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Evenementen in november: 
 
Zondag 1-11-2015: 10.45- Cinekidfestival-Het vlindermeisje JT 
Bioscoop 
Zondag 1-11-2015: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZoo 
Dinsdag 3-11-2015: 14.30- JT Plus Mr. Holmes JT Bioscoop 
Dinsdag 3-11-2015: 20.30- Sneak en Quiz JT Bioscoop 
Donderdag 5-11-2015: 19.30-22.00 Cultuuravond West Werk-
plaatsK 
Vrijdag 6-11-2015: 20.00- RodaJC-Ado PL Stadion 
Zaterdag 7-11-2015: Natuurwerkdag IVN Craneweyer 
Zondag 8-11-2015: 10.00-16.00 Wintermarkt Spireahof 
Dinsdag 10-11-2015: 20.30- Sneak en Quiz JT Bioscoop 
Woensdag 11-11-2015: 13.30-16.00 Start Bridgecursus Caumer-
bron 
Donderdag 12-11-2015: 20.15- Live ballet: Carmen / Visce-
ra/Afternoon of a Faun JT Bioscoop 
13 t/m 15-11-2015: Multiply by Sharing 6 WerkplaatsK 
Zaterdag 14-11-2015: 12.00-20.00 Winterfair Botanische tuin 
Zaterdag 14-11-2015: 20.11- Prinseproclamatie VVKW Heidsjer 
Tref. 
Zondag 15-11-2015: 12.00-20.00 Winterfair Botanische tuin 
Dinsdag 17-11-2015: 14.30- JT Plus Marguerite JT Bioscoop 
Dinsdag 17-11-2015: 19.00- Marathon Hunger games Mocking 
Jay JT Bioscoop 
Dinsdag 17-11-2015: 20.30- Sneak en Quiz JT Bioscoop 
Woensdag 18-11-2015: 20.00- Ladies Only Hallo Bungalow JT 
Bioscoop 
Vrijdag 20-11-2015: 19.30- Girls Only Fashionchicks JT Bios-
coop 
Vrijdag 20-11-2015: 14.00- Augustinuslezing Abdij Rolduc 
Zaterdag 21-11-2015: 20.00-03.00 Modo’s Mega party Mondo 
Verde Landgraaf 
Zaterdag 21-11-2015: 18.30- RodaJC-PEC Zwolle PL Stadion 
Zaterdag 21-11-2015: 20.11- Joode Steer VVKW Sjtaater Hoes 
Zondag 22-11-2015: 11.15- Caeciliaviering Heidsjer Tref. 
Dinsdag 24-11-2015: 20.30- Sneak en Quiz JT Bioscoop 
Vrijdag 27-11-2015: 20.11- Kappe Treffen VVKW Sjtaater Hoes 
Zaterdag 28-11-2015: 10.00-16.00 Sinterklaas in GaiaZoo 
Zondag 29-11-2015: 10.00-16.00 Sinterklaas in GaiaZoo 
Zondag 29-11-2015: 11.00-17.00 Terwinseler Adventmarkt 
 
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 dierenweetjes! 
Ook als je regelmatig een bezoek brengt aan GaiaZOO betekent 
deze rondleiding een bijzondere verrijking van je bezoek! 
 
Wanneer: 1 november 2015 (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 
 
Kunst en ontmoeting tijdens Cultuuravond West 
 

Op donderdag 5 november presenteert kunstenaar Jos Reinders 
zijn fotoproject ‘Mijn Aarde’. De serie manshoge zwart/witfoto’s 
zijn gemaakt in het kader  van het Jaar van de Mijnen. 
 

Cultuuravond West is een initiatief van het bewonersplatform 
Kerkrade-West, in samenwerking met de Vrije Akademie ZOM 
en Werkplaats K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuren open vanaf 19.00 uur. Duur van de lezing: 19.30 tot 21.30 
uur (met koffiepauze). 
Entree: €2,50 (incl. koffie/thee). Adres: Elbereveldstraat 105, 
Kerkrade-West (achter de Campus). Aanmelden hoeft niet maar 
mag wel via: cultuuravondwest@gmail.com. Info: Wil Slangen, 
06-51419087. 
 
