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Ernst Hutter & Die Egerlander 
Grote Jubileumtour 
Op vrijdag 4 november 2016 om 20.30 
uur in de Rodahal Kerkrade. 
Deur open: 19:30 
Ernst Mosch, de legendarische oprichter 
en lange tijd leider van de "Egerlander 
Muzikanten" zou op 7 november 2015 90 
jaar zijn geworden. "90 jaar Ernst Mosch" 
is dus het eerste getal van het Jubileum-
jaar. In de 43 jaar van zijn grote levens-
werk heeft hij van de "Egerlander Musi-
kanten"  "het meest succesvolle blaasmu-
ziekorkest van de wereld gemaakt. Zijn 
recept voor succes; perfecte, swingende 
en emotionele blaasmuziek. Dit is wat hij 
zijn toenmalige muzikanten en hun vol-
gende generatie heeft nagelaten; Leven 
voor blaasmuziek 
 
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: 6 november 2016 Tijdstip: Van 
12.00 tot 13.30 uur.  Deze ontdekkings-
reis is in elk jaargetijde een belevenis; 
elke maand zijn er weer andere bijzonder-
heden en leuke weetjes te melden. Zo 
worden er het hele jaar door dieren gebo-
ren. In de zomer zie je wie de zonaanbid-
ders zijn en welke dieren juist verkoeling 
zoeken. ‘s Winters ontdek je wie de kou-
kleumen onder de dieren zijn en hoe goed 
anderen bestand zijn tegen de kou. 
 
6 november Hubertusviering Rol-
duc 
Heilige Mis in de abdijkerk van Rolduc 
bij gelegenheid van het feest van Sint 
Hubertus met het Jachthoornkorps van 
Rolduc. Aanvang: 11.00 uur. 

 
 
 
 
 
Orgelharmonieën Stichting Orgelkring 
Kerkrade geeft in samenwerking met 
Harmonie St. Josef Kaalheide (o.l.v. 
Björn Bus) een concert “Harmonieën voor 
orgel en blazers” in de abdijkerk van 
Rolduc. Jo Loupen bespeelt het orgel. 
Aanvang: 16:00u. Entree: € 5,00 per per-
soon. 

 
 

Activiteiten in november: 
t/m 30-11-2016: Beeldentuin Yaka 
Abdij Rolduc 
t/m 30-11-2016: Expositie Euriade 
Kruisgangen Rolduc 
Vrijdag 4-11-2016: 20.30 Egerlander 
Rodahal 
Zondag 6-11-2016: 12.00-13.30 Op 
reis door GaiaZoo 
Zondag 6-11-2016: 11.00 Hubertus-
viering Abdijkerk Rolduc 
11,12 en 13-11-2016: Biënnale WMC 
Aula Minor Rolduc 
Zaterdag 12-11-2016: Prinse Pro-
clamatie VVKW 
13,20 en 27-11-2016: Historische 
rondleiding Abdij Rolduc 
Zondag 13-11-2016: Carnavalsmis 
VVKW Martinuskerk 
Donderdag 17-11-2016: 19.30 Cul-
tuuravond West WerkplaatsK 
Zaterdag 19-11-2016: Joode Steer 
VVKW 
19 t/m 30-11-2016: Schoentje zetten 
in GaiaZoo 
Zondag 20-11-2016: 11.00 Mannen-
koor David Lambertuskerk 
Zondag 20-11-2016: Bridge Drive 
UNICEF Sjtaater Hoes 
Zondag 20-11-2016: 12.30-14.30 
RodaJC-AZ PL Stadion 
Vrijdag 25-11-2016: Kappe Treffe 
VVKW 
Zaterdag 26-11-2016: 20.00 Land-
graafs Mannenkoor Abdijkerk Rolduc 
Zondag 27-11-2016: 11.00-17.00 
Adventmarkt Zorgcentrum Firenschat 

Inleveren kopij voor het december-
nummer van de wijkkrant Wester-
nieuws vóór 15 november. wester-
nieuws@kerkrade-west.nl 
Westernieuws is een uitgave van 
Drukkerij Schreurs Kerkrade. 
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13, 20, 27 november Histo-
rische rondleiding 
Historische rondleiding door 
Abdij Rolduc. Aanvang: zondag 
10:30u. Aanmelden via de 
receptie. Prijs €6,50 p.p. incl. 1 
kop koffie/thee. 
 
