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Voor € 4,75

25 jaar in KERKRADE-WEST

Op dinsdag 7 maart verzorgt Olaf 
Op den Kamp voor IVN Kerkrade 
een lezing over natuurgebieden en 
tuinen rondom Wenen. Wenen staat 
bekend om zijn prachtige kerken, 
musea, de Sachertorte en Johann 
Strauss. Daarnaast heeft Wenen 
fraaie parken als dat bij Schloss 
Schönbrunn, de Belvedere-paleizen 
en de Botanische tuin. Hiervoor is 

er in deze lezing speciale aandacht. 
Ook is rondom Wenen veel natuur 
te vinden. Een bijzonder Nationaal 
Park zijn de Donau-Auen. Langs 
de Donau liggen uitgestrekte 
ooibossen vol voorjaarsbloeiers 
als Sneeuwklokjes, Daslook, Bleke 
schubwortel en Gele anemoon. 
Langs het water leven Bevers en in 
de stille plassen zwemmen Moeras-

schildpadden. De Neusiedler See 
is het westelijkste steppemeer van 
Europa met in de dichte rietkragen 
allerlei zangvogels en reigerach-
tigen. Dit is een zoutmeer met er-
omheen allerlei kleine wateren met 
eveneens een hoog zoutgehalte 
die ’s zomers vaak droogvallen, de 
zogenaamde Lacken. Deze trekken 
allerlei steltlopers en eenden aan. 
In de steppes grazen Hongaarse 
steppenrunderen, Waterbuffels 
en Mangalitza-varkens. Voormali-
ge zandgroeves worden gebruikt 
door Bijeneters. Langs de rivier de 
March, die de grens tussen Oos-
tenrijk en Slowakije vormt, leven 
diverse soorten oertijdkreeften, 
primitieve ongewervelden die zich 
hebben aangepast aan het ritme 
van overstromingen en droogvallen 
van de rivier. In de bomen broeden 
Ooievaars en in de dichte bossen 
leven Wilde zwijnen en Bevers. In 
de Hainburger Berge zijn bijzondere 
planten te vinden evenals warm-
te-minnende dieren als de Konings-
page en de Smaragdhagedis. De 
prachtige tuinen van Schloss Hof en 
Stift Melk komen eveneens aan bod. 
Deze lezing vormt een inleiding op 
een reis naar Wenen van 28 april 
t/m 7 mei 2023 onder leiding van 
Olaf Op den Kamp. Meer informatie 
via ivn.kerkrade@gmail.com.

Aanvang: 20.00 uur in het Sjeve-
methoes, Sint Pieterstraat 3, 6463 
CS Kerkrade.

LEZING OVER NATUUR EN TUINEN WENEN

mailto:ivn.kerkrade%40gmail.com?subject=
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VACATUREBANK 
KERKRADE-WEST

Actieve wandelaars
Actieve wandelaars gevraagd om 1 
of 2 keer per maand met buurtbe-
woners een wandeling te maken in 
de omgeving. Gedacht wordt aan 
nader te bepalen vaste dagen in de 
maand een wandeling te maken 
van ongeveer 5-10 km. Start en 
eindpunt Buurtkamer Gracht.
Informatie: bewonersplatform@
kerkrade-west.nl

Buurtvertegenwoordigers
Het Bewonersplatform Kerkra-
de-West vraagt personen die actief 
willen meedenken over het wel en 
wee van hun buurt. Woont u in een 
van de buurten van Kerkrade-West 
en zoekt u een mooie invulling van 
uw vrije tijd neem dan contact op 
met het Bewonersplatform.
Informatie: bewonersplatform@
kerkrade-west.nl

Verenigingen kunnen hun vacatu-
res voor vrijwilligers aanmelden 
bij de redactie.

WERKPLAATS K
HELPT JE DE WINTER DOOR!

Koud in huis? Behoefte aan gezel-
schap? De kunstenaars van Werk-
plaats K maken op 7 en 21 maart een 
gezonde, zelfgemaakte soepmaaltijd 
met brood en koffi  e na. Deze wordt 
opgediend om 18.00 uur.