Wintermarkt Spireahof 
 

Wintermarkt met eigen gemaakte hobbyartikelen, op zondag 8 
november van 10.00 uur tot 16.00 uur, in Spireahof gelegen in de 
Spireastraat in de Heilust in Kerkrade. Geen entree. 
 

Diverse kraampjes met eigen handgemaakte spulletjes, kaarten, 
houten werkstukjes, handwerkjes, sieraden etc. Namens de werk-
groep Spireastraat vriendelijk uitgenodigd. 
 

 
 

Najaarsconcert "Een Russisch sprookje in Kerkrade" 
 
Er was eens…, het bekende begin van ieder sprookje wordt op 
zondag 8 november werkelijkheid. Twee Kerkraadse orkesten, 
ieder met een heel eigen klank en traditie, zullen dan samen voor 
het voetlicht treden. In het kader van zijn 60e verjaardag verzorgt 
het Kerkraads Symfonie Orkest een najaarsconcert in samenwer-
king met Harmonie St. Jozef Kaalheide. 
Het concert wordt uitgevoerd in de voormalige Blijde Bood-
schapkerk,  Directeur  van  der  Mühlenlaan  50  in  Kerkrade  
(Rolducerveld). Aanvang 17.00 uur. 
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Een toegangskaartje kost € 15,-- per persoon. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij  leden van het KSO en Harmonie St. Jozef Kaalheide  
en aan de kassa. Beide orkesten hopen u in grote getale te mogen 
begroeten. U zult  deelgenoot zijn van een bijzondere muzikale 
belevenis en samenwerking! 
 

 
 

Bridgecursus voor beginners 
 

Het district Zuid-Limburg  van de Nederlandse Bridgebond orga-
niseert in diverse regio’s een bridgecursus voor beginners. De 
cursus, bestaande uit 3 blokken van 10 tot 12 lessen, wordt ge-
houden op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur en begint op 
11 november 2015. Bridgeclub Coriovallum neemt verder de 
organisatie voor haar rekening. De cursus wordt deze keer gehou-
den in de Caumerbron aan de Corisbergweg 197 te Heerlerbaan. 
Deze cursus, volgens een nieuwe lesmethode, is geschreven met 
medewerking van oud wereldkampioen Berry Westra. Voor meer 
informatie of aanmelding kunt u terecht bij: gonnyvander-
krogt@xs4all.nl of bij Erik Wolters 06 239 744 14. U hebt na het 
volgen van de lessen verder geen verplichtingen t.o.v. de vereni-
ging. 
 
JT Bioscopen zendt live opera- & balletvoorstelling uit van 
het Royal Opera House London 
 

Dit najaar hebben we drie mooie vertoningen voor u in petto. 
Trotseer de donkere avonden en neem plaats in een luxe bios-
coopstoel, omringd door grandioos geluid en een prachtige opera- 
of balletvoorstelling op het grote doek, uiteraard onder het genot 
van een welkomstdrankje.  
Tickets zijn te koop voor slechts €22,50 via www.jt.nl/opera-
ballet. 
Donderdag 12 november om 20.15 uur LIVE 
 
Multiply by Sharing-6 op 13 t/m 15 november 
 

Het jaarlijkse open atelier-event van Werkplaats K vindt plaats 
onder de titel Multiply by Sharing 6. 
In twee verdiepingen van het gebouw in de Elbereveldstraat 105 
zijn tentoonstellingen van 40 kunstenaars te zien. Daarnaast vin-
den muziekperformances en andere activiteiten plaats. 
Zo vindt op zondag 15 november om 11.30 een koffieconcert 
plaats van Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide. De opening op 
vrijdag 13 november belooft iets heel bijzonders te worden: een 
kunstveiling in koelpungels. Zie voor meer informatie de website 
www.werkplaatsk.nl 
 
