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Het is een kunst, om het verhaal van 
een fanfare of een schuttersgilde sa-
men te vatten in een schilderij. Laat 
staan het verhaal van bedrijf, een eve-
nement of een persoon. Onze volgen-
de gast bij de Cultuuravond West op 9 
november, William Otermans, be-
heerst die kunst van het verhalen ver-
tellen. Sinds 2005 schildert de kunste-
naar uit Hoensbroek ‘Multidimensio-
nale energieportretten’, waarmee hij 
verhalen vertelt over de onderwerpen 
die hij schildert. Hij zoekt ook graag 
de interactie met de kijker, zoals zijn 
doeken ‘Bouncewish’ en ‘Je ris’. Wil-
liam zoekt voor de expositie van zijn 
werken expliciet naar plekken die iets 
toevoegen aan zijn schilderijen. Zo 
wil William ons met zijn kunst nieu-
we inzichten geven en de manier ver-
anderen hoe we dingen zien. 
Recent heeft hij werken van schut-
tersgilde St. Sebastianus geëxposeerd 
in de Lambertuskerk. Tot 12 decem-
ber exposeert William Otermans ook 
22 schilderijen in het Parkstad Lim-
burg theater in Heerlen. Deze exposi-
tie is toegankelijk voor bezoekers van 
alle voorstellingen. Heb je zin om 
meer te horen van het werk van 
William Otermans en de manier 
waarop hij kunst maakt? Kom dan 
naar de Cultuuravond West! 

 
 
 

De Cultuuravond West vindt plaats in 
het gebouw Werkplaats K op de Elbe-
reveldstraat 105. Inloop is om 19.00 
uur en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. 
De Cultuuravond wordt georganiseerd 
door Bewonersplatform Kerkrade-
West in samenwerking met de Vrije 
Akademie ZOM en Werkplaats K. 
Toegang is €2,50, incl koffie/thee. 
Meer weten? Schrijf dan een email 
naar cultuuravondwest@gmail.com of 
bel Wil Slangen op 0651 419 087. 

 

Activiteiten in Kerkrade-West 
 

Dinsdag 07-11-2017: 19.00 u Pokémon de 
film: Ik kies jou! (Special Event) Vue Bios-
coop 
Dinsdag 07-11-2017: 20.00 u Autisme 
Experience on tour Vue Bioscoop 
Donderdag 9-11-2017: 19.30 u William 
Otermans Cultuuravond West Elbereveld-
straat 105 
Donderdag 9-11-2017: 14.00 u Informatie 
WMO Wijkpunt P3 
10 t/m 19-11-2017: Euriadefestival Abdij 
Rolduc 
11 en 12-11-2017: Vogelshow Sportkwe-
kers Café Fohler Akerstraat 
Zondag 12-11-2017: 11.00 u Barbie: Dol-
fijnen Magie (Mini Morning) Vue Bioscoop 
Zondag 12-11-2017: 20.00 u Sneak & Quiz 
Vue Bioscoop 
Zondag 12-11-2017: 11.15 u Rondleiding 
met bezoek micro-brouwerij Rolduc 
Zondag 12-11-2017: 11.00 u Tussen Koel 
en Kunst Continium 
Zondag 12-11-2017: 18.00-19.30 u Mu-
ziekavond Ronny-Ron Sjtaater Tsimmer 
Dinsdag 14-11-2017: 14.00 u Elvis & 
Nixon (Vue plus) Vue Bioscoop 
Dinsdag 14-11-2017: 19.30 u Alzheimer 
café ZC Tobias 
17-11-2017 t/m 7-1-2018: Kerststad Val-
kenburg 
Zaterdag 18-11-2017: 20.11 u Prinsepro-
clamatie VVKW Heidsjer Tref. 
Zondag 19-11-2017: 16.45 u RojaJC-AZ 
PL Stadion 
Zondag 19-11-2017: 11.00 u Barbie: Dol-
fijnen Magie (Mini Morning) Vue Bioscoop 
Zondag 19-11-2017: 20.00 u Sneak & Quiz 
Vue Bioscoop 
Zondag 19-11-2017: 17.30 u Kienavond 
Sjtaater Tsimmer 
Zaterdag 25-11-2017: 20.11 u Uitreiking 
Joode Sjteer VVKW Sjtaater Hoes 
Zondag 26-11-2017: 11.00 u Barbie: Dol-
fijnen Magie (Mini Morning) Vue Bioscoop 
Zondag 26-11-2017: 13.15 u Coco (Pers-
groep preview) Vue Bioscoop 
Zondag 26-11-2017: 20.00 u Sneak & Quiz 
Vue Bioscoop 
Zondag 26-11-2017: 11.00-17.00 u Ad-
ventmarkt Firenschat 
Dinsdag 28-11-2017: 14.00 u Toni Erd-
mann (Vue Plus) Vue Bioscoop 
Woensdag 29-11-2017: 20.00 u Gek van 
Geluk (Ladies Night) Vue Bioscoop 
Woensdag 29-11-2017: Bezoek kerstmarkt 
Essen OS Gracht 
Vrijdag 1-12-2017: 20.11 u Kappe Treffe 
VVKW Sjtaater Hoes 
Zondag 3-12-2017: 14.30 u RodaJC-
Heerenveen PL Stadion 
2,3,9,10,16 en 17-12-2017: Kerstwereld 
Rolduc 
Zondag 17-12-2017: Kerstconcert Man-
nenkoor David 
 
