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Evenementen in oktober 
 

Dinsdag 29-9-2015: 20.00 uur Concertfilm Roger Waters The 

Wall JT Bioscoop 

Donderdag 1-10-2015: 19.30 uur Kunstavond West WerkplaatsK 

Zaterdag 3-10-2015: 19.45 uur RodaJC-Cambuur 

Zondag 4-10-2015: 14.00 uur Kidsclub Keet & Koen en de 

speurtocht naar Bassie en Adriaan JT Bioscoop 

Zondag 4-10-2015: 10.00 uur Dierenzegening kerk Terwinselen 

Zondag 4-10-2015: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZoo 

Maandag 5-10-2015: 19.45 uur Live opera Le Nozza Di Figaro 

JT Bioscoop 

Dinsdag 6-10-2015: 14.30 uur JT Plus voorstelling X+Y JT 

Bioscoop 

Dinsdag 6-10-2015: 20.30 uur Sneak en Quiz 

Woensdag 7-10-2015: 20.00 uur Ladies Only – Ja, ik wil! 

7-10 t/m 18/10-2015: Kinderboekenweek 

Zaterdag 10-10-2015: 11.00-15.00 Open Trouwlocatie Hof van 

Gaia 

Zondag 11-10-2015: 12.00 uur Encorevoorstelling Opera Le 

Nozza Di Figaro JT Bioscoop 

Zondag 11-10-2015: 10.00 uur Callistusdag Sjtaater Hoes 

Zondag 11-10-2015: Serious GaiaZoo Family Day 

Dinsdag 13-10-2015: 20.30 uur Sneak en Quiz JT Bioscoop 

Vrijdag 16-10-2015: 18.00 uur Ibiza Summer Party Darteldome 

17, 23, 24, 29, 30 en 31-10-2015: 18.30-22.00 Halloween 

GaiaZoo 

18-10 t/m 1-11-2015: Sprookjesdagen ZLSM Station Simpelveld 

Dinsdag 20-10-2015: 14.30 uur JT Plus voorstelling Meet me in 

Venice JT Bioscoop 

Dinsdag 20-10-2015: 20.30 uur Sneak en Quiz JT Bioscoop 

Zaterdag 24-10-2015: 20.45 uur RodaJC-Excelsior 

Dinsdag 27-10-2015: 20.30 uur Sneak en Quiz JT Bioscoop 
 

 
 

Kunst en ontmoeting tijdens Cultuuravond West 
 

Na het eerste succesvolle seizoen van Cultuur-

avond West start binnenkort het tweede sei-

zoen. Niet alleen voor de wijkbewoners in 

Kerkrade-West maar voor iedereen die geïnte-

resseerd is in kunst en cultuur staan de deuren open. Het initia-

tief is afkomstig van  bewonersplatform Kerkrade-West. Zij 

werken daarbij samen met de Vrije Akademie ZOM en het 

kunstenaarscollectief Werkplaats K. De gemeente Kerkrade 

ondersteunt dit initiatief financieel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De aftrap van de tweede reeks lezingen vindt plaats op don-

derdag 1 oktober. Kunsthistoricus Luc Laudy  presenteert 

Kunst en Cultuur in Venetië. Dit betreft een virtuele wande-

ling door deze prachtige stad met een bijzonder rijk cultureel 

verleden. Tevens wordt aandacht geschonken aan de 56ste 

kunstbiënnale van Venetië. 

Op 5 november presenteert kunstenaar Jos Reinders zijn foto-

project ‘Mijn Aarde’. De serie manshoge zwart/wit foto’s zijn 

gemaakt in het kader  van het Jaar van de Mijnen. 

Op 18 februari 2016 is het woord aan Arjen van Prooijen. 

Zijn lezing gaat over het meest bijzondere schilderij ter wereld 

“de Ambassadeuren” van Hans Holbein uit 1533.  

Op 24 maart zal Martin Plag alias James Jetlag zijn graffiti-

projecten in het kader van Kleur Onderweg presenteren. Jetlag 

maakt kunstprojecten die letterlijk kleur geven aan een stad.  