Prinseproclamatie VVKW 
 

Op zaterdag 14 november a.s. starten we het nieuwe carnavals-
seizoen met de traditionele Prinseproclamatie in het Hedsjer Tref. 
aan de Patronaatstraat.  
Tijdens de avond treden voor u op Marleen Mols, Los mar joa 
Kirchroa, Wüste Wüstensöhne, Magic Daimonds en DJ Marvin. 
Voorverkoop bij: Drukkerij Schreurs, Kapperszaak Armati, 
Bloemsierkunst Tamara en Heidsjer Tref. Aanvang 20.11, zaal 
open 19.00 uur – entree slechts € 5,50. 
 

 
 

Winterfair Botanische Tuin Kerkrade 
 

Op 14 en 15 november 2015 organiseert de Stichting Botanische 
tuin Kerkrade voor de tweede keer haar Winterfair. In de feeste-
lijk aangeklede stands en pagodetenten treft men snuisterijen, wol 
producten, sjaals, sieraden,  woonaccessoires, kunst, antiek en 
brocante, uiterlijke verzorging, kerstgeschenken, wijnen en deli-
catessen eerlijk en puur en op gezette tijden een muzikale noot. 
Voor de bezoeker is de Winter Fair dé kans om te genieten van 
alle facetten van het goede leven! 
 

Buiten genieten! 
De Winterfair vindt plaats in de prachtige Engelse landschapstuin 
die decor staat voor een winterse uitstraling.  The Spirit of Winter 
luidt traditiegetrouw 'The most wonderful time of the year' in. In 
de winterserre en het Theehuis kunt u genieten van een lekker 
kopje koffie met vlaai, warme chocolademelk, erwtensoep en 
warme glühwein. 
 

Openingstijden: 
Zaterdag 14 november 2015 van 12.00 uur tot 20.00 uur  
Zondag 15 november 2015 van 12.00 uur tot 20.00 uur  
 

 
 

Thai Chi cursus 
 

Er zijn enkele plaatsen beschikbaar gekomen om deel te nemen 
aan Thai Chi lessen via Impuls. 
Dit geldt voor de maandag-groep van 12.00 tot 13.00 uur. 
Welkom zijn dames en heren, er is geen leeftijdsgrens. 
Plaats: Gemeenschapshuis de Ouw Noedkirch, Ons Limburgstraat 
Kerkrade-West. 
Verdere informatie: telefoon 045-5419390 
 
Vrijwilligers Gezocht 
 

De groep Burgerinitiatief Gracht zoekt vrijwilligers die onze 
groep komen versterken met raad en daad. 
Deze Burgerinitiatiefgroep stelt zich tot doel activiteiten te orga-
niseren van en door bewoners van de wijk Gracht te Kerkrade en 
wordt hierbij ondersteund door Impuls. 
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers van alle leeftijden die ons 
willen helpen met. 
-Meedenken, ontwikkelen en plannen van activiteiten voor bewo-
ners van de wijk Gracht. 
-Mee helpen met het uitvoeren van de activiteiten. 
-Mee helpen promoten van dit initiatief en de activiteiten. 
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-Helpen uitdragen van het “van bewoners voor bewoners” initia-
tief. 
-Verantwoording durven nemen en dragen bij uitvoering van 
plannen. 
De tijd die globaal gestoken wordt in deze activiteiten per jaar 
zijn 8x overleg 1,5 uur, 2 keer voorbereidingen 6 uur en 2 keer 
uitvoering 8 uur. Dit is een investering die ruimschoots gecom-
penseerd wordt met dank vanuit de wijk en deelnemers. 
Op dit moment wordt gewerkt aan de organisatie van een kerst-
wandeling in de wijk Gracht. Nieuwe ideeën hierbij maar ook  
voor toekomstige activiteiten zijn natuurlijk altijd welkom. 
Voor de kerstwandeling zoeken wij vrijwilligers om te helpen 
organiseren en uitvoeren maar ook nog adressen in de wijk Gracht 
die een rol willen spelen in de route met b.v. uitgifte chocomel, 
versnapering of spellen. 
Aanmelden kan per E-Mail op het volgende adres: 
buurtgroepgracht@ziggo.nl of telefonisch bij W.Ackermans 
0644478644 
 