t/m 30 november Beelden-
tuin Yaka 
Onze Franse cour is omgetoverd 
tot een echte beeldentuin. Gale-
rie Yaka uit Brunssum 
exposeert ca. 50 indrukwek-
kende kunstwerken van een 
groot aantal gerenommeerde 
Zimbabwaanse kunstenaars. Te-
vens staan enkele beelden op 
ons terras (binnencarré). 
Dagelijks gratis te bezichtigen. 
 
t/m 30 november Expositie 
Euriade 
Expositie in het kader van het 
Euriade festival. Fotokunstena-
res Claire Darcine exposeert 
diverse foto's met als thema 
"Dem Anderen ...... unsere 
Hand". Dagelijks gratis te be-
zichtigen in onze kruisgangen. 
Meer informatie over de exposi-
tie en het Euriade festival vindt 
u op de website van de Euriade: 
www.euriade.net. 
 
 
 

 

11, 12 & 13 november 
Biënnale WMC 
WMC Kerkrade organiseert de 
2deBiënnale voor hout- en ko-
perensembles. Topmusici zullen 
lessen en workshops verzorgen 
aan blazersensembles van ama-
teurs, studenten en jonge profes-
sionals. Op 11 & 12 november 
vinden er van 15:30 tot 17:00 
uur Spotlights plaats in 
de Aula Minor van Abdij Rol-
duc. Tijdens een Spotlight ge-
ven gerenommeerde muzikan-
ten een mini-masterclass die 
met een concert zal worden af-
gesloten. Toegangsprijs be-
draagt € 7,50. Op 13 november 
vindt hier het Biënnale Con-
cours plaats, hiervoor bedraagt 
de entree € 5,00. Kijk voor meer 
informatie op http://wmc.nl/nl. 
 
Cultuuravond WEST 

Donderdag 
17 november 

presenteren 
Bewoners-

platform, 
Vrije Academie en Werkplaats 
K de tweede Cultuuravond van 
dit seizoen. Wij zijn dan te gast 
bij het kunstenaarscollectief 
Werkplaats K. In dat weekend 
gaat  hun  open  atelierweekend 
van start onder de naam Multi-
ply by Sharing VII. Zij geven 

ons een preview van de exposi-
tie van 30 kunstenaars. Acht 
kunstenaars lichten persoonlijk 
hun werk toe. Zo krijgen wij in-
zicht in de ideeën en gedachten 
van de kunstenaars. Ook 

waarom zij werken met be-
paalde materialen en stoffen. 
Het belooft een bijzondere 
avond te worden waarbij wij 
met hen in gesprek gaan over de 
achtergronden van hun werk en 
over hun leven als kunstenaar. 
Noteer deze avond alvast in uw 
agenda! Adres Werkplaats K: 
Elbereveldstraat 105 (schoolge-
bouw Sancta Maria). Aanvang 
19.30 uur. Entree  2.50 incl. kof-
fie/thee. Meer info: www.werk-
plaatsk.nl  
 
Schoentje zetten in de ZOO 

Ook dit jaar weten 
de Pieten de weg 
naar GaiaZOO 
weer te vinden. En 
alle kindjes mogen 

hun schoentje zetten in de ZOO! 
Wanneer: 19 november 2016 - 
30 november 2016 Tijdstip: van 
10.00 tot 16.00 uur  
Download van de website 
gaiazoo.nl thuis een knutsel-
schoentje óf zet je eigen schoen-
tje.Het gevulde schoentje kan 
op 3 en 4 december afgehaald 
worden bij restaurant Plateau 
van Gaia. Vergeet niet je gege-
vens op de onderkant van je 
schoentje te vermelden. 
Kom jij ook? 
 