Op 19 mei wordt het tweede seizoen afgesloten met een wan-

deling in de Beeldentuin Kaalheidersteenweg. Elly Strijthagen 

en kunstenaar Alfons Stadhouders leiden de deelnemers rond 

in deze bijzondere beeldentuin. De duiding van het werk als-

ook het leven en werk van dhr. Strijthagen komen aan de orde. 
 

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. 
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Dierenzegening in Franciscusviering in kerk Terwinselen 
 

Dit jaar valt werelddierendag precies op zondag 4 oktober. 

Op deze zondagmorgen zal in de kerk van Terwinselen de 

H.Mis van 10.00 uur, in het teken staan van de schepping met 

al zijn bloemen, planten, bomen en dieren. Voor deze viering 

zijn kinderen en volwassenen uitgenodigd. 

Kinderen worden in het bijzonder gevraagd hun huisdieren 

mee te nemen of gewoon een dierenknuffel. De jeugd heeft in 

deze viering een eigen inbreng. Rondom  Franciscus wordt het 

verhaal voorgelezen, dat hij oog had voor de natuur en mede-

mens. Op voorspraak van de H.Franciscus zullen de huisdieren 

tijdens de viering in de kerk worden gezegend. 
 

 
 

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 zon-

aanbidders 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. 

Wanneer: 4 oktober 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. 
 

 
 

Open Trouwlocatie 
 

Op 10 oktober 2015 kunt u Hof van Gaia – 

GaiaZOO Business & Events - vrijblijvend be-

zichtigen. Hof van Gaia wordt helemaal omgeto-

verd tot een magische trouwlocatie. 

Tijdstip: Van 11.00 tot 15.00 uur  

Trouwen in GaiaZOO overtreft uw wildste verwachtingen!  

Het natuurlijke en avontuurlijke karakter maken van GaiaZOO 

een unieke omgeving voor het sluiten van het burgerlijk huwe-

lijk. Hof van Gaia - Brughofweg 25 Kerkrade 

Soccer Arena – Bubbel Soccer    
 

Bij BubbelBal kun je een partij Bubble 

Football spelen. Bij BubbelBal krijg je een 

grote met lucht gevulde plastic bal om je 

heen die als stootkussen dient. Aangezien je 

je armen niet kunt gebruiken bij het vallen, zal dit worden 

opgevangen door de opgeblazen BubbelBal. 
 

Bij BubbelBal gaat het niet om de prestaties, maar om het 

plezier dat je met elkaar beleeft. Met de BubbelBallen kun je 

een partijtje BubbelVoetbal spelen, maar je kan ook over de 

kop rollen of tegen elkaar op botsen. Naast voetbal zijn er 

diverse spelvarianten mogelijk. 
 

Door de grote plastic bal, die je draagt tijdens BubbelBal, kan 

je op de grond rollen en tollen. Als je omver wordt geduwd 

maak je een zachte landing. Door de vele botsingen die je 

onderling maakt staat BubbelBal garant voor spektakel, hilari-

sche momenten en vele lachende gezichten. Naderhand zal er 

ook met plezier worden nagepraat over de activiteit. 
 

BubbelBal is een ideale activiteit voor een verenigingsdag, 

vrijgezellendag, bedrijfsuitje, vriendenweekend of kinderfeest-

je. Het is de ideale activiteit voor zowel kinderen als volwas-

senen. 

Voor meer informatie neem contact op met info@soccer-

arena.nl of bel de sportsbar 045-7111438. 

 

Harmonie St. Callistus huldigt jubilarissen 
 

Op zondag 11 oktober a.s. viert Muziekvereniging St. Callis-

tus Terwinselen haar jaarlijks patroonsfeest, de Callistusdag. 

De dag wordt begonnen om 10.00 uur met het opluisteren van 

de eucharistieviering in de parochiekerk.  Aansluitend vertrekt 

het gezelschap naar het Sjtaater Hoes, alwaar de jubilarissen 

van dit jaar zullen worden gehuldigd. 

