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Wandelen in Kerkrade 
De bewoners van Kerkrade-West en om-
geving kunnen op zondag 11 september  
a.s. genieten van de zevende wandeling 
van de nieuwe wandelreeks -Wandelen in 
Kerkrade. 
De presentatie van de “Waalbroekroute”  
start om 12.00 uur op het Plein te Spek-
holzerheide met een wandeling langs 
bijzondere plekjes in de omgeving van 
Kerkrade-West. 
De Waalbroekroute is een route van on-
geveer 13 km door velden en holle weg-
getjes met weinig hoogte verschillen. 
Voor mensen met rollator of kinderwagen 
is de route niet geschikt maar voor ieder 
ander is dit een fijne manier om her-
nieuwd kennis te maken met de mogelijk-
heden van onze eigen buurt en omgeving. 
Aan deelname zijn geen kosten verbon-
den. 
Halverwege de wandeling zijn we te gast 
bij “de Wijk van Morgen” op het Europe-
an Science and Business Park Avantis, 
waar enkele studenten van Zuyd Hoge-
school ons tekst en uitleg geven over dit 
unieke project. 

 
 
 
 
 
De volledige “Waalbroekroute” leidt u via 
de Beitel en de rand van Avantis naar 
Waalbroek. Om vervolgens via Avan-
tis/Trilandis door de uitgestrekte velden 
op het plateau van Vetschau terug te lo-
pen naar Kerkrade-West. Voor deelne-
mers waarvoor de 13 km route te lang is 
hebben we vanaf Waalbroek vervoer 
geregeld naar de Wijk van Morgen. 
Deze route  is samengesteld door het 
Bewonersplatform Kerkrade-West en het 
geheel is uitgewerkt in een prachtige 
functionele wandelgids. 
De wandelgidsen Wandelen in Kerkrade 
zijn na 11 september gratis verkrijgbaar 
bij: Stadskantoor Kerkrade,  Bibliotheek 
Kerkrade-Centrum, Bibliotheek-steunpunt 
Kerkrade-West, Postkantoor Graverstraat, 
Botanische Tuin Terwinselen en Ruilwin-
kel Eygelshoven. Alle routes zijn ook 
gratis te downloaden via onze website 
www.kerkrade-west.nl 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij 
Wil Slangen, Bewonersplatform Kerkra-
de-West. Telefoonnummer:  06-51419087 
 

 

Evenementen in september: 
t/m 31-10 Expositie Gabriele Stroe Abdij 
Rolduc 
3 en 4-9-2016: Nazomerfair Abdij Rolduc 
Zondag 4-9-2016: 10.00-18.00 uur Afri-
kadag GaiaZoo 
Zondag 4-9-2016: 12.00-13.30 uur Op 
reis door GaiaZoo 
Zondag 4-9-2016: 20.00 uur Sneak en 
Quiz Vue Bioscoop 
Maandag 5-9-2016: 15.00 uur start Inter-
facultair Project Kerkrade-West 
5 t/m 9-9-2016: Zwart Columbus Earth 
Theater 
Dinsdag 6-9-2016: 14.00 uur Vue Plus – 
Monsieur Chocolat Vue Bioscoop 
Zaterdag 10-9-2016: 12.00-20.00 uur 
Buurtfeest park Heilust 
Zaterdag 10-9-2016: 20.00-22.30 uur 
BioBlitz GaiaZoo 
Zaterdag 10-9-2016: 10.00-17.00 uur 
Eurode Schaaktoernooi 
Zondag 11-9-2016: 12.00 uur Buurtwan-
deling Plein Spekholzerheide 
Zondag 11-9-2016: Open monumenten-
dag 
Zondag 11-9-2016: 07.00-09.00 uur: 
BioBlitz GaiaZoo 
Zondag 11-9-2016: 13.00-16.00 uur 
Opendag Vrije Academie 
Zondag 11-9-2016: 20.00 uur Sneak en 
Quiz Vue Bioscoop 
17 en 18-9-2016: Dagje uit met Thomas 
ZLSM Station Simpelveld 
11 t/m 17-9-2016: 16.00-18.30 uur Open 
Lesweek Muziekschool 
Woensdag 14-9-2016: 20.00 uur Ladies 
Only XXL Vue Bioscoop 
Zaterdag 17-9-2016: 19.45 uur RodaJC-
Heerenveen PL Stadion 
Zondag 18-9-2016: 13.00-15.00 uur 
Presentatie Imker GaiaZoo 
Zondag 18-9-2016: 20.00 uur Sneak en 
Quiz Vue Bioscoop 
Maandag 19-9-2016: 13.30- Kerkraads 
Kwajong Concours 
Dinsdag 20-9-2016: 14.00 uur Vue Plus – 
An Vue Bioscoop 
Vrijdag 23-9-2016: 19.00 uur Vue Music 

The Rolling Stones Vue Bioscoop 
Zaterdag 24-9-2016: Jubilarissenviering 
Ste. Marie Gracht 
Zondag 25-9-2016: 10.00-17.00 uur 
Citroën A t/m ZX ZLSM Station Simpel-
veld 
Zondag 25-9-2016: 19.00 uur Vue Music 
Michael Bublé Vue Bioscoop 
Zondag 25-9-2016: 20.00 uur Sneak en 
Quiz Vue Bioscoop 
Zondag 25-9-2016: 10.00-17.00 uur 
Herfstfair Botanische tuin 
Maandag 26-9-2016: 20.00 uur Live 
Opera Norma Vue Bioscoop 
Zaterdag 1-10-2016: 20.00 uur Jan Smit 
Rodahal 
Zaterdag 1-10-2016: 19.45 uur RodaJC-
NEC PL Stadion 
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Expositie Gabriele Stroe 
In de maanden september en okto-
ber vindt er een expositie plaats 
van Gabriele Stroe, die in de loop 
van de tijd en door het volgen van 
diverse academische studies een 
eigen stijl heeft ontwikkeld. Zij 
brengt meestal de verf direct op het 
doek aan zonder voorafgaande te 
schetsen. Bloemen vormen voor 
haar een grote bron van inspiratie 
en dat weerspiegelt zich in haar 
olieverfschilderijen. Gabriele Stroe 
zal verschillende schilderijen en 
iconen tentoonstellen in onze 
kruisgangen. Dagelijks gratis te 
bezichtigen t/m 31 oktober. 
 
Nazomerfair Abdij Rolduc 
Op 3 en 4 september een fair met 
verschillende kraampjes op het 
voorplein van Abdij Rolduc. Aan-
vang: 11:00 tot 17:00u. Entree: € 
3,50 p.p. incl. een kop koffie of 
thee. Aanmelden standhouders via 
info@puurweijersenweijers.nl. 
Kijk voor meer informatie en 
entreeprijzen op: 
www.puurweijersenweijers.nl.  
 

Afrikadag GaiaZoo 
Op de Afrikadag in 
GaiaZOO kom je tij-
dens je wandeling langs 
mooie, imposante en 

verrassende Afrikaanse dieren. 
Wanneer: 4 september 2016 Tijd-
stip: Van 10.00 tot 18.00 uur  
Diverse natuurorganisaties zijn 
vertegenwoordigd in GaiaZOO om 
te laten zien wat zij doen voor de 
bescherming van leeuwen, chim-
pansees, olifanten, cheeta’s en 
Afrikaanse wilde honden. Door de 
verkoop van leuke Afrikaanse  

 

attributen, dierenboeken of dona-
tieboxen, kan iedereen een steentje 
bijdragen. 
 

Op reis door GaiaZOO zoals je 
nog niet eerder deed! 

Ga op pad met een 
ervaren GaiaGids, 
bewonder de dieren en 
luister naar alle leerza-

me en leuke dierenweetjes! 
Deze ontdekkingsreis is in elk 
jaargetijde een belevenis; elke 
maand zijn er weer andere bijzon-
derheden en leuke weetjes te mel-
den.  
Wanneer: elke eerste zondag van 
de maand (4 september). 
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. 
 
Interfacultair project Kerkrade 
West door Zuyd Hogeschool 
Vanaf 5 september gaan studenten 
van verschillende opleidingen van 
Zuyd Hogeschool een half jaar 
werken aan ideeën en voorstellen 
voor wijkvernieuwing in Kerkrade 
West. De studenten streven naar 
een complete, integrale aanpak 
waarvoor samenwerking tussen 
verschillende typen studenten en 
opleidingen nodig is; ontwerpers, 
technici, vastgoeddeskundigen, 
sociaal werkers, gezondheidsdes-
kundigen, enz.  Daarnaast is het 
belangrijk dat de studenten niet van 
bovenaf met wilde plannen komen, 
maar dat ze door gesprekken met 
betrokkenen ontdekken wat de 
echte vraagstukken zijn en door die 
gesprekken ook met passende 

oplossingen kunnen komen. De 
studenten zullen dus hun oor te 
luister leggen bij bewoners, wo-
ningstichting, gemeente, winke-
liers en ondernemers.  
Om kennis te maken met Kerkrade 
West zullen de studenten (100!) 
van 5 t/m 9 september in de wijk 
aanwezig zijn; ze spreken dan 
graag met bewoners en andere 
betrokkenen en gaan ook zelf op 
onderzoek uit. Hun thuisbasis is 
die week waarschijnlijk een leeg-
staand (winkel)pand aan de Aker-
straat/Carboonplein. Ook in de 
periode daarna zullen de studenten 
regelmatig in Kerkrade West te 
vinden zijn. De tussen- en  eindre-
sultaten presenteren we ook graag 
in de wijk. 
Mocht u meer informatie willen 
over dit project van Zuyd Hoge-
school, of erbij betrokken worden, 
kunt u contact opnemen met Her-
win Sap (docent) 
herwin.sap@zuyd.nl 
 
ZWART: Een ondergrondse reis 
door de mijnen in Columbus earth 
theater van 5 t/m 11 september 
2016 |  duur 1 uur 
Entree € 10,- (kassa) 
Duik met Columbus diep in de 
aarde en ga mee op een onder-
grondse reis door de mijnen: 
ZWART 
Honderden meters onder de grond, 
verscholen in de Limburgse aarde, 
ligt een geheim. Een verborgen 
wereld, een rustende fabriek, verla-
ten door mens en dier… 
Vele jaren betrad niemand deze 
zwarte wereld. Duizenden meters 
gangen bewoont door stille machi-
nes en vergeten gereedschappen. In 
diezelfde gangen bloeide eeuwen-
lang kameraadschap, huisde gevaar 
en werd gezwoegd voor brood op 
de plank. Deze gangen, die levens 
en landschappen getekend hebben, 
werden verlaten en afgesloten. Na 
al die jaren opent Columbus deze 
verborgen wereld weer. 
 
Buurtfeest voor heel Kerkrade 
West  
In navolging op het feest van de 
toekomst in 2015 zal 10 septem-
ber 2016 in het Park West voor 
alle bewoners van Kerkrade West 
een buurtfeest plaatsvinden. 
Buurtbewoners zijn samen met 
Meander, Heem Wonen, Radar, 
Impuls en Gemeente Kerkrade een 
evenement aan het organiseren 
waar iedereen nog een steentje aan 
kan bijdragen en aan mee kan 
doen.  
 Open podium  
Er is al van alles geregeld. Zo is er 
een springkussen, schminken voor 
de kinderen en wordt er een speur-
tocht georganiseerd. Ook is de DJ 
is al geregeld.   
Als je een singer /songwriter bent 

dan nodigen we je bij deze uit om 
je talenten te laten horen! We 
hebben een open podium, waar 
iedereen zich voor kan aanmelden. 
Alleen of als groep kun men zich 
aanmelden, bijvoorbeeld: muziek, 
dans of toneel.      
 De EHBO heeft zich al aange-
meld! Zij zijn aanwezig en geven 
ook demonstraties reanimeren. 
Ook de politiehonden vereniging  
zal het een en ander laten zien.  
 Kraamverhuur  
Dit jaar ook weer kraam verhuur: 
voor buurtbewoners die spullen 
willen verkopen hebben we beslo-
ten dat de eerste 10 aanmeldingen 
slechts € 10,= betalen.  De volgen-
de betalen een gereduceerd tarief 
ten opzichte van handelaren. On-
dernemers/handelaren zijn wel-
kom. De organisatie let er nadruk-
kelijk op dat er per soort product  
maar 1 kraam wordt ingeschreven.  
Wedstrijden  
Er kan al ingeschreven worden 
voor het voetvaltoernooi. Er zijn 4 
leeftijdscategorieën. Bakt u de 
lekkerste taart of cake, schrijf u 
dan in voor de bakwedstrijd!  
 Vrijwilligers   
Heeft u nog wat extra tijd en zin 
om die dag te helpen?   
Een burendag is er ook om elkaar 
te helpen. De mensen uit de Lupi-
nehof en Spireahof willen ook 
graag komen, maar sommige heb-
ben hulp nodig. Wilt u met hun 
mee wandelen, hun begeleiden met 
de rolstoel, een praatje me ze 
maken, laat het weten aan de orga-
nisatie!  
 Wilt u liever helpen bij de activi-
teiten voor de kinderen?  Mis-
schien een uurtje toezicht bij de 
spellen, of  het springkussen. Of 
helpen bij de voorbereidingen van 
de picknick voor de kinderen.   
 Aanmelden/inschrijven  
Voor wie een steentje wil bijdra-
gen, meldt u dan aan via in-
fo@kerkrade4west.nl.  Voor meer 
informatie zie Facebook, of de 
website kerkrade4west.nl  
 Kerkrade west: U komt toch ook?  
Wanneer: zaterdag 10 september  
Waar: In het Park West, naast de 
Lupine- en Spireahof en bij de 
Speeltuin.  
Hoe laat: van 12:00 uur tot 20:00 
uur 
 