Fashion Chicks in de Girls Only bij JT Bioscoop Parkstad 
 

Op vrijdag 20 november is er een Girls Only met de voor-
première van Fashion Chicks bij JT Bioscoop Parkstad. Vanaf 
18.45 uur worden de girls ontvangen met een hapje en een drank-
je en staat de foyer klaar met leuke standjes, workshops en activi-
teiten. Om 19.30 uur start de nieuwe mode- & social mediafilm 
Fashion Chicks. Tevens is er een verloting van mooie prijzen en 
na afloop ontvangen de girls een cadeautje. 
Tickets à €12,50 zijn verkrijgbaar via www.jt.nl of de JT app. 
 

Fashion Chicks draait vanaf  2 december volop bij alle JT Bios-
copen.  
De volgende Girls Only is op vrijdag 18 december met de film 
Jem and the Holograms. 
 

 
 

MONDO'S MEGA PARTY  
 

Goed nieuws voor feestend Landgraaf en omgeving. Op zaterdag 
21 november a.s., zal in Mondo Verde een nieuw evenement 
georganiseerd worden door het creatieve bolwerk van Mondo 
Events. Van 20.00 tot 03.00 uur staat de locatie in het teken van 
''Mondo's Mega Party'' met alleen maar 'Stimmungsmusik'. 
Mondo Events zal de bezoeker trakteren op verschillende keukens 
en speciale (muzikale) brouwsels. Smaakmakers zijn o.a. Doc 
Schredder, Der Fliegende Holländer, Fatma, Erwin en Echt Lek-
ker. De ijzersterke Limburgse inbreng van Beppie Kraft en DJ 
Anton maken de hoofdprogrammering compleet. 
'Positieve energie laat je lachen, dansen en creatief zijn'. Mondo's 
Mega Party staat voor die positieve energie en kijkt daarbij vooral 
heel goed naar de eigen regio. Zo zal ook op zondag 10 januari 
2016 de inmiddels 8ste 'Vurige Wiefkes Zitting' plaats vinden in 
familiepark Mondo Verde te Landgraaf. 
 

De voorverkoop van MONDO'S MEGA PARTY bij de bekende 
voorverkoopadressen van Mondo Verde. Er zullen maar een 
beperkt aantal kaarten verkocht worden voor € 17,50 pp....dus 
wees er snel bij want VOL=VOL! 

Caeciliaviering 2015 
 

Dit jaar zal de Koninklijke Harmonie St. Caecilia Spekholzerhei-
de haar jaarlijkse patroonsfeest vieren op zondag 22 november 
a.s. We mogen dit jaar maar liefst 5 jubilarissen huldigen, name-
lijk: 
 

Jan Brull 60 jaar muzikant en lid 
Jo Brüll 60 jaar lid 

Toon Schlechtriem 60 jaar lid 
Jan Bellen 40 jaar lid 

René Schurer 40 jaar muzikant 
 

Traditiegetrouw zal onze harmonie - onder leiding van haar diri-
gent Léon Simons - de H. Mis van 11.15 uur in de St. Martinus-
kerk opluisteren. Na afloop van deze eucharistieviering zullen 
onze jubilarissen - tijdens een interne huldiging in Heidsjer Tref. - 
de bij hun jubileum behorende insignes en oorkondes uitgereikt 
krijgen door onze voorzitter Will Kroonen. Uiteraard mag een 
gezellig frühshoppen tijdens deze feestelijke dag niet ontbreken. 
 