Het volgende nummer van de wijkkrant 
verschijnt op 1 december 2017. 
Kopij: westernieuws@kerkrade-west.nl  

Cultuuravond West 
met William Otermans  
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Parochiekerk Terwinselen 
tijdelijk buiten gebruik 
Vanaf 6 november a.s. tot 1 mei 
2018 zal de kerk van Terwinse-
len van binnen worden gerestau-
reerd. 
Muren worden opnieuw gestuka-
doord en de kerk wordt in zijn 
geheel geschilderd. Ook de in-
richting zal een wijziging onder-
gaan. 
De zondagse missen van 10.00 
uur zullen in de genoemde perio-
de worden verplaatst naar de 
dagkapel van Zorgcentrum Fi-
renschat. 
Het adventsconcert van muziek-
vereniging St. Callistus, dat in de 
kerk gepland stond op zaterdag 9 
december, komt te vervallen en 
wordt vervangen door een nieuw-
jaarsconcert in het Sjtaater Hoes 
op zaterdag 6 januari 2018. 
 
Informatiebijeenkomst WMO 
Alweer veranderingen in de 
zorg? 
Deze vraag zult u zich vaker 
gesteld hebben en u zult wellicht 
door de bomen het bos niet meer 
zien. 
Op een informatiebijeenkomst 
over de WMO, verzorgd door 
WMO consulenten, zult u ant-
woorden krijgen op uw vragen. 
Deze bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 9 november in 
Wijkpunt P3, St. Pieterstraat 3 in 
Chevremont en start om 14.00 
uur. Aanmelden vooraf bij Im-
puls: tel. 045 5456351. 
De koffie staat klaar ! 
 
Euriadefestival: Jeugd in Dia-
loog | 10 november 2017 - 19 
november 2017 
Het Euriadefestival vindt elk jaar 
plaats in de Euregio Maas-Rijn. 
Centrale doelstelling voor de 
door de Stichting Euriade geor-
ganiseerde activiteiten is mensen 
met elkaar in contact brengen, 
ruimte voor gesprek, ontmoeting 

en daardoor begrip te creëren. 
Onderdeel van het festival is de 
uitreiking van de Martin Buber 
plaquette op 17 november. Kijk 
voor meer informatie over het 
Euriadefestival op de website van 
de Stichting Euriade. 
 