Presentaties
Op 7 maart vindt na de koffi  e een presentatie plaats van de stichting Beel-
dentuin Rolduc. Op 21 maart presenteert Angelo Verbruggen foto’s van zijn 
Afrikareis onder de titel: ‘Ander beeld van Kenia’.

Iedereen is welkom en de bijdrage is vanaf 0 euro. Wat je kunt missen dus 
of…gratis! Aanmelden via de inschrijfl ink op www.werkplaatsk.nl
Adres: Elbereveldstraat 105 in Kerkrade-West.

DAK- EN THUISLOOSHEID ONDER 
JONGEREN… IN PARKSTAD?

In Nederland zijn circa 11.000 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren 
(18-25 jaar). Waarschijnlijk is dit slechts het topje van de ijsberg. De afge-
lopen tijd is volop aandacht voor deze jongeren en hun problematiek.

Het Credohuis
Kerkrade heeft een plek waar een aantal van deze jongeren onderdak 
mogen vinden. Het Credohuis. In het Credohuis, proberen ze er alles aan te 
doen om deze kansrijke jongeren tot bloei te brengen en terug te helpen 
naar een goede, stabiele plek in de maatschappij. Ze bieden ze een stabiele 
thuissituatie, waarin ze veel liefde, tijd en aandacht ervaren. 
Tijdens deze avond kom je meer te weten over de problematiek en wat de 
oorzaken zijn die leiden tot dak- of thuisloosheid. Ook zal een oud-bewoon-
ster haar bijzondere verhaal vertellen. Uiteraard is er ruimte voor het stellen 
van vragen en het uitwisselen van gedachten over deze problematiek.
HuB. | di. 14 maart | 19:00 – 21:00 uur | Gratis | vooraf aanmelden via 
info@bibliotheekkerkrade.nl of bel 045 763 0520.

PARKSTAD
IN GESPREK
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GaiaZOO voor de vierde keer ANWB’s 
Leukste Uitje van Nederland
Op Valentijnsdag werd in 
Nijkerk voor de 13e keer de 
ANWB-award uitgereikt 
voor het leukste uitje van 
Nederland. De Limburg-
se dierentuin GaiaZOO 
werd voor de vierde keer 
uitgeroepen tot winnaar 
van deze verkiezing en 
won daarmee opnieuw de 
gouden award. De zilveren 
en bronzen award werden 
door Attractiepark Toverland 
en Diergaarde Blijdorp in ont-
vangst genomen. Ruim 96.000 
stemmen zijn uitgebracht door 
ANWB-leden, zowel op landelijk 
niveau als per provincie, zij hebben 
tijdens de verkiezing gestemd op 
het uitje dat zij het meest waarde-
ren. GaiaZOO won eerder goud in 
2020, 2018 en 2013 en stond in de 
afgelopen dertien jaar maar liefst 
negen keer in de landelijke top drie. 
Van alle Nederlandse dagattracties 
mocht alleen de Efteling zich vaker 
het Leukste uitje van Nederland 
noemen.
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GAIAZOO LEUKSTE UITJE!

GaiaZOO blijft zich verder ontwikke-
len en de komende jaren wordt het 
toevoegen van nieuwe, bedreigde 
diersoorten gecombineerd met het 
optimaliseren van bestaande dierver-
blijven. Zo wordt in de loop van dit 
jaar het verblijf voor Zuid-Amerikaan-
se boshonden midden in het hart van 
het park onder handen genomen. 
In dit waterrijke gebied met prach-
tige sequoia’s en moerascipressen 
wordt een heel bijzonder leefgebied 
gecreëerd voor zwarte brulapen en 
zeer bedreigde mantelaapjes. Organi-
sche vormen, natuurlijke materialen 
en een ideaal leefgebied voor de 
dierlijke bewoners vormen de vaste 
ingrediënten van de kenmerkende 
huisstijl van GaiaZOO. 