Druk programma voor 
Mannenkoor David 
De komende maanden heeft het 
Mannenkoor David Spekholzer-
heide een druk programma voor 
de boeg. Op 20 november om 
11:00 uur de mis in de St. Lam-
bertuskerk te Kerkrade b.g.v. 
het gouden huwelijksfeest van 
het lid Din Houtema en zijn 
echtgenote Miep en vervolgens 
op Eerste Adventszondag 27 
november om 10:00 uur de eu-
charistieviering in de kerk van 
Terwinselen bij de opening van 
de traditionele kerstmarkt. 
Kortom: in november is het 
mannenkoor dat onder leiding 
staat van Jan Gouders praktisch 
elk weekend actief. 
Traditioneel is tevens het hoog-
tepunt van het David-jaar: het 
adventsconcert in de St. Marti-
nuskerk te Spekholzerheide dat 
dit jaar plaatsvindt op 11 de-
cember vanaf 19:00 uur. Het 
wordt weer een bijzonder sfeer-
vol gebeuren, mede dank zij de 
medewerking van een tweetal 
gerenommeerde solisten: Maria 
van Dongen, sopraan en Bèr 
Schellings, bas/bariton. 
Ook treedt het koor weer voor 
het voetlicht tijdens de bekende 
kerstmarkt – Kerstwereld – te 
Rolduc op 18 december  om 
16:15 uur en het vocale jaar 
wordt afgesloten met het opluis-
teren van de mis in de St. Marti-
nuskerk te Spekholzerheide 
b.g.v. van de Stichtingsdag van 
het koor die nu voor de zesenne-
gentigste keer wordt gevierd. 
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Bridgedrive tbv UNICEF 
Op 20 November 2016 organi-
seert Bridgeclub Strijthagen, in 
't Sjtaater Hoes te Terwinselen 
een bridgedrive t.b.v Unicef. 
Unicef besteedt dit jaar extra 
aandacht aan kinderarbeid. 
Wereldwijd werken 168 miljoen 
kinderen in de leeftijd van 5-17 
jaar! Dit is voor kinderen een 
uitzichtloze situatie, hun kinder-
tijd gaat verloren, geen scho-
ling, geen kans op wat voor op-
leiding dan ook, een toekomst 
van uitbuiting en armoede. 
Unicef spant zich in om al deze 
kinderen ook een kans te geven. 
De opbrengst van deze bridge-
drive is in zijn geheel bestemd 
voor Unicef. 
Daarom zoeken wij sponsoren 
die ons willen ondersteunen. 
Met geld of in natura, kadootjes 
voor de deelnemers,etc. 
Op de locatie 't Sjtaaterhoes in 
Terwinselen worden dan alle 
sponsoren bij naam genoemd. 
Laat uw hart spreken! 
Uw donatie kunt u overmaken op 
rekeningnr. NL77INGB 
0001364394, t.n.v M.F. Diekema, 
onder vermelding van: Bridgedrive 
Hartentroef voor Unicef. 
Wilt U in natura wat doen, neem 
contact op met Elly Spierts, Pi-
usstraat 23, 6467 EH Kerkrade, tel. 
045 5418042. 

 

26 november Concert 
Landgraafs Mannenkoor 
& Vocaal Ensemble Korale 
Concert met licht klassieke mu-
ziek in de abdijkerk van Abdij 
Rolduc in samenwerking met 
Vocaal Ensemble Korale uit 
Aarle Rixtel. Aanvang: 20:00u. 
Entree:volgt. 
 
Adventmarkt Firenschat 
Directie, medewerkers en bewo-
ners van Wijkzorgcentrum Fi-
renschat, nodigen u uit voor de 
jaarlijkse  adventmarkt op zon-
dag 27 november. Aanvang 
11.00 uur en eindigt om 17.00 
uur. Gelegen in de Schaesber-
gerstraat 25 in de wijk Terwin-
selen.  
Tijdens deze kerstmarkt zullen 
zelfgemaakte werkstukjes van 
onze bewoners te koop zijn. 
Ook zijn er andere marktkraam-
pjes met o.a. sieraden, tassen, 
cadeauartikelen, bloemstukjes 
en kaarten. 
Ook dit jaar hebben we weer een 
enveloppenloterij, waar fantas-
tische prijzen mee te winnen 
zijn. gedurende de hele dag kunt  
u genieten van sfeervolle mu-
ziek en verschillende lekker-
nijen,  zoals:  koffie  met gebak, 
eigen gemaakte wafels, diverse 
broodjes.  

 

Heilige Missen in onze kapel 
zijn tijdens de feestdagen op za-
terdag 17 december om 16.45 
uur met muzikale ondersteuning 
van het St. Rochuskoor. Zater-
dag 24 december om 15.30 uur 
met muzikale ondersteuning 
van het kinderkoor. Zaterdag 31 
december eindejaarsmis om 
16.15 uur. 
Graag zien we u tijdens onze ad-
ventmarkt en de Heilige missen. 
 
Dagtrip naar kerstmarkt 
Düsseldorf 
De afgelopen twee jaar hebben 
parochianen van het cluster 
Kerkrade-West de kerstmarkten 
van Essen en Köln bezocht. Dit 
jaar is gekozen voor de sfeer-
volle kerstmarkt van Düssel-
dorf. De vele winkels in advent- 
en kerstsfeer zullen ook zeker 
uitnodigen om eens even binnen 
te lopen. Met het bezoeken van 
een kerstmarkt aan het begin 
van de Advent,mag eenieder di-
rect merken dat een bijzondere 
tijd in het kerkelijke jaar is aan-
gebroken 
De dagtrip staat gepland, in de 
eerste week van de Advent, op 
maandag 28 november. Wij 
vertrekken om 08.00 uur en zul-
len 's avonds rond 19.30 uur 
weer thuis zijn. De opstapplaats 
van de bus is de  Kerkstraat te 
Spekholzerheide (pleintje naast 
de H.Martinus kerk).  
De kosten van de busreis bedra-
gen € 15,- per persoon. Aanmel-
ding verloopt via mw. B. Wier-
mans, Lourdesstraat 16, tel. 
045-5421835.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als je leven verandert 
Elke twee weken een nieuwe in-
spirerende korte film op de 
www.zelfenco.nl en op: 
www.facebook.com/zelfenco.  
Zelf & Co begon eind 2014 met 
het vertellen van verhalen om de 
ingrijpende veranderingen in de 
zorg duidelijk te maken. Om te 
laten zien dat een nieuw zorg-
stelsel kansen biedt.  
Geïnspireerd door de prachtige 
verhalen  en positieve reacties 
van mensen is door  de deelne-
mende organisaties besloten om 
een vervolg te geven aan  Zelf & 
Co. 
 

"Hoe om te gaan met rouw 
en verdriet".  
Alleen rouwen is een opgave. 
Het is troostend mensen te ont-
moeten met eenzelfde verlies. 
Lotgenoten herkennen makke-
lijker de wirwar van emoties: 
verdriet, angst, boosheid, een-
zaamheid;  moeten overleven of 
doorgaan op de automatische pi-
loot. Verwerken kan niemand 
voor een ander doen.  Samen 
kijken hoe je dat doet; rouwen, 
praten en luisteren naar elkaar. 
Soms leer je dan geduld hebben 
met jezelf, je kwetsbaarheid 
aanvaarden. Maar ook je kracht 
ontdekken om wat je overko-
men is aan te kunnen. 
Er zijn 10 bijeenkomsten. De 
opbouw van de bijeenkomsten 
is steeds hetzelfde. We luisteren 
naar muziek en we lezen een ge-
vonden of zelf gemaakte tekst of 
gedicht,  we wisselen ervarin-
gen uit. Er is aandacht  voor de 
theorie over rouwen U kunt  
zich van tevoren opgeven. Aan-
melden voor de rouwbijeen-
komst, kan via onze website: 
www.ruimtevoorverdriet.nl  
of telefonisch bij: Pastor Jac-
ques Vestjens rouwbegeleider 
tel.  06-24959086 
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Ouderen Sociëteit Gracht 
gaat naar kerstmarkt in 
Antwerpen 
Ouderen Sociëteit Gracht orga-
niseert op 14 december  a.s. een 
busreis naar de kerstmarkt in 
Antwerpen. Afgelopen jaar is 
deze vervallen i.v.m. de terroris-
tische aanslagen in België. We 
proberen het dit jaar gewoon op-
nieuw!  Ook niet-leden kunnen 
hiervan gebruik maken. Vertrek 
om 08:30uur vanaf de flat aan 
de Lourdesstraat op de Gracht, 
waar voldoende parkeerplaats 
is, terug tussen ±19:30 - 20:00 
uur op de Gracht.  
De kosten zijn €. 18,50 p.p., te 
voldoen bij inschrijving. In-
schrijving is mogelijk tot uiter-
lijk 16 november a.s.! Opgeven  
met vermelding van naam, 
adres, tel.nr . en geboortedatum. 
In dit bedrag is een reisverzeke-
ring inbegrepen.  We gaan er 
van uit dat we dit jaar geen 
nieuwe aanslagen meer krijgen 
in België, zodat we gezellig een 
dagje uit kunnen. Mensen die 
niet van kerstmarkten houden 
kunnen toch met ons meereizen, 
eenmaal in Antwerpen aangeko-
men bent U vrij om te gaan en  
 

staan waar U wilt, Antwerpen is 
een mooie stad en beslist de 
moeite waard.   
Deelname is in volgorde van in-
schrijving en vol is vol!  Leden 
van de Ouderen Sociëteit Gracht 
hebben ten alle tijden voorrang. 
Indien geen plaatsen genoeg 
over zijn krijgt U zo kort moge-
lijk na 16 november bericht, 
mits het telefoonnummer be-
kend is. De betaalde reissom 
wordt dan teruggestort op uw re-
kening! 
Aanmelden bij Math Dols, 
Lourdesstraat 58, tel. 045-
5431959, of email: 
math.dols@home.nl  .  Bedrag 
s.v.p. overschrijven op IBAN 
NL69 RABO 0148 4937 85 
t.n.v. Ouderen Sociëteit  Gracht 
onder vermelding van “Antwer-
pen” voor 16 november. 
 

Aangifte doen 
U bent slachtoffer van een mis-
drijf. U wilt dat de dader wordt 
gepakt en dat uw schade wordt 
vergoed. Zonder aangifte kan de 
politie geen opsporingsonder-
zoek instellen, en kunt u de 
schade niet op de dader of de 
verzekering verhalen. Jaarlijks  
 
 

komen er ongeveer 1,2 miljoen 
aangiftes bij de politie Neder-
land binnen. 
Heeft het zin om aangifte te 
doen? 
Zonder aangifte kan iemand 
soms niet veroordeeld worden 
door de rechter. En zonder aan-
gifte kunt u vaak niet terecht bij 
uw verzekeringsmaatschappij. 
Maar eerlijk is eerlijk: er komen 
per jaar 1,2 miljoen aangiftes 
binnen. Die kunnen we niet alle-
maal onderzoeken. Daarom le-
zen we alle aangiftes goed door 
op zoek naar aanknopingspun-
ten. En overleggen we met het 
Openbaar Ministerie welke we 
oppakken en welke (nog) niet. 
Het maakt dus verschil of in uw 
aangifte informatie zit waar we 
wat mee kunnen; een signale-
ment van een dader of bijvoor-
beeld inbraaksporen. 
 

Aangiftes met informatie 
Aangiftes waarbij sprake is van 
concrete informatie over een da-
der worden altijd onderzocht. 
Maar omdat het aanbod soms 
groter is dan de beschikbare po-
litiecapaciteit overleggen we 
met het Openbaar Ministerie 
welke we eerst oppakken en 
welke later. We kijken dan naar 
de ernst van het feit, de impact 
van het misdrijf op slachtoffers 
én de actuele urgentie. Inbraken 
en overvallen worden bijvoor-
beeld direct opgepakt en dan 
blijft een diefstal even liggen. 
En een stalkingzaak kan zo ur-
gent zijn dat het, om verdere es-
calatie te voorkomen, nodig is 
om de zaak direct op te pakken.  
 

Aangiftes zonder informatie 
De politie leest alle aangiftes die 
binnenkomen goed door om te 
kijken of er iets in staat over een  
 

mogelijke dader. En om te kij-
ken of het zin heeft extra man-
kracht in te zetten is belangrijk 
voor de politie. Stel dat er in uw 
buurt ineens heel veel aangiftes 
binnenkomen, dan weten we 
waar we extra moet surveille-
ren. En als een aangehouden in-
breker bekent dat hij ook nog er-
gens anders heeft ingebroken, 
maar daarvan hebben we geen 
aangifte, dan gaat hij daarvoor 
gewoon vrijuit bij de rechter. 
Doe dus altijd aangifte! 
Wat hoor ik van de politie nadat 
ik aangifte heb gedaan? 
Hebt u aangifte gedaan van wo-
ninginbraak, straatroof, overval 
of (dreiging met) geweldge-
bruik, dan is de politie verplicht 
u binnen twee weken te vertel-
len hoe het onderzoek ervoor 
staat. Er wordt contact met u op-
genomen door de politiemede-
werker die de aangifte heeft op-
genomen óf die de zaak in be-
handeling heeft. En natuurlijk 
hoort u het als de politie iemand 
heeft aangehouden in uw zaak 
of als de dader veroordeeld is 
door de rechter. 
 
Heeft u aangifte gedaan van 
diefstal of vernieling, dan kunt u 
op Mijn Politie volgen wat de 
politie met uw aangifte doet. Ie-
dere keer als de politie een stap 
verder is, krijgt de aangifte in de 
politiesystemen een nieuwe sta-
tus. U krijgt daarvan automa-
tisch een e-mail. Hierin vragen 
wij u om met uw DigiD in te 
loggen op Mijn Politie. U ziet 
dan op uw persoonlijke pagina 
wat er veranderd is. Lees hier-
over ook meer op onze themapa-
gina ‘aangifte volgen’. 
 
 
 