Historische rondleiding 
Elke zondagochtend begint om 
10:30 uur een Nederlandstalige 
rondleiding door onze abdij. 
Prijs: € 6,50 per persoon incl. een 
kop koffie of thee. Aanmelden 
via receptie@rolduc.com of bel 
045-5466888. 
 Rondleiding & bezoek micro-
brouwerij | 12 november 2017 
Elke tweede zondag van de 
maand kunt u bij ons een histori-
sche rondleiding met een bezoek 
aan de enige kloosterbrouwerij 
van Limburg reserveren. 
Tijdens de rondleiding bezoekt u 
de abdijkerk met crypte en de 
rococobibliotheek. Vervolgens 
gaat u samen met de gids naar de 
"micro-brouwerij", gelegen bin-
nen onze kloostermuren. Hier 
brouwen 5 gepassioneerde hob-
byisten heerlijke abdijbieren. 
Overtuig u zelf van hoe lekker 
handgemaakte en uitsluitend met 
natuurlijke ingrediënten gebrou-
wen bieren smaken. Tijdens deze 
mini-proeverij (ca. een uur) 
proeft u 2 abdijbiertjes. 
U kunt kiezen om te starten om 
10.00 of om 11.15 uur. De kosten 
bedragen € 8,50 per persoon. 
Aanmelden kan tot zaterdag 
17:00 uur via: 
receptie@rolduc.com of via 045-
5466888. 
 
Concert Duo Delicanto 
Op zondag 12 november organi-
seren Abdij Rolduc en Puur 
Weijers en Weijers een concert 
in de Rococobibliotheek: Duo 
Delicanto! 
Delicanto is een duo met zang en 
piano dat gevormd wordt door 
Tessa Kokkelkoren en Jo Heus-
schen. Hun repertoire strekt zich 
uit van popballads tot filmmuziek 

en van eigen composities tot 
bekende licht-klassieke muziek.  
Aanvang: 15:00 uur. Entree: € 
10,00 per persoon. Bij reserve-
ring van een 3-, 4- of 5-gangen 
diner in onze brasserie, ontvangt 
u op vertoon van uw entreebe-
wijs een aperitief gratis. Reser-
veer via: 
info@puurweijersenweijers.nl of 
via 06-55954525. 
 
Tussen Koel en Kunst 
Taxatie privé objecten bij Tussen 
Koel en Kunst. Wie nog juweel-
tjes uit de mijnbouw in huis heeft 
en de waarde wil achterhalen, 
kan die spullen laten taxeren. 
In samenwerking met het Neder-
lands Mijnmuseum in Heerlen en 
de Koempels van de Domaniale 
houdt museum Continium in 
Kerkrade op 12 november voor 
de eerste keer Tussen Koel & 
Kunst. Tijdens deze dag staan 
experts klaar om objecten uit het 
mijnverleden te beoordelen en 
eventueel de waarde te taxeren. 
Belangrijkste reden om Tussen 
Koel & Kunst te organiseren, is 
te achterhalen welke schatten uit 
de periode van de (Limburgse) 
mijnbouw nog bij mensen thuis 
staan of liggen. Ook objecten die 
verband houden met het mijn-
werkersleven zijn welkom. 

De organisatie verwacht dat thuis 
op zolders, dressoirs, in schuur-
tjes of in kelders tal van objecten 
te vinden zijn die herinneren aan 
het mijnverleden. Te denken valt 
aan mijnlampen, gereedschappen 
of meetinstrumenten. Ook spul-
len uit het rijke culturele leven 
rondom de mijnen zijn welkom. 
Zoals uniformen van muziekge-
zelschappen, vlaggen en vaan-
dels. Daarnaast valt te denken 
aan schilderijen, tekeningen, 
foto's en jubileumgeschenken. 
Naast deskundigen op het gebied 
van zaken als kunst, textiel en 
boeken taxeren oud-mijnwerkers 
gereedschappen. Ook demonstre-
ren ze hoe daarmee gewerkt 
wordt. 
Tussen Koel & Kunst begint op 
12 november om 11.00 uur. 
Iedereen die een object ter be-
oordeling aanbiedt krijgt voor 
maximaal twee personen gratis 
toegang tot het museum Contini-
um. 
Aanmelden met vermelding van 
object: 
tussenkoelenkunst@continium.nl. 
 
Kanarievereniging Sportkwe-
kers organiseert vogelshow 
Kanarievereniging Sportkwekers  
organiseert haar jaarlijkse vogel-
show op zaterdag 11 en zondag 

Westernieuws is een uitgave van 
SND Uitgeverij Kerkrade. 
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12 november. 
De vogelshow wordt samen met 
de zusterverenigingen Zang en 
Kleur Kerkrade, Barmsijs Epen 
en Kanarievrienden Schin op 
Geul gehouden. 
Tijdens deze vogelshow zullen 
ongeveer 350 vogels tentoonge-
steld worden. 
De show is open op zaterdag van 
13.00 uur tot 19.00 uur en zon-
dag van 11.00 tot 16.00 uur. 
De show is voor iedereen gratis 
te bezoeken en zal plaatsvinden 
in verenigingslokaal Café Fohler, 
Akerstraat 166 te Spekholzerhei-
de. 
Bestuur en leden hopen op Uw 
aanwezigheid en wensen U veel 
plezier toe. 
 