 
 

Sinterklaas in GaiaZOO 
 

Ook dit jaar komen Sint en zijn Pieten weer naar 
Nederland. En alle kindjes mogen hun schoentje 
zetten in de ZOO! Doe ook mee aan de Sinterklaas-
speurtocht. 

 
Wanneer: 28 november 2015 - 29 november 2015 Tijdstip: Van 
10.00 tot 16.00 uur  
Download van de website van GaiaZoo een knutselschoentje óf 
zet je eigen schoentje. Het gevulde schoentje kan op 5 en 6 de-
cember afgehaald worden bij restaurant Plateau van Gaia. Vergeet 
niet je gegevens op de onderkant van je schoentje te vermelden. 
 

Kom jij ook? 
 
Adventmarkt rondom kerk Terwinselen 
 
Zin in een uitstapje in de buurt tijdens de donkere dagen? Op de 
Adventmarkt in Terwinselen kom je helemaal in de kerststem-
ming. Op de 1e Adventszondag, zondag 29 november, van 11.00 
uur tot 17.00 uur is Terwinselen wederom het decor van een 
heuse adventmarkt. De markt wordt georganiseerd door het comi-
té Terwinseler Straatmarkt in samenwerking met vrijwilligers van 
de parochie Terwinselen en Zorgcentrum Firenschat. 
 

Voorafgaande aan de opening van de adventmarkt zal er om 
10.00 uur in de kerk de H. Mis worden gevierd. De viering staat 
in het teken van de Adventstijd. Voor de kinderen is er een eigen 
kinderwoorddienst. Na afloop van de viering zal pastoor Frank 
Sweer de Adventmarkt officieel openen. 
 

In de Piusstraat en Piusplein zullen rondom de kerk van Terwin-
selen diverse marktkramen staan. De winkels in de Piusstraat 
zullen deze dag ook open zijn. Gedurende de Adventmarkt is de 
kerk toegankelijk voor bezoekers en zullen diverse muzikale 
optredens door muziekgezelschappen worden uitgevoerd. Bij 
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Zorgcentrum Firenschat vindt u het tweede deel van de Advents-
markt. 
 

Op het plein naast de kerk zullen twee grote verwarmde tenten 
worden geplaatst. De bezoeker van de Adventmarkt heeft hier de 
mogelijkheid om in kerstsfeer iets te drinken of te eten. 
Terwinselen nodigt u uit voor haar tweede Adventmarkt in de 
prachtige straten rond de kerk. De toegang is gratis. 
 

 
 

Kerstmarkt Antwerpen 
 

Ouderen Sociëteit Gracht organiseert op 8 december a.s. een busreis  
naar de kerstmarkt in Antwerpen, een van de mooiste kerstmarkten 
van België. Ook niet-leden kunnen hier aan deelnemen. 
Vertrek om 08.30 uur vanaf de flat aan de Lourdesstraat op de Gracht 
waar voldoende parkeerplaatsen zijn. Tussen 19.30 en 20.00 uur zijn 
we dan weer terug op de Gracht. Bent u geen liefhebber van kerst-
markten, Antwerpen is een prachtige stad en genoeg te zien en te 
beleven voor iedereen. 
De kosten zijn € 18,50 p.p., te voldoen bij inschrijving. Inschrijving 
is mogelijk tot 18 november. Opgave met naam, adres, telefoon-
nummer en geboortedatum bij M. Dols, Lourdesstraat 58, tel. 045-
5431959 of e-mail: math.dols@home.nl. 
Bedrag a.u.b. overboeken naar rekeningnummer: NL69RABO 0148 
4937 85 t.n.v. Ouderen Sociëteit Gracht vóór 18 november. 
 
