech-
nieken en materialen. Wilt u 
zelf graag deelnemen of andere 
bewoners uit de wijk hierbij 
helpen dan kunt u zich aanmel-
den bij de voorzitster van kern-
groep WSF, Ans Moonen, 
telefonische bereikbaar: 06-
41276226 of via e-mailadres 
anshenrich@gmail.com 
 

‘Samen creatief’ in Kerk-
rade-West! 
In februari is de Vrije 
Akademie, samen met de 
zorginstellingen Radar, Le-
vanto en Mondriaan gestart 
met het gezamenlijke project 
‘Samen creatief’. Iedereen 
die het leuk vindt om gezel-
lig creatief bezig te zijn en 
een praatje te maken,  is van 
harte welkom. Elke maan-

dag tot en met vrijdag van 
13.00 tot 15.30 staat er iets 
op de planning. Elke maandag 
staat boetseren of schilderen op 
het programma voor € 2,50 per 
persoon, inclusief materiaal.  
Op de dinsdag is er een spel-
lenmiddag voor €1,-, inclusief 
koffie, thee en iets lekkers. Op 
de woensdag is er een schil-
dermiddag en een gezellige 
fotoclub. Deelname aan de 
fotoclub is gratis. Donderdag 
gaan we werken met verschil-
lende knutseltechnieken. En 
vrijdagmiddag kan er ook ge-
schilderd en geboetseerd wor-
den. Elke maand staat er een 
leuk thema centraal. Het thema 
is vooral om ideeën op te doen. 
Zo komt in februari het thema 
‘dikke en dunne dames boetse-
ren’ voorbij.  De kosten voor 
deelname zijn € 2,50 per per-
soon voor de gebruikte materia-
len en begeleiding. Door de 
krachten te bundelen kunnen de 
Vrije Akademie en de zorgin-
stellingen deze gevarieerde 
activiteiten aanbieden voor een 
prijs van € 2,50 per persoon. 
Gezelligheid, ontmoeting en 
creatief plezier staan voorop! 
De middagen starten op de 
maandag om 13.00 uur en wor-
den om 15.30 uur afgesloten en 
vinden plaats in het oude 
schoolgebouw in de Elbere-
veldstraat 105 in Kerkrade. U 
kunt per keer meedoen en ter 
plekke betalen. Vooraf aanmel-
den is handig met de organisa-
tie vooraf (inkoop materiaal) 
via info@vazom.nl of via 045-
7370302 of via www.vazom.nl  
Tot ziens bij ‘Samen creatief’! 
 

Samen Leven wijkpunten 
Op diverse plekken in de 
Kerkraadse wijken zijn Wijk-
punten ‘Samen Leven’ open-
gesteld. Deze wijkpunten zijn 
de basis van de gezamenlijke 
visie over de welzijns- en zorg-
activiteiten in de wijken en 
buurten van de Samen Leven 
partners MeanderGroep Zuid- 
Limburg, LEVANTO, SGL, 
XONAR, Impuls, Radar, GGD 
Zuid Limburg, het Platform 
Maatschappelijke Ondersteu-
ning Kerkrade en de gemeente 
Kerkrade. Burgers kunnen in de 
wijkpunten terecht met hun 
hulpvraag, hulpaanbod én met 
hun ideeën.  
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