Kerstmarktenseizoen! 
Diverse gezellige kerstmarkten, 
niet alleen in Nederland, maar 
ook in België en Duitsland zijn 
vanuit Abdij Rolduc goed te 
bereiken. Tussen 18 november en 
30 december 2017 kunt u bij ons 
verblijven op basis van Kerst-
marktenarrangement. Bezoek 
bijvoorbeeld de gezellige Weih-
nachtsmarkt in Aken (24 novem-
ber-23 december), Kerststad 
Valkenburg (17 november-7 
januari), Magisch Maastricht (1 
december -1 januari) of Winter-
land Hasselt (18 november-7 
januari).  In onze abdij kunt u de 
1e drie weekenden van december 
de Rotary “Kerstwereld Rolduc” 
bezoeken (op 2, 3, 9, 10, 16 en 
17 december).  
 
Alzheimercafé 
Dinsdag 14 november 2017 bent 
u weer van harte welkom in het 
Alzheimercafe Parkstad Heerlen. 
Het thema is: Onderzoek naar 
onvrijwillige zorg 
Mevrouw Angela Mengelers van 
Maastricht University zal de 
resultaten van een  onderzoek 
presenteren naar onvrijwillige 
zorg, Onvrijwillige zorg werd 
opgedeeld in gedwongen zorg, 

gebruik van gedrag beïnvloeden-
de medicijnen en vrijheidsbeper-
kende maatregelen. Uit dit on-
derzoek kwam o.a. naar voren, 
dat mantelzorgers onvrijwillige 
zorg meer accepteren, onvrijwil-
lige zorg minder beperkend 
vinden en het ook niet vervelend 
vinden om onvrijwillige zorg toe 
te passen.  
Zij helpen mensen die moeite 
hebben de regie over hun eigen 
leven te houden. De rechtbank 
benoemt hen om voor deze 
kwetsbare mensen beslissingen te 
laten nemen over hun verzorging, 
financiën enz. 
De presentatie wordt gehouden in 
de grote recreatiezaal van het 
Zorgcentrum Tobias, Piet Mal-
herbestraat 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 programma. 
Omstreeks 21.30 uur sluiten we 
de avond af. 
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met  Thijs 
Peeters tel. 045-5416248. 
 
Wintermarkt  
Op 18 en 19 november jaarlijkse 
markt georganiseerd door Junge 
Kreativ op de Cour van Abdij 
Rolduc. Aanvang: zaterdag van 
12:00 tot 19:00 uur; zondag van 
11:00 tot 18:00 uur. Entree: 2,00 
per persoon. Kijk voor meer 
informatie op de website van 
Junge Kreativ. 
 
Programma Firenschat 
Vrijdag 17 november: Carma 
schoenen, 10.00-12.00 uur Kapel 
Iedereen  
Woensdag 22 november: Film-
avond doctor Chivago deel 1, 
18.00 uur Kapel Iedereen  
Woensdag 29 november: Film-
avond doctor Chivago deel 2, 
18.00 uur Kapel Iedereen  
 
 