GaiaZOO blijft groeien en is behal-
ve voor dieren ook leuk voor men-
sen getuige deze vierde gouden 
ANWB-award.
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LEEF VRUNG VAN ÓS 
MODDERSJPROACH,
LEEF VRUNG VAN D’R 
WAUWEL,

Ózze nieëkste Dialekoavend is óp  
zamsdieg d’r 18de meëts 2023
um 20.00 oer in ’t Westhoes, aan de 
Annemoonsjtroas i Kirchroa-West. 
‘t Weëd werm inne sjunne oavend 
mit jediechte, kótte jesjiechtens, 
moeziek en jezank . 

Aaf en tsouw zalt uur e tröansje 
voetveëje, óch van d’r laach. 
Als trui jeste van ós oavende hat uur 
bis d’r 3de meëts de jeleëjenheet 
uung kate tse reservere, vuurdat ze 
in d’r vuurverkoof junt.

Wie reserveert uur?
Uur kant bij miech reservere en ’t 
jeld uvvermaache óp rechnoeng 
nommer NL40INGB0002439626 
óp naam van J.J.M. Vandeberg eff e 
d’rbij  aajeëve  “kate dialekoavend”
De kate koste € 10,00. Vanaaf ’t mo-
ment dat betsaald is zunt de kate 
jereseveerd. De kate ligke dan d’r 
18de meëts bij d’r i-jank van d’r zaal 
vuur uuch veëdieg!

D’r dialkoavend is óp zamsdieg d’r 
18de meëts 2023 um 20.00 oer
in ’t Westhoes, aan de Anne-
moonsjtroas i Kirchroa-West.

Voorverkoop
o.a. Boekhandel Schreurs De Mijn-
lamp Graverstraat 68

Wil je geinformeerd blijven?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief:
www.werkplaatsk.nl

Kunstenaars van waarde in de wijk
Elbereveldstraat 105, 6466 JM Kerkrade  06 411 35 101
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Zondag 26 maart vanaf 15 uur in 
de Grote Kerk Eygelshoven. 
Kom kijken en luisteren naar Het 
verhaal van oorlog en bevrijding
Historische legervoertuigen voor 
de kerkdeur, wapperende vlaggen 
aan de gevels. En ín de kerk brengt 
een verteller het verhaal van oorlog 
en bevrijding tot leven. Er zijn 
geluidsfragmenten, levensgrote 
foto’s en bewegende beelden. En 
als toetje: een vrolijk miniconcert 
met Glenn-Millermuziek door onze 
eigen harmonie Sint Caecilia.

In de Grote Kerk aan de Portbeem-
den in hartje Eygelshoven vindt 
zondag 26 maart een uniek evene-
ment plaats. Iedereen die dat wil 
kan er die middag tussen 15.00 en 
16.30 uur vanuit de kerkbanken 
komen luisteren en kijken naar Het 
Verhaal van Oorlog en Bevrijding.
Het priesterkoor fungeert die mid-
dag als podium en wordt uitgerust 
met een levensgroot scherm. Tien-
tallen foto’s uit de Tweede Wereld-
oorlog en unieke fragmenten uit 
bewegende beelden vertellen het 
verhaal over die bange en wrede 

periode in onze geschiedenis. Er is 
aandacht voor het monument aan 
de Kerkberg, dat herinnert aan het 
bombardement van juli 1941. En 
ook de levensloop van de joodse 
familie Levy uit de Laurstraat wordt 
verteld; van hen heeft niemand de 
oorlog overleefd.