BioBlitz Avondexpeditie 

Wat kruipt, zwemt en 
vliegt in het donker 
allemaal door 
GaiaZOO? 

Wanneer: 10 september 2016 
Tijdstip: Van 20.00 tot 22.30 uur  
Wat kruipt, zwemt en vliegt in het 
donker allemaal door GaiaZOO? 
Op zaterdagavond 10 september 
wordt een exclusieve avondexpedi-
tie door GaiaZOO georganiseerd.  
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Onder leiding van een gids ga je op 
zoek naar de wilde dieren die ’s 
nachts actief zijn. We laten de 
apen, giraffen en neushoorns lek-
ker slapen en kijken alleen naar de 
dieren die buiten de vaste dierver-
blijven van GaiaZOO leven. Ex-
perts vertellen je alles over het 
nachtelijk bestaan van vleermui-
zen, nachtvlinders, kikkers, pad-
den, muizen en vissen! 
Neem je zaklamp mee, zodat je 
nog meer dieren kunt ontdekken 
(en de weg kunt vinden in het 
donker, want GaiaZOO is niet 
verlicht!) 
Minimale leeftijd: 8 jaar 
Tijdstip: 20.00 tot 22.30 uur 
Je dient voor deze activiteit een 
ticket te kopen; vol=vol 
Kosten: € 5,- voor abonnement-
houders; € 10,- voor overige be-
zoekers. 
De opbrengsten komen voor 50% 
ten goede aan Gaia Nature Fund. 
Inclusief hapje en drankje 
 
Eurode Schaaktoernooi 2016 
Op 10 september vindt het grens-
overschrijdend schaaktoernooi 
Eurode Open en de Eurode Jeugd-
kampioenschappen plaats in Abdij 
Rolduc. Ontvangst om 11.00u. in 
de Foyer. Prijsuitreiking: 17:00u. 
 
Open Monumentendag 2016 
Tijdens Open Monumentendag op 
zondag 11 september zijn diverse 
ruimtes als de abdijkerk met cryp-
te, de rococobibliotheek, de bis-
schopszaal en de historische kruis-
gangen vrij toegankelijk. Dit geldt 
ook voor het kloosterpark en de 
wijngaarden. Ook enkele bijzonde-
re partners die nauw verbonden 
zijn met Rolduc presenteren zich 
deze dag met diverse activiteiten. 
Aanvang: 10:00u tot 17:00u. 
 
BioBlitz Wakker worden met de 
vogels 

Word wakker met de 
vroege vogels in 
GaiaZOO. 
Wanneer: 11 septem-

ber 2016 Tijdstip: Van 07.00 tot 
09.30 uur  
Word wakker met de vroege vogels 
in GaiaZOO. Op 11 september gaat 
de zon om 7.08 uur op. Voor die 
tijd zit de merel al luidkeels te 
zingen. Onder leiding van een 
echte vogelaar ontdek je deze 
mooie zangvogel vast en zeker!  

 

Welke wilde vogels kunnen we 
tijdens deze wandeling nog meer 
verwachten? Koolmees, vink en 
roodborst zijn algemene bewoners 
van de ZOO. Maar met een beetje 
geluk zien en horen we ook spech-
ten, boomklevers en …!? Laat je 
verrassen! Onderweg spieken we 
ook eventjes door het raam bij de 
gorilla’s, giraffe, rode panda en 
wolven om te zien of zij al wakker 
zijn.  
Neem je verrekijker mee, zodat je 
nog meer vogels kunt ontdekken 
Tijdstip: 7.00 tot 9.30 uur 
Je dient voor deze activiteit een 
ticket te kopen; vol = vol 
Kosten: € 5,- p.p. voor abonne-
menthouders; € 10,- voor andere 
bezoekers. 
Inclusief hapje en drankje. 
 
 
Zondag 11 september 2016 
Open Dag Vrije Akademie ZOM in 
Kerkrade van 13.00 tot 16.30 uur  
Volop creatieve activiteiten, work-
shops en lessen voor iedereen! 
Op zondag 11 september opent 
de Vrije Akademie haar deuren in 
de Elbereveldstraat 105 in Kerkra-
de. Iedereen is van harte welkom 
tussen 13.00 en 16.30 uur en kan 
kennismaken met uiteenlopende 
creatieve cursussen (variabel van 4 
tot 30 lessen), workshops, ons 
deskundig docententeam en de 
prachtige cursus-accommodaties 
van de Vrije Akademie. Ook dit 
jaar wordt de open dag een dag 
boordevol creatieve activiteiten en 
een speciale sfeer.  
Op deze open dag kan iedereen 
vrijblijvend allerlei vragen stellen, 
demonstraties en voorbeelden zien 
van een scala aan zowel kortlopen-
de als langdurige creatieve cursus-
sen. In Kerkrade vindt u informatie 
over boetseren en keramiek, boet-
seren met zilver, grafiek, glas-in-
lood,  tekenen & schilderen, basis 
en vervolgcursus digitale fotogra-
fie, edelsmeden en de vooroplei-
ding voor de kunstacademie en 
edelsmeden.  “Iedereen die op 
creatief vlak iets wil doen, kan bij 
ons starten, aldus Natalie Savels-
bergh, directeur bij de Vrije 
Akademie”. Voorkennis of speci-
aal talent is absoluut niet nodig. 
 
 
 
 

 
OPEN LESWEEK Muziekschool 
Kerkrade 
In de tweede lesweek, van maan-
dag 12 tot en met zaterdag 17 
september, houden we een open 
lesweek. De muziekschool is dan 
tussen 16:00 en 18:30 uur open 
voor bezoek. 
Alle leerlingen kunnen dan een 
geinteresseerde, een vriendje, 
vriendinnetje, familielid, buurjon-
gen, -meisje, -vrouw, -man, opa of 
oma meenemen naar zijn les..... 
... maar ook als je niemand op de 
muziekschool kent en je wilt een 
keer komen kijken, ben je tijdens 
de open lesweek van harte wel-
kom. 
 
Een Dagje uit met Thomas 
Op zaterdag 17 en zondag 18 
september komt Thomas de 

Stoomlocomotief, samen 
met een aantal van zijn 
vriendjes, op bezoek bij 
de Miljoenenlijn in 

Simpelveld. Wil je Thomas ook 
een keer in levende lijve ontmoe-
ten? Kom dan zeker kijken! 
Tijdens dit geweldige kinderspek-
takel kan je treinritten maken met 
de vrienden van Thomas die vanaf 
Simpelveld naar verschillende 
stations langs de spoorlijn rijden. 
Er zijn daarnaast ook vele andere 
kinderactiviteiten. Maar het mooi-
ste is natuurlijk om Thomas en de 
Dikke Controleur in het echt te 
ontmoeten. Samen beleven ze ieder 
uur een waar avontuur. Thomas, de 
levensechte stoomlocomotief, komt 
hiervoor speciaal helemaal uit 
Engeland! 
Vanaf 3 jaar      € 15,00 p.p. 
Familiekaart  € 50,00 (max. 2 
volw. en 2 kinderen) 
 
 
Presentatie imker 

De imker van 
GaiaZOO vertelt je 
vandaag alles over het 
leven en het belang van 

honingbijen. 
Wanneer: 18 september 2016 
Tijdstip: Van 13.00 tot 13.15 uur 
Start: Limburgse boerenerf, bij de  
 

 
Shetland  
Honingbijen leven in een volk met 
vele honderden of duizenden bij 
elkaar. De baas is de koningin. Zij 
is de enige die eitjes legt. De mees-
te andere bijen zijn onvruchtbare 
vrouwtjes, de werksters. Zij vlie-
gen allemaal bloemen en bomen af 
op zoek naar stuifmeel en nectar. 
Hier maken ze in hun nest honing 
van en ze voeden de larven en 
koningin ermee. Maar wist je dat 
bijen niet alleen belangrijk zijn 
voor de honing op ons brood? 
Zonder bijen zouden we namelijk 
ook geen fruit meer te eten hebben. 
 
Kwajong kampioenschappen 
De Centrale voor Ouderen organi-
seert op maandag 19 september  
het Kerkraads kwajong kampioen-
schap 2016. 
Prijzengeld €  200,-- verdeeld als 
volgt: € 80,- € 60,- € 40,- € 20,- 
Kosten: € 7,- per koppel 
Aanvang 13.30 uur | Aanmelden 
locatie vanaf 12.45 uur 
Gemeenschapshuis Heilust, Ons 
Limburgstraat 57, Kerkrade West 
Voorinschrijven bij: Dhr. P. Sche-
pers, Akerstraat 114, Kerkrade 
West Tel. 5410761 
 
Citroën A T/M ZX Markt 25 
september 

Waan jezelf in Frank-
rijk tijdens de Citroën A 
T/M ZX-Markt 
Op zondag 25 septem-

ber beleeft de Citroën A T/M ZX-
Markt haar derde editie bij de 
Miljoenenlijn. Niet alleen zijn 
volop oldtimers en youngtimers te 
bewonderen van Franse merken 
zoals Citroën, Renault en Peugeot, 
ook het station Simpelveld verkeert 
helemaal in de Franse sfeer. Wan-
del rond over het emplacement met 
sfeervolle Franse muziek op de 
achtergrond, geniet van lekker 
bourgondisch eten bij onze Brasse-
rie en maak een rit door het mooie 
Zuid-Limburgse landschap met de 
nostalgische treinen van de Mil-
joenenlijn. 
Liefhebbers van Franse auto’s zijn 
van harte uitgenodigd om met hun 
eigen Franse auto naar de Miljoe-
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nenlijn te komen. Geniet van de 
vele tentoongestelde Franse auto’s 
en neus rond in de aangeboden 
modelauto’s, boeken en auto-
onderdelen. 
In de maanden september en 
oktober rijdt de Miljoenenlijn 
elke woensdag en zondag volgens 
de dienstregeling. Ook tijdens de 
Citroen A T/M ZX-Markt rijdt u 
met de Milbestel-kaartjes in het 
langste museum van Limburg 
langs de allermooiste plekjes van 
het Zuid-Limburgse Heuvelland! 
Bestel nu uw tickets online met 
20% korting! Gebruik hiervoor de 
promocode “AZXMarkt16” 
De tickets zijn te vinden onder het 
kopje Dagtickets Miljoenenlijn. 
 

 
 
Herfstfair Botanische Tuin 
Kerkrade 
Op 25 september 2016 organiseert 
de Botanische Tuin Kerkrade van 
10.00 uur tot 17.00 uur haar tradi-
tionele nazomer fair. Er zal meer 
nadruk gelegd worden op ecolo-
gisch en fairtrade maar nog steeds 
boeiend en divers, heerlijk en 
eerlijk tegelijk. 
Heerlijk staat voor de gezellige 
sfeer die de fair uitstraalt met 
lekker eten en drinken, kortom 
genieten. Kijken staat voor de 
prachtige Engelse landschapstuin 
waarin alles plaatsvindt en eerlijk 
omdat we als fair aandacht hebben 
voor milieu vriendelijk, fairtrade 
en groen. 

Jan Smit "Elfstedentour" in 
Rodahal 
Op zaterdag 1 oktober 2016. 
Aanvang 20:00 uur 
Deur open: 19:00 uur 
 
Dagtrip naar kerstmarkt Düssel-
dorf 
De afgelopen twee jaar hebben 
parochianen van het cluster Kerk-
rade-West de kerstmarkten van 
Essen en Köln bezocht. Dit jaar is 
gekozen voor de sfeervolle kerst-
markt van Düsseldorf. 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 direct merken dat een 
bijzondere tijd in het kerkelijke 
jaar is aangebroken 
De dagtrip staat gepland, in de 
eerste week van de Advent, op 
maandag 28 november. Wij ver-
trekken om 08.00 uur en zullen '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 
bedragen € 15,- per persoon. Aan-
melding verloopt via mw. B. 
Wiermans, Lourdesstraat 16, tel. 
045-5421835.    
 
12,5 Jarig bestaan van MCWK ! 
In april 2004 werd in de Heilust, 
Medisch Centrum West Kerkrade, 
afgekort MCWK, geopend. Het 
centrum ontstond uit een samen-
werkingsverband tussen huisartsen 
en een apotheek waarbij het belang 
van de patiënt voorop gesteld 
werd. Een open centrum met een 
gastvrouw en een apart call-center,  
waarbij ook de privacy aan de 
telefoon gegarandeerd is.  
 In de loop van de jaren groeide 
MCWK uit tot een wijkcentrum 
waar ook andere zorg verleend 
wordt.  Inmiddels werken er, naast 
de apotheek en de  huisartsen met 
assistentes en praktijkondersteu-
ners,  ook verloskundigen, psycho-
logen, een diëtiste, podotherapeut, 
maatschappelijk  werk en  een spe- 
 

 
cialist op het gebied van ouderen-
geneeskunde. Indien u hierover 
meer  wilt weten kunt u altijd op de 
website   www.mcwk.nl   kijken. 
Het medisch centrum levert niet 
alleen zorg voor de mensen, maar 
heeft ook een samenwerkingsver-
band met de universiteit in Maas-
tricht. Naast opleiding wordt er 
onderzoek gedaan, en hebben al 
veel onderzoekers een promotie 
kunnen  afronden, met hulp van 
de praktijk. Een van de huisartsen, 
mevrouw Lenders, is op dit mo-
ment bezig met de laatste fase van 
haar promotieonderzoek naar   het 
gebruik van meerdere medicijnen 
tegelijk, vooral bij ouderen. Daar-
naast is het een  centrum voor 
zorginnovatie. Zo zijn er vanuit de 
praktijk diverse projecten gestart, 
waar zelfs vanuit  politiek Den 
Haag belangstelling  was en het 
centrum in 2005  een prijs ontving:   
“de kwaliteitsbokaal“.  Ook be-
zocht enkele jaren geleden, een 
delegatie van het Nederlands Huis-
artsen Genootschap het centrum en 
de wijk om de ervaringen te delen 
zodat centra , elders in het land, 
hiervan ook  gebruik kunnen ma-
ken.  
Voor alle medewerkers blijft echter 
de zorg voor de mensen in de wijk 
het belangrijkste. MCWK is een 
mooi centrum dat zeker ook door 
de verbeteringen in de wijk van de 
afgelopen jaren, de Heilust een 
goed aanzien heeft gegeven. 
Van de oorspronkelijk initiatief-
nemers  werken  nu  alleen  dhr. en  

 
mevr. Soomers nog in het centrum. 
Na ruim 32 jaar als huisarts ge-
werkt te hebben in Kerkrade West, 
lijkt het 12,5 jarig bestaan van 
MCWK een mooi moment om 
afscheid te nemen. 1 oktober geven 
zij het stokje over aan een jong en 
enthousiast team, waarvan een 
aantal mensen ook al langer werk-
zaam zijn binnen MCWK, en de 
meesten in het verleden ook een 
deel van hun opleiding binnen het 
centrum gevolgd hebben. Hiermee 
blijft MCWK haar vertrouwde 
gezicht in de buurt houden. 
 
Vrijwilligers gevraagd 
De Botanische Tuin Kerkrade 
vraagt: 
Enkele medewerkers(-sters) met 
voldoende vrije tijd om mee te 
willen helpen met werkzaamheden 
in de Botanische Tuin Kerkrade .  
 
Tevens gevraagd toezichthouders 
die gedurende evenementen (5x) 
en 1 a 2 keer per maand 1 ochtend 
of middag in het weekend beschik-
baar is om toezicht te houden in de 
Botanische Tuin Kerkrade. 
Maak vrijblijvend eens een af-
spraak voor meer informatie: tele-
foon: 06-34000287 of in-
fo@botatuin.nl 
 
 
Inleveren kopy voor het oktober-
nummer van de wijkkrant Wes-
ternieuws vóór 15 september. 
westernieuws@kerkrade-west.nl 
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