Ouderen Sociëteit Gracht gaat 
naar kerstmarkt in Essen 
Ouderen Sociëteit Gracht organi-
seert op 29 november  a.s. een 
busreis naar de kerstmarkt in 
Essen. In Essen bent U vrij om te 
gaan en te staan waar U wilt met 
ook een groot aanbod aan win-
kels. 
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  
±19:30 – 20:00uur op de Gracht.  
De kosten zijn €. 20.00 p.p., te 
voldoen bij inschrijving. Betaling 
uitsluitend via bank- of giro-
overschrijving.  Inschrijving is 
mogelijk tot uiterlijk 15 novem-
ber a.s.! Opgeven  met vermel-
ding van naam, adres, tel. nr . en 
geboortedatum. In dit bedrag is 
een reisverzekering inbegrepen. 
Graag sturen wij U een inschrijf-
formulier. 
Deelname is in volgorde van 
inschrijving en vol is vol! Leden 
van de Ouderen Sociëteit Gracht 
hebben ten alle tijde voorrang. 
Indien geen plaatsen genoeg over 
zijn krijgt U zo kort mogelijk na 
16 november bericht, mits het 
telefoonnummer bekend is. De 
betaalde reissom wordt dan te-
ruggestort op uw rekening! 
Aanmelden bij Math Dols, Lour-
desstraat 58, tel. 045-5431959, of 
email: math.dols@home.nl  .  
Bedrag svp overschrijven op 
IBAN NL69 RABO 0148 4937 
85 t.n.v. Ouderen Sociëteit 
Gracht onder vermelding van 
“Essen” en het aantal personen, 
voor 15 november. 
 
Bent u op zoek naar een leuke 
activiteit de  kerngroep Ter-
winselen  heeft  nog  enkele 
plaatsen vrij bij ondergenoemde 
activiteiten: 
Maandagmiddag Dames hobby 
van 13.30 -16.00 uur 
Maandagavond Zumba Gold van 
18.00 -19.00 uur 

Dinsdagmorgen Body en Mind 
van 10.00-11.00 uur 
Dinsdagmorgen Actief wandelen 
van 11.15-12.15 uur 
Dinsdagmorgen Koersbal van 
10.30 -12.30 uur 
Dinsdagmiddag hobby dames 
van 13.30 -16.00 uur 
Woensdagmorgen  Sport en Spel: 
van  11.00-12.00 uur                                 
De Sport en Spel  activiteiten  
vinden plaats in de sporthal gele-
gen aan de Singelweg 
Alle andere activiteiten vinden 
plaats in de zaal bij  Impuls            
(linker vleugel  van het Stjaater 
hoes Schaesbergerstraat 27A 
Heeft bovenstaande uw  interesse 
gewekt kom dan vrijblijvend 
eens GRATIS mee doen met de 
activiteit. Kosten voor boven-
staande activiteiten zijn minimaal 
(maandelijkse incasso bedraagt 
tussen de  €3,25 en €9,- afhanke-
lijk van de activiteit) 
Graag aanmelden bij de heer 
Schaaf voorzitter van de Kern-
groep tel. 0455410797            
Heeft u verder nog vragen dan 
kunt u contact opnemen met de 
voorzitter of met Team Wel-
zijnswerk Kerkrade  045-
5456351 en vragen naar Mariska 
Vreuls of Marco van Hommerig 
 
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! 
Deze ontdekkingsreis is in elk 
jaargetijde een belevenis; elke 
maand zijn er weer andere bij-
zonderheden en leuke weetjes te 
melden. Zo worden er het hele 
jaar door dieren geboren. In de 
zomer zie je wie de zonaanbid-
ders zijn en welke dieren juist 
verkoeling zoeken. ‘s Winters 
ontdek je wie de koukleumen 
onder de dieren zijn en hoe goed 
anderen bestand zijn tegen de 
kou. 
Ook als je regelmatig een bezoek 
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brengt aan GaiaZOO betekent 
deze rondleiding een bijzondere 
verrijking van je bezoek! 
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 (vol = vol) 
Help de natuur! 
 

Kerstwereld Rolduc 
In de drie weekenden van de-
cember is er weer een kerstmarkt 
in Rolduc. 
Geopend van 11:00 tot 17:00 uur. 
Met vele gezellige kraampjes in 
Kerstsfeer, mooie concerten in de 
abdijkerk, een sprookjesachtig 
Winterlandschap en een ruimte 
voor kinderen, waar leuke sfeer 
foto’s worden gemaakt. In het 
tweede weekend optreden van 
Poppentheater Hupsakee. Voor 
meer info kijk op: 
www.kerstwereldrolduc.nl 
 

Kersttoernooi  kwajongen 
De Centrale voor Ouderen in 
Kerkrade organiseert op maan-
dag 18  december een groot 

kwajongconcours in Café D'r 
Belg, gelegen aan de Industrie-
straat te Kerkrade West  
Prijzengeld € 200 verdeeld als 
volgt:€ 80, € 60, € 40 en € 20. 
Kosten per koppel € 7,--. Aan-
vang 13.30. Inschrijven vanaf 
12.45 uur. 
Voorinschrijven bij: Piet Sche-
pers, Akerstraat 114. Tel. 045-
5410761 
Tot grote deelname nodigt uit het 
Bestuur van de Centrale voor 
Ouderen Kerkrade. 
 