Dit jaar zijn er maar liefst 4 leden die hun 25-jarig jubileum 

vieren, t.w. trombonist Wim Rutten, baritonsaxofoniste Rina 

Rutten, basklarinettiste Annemarie op den Camp en tubaspeler 

Frans Paulssen. Daarnaast wordt Sigi Lang gehuldigd, die 10 

jaar lid van de vereniging is. 

Na afloop van de huldiging zal de jubilarissen, leden en geno-

digden een koffietafel worden aangeboden en wordt  ieder in 

de gelegenheid gesteld om de jubilarissen te feliciteren. 
 

 
 

Serious GaiaZOO Family Day 
 

Op zondag 11 oktober heten wij iedereen van 

harte welkom tijdens de Serious GaiaZOO Fami-

ly Day. Een spectaculaire dag, geheel in het te-

ken van twee mooie goede doelen. Gaia Nature 

Fund, de natuurbehoudstichting van GaiaZOO, 
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en 3FM Serious Request Heerlen 2015 slaan de handen ineen 

en organiseren een actieve dag voor jong en oud. 
 

Wat kun je zoal verwachten 

Het Actieteam van Stichting Promotie Glazen Huis Heerlen 

2015 en het Nederlandse Rode Kruis laten zien hoe jij in actie 

kunt komen voor het goede doel van 3FM Serious Request van 

dit jaar. Je vindt er de infostand van het Gaia Nature Fund en 

je kunt onder andere deelnemen aan een workshop teke-

nen/schilderen door Ger Koks. Ook nemen vrijwillige 

GaiaZOO-medewerkers je mee op reis door de ZOO. O ja, 

neem ook je oude mobieltje mee, want zo kun je ook nog de 

gorilla’s helpen! 
 

Speciaal voor de Kids  

Schminken, stencil Workshop Pimp een T-shirt, buttons ma-

ken, je eigen spaarpot knutselen, op de foto met Willie Was-

beer, spellen en heel veel meer. 
 

3FM Serious Request 2015 

De DJ’s in het Glazen Huis in Heerlen zetten zich in december 

2015 samen met Nederland in voor de toekomst van kinderen 

en jongeren in oorlogsgebieden. In de week voor kerst vragen 

3FM en het Rode Kruis aandacht voor jongeren die moeten 

overleven onder de meest extreme omstandigheden in Syrië, 

Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en de Demo-

cratische Republiek Congo. The next generation verdient toe-

komstperspectief, maar daarvoor is wel opleiding en persoon-

lijke ontwikkeling nodig. Voor deze stille ramp, deze miljoe-

nen kinderen en jongeren, zamelen de DJ’s van 3FM samen 

met de rest van Nederland geld in. Doe je mee? Kom in actie! 
 

Tickets 

Tickets voor de Serious GaiaZOO Family Day kosten €15,00 

en zijn alleen online via een speciale webshop én in de voor-

verkoop verkrijgbaar. Het betreft een steunticket waarmee je 

twee goede doelen steunt. Je doneert €5,00 aan 3FM Serious 

Request en €5,00 aan het Gaia Nature Fund. 
 

 
 

Ibiza Summer Party 
 

Op vrijdag 16 oktober organiseert Darteldome een zomerse 

en hippe kinderdisco, namelijk de Ibiza summer Party. Het 

wordt een groot feest met zomerse muziek, cocktails (non-

alcohol) en super goede DJ’s. 

 

Leeftijd 9-14 jaar | tijd: 18.00-21.00 uur 

Dresscode: Ibiza-stijl 

Locatie: Darteldome, Kerkrade RodaJC-Ring 

Tickets verkrijgbaar aan de balie van Darteldome, dus wees er 

snel bij. 

 

Halloween in GaiaZOO 
 

Kom met Halloween griezelen in GaiaZOO!... 
 

