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Het nieuwe programma voor de 
Cultuuravond West is bekend. Van 
krimp tot kunst, van creatieve energie 
tot maatschappelijke betrokkenheid: er 
is weer een heel divers pakket 
samengesteld voor alle liefhebbers. 
Op donderdag 21 september bent u 
welkom om te luisteren naar en te 
spreken met filosoof, kunstenaar en 
architect Hans Bergman, over de kansen 
die krimp kan opleveren in en voor 
Kerkrade. Zijn bijzondere visie op de 
rol van kunst en cultuur heeft in zijn 
vorige woonplaats (Eindhoven) geleid 
tot een ware revitalisatie van 
winkelstraten met veel leegstand. 
Op donderdag 9 november komt 
veelzijdig schilder en ontwerper 
William Otermans vertellen hoe hij 
meer waarde haalt uit zijn kunst en wat 
schilderen precies betekent voor zijn 
leven - en zijn zeer creatieve loopbaan.  
Op donderdag 11 januari komt 
grafisch ontwerper en 
schilder Hub Pasmans 
uit Egelze vertellen 
over zijn coaching van 
creatieve volwassenen, 
over de ruimte die hij 
zelf voelt in zijn 
schilderwerk en over 
hoe vormen hem 
inspireren als hij in 
opdracht werkt met 
materialen als 
porselein en glas.  
De Cultuuravond West 
vindt plaats in het 
gebouw Werkplaats K 
op de Elbereveldstraat 
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. Wil je meer 
weten, schrijf dan een  

 
 
 

email naar cultuuravondwest@gmail.com 
of bel Wil Slangen op 0651 419 087.  
 

 

Activiteiten in Kerkrade-West 
 
2 t/m 30-9-2017: Expositie Marlou v.d. 
Zalm Abdij Rolduc 
Dinsdag 5-9-2017: 14:00 uur Vue Plus 20th 
Century Woman Vue bioscoop 
Woensdag 6-9-2017: 20:30 uur Vue Music 
Slipknot: Day of the Gusano Vue bioscoop 
Zaterdag 9-9-2017: Nationale orgeldag 
9 en 10-9-2017: Open dag Botanische tuin 
Zondag 10-9-2017: 20:00 uur Sneak & 
Quiz Vue bioscoop 
Zondag 10-9-2017: Monumentendag 
Dinsdag 12-9-2017: 19.30 uur Alzheimer-
café ZC Tobias 
Woensdag 13-9-2017: 20:00 uur Vue 
Music David Gilmour Live at Pompeii Vue 
bioscoop 
Woensdag 13-9-2017: 20:00 uur Ladies 
Night Bella Donna’s Vue bioscoop 
Donderdag 14-9-2017: 19.30 uur Bijeen-
komst Bewonersplatform  
Zaterdag 16-9-2017: 19.45-21.30 RodaJC-
WillemII PL Stadion 
Zondag 17-9-2017: 20:00 uur Sneak & 
Quiz Vue bioscoop 
Maandag 18-9-2017: Start cursussen Vrije 
Akademie 
Dinsdag 19-9-2017: 14:00 uur Vue Plus  
Lady Macbeth Vue bioscoop 
Woensdag 20-9-2017: 20:00 uur Opera The 
Magic Flute Vue bioscoop 
Woensdag 20-9-2017: 21:15 uur Filmmara-
thon The Kingsman Vue bioscoop 
Donderdag 21-9-2017: Cultuuravond West 
Elbereveldstraat  
Vrijdag 22-9-2017: 19:00 uur GirlsNight 
Misfit Vue bioscoop 
Zondag 24-9-2017: 10.00-17.00 u. Citroën 
A t/m ZX-Markt Station Simpelveld 
Zondag 24-9-2017: 20:00 uur Sneak & 
Quiz Vue bioscoop 
Zondag 24-9-2017: 10.00 uur Rondleiding 
met bezoek aan wijngaard Rolduc 
Dinsdag 26-9-2017: 14:00 uur Opera The 
Magic Flute (Herhaling) Vue bioscoop 
Donderdag 28-9-2017: 20:30 uur Vue 
Music Black Sabbath: The end of the End 
Vue bioscoop 
Donderdag 28-9-2017: 18.00-21.00 Soep 
met een verhaal WerkplaatsK 
Vrijdag 29-9-2017: Sprookjesevenement 
Markt Simpelveld 
Zaterdag 30-9-2017: 11.00-15.00 uur Open 
huizendag 
 
 

CULTUURAVOND WEST 
nieuw programma bekend! 
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Vrije Akademie Parkstad 
Het nieuwe cursusseizoen van de 
Vrije Akademie start in september 
met de open dagen. De cursussen 
starten vanaf 18 september. 
Tevens viert de Vrije Akademie 
dit cursusjaar haar 50-jarig jubile-
um! In het kader van het jubileum 
zullen wij een aantal bijzondere 
creatieve workshops aanbieden 
met een voordelige prijs.  
Creatieve cursussen & work-
shops in de Elbereveldstraat 105 
in Kerkrade 
De Vrije Akademie start ook dit 
jaar met een groot aantal cursus-
sen zoals tekenen en schilderen, 
boetseren,  abstract schilderen met 
acryl, olieverf schilderen, digitale 
fotografie, glas-in-lood, grafiek, 
edelsmeden, hobbyakademie en de 
vele mogelijkheden van textiel. De 
cursussen tekenen & schilderen 
bieden ook langere cursusperiodes 
en uiteenlopende technieken zoals 
schilderen in olieverf, acryl, aqua-
rel, portret en model, abstract 
schilderen met acryl en tekenen en 
schilderen voor jongeren. Alle 
cursussen worden gegeven in 
groepen waarin iedereen ook indi-
vidueel wordt begeleid en zijn 
eigen onderwerp, techniek en stijl 
ontwikkelt. De lessen en work-
shops worden gegeven door vak-
krachten; ‘toppers’ die vanuit hun 
opleiding en gevoel een grote 
passie en affiniteit hebben met het 
vak en dit kunnen overbrengen op 
de cursisten.  
De vakkrachten die bij ons werken 
zijn voor tekenen & schilderen: 
Esther Bour, Fia Pinkers, Wim 
Albrink, Nieke Lemmens en Harry 
van der Aart. Een nieuwe topper is 
Martijn van Erp die een korte 
cursus ‘schilderen met olieverf’ 

gaat aanbieden. Ook boetseren en 
keramiek wordt gegeven door 
ervaren docenten zoals:  Maria 
Stams, Carry Bakker en Marlies 
Noordkamp. Ook voor edelsmeden 
en digitale fotografie kunt u terecht 
bij ervaren docenten en een proef-
les volgen. Bij de meeste cursussen 
kunt u een gratis proefles volgen, 
zodat u eerst kunt kijken en erva-
ren of de cursus bevalt. Bel vooraf 
even met onze administratie via 
045-7370302 of stuur een mail 
naar info@vazom.nl  
Tevens hebben we voor het nieuwe 
cursusseizoen een speciaal jubi-
lieum workshopprogramma ont-
wikkelt waarin u kennis kunt ma-
ken en aan de slag gaat met ver-
schillende creatieve technieken 
zoals ‘ecodesign’, boetseren, schet-
sen,  insecten tekenen, boetseren 
met patronen, textiel, glas-in-lood 
etc.  
Vooropleiding kunstacademie & 
tekenen en schilderen voor jonge-
ren 
Een speciale cursus vormt de 
vooropleiding voor de kunstaca-
demie. Hier is uitgebreide informa-

tie over verkrijgbaar op de open 
dag via coördinator Nieke Lem-
mens. Deze cursus is bijzonder 
geschikt voor iedereen die een 
studie aan de kunstakademie over-
weegt en helpt jongeren goed op 
weg om de toelating tot de acade-
mie makkelijker te maken. Daar-
naast zijn jongeren die hun schilder 
–en tekenvaardigheden willen 
vergroten, van harte welkom op 
onze cursus tekenen & schilderen 
voor jongeren in 15 lessen. In deze 
cursus laat kunstenaar Nieke 
Lemmens de jongeren kennis 
maken met diverse technieken, 
materialen, kunstenaars en kunst-
stromingen. Bel voor info naar 
045-7370302 of mail naar in-
fo@vazom.nl  
Creatieve cursussen en muziek 
voor de jeugd 
In zowel Kerkrade als in Landgraaf 
kunnen kinderen kennismaken met 
diverse kunst-en knutselvormen via 
de Vrije Akademie. In 10 lessen 
‘kunst voor stoere kids’ maken de 
kinderen kennis met het werken 
met stoere materialen zoals hout, 
steen, graffiti, papier-maché etc. 

Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen 
deelnemen aan de kinderkunstate-
liers in Landgraaf en in Kerkrade. 
Striptekenen kan bij Gady Mirten-
baum op beide locaties. Tevens 
biedt de Vrije Akademie een teken-
en schildercursus voor bijzondere 
kinderen in de cursus ‘autism-art’. 
In Landgraaf start een cursus waar-
in teken- en schildertechnieken 
worden gekoppeld aan een beken-
de kunstenaar en zijn techniek. 
Naast beeldende cursussen, biedt 
de Vrije Akademie in Kerkrade 
ook  ‘muziek op schoot voor de 
kleintjes’ door Trees Verburg 
waarin kleintjes vanaf 2 jaar mu-
ziek maken met de ouders  of 
grootouders.   
Projecten ‘Creatieve maatjes’ en 
‘creatief met je buur’ 
De Vrije Akademie is in 2015 
gestart met de projecten ‘creatieve 
maatjes’ en ‘samen creatief’ in 
Kerkrade. In het project ‘samen 
creatief’ kunt u bijeenkomsten 
volgen waarin u samen met ande-
ren cursisten creatief aan de slag 
gaat met bijvoorbeeld boetseren of 
schilderen voor een laagdrempelige 

Inleveren kopij voor het 
oktober-nummer van de 
wijkkrant Westernieuws 
vóór 20 september.  
westernieuws@kerkrade-
west.nl 
Westernieuws is een uitgave van 
SND Uitgeverij Kerkrade. 
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prijs (2,50 per keer). Dit is ideaal 
als u thuis al vaker dingen maakt 
en dit graag met anderen zou wil-
len doen. U krijgt geen les van een 
docent maar helpt elkaar en maakt 
gebruik van de faciliteiten die de 
Vrije Akademie biedt. In ‘samen 
creatief’ kunt u aan de slag met 
schilderen, boetseren en hobby-
achtige activiteiten.  
U kunt vrijblijvend op werkdagen 
bellen voor een gratis cursusinfor-
matie of een gratis proefles met de 
administratie van de Vrije Akade-
mie ZOM (045-7370302), stuur 
een mail met uw vragen naar in-
fo@vazom.nl of neem een kijkje 
op onze website via 
www.vazom.nl Via de site kunt u 
ook informatie opvragen of zich 
inschrijven.  
 

Expositie Ingrid en Marlou van 
der Zalm | 2 september 2017 - 30 
september 2017 
Expositie van moeder en dochter. 
Het werk van Marlou van der Zalm 
refereert aan zowel mathematische 
als organische vormen. Moderne 
architectuur en de natuur zijn haar 
belangrijkste bronnen van inspira-
tie. Randen, contouren en lijnen - 
strak, gebogen of golvend - zijn 
prominent aanwezig in haar werk. 
Haar kleurgebruik is intuïtief, maar 
wordt ook deels beïnvloed door het 
maak- en ontstaansproces zelf. 
Kijk voor meer informatie over de 
werken van Ingrid van der Zalm op 
haar website. Dagelijks gratis te 
bezichtigen in de kruisgangen. 

Historische rondleiding Abdij 
Rolduc 
Elke zondagochtend begint om 
10:30 uur een Nederlandstalige 
rondleiding door onze abdij. Elke 
eerste zondag van de maand tevens 
een Duitstalige rondleiding om 
11:00 uur. Prijs: € 6,50 per persoon 
incl. een kop koffie of thee. Aan-
melden via receptie@rolduc.com 
of bel 045-5466888. 
 
Nationale Orgeldag | 9 septem-
ber 2017  
De Stichting Orgelkring Kerkrade 
organiseert tijdens de Nationale 
Orgeldag om 12:00 uur een concert 
in onze abdijkerk.  Tjeu Zeijen, 
voormalig stadsorganist van Kerk-
rade, bespeelt dan het “Klais-
Pereboomorgel” uit 1932. Tevens 
is er gelegenheid om het orgel te 
bekijken en eventueel te bespelen. 
Meer informatie vindt u op de 
website van de Orgelkring Kerkra-
de. 
 
Open dag Botanische tuin  
Op zaterdag 9 en zondag 10 
september is de Botanische tuin 
Kerkrade gratis toegankelijk. In het 
kader van de monumentenmaand is 
een programma samengesteld om 
de aandacht voor een aantal bij-
zondere Kerkraadse monumenten 
te vergroten. Voor de Botanische 
tuin is gekozen voor een expositie 
van de Kerkraadse kunstenares 
Jacqueline van Putten. 
Kunstenares Jacqueline van Putten 
zal op 9 en 10 september in de 

Botanische tuin een deel van haar 
werk exposeren en tevens aan het 
werk zijn. Ze boetseert voorname-
lijk vrij werk, zowel intuïtief als 
naar levend model. Een voorproef-
je is te zien op haar website: 
www.jacquelinevanputten.nl 
 
Open Monumentendag | 10 sep-
tember 2017 
Tijdens de landelijke Open Monu-
mentendag zet Abdij Rolduc haar 
deuren wijd open. Het grootste 
monument van Nederland is deze 
dag gratis toegankelijk. Dwaal 
door de eeuwenoude kruisgangen, 
geniet van de stilte in de Abdijkerk 
en verwonder u over de schoonheid 
van de Rococobibliotheek.  
 
Allekabels Kerkrade zoekt colle-
ga’s die mee willen fluiten 
Steeds meer mensen kopen van-
daag de dag van alles en nog wat 
via internet. Het aantal webshops is 
explosief gegroeid en het aantal 
producten dat er te koop is nog 
veel meer. Niet iedereen weet dat 
ook in Kerkrade een van de grote 
webshops gevestigd is: Alleka-
bels.nl 
Twee jaar geleden verhuisde dit 
bedrijf vanuit Heerlen naar het 
bedrijventerrein Dentgenbach in 
Kerkrade. In Heerlen knapte het 
bedrijf, dat intussen veel meer dan 
alleen maar kabels verkoopt, vol-
komen uit zijn jasje. Nu is alleka-
bels.nl een allround elektronicabe-
drijf met een webshop waar meer 
dan 170.000 producten te koop zijn 
en waar zo’n anderhalf miljoen 

klanten per jaar komen shoppen. 
Al die producten die de klanten 
kopen worden door de logistieke 
afdeling van allekabels.nl ingepakt 
en verzendklaar gemaakt en voor 
die afdeling zoekt Allekabels nu 
versterking van het team. Die 
versterking wordt gezocht in men-
sen die òf een bijbaantje zoeken òf 
die als parttimer of fulltimer (20 tot 
38 uur) willen werken. Inmiddels 
werken er in totaal meer dan 100 
mensen bij Allekabels, maar je 
hoeft er niet bang te zijn dat je als 
nieuweling “nr. 108” gaat zijn. Er 
is een goede sfeer in dit bedrijf en 
mensen krijgen er volop kansen tot 
zelfontplooiing. 
Dus als jij ook fluitend naar je 
werk wil, dan moet je vooral snel 
solliciteren via de website van 
allekabels.nl 
 
Citroën A T/M ZX Markt  
Waan jezelf in Frankrijk tijdens de 
Citroën A T/M ZX-Markt 
Op zondag 24 september beleeft 
de Citroën A T/M ZX-Markt haar 
vierde 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. Wandel rond over het 
emplacement waar sfeervolle 
Franse muziek klinkt, geniet van 
lekker bourgondisch eten bij onze 
Brasserie Perron 4 en maak een rit 
door het mooie Zuid-Limburgse 
landschap met de nostalgische 
treinen van de Miljoenenlijn. 
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Liefhebbers van Franse auto’s zijn 
van harte uitgenodigd om met hun 
eigen Franse auto naar de Miljoe-
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 okto-
ber rijdt de Miljoenenlijn elke 
woensdag en zondag volgens 
dienstregeling. Ook tijdens de 
Citroen A T/M ZX-Markt rijd je 
met de Miljoenenlijn langs de 
allermooiste plekjes van het Zuid-
Limburgse Heuvelland! 
De Citroën A T/M ZX-Markt is 
gratis toegankelijk. Meereizen met 
onze treinen kan met een reguliere 
dagkaart. Koop deze treintickets 
via de speciale ticketpagina op 
www.zlsm.nl. 
 
Rondleiding en bezoek aan wijn-
gaard | 24 september 2017 
Elke vierde zondag van de maand 
kunt u bij Abdij Rolduc een (ver-
korte) historische rondleiding met 
aansluitend een bezoek aan de 
wijngaard reserveren. Tijdens de 
rondleiding bezoekt u de abdijkerk 
met crypte en de rococobibliotheek 
(ca. 1 uur). Vervolgens gaat u 
samen met de gids naar de wijn-
gaard, waar een winzer u iets over 
onze wijngaard en de wijn zal 
vertellen (ca. 1 uur). Aanvang: 
10:00 uur. Prijs: € 8,50 per persoon 
incl. een kleine proeverij. Aanmel-
den kan tot zaterdag 17:00 uur via 
receptie@rolduc.com of via 045-
5466888. 
 
Soep, met een verhaal 
Iedere laatste donderdag van de 
maand organiseren de kunstenaars 
van Werkplaats K een gezellige 
soepavond in het voormalige 
schoolgebouw van Sancta Maria. 
Tijdens deze bijeenkomst is er tijd 
voor een verhaal, iedere maand 
een ander thema. Iedereen is 
welkom! 
De soep wordt op donderdag 28 
september vanaf 18.00 uur geser-
veerd. Adres Werkplaats K: Elbe-
reveldstraat 105 in Kerkrade-
West. Er is een kleine bijdrage 
voor de zelfgemaakte soepen, 
brood, en beleg. 
 
Studenten Zuyd Hogeschool  

Vanaf september gaan 
er weer ca. 80 studen-
ten in gemengde groe-

pen werken aan vraagstukken in 
Kerkrade-West rondom duur-
zaamheid, mobiliteit, levensloop-
bestendigheid, locale economie, 
sociale structuur, openbare ruimte, 
etc.; kortom aan de 'vitaliteit' van 
Kerkrade-West.  
In deze periode werken de studen-
ten aan vraagstukken die uit de 
locale gemeenschap en betrokken 

partijen komen. Bovendien zullen 
de studenten zelf analyses maken 
om een goede beoordeling te ma-
ken van de stand van zaken, van de 
bredere context, van dwarsverban-
den, etc. De studenten krijgen in 
dit project dus geen vastomlijnde 
opgave aangereikt. Het beoogde 
resultaat bestaat uit (ont-
werp)voorstellen voor verbetering 
van de vitaliteit van Kerkrade-
West (m.b.t. infrastructuur, kwali-
teit en diversiteit van woningen, 
sociale structuur, toegankelijkheid, 
winkelconcepten etc.) die aanslui-
ten bij de locale behoefte. 
 
Bedevaart naar Banneux 
Op woensdag 11 oktober 2017 
zullen de parochies van Kerkrade-
West, in samenwerking met de 
bedevaartsorganisatie 'Huis voor 
de Pelgrim', voor het eerst op 
bedevaart gaan naar Banneux. 
De bus voor de bedevaartgangers 
zal om 07.45 uur vertrekken vanaf 
de kerk van Terwinselen.  
Het dagprogramma ziet er als volgt 
uit: 10.30 uur koffie na aankomst; 
11.00 uur Eucharistieviering met 
aansluitend processie naar de bron; 
12.30 uur warme lunch in restau-
rant; 14.15 uur rozenkransgebed; 
15.00 uur lof met ziekenzegening; 
15.45 uur samenzijn met koffie en 
vlaai; 16.45 uur vertrek. Er is 
tussendoor voldoende gelegenheid 
om zelf ook nog rond te lopen over 
het heiligdom of in de winkeltjes 
rond te kijken. 
 De kosten voor deze bedevaart 
zijn: buskosten € 20,- p.p.. Of: de 
buskosten inclusief koffie, warme 
lunch en koffie en vlaai bedragen € 
43,75 per persoon.  
U kunt zich aanmelden vóór  15 
september 2017 via het parochie-

kantoor van Terwinselen (tel.045-
5412581), tijdens de spreekuren op 
maandag, woensdag en vrijdag van 
10.00 - 11.00 uur.  
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met Thijs Peeters 
tel. 045-5416248. 
 
Dagtrip naar kerstmarkt Köln 
Dit jaar wordt een dagtrip naar de 
kerstmarkt in Köln georganiseerd 
door de parochies Kerkrade-West. 
Naast de verschillende kerstmark-
ten op de diverse pleinen in deze 
eeuwen oude stad, zijn er nog de 
vele winkels in advent- en kerst-
sfeer. Dit alles nodigt uit om aan 
het begin van de Advent al in een 
zekere kerststemming te komen. 
 De dagtrip staat gepland, in de 
eerste week van de Advent, op 
maandag 4 december. De bus 

vertrekt om 08.30 uur en thuis-
komst wordt 's avonds rond 20.30 
uur verwacht. De opstapplaats voor 
de bus is St. Hubertuslaan (bij de 
kerk van Terwinselen). De kosten 
bedragen € 17,50 per persoon. 
Aanmelding verloopt via het paro-
chiekantoor van Terwinselen, St. 
Hubertuslaan 80, tel. 045-5412581, 
op maandag, woensdag of vrijdag 
tussen 10.00 - 11.00 u. 
 

 
 


	Westernieuws september 2017 deel 1
	Westernieuws september 2017 deel2