Kerstconcert Mannenkoor 
David  
Traditiegetrouw zal Mannenkoor 
David Spekholzerheide op zon-
dag 17 december a.s. weer een 
kerstconcert geven in de paro-
chiekerk van St. Martinus.  Om 
tegemoet te komen aan de wens 
van vele vaste bezoekers, die het 
onprettig vinden in de avonduren 
huiswaarts te keren, begint het 
concert om drie uur 's middags. 
Te gast is het Männerkouer 
Atertdaul uit Luxemburg waar-
mee David sinds de concertreis 
in 2015 goede contacten onder-

houdt. Dit koor 
zal enkele 
liederen ten 
gehore brengen 
die passen in de 
adventstijd en 
wel in diverse 
talen waaronder 
uiteraard hun 
eigen Letzebur-
gisch: Aus dem 
Himmelssall en 
Nu loos et an 
dir stëll ginn. In 
deze charmante 
taal zullen 
beide koren ook 
een Luxem-
burgs kerstlied 
samen ten 
gehore brengen. 
Männerkouer 
Atertdaul, dat 
werd opgericht 
in 1995, staat 
onder leiding 
van  Adriana Mitù en wordt aan 
de piano begeleid door de Neder-
landse (!) Caroline Plekkepoel.  
Mannenkoor David gaat tijdens 
dit concert een aantal welbeken-
de kerst- en adventsliederen ten 
gehore brengen, 
maar heeft ook 
speciaal voor dit 
concert enkele 
nieuwe werken 
ingestudeerd. 
Trouw aan zijn 
adagium dat een 
Davidconcert 
altijd voldoende 
afwisseling 
moet brengen, 
heeft men zich 
verzekerd van 
de medewerking van een tweetal 
violisten: Patrick Heckmanns en 
Theo Mazajchik. Zij zullen het 
koor bij diverse werken instru-
mentaal begeleiden en ook als 
violistenduet voor het voetlicht 
treden. Het geheel staat onder 
leiding van Jan Gouders, vaste 
dirigent van David en aan de 
piano wordt het koor begeleid 
door Pavlina Heckmanns. Kaar-
ten voor dit kerstconcert zijn à € 
10,- verkrijgbaar bij de leden van 
Mannenkoor David, op de voor-
verkoopadressen: Heidsjer Tref-
punt aan de Patronaatstraat, 
Drukkerij Schreurs aan de Gra-
verstraat en Primera aan het 
Carboonplein. Tenzij uitverkocht 
zijn er ook nog kaarten te krijgen 
aan de middagkassa op 17 de-
cember. Kerk open vanaf 14:30 
uur. 
 
 

Lastige klus op Nieuw Ehren-
stein 
Stichting het Limburgs Land-
schap is in samenwerking met de 
gemeente Kerkrade, gesteund 
door de provincie Limburg, bezig 
met een groot project in de An-

stelvallei. Er komen nieuwe 
recreatieve routes, meer natuur 
en de restauratie van de monu-
menten in de vallei is gestart.  
Om verder verval te voorkomen, 
heeft Het Limburgs Landschap 
eerst maatregelen aan het villa-
gedeelte van Hoeve Nieuwe 
Ehrenstein uitgevoerd. Nu is de 
Stichting voortvarend bezig met 
de restauratie van de eeuwenoude 
stallen van de hoeve. Een inge-
stort dak van de oude melkstal 
met aangrenzende woning is uit 
veiligheidsoverwegingen al weg-
gehaald. Ondertussen heeft één 
vleugel van de U-vormige hoeve 
al een nieuw dak en het muur-
werk is ingrijpend onder handen 
genomen. Het bereikte resultaat 
geeft goed aan hoe mooi het 
karakteristieke carrévormige 
complex gaat worden. 
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