Wanneer: 17, 23, 24, 29, 30 en 31 oktober 2015 

Tijdstip: Van 18.30 tot 22.00 uur  

Tijdens Halloween transformeren in GaiaZOO 

mens en dier in bloeddorstige zombies en de hele ZOO wordt 

overgenomen. Er heerst groot gevaar…een bezoek aan 

GaiaZOO tijdens de GaiaZOO Animal Zombie Nights is dan 

ook op eigen risico!! De Animal Zombie Nights starten om 

17.00 uur. 

Leeftijdsadvies 12+ 

 

Sprookjesdagen bij de ZLSM 
 

Vanaf 18 oktober t/m 1 november wordt de 

Miljoenenlijn omgetoverd naar de sprookjeswe-

reld van Grimm, Andersen en Perrault. Een 

wondere wereld, vol magische figuren, prinses-

sen en ridders. Ga je mee op sprookjesreis? 

  

Sneeuwwitje, Doornroosje, Vrouw Holle, de Gelaarsde kat.  

Wie kent niet de klassieke sprookjes van Grimm, Andersen en 

Perrault? Deze klassieke sprookjes worden al meerdere gene-

raties voorgelezen door onze ouders of grootouders. Als kleine 

kinderen droomden we dan weg naar een wereld vol met 

sprookjesfiguren. De huisjes konden we aan knabbelen, alle 

meisjes hadden de meest prachtige jurken en de jongens ver-

sloegen met hun zwaard alle heksen en slechteriken. Vanaf 

zondag 18 oktober nemen we onze reizigers twee weken mee 

naar deze nostalgische sprookjeswereld. Bezoek zo bijvoor-

beeld het huisje van de 7 dwergen, knabbel aan het snoepjes-

huisje van Hans en Grietje, de grot van Ali Baba en wordt naar 

de trein begeleidt door de rattenvanger van Hamelen. Deze en 

andere sprookjes beleef je tijdens de sprookjesdagen bij de 

Miljoenenlijn. Speciale activiteiten voor kinderen. 
 

Vind jij alle sprookjes? 

Op het emplacement en in de trein zijn allemaal verschillende 

nostalgische sprookjes te herkennen. Ga op sprookjesspeur-

tocht en ontdek ze allemaal en beleef de magie van deze klas-

sieke sprookjes! De verschillende sprookjes geven kinderen 

een aanwijzing naar een woord. Los het raadsel op en ontvang 

een sprookjescadeautje van onze vrijwilligers. 
 

Actie: 

Kinderen 3 t/m 11 jaar, verkleed als sprookjesfiguur mogen 

gratis mee met de sprookjestrein! 

 

Dagtrip naar kerstmarkt Köln 

 

Afgelopen jaar zijn wij als parochiecluster Kerkrade-West met 

een volle bus parochianen naar een kerstmarkt in Duitsland 

geweest. Gezien het enthousiasme van de deelnemers, willen 

wij ook dit jaar weer een busreis organiseren. Dit jaar willen 

wij de kerstmarkt in Köln bezoeken. Ook dit jaar zijn wij er al 

vroeg bij, om u in de gelegenheid te stellen zich op tijd aan te 

melden. 

De dagtrip staat gepland, in de eerste week van de Advent, op 

maandag 30 november. Wij vertrekken om 08.30 uur en zullen 

's avonds rond 19.30 uur weer thuis zijn. De opstapplaats van 

de bus is Kerkstraat te Spekholzerheide (pleintje naast de 

H.Martinus kerk). De kosten van de busreis bedragen € 15,- 

per persoon. Aanmelding verloopt via mw. B. Wiermans, 

Lourdesstraat 16, tel. 045-5421835.    

 

De Kinderboekenweek 

 

De Kinderboekenweek 2015 vindt plaats van woensdag 7 

oktober tot en met zondag 18 oktober. Het Kinderboeken-

weekgeschenk wordt geschreven door Simon van der Geest. 

Hij won tweemaal een Gouden Griffel: in 2013 voor zijn 

jeugdroman Spinder en in 2011 voor zijn Odyssee-bewerking 

Dissus.  

 

De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober gehouden. 

Tijdens het tien dagen durende evenement zijn er in het hele 

land allerlei activiteiten rond het kinderboek. Op grote schaal 
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haken bibliotheken, het onderwijs, boekhandels en culturele 

centra hierop in. Het jaarlijks wisselende thema van de Kin-

derboekenweek dient als leidraad bij de organisatie van de 

vele activiteiten. 

 

Geschenk & Prentenboek 

Het Kinderboekenweekgeschenk wordt gratis 

door de boekhandel weggegeven bij aankoop 

van ten minste € 10 aan kinder- of jeugdboe-

ken.  

 

Kinderboekenkrant 

De Kinderboekenkrant is er voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 

Ideaal om kinderen enthousiast te maken voor lezen en ze te 

helpen met de keuze van hun volgende boek. De Kinderboe-

kenkrant is een bewaarkrant boordevol leestips en veel leuke 

nieuwtjes over kinderboeken en schrijvers. 

De krant is rond de Kinderboekenweek verkrijgbaar via de 

boekhandel en de bibliotheek. 
 

 
 

“E tröansje jrieëmele” 
35 jaar dialectvereniging D’r Wauwel 

 

Dit jaar bestaat Dialektverain D’r Wauwel 35 jaar. In dit 35ste 

bestaansjaar geven de leden met de uitgave van het 4de 

Wauwelboek hun vereniging opnieuw een gezicht. De lezer 

maakt kennis met de lief- en leedgedachten die in de afgelopen 

tien jaar bij de leden van D’r Wauwel een rol hebben gespeeld. 

Al deze gedichten en verhalen zijn in onze onvervalste, origi-

nele moedertaal, ’t Kirchröadsj plat, geschreven volgens de 

thans geldende spellingsregels van d’r dieksiejoneer. Talrijke 

foto’s zullen de teksten verlevendigen. 

 

De lezers kunnen veel leesplezier beleven en zullen worden 

meegezogen in de alledaagse dingen, gedachten en gevoelens 

van het leven. Natuurlijk mogen we verlangen naar het verle-

den (nostalgie mag), maar het heden en soms een stukje toe-

komst vragen ook om gelezen te worden. Er zijn teksten ge-

plaatst van Wim Wouters, Annie Lennartz, het overleden 

Wauwellid Chris Theunissen, Frans Hazelier, Jessie Spin-

Schlicher, John Vandeberg, Maurice Hinzen, Mia Engels, 

Lieselotte Wijnen, Angelique Moberts, Elly Pluijmen en José 

Maijer.  

Het 150 pagina’s tellende boek kan via voorintekenbon 

met 30% prijsreductie in uw bezit komen.  

 

De leden van D’r Wauwel 

 
 
 

 
 

Wandelen in Kerkrade 

 

In verband met de aanleg van de Buitenring 

zijn op diverse plekken in de wijk wegafslui-

tingen en omleidingen. Controleer voor vertrek 

welke dat zijn en zorg voor een alternatieve 

route!  

Route 1: Wauwelpad-Parallelweg 

Route 3: Wauwelpad 

Route 4: Verplaatsing altaar Grachterstraat naar hoek Berna-

dettestraat-Grachterstraat 

Route 5: Wauwelpad, oversteek Dentgenbacherweg en over-

steek Hamstraat 

Route 6: Oversteek Hamstraat  
 

Inleveren kopy 
 

Stuur kopy voor de volgende uitgave van Westernieuws vóór 

15 oktober a.s. naar westernieuws@kerkrade-west.nl  

Het volgende nummer verschijnt 1 november 2015. 

 

Weight Watchers starten cursus in Kerkrade-West 
 

Weight Watchers, al meer dan 50 jaar een autoriteit op het 

gebied van gezond leven en afvallen, opende begin september 

een nieuwe cursus in Kerkrade-west. De bijeenkomsten wor-

den gehouden in ‘t Sjaater Hoes in Terwinselen. Hier kunnen 

de cursisten iedere vrijdag om 10.00 uur de cursus volgen 

onder leiding van coach Elian Janssen. Inschrijven en wegen 

begint om 9.30 uur. 