HET VERHAAL VAN OORLOG EN BEVRIJDING

GESPREKSGROEP VOOR MANTELZORGERS

Mantelzorgers maken doorgaans hetzelfde mee en kunnen hierin veel 
voor elkaar betekenen. In een groep kunnen zij door begrip, tijd, aandacht 
en het delen van ervaringen vaak beter grip krijgen op hun gezamenlijke 
onderwerp.  Ruggesteun en Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad orga-
niseert gespreksgroepen voor mantelzorgers waarin het elkaar ontmoeten 
centraal staat.
Waar en wanneer vindt deze bijeenkomst plaats?
• Hambos Kerkrade, Kapellaan 2, 6461 EH Kerkrade
• 2e donderdag van de maand van 14.00-16.00

m.u.v. zon- en feestdagen en de maanden juli en augustus
• Aanmelden is niet verplicht
• Voor de meest actuele agenda verwijzen wij naar onze website:

www.mantelzorgparkstad.nl
Het gelijkwaardig delen van de ervaringen en het samenzijn is een groot 
goed. Het delen van zorgen, kunnen vragen hoe de ander iets aanpakt, 
emotioneel ondersteunen en het uitwisselen van praktische tips staan cen-
traal. Er wordt steun en (h)erkenning bij elkaar gevonden. 
Er zijn twee begeleiders aanwezig die zelf ervaring hebben met het bieden 
van mantelzorg. 
Mocht u voorafgaande meer informatie wensen? 
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 045 211 40 00 of via 
info@mantelzorgparkstad.nl

Na de pauze klinkt er een vrolijke-
re noot, dan ligt de aandacht op 
‘bevrijding’. Harmonie Sint Caecilia 
verzorgt een verrassend mini-con-
cert met Glenn Miller-muziek uit de 
jaren veertig,  met nummers als In 
the Mood en Moonlight Serenade. 
Enkele solisten zingen live het liedje 
over Lili Marleen. En ook kinderkoor 
De Zanglijsters treedt op.
‘Het Verhaal van Oorlog en Bevrij-
ding’ op zondag 26 maart is ook ge-
schikt voor kinderen. De uitvoering 
is gratis toegankelijk voor iedereen. 
Wel is er een vrije gave waar een 
donatie kan worden achtergelaten 
ten behoeve van de restauratie van 
het grote glas-in-loodraam.
De multimediale productie is een 
initiatief van de werkgroep 100 jaar 
Grote Kerk. De werkgroep organi-
seerde vorig jaar al enkele feeste-
lijkheden ter herinnering aan de 
ingebruikname van de Grote Kerk 
in 1922. Hoogtepunt was het eeuw-
feest op 26 juni met een pontificale 
hoogmis en een groot buffet met 
vierhonderd deelnemers aan één 
grote lange tafel die toen in de Sint 
Jansstraat stond opgesteld. 

https://www.mantelzorgparkstad.nl
mailto:info%40mantelzorgparkstad.nl?subject=
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Verrassing bij JETTEN-mode, i.v.m. 
90-jarig jubileum in Terwinselen.

Mode van nu met service van toen!
Zaterdag 18 maart a.s. wordt er 
gefeest bij JETTEN-mode, in ver-
band met het 90-jarig jubileum van 
de zaak. Maar er is veel meer: vanaf 
die dag, 18 maart wordt de huidi-
ge mede-eigenaar Anita Jetten 75 
jaar en ze werkt dan 60 jaar bij haar 
familiebedrijf.
De mode (en schoenen) zaak is een 
begrip in de verre omgeving.
Op d’r Sjtaat is het goed onderne-
men, wat nog steeds zo is. Inmid-
dels behoort JETTEN-mode tot een 
van de oudste familiebedrijven van 
Kerkrade. 

De jaren 70 deed haar intreden, 
mijnsluitingen enz. enz. Leegloop 
van veel kleine zelfstandigen in de 
wijk Terwinselen, maar ook in heel 
Parkstad. Anita Jetten werkte toen 

al enkele jaren bij haar ouders in de 
zaak. In 1963 leerde ze haar huidige 
man Ger kennen met carnaval in 
Meerssen. Deze is in 1969 in dienst 
getreden van het familiebedrijf Jet-
ten, want de gezondheid van haar 
vader Josef liet na. Anita en Ger 
hebben samen het assortiment ge-
wijzigd en gespecialiseerd. Ger was 
een begrip voor kinderschoenen 
in bijna heel Zuid-Limburg. Anita 
verzorgde samen met een team van 
mannequins voor top modeshows.  
Beide zijn steeds actief betrokken 
bij hun omgeving en nu gaan feest-

vieren waar u als klant van kunt 
profiteren.
De acties starten op zaterdag 18 
maart a.s. Voor iedere dame die in 
Parkstad op 18 maart 2023,  90 jaar 
wordt ontvangt een cadeaubon van 
90 euro en die dames die 75 jaar of 
60 jaar wordt op deze dag ontvan-
gen naar hun leeftijd het bedrag 
van 75 resp. 60 euro. Natuurlijk bij 
overleg van paspoort of een ander 
legitimatiebewijs.