KWF-kankerbestrijding 
 

De huis-aan-huis-collecte ten bate van het KWF-kankerbestrijding 
Kerkrade heeft in Kerkrade-West maar liefs € 4.125,76 bijeen ge-
bracht. Een mooi bedrag, mede dankzij de vrijwillige medewerking 
van de vele collectanten, waarvoor hartelijk dank. 
 

 
 

Maak kennis met een creatieve cursus bij de Vrije Academie!  
 

De donkere wintermaanden komen er langzamerhand weer aan. Tijd 
om nieuwe energie op te doen via creatieve activiteiten! Degenen die 
het leuk vinden om eens te ervaren hoe dat is, 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: ab-
stract schilderen met acryl, beeldhouwen, tekenen & schilderen al-
gemeen, aquarelleren en boetseren in Landgraaf. Op maandagavond 9 
november of maandag 23 november kunt u gratis deelnemen aan een 
kennismaking les abstract schilderen met acryl in Landgraaf. Wel 

even vooraf aankondigen via info@vazom.nl of via 045-7370302. Bij 
inschrijving ontvangt u een mini 3d joep en een fotoboek van Barce-
lona (zo lang de voorraad strekt).  
 

 
 

Korte creatieve cursussen voor volwassenen 
In de lessenreeks ‘abstract schilderen met acryl’ in Landgraaf maakt 
u kennis met de technieken en materialen die nodig zijn om een 
abstract schilderij te maken. Een andere cursus die in november in 
Landgraaf start op de donderdagochtend is een speciale schildercur-
sus in de techniek van het aquarelleren. Tevens kunt u nog instromen 
in de cursus boetseren op de dinsdagochtend in Landgraaf. Kennis 
maken met de techniek van het ‘zilver boetseren’ kan in een korte 
lessenreeks in Kerkrade op de donderdagavond. U maakt tijdens deze 
cursus van 8 lessen uw eigen sieraden met ‘zilverklei’. De klei is 
makkelijk te vormen en biedt daardoor veel mogelijkheden om uw 
eigen sieraden vorm te geven.  
We bieden in november ook op 12, 19 en 26 november een lessen-
reeks aan waarin u werkt in de techniek van mozaïek. Deze werken 
resulteren in kleurige kunstwerken die ook praktisch te gebruiken 
zijn. Er zijn ook nog enkele plekken bij de volgende korte cursussen 
waar u kunt instromen: bloemschikken in Landgraaf, vele mogelijk-
heden van textiel in Kerkrade en Landgraaf en de hobbyacademie in 
Kerkrade. In deze laatste cursus wordt iedere les een ander werkstuk 
gemaakt in een bepaalde techniek zoals een beeld maken van po-
wertex, glasfusing, mozaïek, papier-maché en een 3d-schilderij.  
 

Creatief plezier voor de jeugd, jongeren en vooropleiding kunstaca-
demie 
Er zijn nog een aantal plekken bij de creatieve jeugdcursussen op 
woensdagmiddag om 15.30 uur op onze locatie in Kerkrade en ook in 
Landgraaf om 15.00 uur. Er vindt een gratis kennismakingsles plaats 
op woensdag 4 november om 15.30 uur in Kerkrade. In deze cursus 
maken kinderen kennis met bekende kunstenaars in allerlei stoere 
technieken zoals graffiti, hout en schilderen. Ook bij de korte cursus 
‘striptekenen’ op de maandagavond (8 lessen) kunnen nog kinderen 
aanschuiven. Tevens kunnen jongeren instromen in de cursus tekenen 
en schilderen op de dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in Kerkra-
de. Er zijn ook nog vrije plekken op de vooropleiding voor de kunst-
academie op zaterdagochtend in Kerkrade. 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 winkelcentrum ‘op de kamp).  
 

Bel tussen 13.00 en 17.00 uur naar 045-7370302 of e-mail naar in-
fo@vazom.nl voor een vrijblijvende proefles, cursusgids, 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! 
 

 