De verkoopacties starten vanaf 18 
maart 90 dagen en bij aankoop van 
iedere 100 euro ontvangt iedere 
klant een cadeaucheque van 20 
euro, die het hele jaar te besteden is 
tot 31 december 2023.
Loop eens binnen bij dit drie dub-
bel jubilleum feest op d’r Sjtaat en 
profiteer van de acties.

Ons devies blijft: Mode van nu met 
service van toen.

VERRASSING BIJ JETTEN MODE
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Inloopkoffi  euurtje
Elke maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 
16.00 uur behalve woensdag 15 maart i.v.m. verkie-
zingen

Ombudsman PvdA
Woensdag 5 april van 19.00 tot 20.00 uur. De om-
budsman kan helpen bij diverse persoonlijke zaken 
zoals uitkeringen, toeslagen, belastingen en energie. 
Vrije inloop.

Creatief Allerlei
Dinsdag 7 maart van 13.30  tot 16.00 uur 
Heb je ook zin om een middag creatief bezig te zijn? 
Bel dan even met Finy Reubsaet 06 47 33 12 03

Spreekuur wethouder John Roland
Inloopspreekuur woensdag 8 maart 18.30-19.30 uur.

Verkiezingen Provinciale staten en Waterschappen
Woensdag 15 maart doet de Buurtkamer dienst 
als stemlokaal. Er zijn dan geen andere activiteiten 
mogelijk.

Spreekuur Burger Belangen
Donderdag 16 maart van 19.00 tot 20.00 uur.

MAANDPROGRAMMA BUURTKAMER GRACHT

Buurtkamer Gracht, Massabiellestraat 17 | 045 851 39 02 | Postadres: Postbus 1166, 6460 BD Kerkrade

Volgende uitgave 1 april 2023, 
inleveren kopy vóór 15 maart 
2023 
westernieuws@kerkrade-west.nl

Zijn er zaken die u wilt bespreken met een van de BB 
raadsleden, dan is dit een goede gelegenheid. 
Aanmelden niet nodig.

Bloemschikken
Donderdag 23 maart om13.30 uur. Informeren bij Bernie 
Thomas. 06 14 29 16 93 voor de volgende bijeenkomst.

Hulp nodig bij het opschonen van je laptop?
Bel met Ger Valkenburg 06 51 14 87 97 voor een af-
spraak. Wij  zijn ook aanwezig tijdens het koffi  e uurtje 

Heel Kerkrade Bakt!!
Heb je ook zin om te komen bakken? De volgende bak-
middag is op dinsdag 28 maart om 13.00 uur. Meld je 
aan bij Tiny 0610473297

Kom op de Soep
Vrijdagmiddag 31 maart soepmiddag, aanvang 13.00 uur

Actuele informatie
Informatie over de activiteiten in de Buurtkamer Gracht 
vind je op onze facebookpagina @buurtkamergracht. 
Volg ons en doe mee!

Bel:06 237 740 05  voor het maken van een vrijblijvende
afspraak om uw wensen door te nemen.

Bel Bij sterfgeval: 
045 532 01 12

(dag en nacht bereikbaar)

Kloosterraderstraat 14a, Kerkrade
Dr. Poelsstraat 24, Heerlen

Paffen
Uitvaartverzorging

- Wij verlenen onze uitvaartdiensten voor alle verzekeringen -

GGoed geregeloed geregeldd ........................

een gerust gevoeleen gerust gevoel........

Úw uitvaart:


