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Voor € 4,75

25 jaar in KERKRADE-WEST

Op 10 november wordt jaarlijks de 
landelijke Dag van de Mantelzorg 
georganiseerd. Ieder jaar worden 
de mantelzorgers op deze dag 
bedankt voor de zorgen voor hun 
naasten. Het thema is `Held, dat 
mag ook wel eens gezegd worden’.
Zes gemeenten te weten: Heerlen, 
Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, 
Simpelveld / Bocholtz en Voeren-
daal hebben besloten dit jaar hun 
mantelzorgers gezamenlijk in het 
zonnetje te zetten. 
Dit jaar zal er een filmmiddag en 
avond georganiseerd worden in 
Filmhuis De Spiegel in de voorma-
lige Royal bioscoop in Heerlen. De 
film die vertoond wordt is de film 
‘Wei’ die zowel in de middag als in 
de avond draait.

‘Wei’ is een documentaire van Ruud 
Lenssen waarin hij het dementie- en 
mantelzorgtraject van zijn ouders 
vastlegt. Vader Jac heeft zijn eigen 
paradijsje gecreëerd: een hectare 
natuurgrond met paarden, kippen 
en een moestuin. De wei is zijn 

levenswerk en Jac is vastberaden 
ervoor te blijven zorgen, juist nu 
bij hem dementie is geconstateerd. 
De natuur en haar dieren geven Jac 
troost en houvast in een steeds ver-
warrender bestaan. De documentai-
re ontleent zijn naam aan een stuk 
weiland bij Horst, Noord-Limburg, 
idyllisch gelegen aan een bosrand.

Ruud Lenssen zal de film inleiden 
en is tijdens de nazit aanwezig om 
met mantelzorgers van gedachten 
te wisselen.

U bent van harte welkom op 8 
november voor de voorstelling om 
14.00 uur of om 20.00 uur. 
U wordt ontvangen met een kopje 
koffie en een stukje vlaai en er is 
een drankje na de film. De zaal gaat 
open om respectievelijk 13.15 uur 
en 19.15 uur.
We vragen u hiervoor in te schrijven 
bij het steunpunt voor mantelzorgers 
Parkstad. Dat kan via: info@mantel-
zorgparkstad.nl of via 045-2114000.
Er is helaas geen mogelijkheid om 
introducées mee te nemen. 

VIERING DAG VAN DE MANTELZORG 2022 OP 8 NOVEMBER
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VACATUREBANK 
KERKRADE-WEST

Activiteitenbegeleider(ster) voor 
bloemschikken (8-10 personen).
Werkzaamheden omvatten het 
samenstellen van het programma, 
eventueel inkopen van ontbreken-
de materialen en het begeleiden 
van een enthousiaste groep deel-
nemers, 2 dagdelen per maand. 
Locatie Buurtkamer Gracht.
Informatie: bewonersplatform@
kerkrade-west.nl

Gastvrouw Buurtkamer Gracht. 
Ontvangen van buurtbewoners 
in de Buurtkamer tijdens de vrije 
inloopuren, koffi  ezetten en na af-
loop opruimen. 1 middag per week. 
Locatie Buurtkamer Gracht.
Informatie: bewonersplatform@
kerkrade-west.nl

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

VASTELOAVEND WIE VRUIER
Op vrijdag 18 november organiseert de 
VVKW i.s.m. de Centrale voor Ouderen en 
Beleef Kerkrade in ‘t Westhoes aan de Ane-
monenstraat ‘Vasteloavend wie vruier’. Met 
optredens van Duo de Radies, De Sjtech-
neelltjer, Los Mar Joa, Buuttereedner, Jack 
Vinders, Wiesse Sjwaam, Villa Dancers en DJ.
Aanvang van de avond 18.00 uur, 
zaal open vanaf 17.00 uur.
Entree : € 7.50
Voorverkoop: Schreurs Drukkerij Graver-
straat 68 en Primera Carboonplein.

Onder het motto ‘Vasteloavend Wie 
Vruier’ presenteren wij een speciale 
avond voor de senioren. De artiesten 
zullen naast hun eigen repertoire ook 

Kerkraadse en Duitse vastelaovendsslajere 
van vroeger zingen. De presentatie is in handen van 

  niemand minder dan Jack Vinders.

PAROCHIES KERKRADE- WEST
VIERINGEN ALLERHEILIGEN 
EN ALLERZIELEN
In het weekend van zaterdag 29 en 
zondag 30 oktober staan alle vierin-
gen in de kerken van Kerkrade-West 
in het teken van Allerheiligen en 
Allerzielen. Het hoogfeest Allerhei-
ligen wordt gevierd met HH.Missen 
in de parochiekerk van Kaalheide/
Heilust op zaterdagavond om 18.00 
uur en op zondagochtend om 09.30 
uur in de kerk van Terwinselen en 
11.15 uur in de kerk Spekholzer-
heide/Gracht. Op zondagmiddag 
30 oktober zullen de overlede-
nen worden herdacht tijdens het 
Allerzielenlof. Daarbij zullen ook de 
begraafplaatsen worden gezegend 
voor of na afl oop van het Allerzie-
lenlof. In de parochiekerk H.Marti-

nus wordt tijdens het Allerzielenlof 
van 15.00 uur de overledenen 
herdacht van de parochies Spekhol-
zerheide en de Gracht. Voorafgaand 
aan het lof worden de graven op de 
begraafplaats Gracht om 14.00 uur 
gezegend en aansluitend na afl oop 
van het lof de graven op het kerk-
hof Spekholzerheide. In de H.Jozef 
parochiekerk Kaalheide wordt ook 
om 15.00 uur het Allerzielenlof 
gevierd voor de overledenen uit 
de wijken Heilust, Kaalheide en 
Terwinselen. Na het lof worden de 
graven op het kerkhof van Kaalhei-
de gezegend. De zegening van de 
graven op het parochiekerkhof van 
Terwinselen zal plaatsvinden na de 
H.Mis van 09.30 uur die zondagoch-
tend. Alle vieringen worden op een 
gepaste wijze muzikaal opgeluisterd.
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JUBILEUM 6X11 JAAR VVKW

Op 26 november aanstaande is het niet Kirchroa-West Alaaf maar is het 
voor één dag Kölle Alaaf. In het kader van ons jubileum, 6x11 jaar VVKW, 
organiseren wij een heuse Kölsche oavend met als hoogtepunt optredens 
van de topbands van d’r Kölner Karneval: ‘Die Räuber’ en ‘Die Bläck Fööss’. 
Wij zouden het uiteraard erg op prijs stellen als jullie ons jubileum willen 
steunen en ook aanwezig zijn bij deze jubileumavond, die gehouden wordt 
in de Music Dome gelegen naast het Parkstad Limburg Stadion. Kaarten 
kosten € 39,00 per stuk. Kijk voor meer informatie en het bestellen van 
tickets op onze website www.vvkw.nl. 

WEST BEATS
Naast deze topavond organiseren wij ook een supergaaf feest: West Beats. 
Speciaal voor de middelbare schooljeugd (13-18 jaar). Tijdens deze avond 
treden niet alleen de regionale toppers Danny Pouwels en Kevin S op maar 
ook de BN’ers Bram Krikke Ft. Stefan & Sean. Daarnaast bieden we een 
podium voor onze eigen jeugd DJ Tim en DJ Deno. Ook deze avond vindt 
plaats in de Music Dome en wel op vrijdag 18 november aanstaande. De 
tickets voor deze avond kosten € 8,50 per stuk en zijn eveneens te bestellen 
via onze website. 

VOGELSHOW 
KANARIEVERENIGING 
SPORTKWEKERS
Na 2 jaar corona stilstand mogen 
wij U wederom begroeten op onze 
vogelshow. Deze vindt plaats op 
zaterdag 19 en zondag 20 novem-
ber 2022. De openingstijden zijn: 
Zaterdag van 13.00 uur tot 19.00 
uur en Zondag van 11.00 uur tot 
16.00 uur.

Er zullen naar schatting 100 tot 125 
vogels tentoongesteld worden.
De tentoonstelling vindt plaats in 
Café-Zaal Heidsjer Tref, Patronaats-
traat 19 te Spekholzerheide.
De inkom is gratis en wij verheugen 
ons op Uw komst.

Bestuur en leden Sportkwekers

Cursisten van Atelier Daan tonen 
hun mixed media schilderwerk in 
een speciaal voor hen ingerichte 
overzichtsexpositie in de mooie 
ruimtes van WerkplaatsK op de 
Elbereveldstraat 105 in Kerkrade.

De expositie wordt op zaterdag 29 
oktober om 15.00 uur offi  cieel geo-
pend omlijst met live muziek en een 
drankje. Als je overweegt eens mee 
te doen met een cursus of work-
shop, dan is deze expositie een heel 

 KIJK, LUISTER, VERWONDER EN VERBIND
29 en 30 oktober Cursistenexpositie in het Atelier van Daan!

mooi moment om de kunstenaar 
achter het werk te spreken, erva-
ringen te beluisteren en eens een 
kijkje te nemen in het Atelier van 
Daan. Wees welkom, neem gerust 
vrienden en familie mee!

Offi  ciële opening om 15.00 uur
Zaterdag 29 oktober van 13.00-
18.00 uur en zondag 30 oktober van 
13.00-17.00 uur. 

www.atelier-daan.nl

MAAND VAN DE 
GESCHIEDENIS 
IN OKTOBER

Oktober is de Maand van de 
Geschiedenis, het grootste geschie-
denisevenement van Nederland. 
Onder het motto ‘Ontdek gisteren, 
begrijp vandaag’ wordt landelijk 
met het thema Wat een ramp! 
geschiedenis voor het voetlicht 
gebracht. Ook Bibliotheek Kerkrade 
e.o doet mee en organiseert een 
aantal lezingen. 

Lezing ‘De evacuatie van Kerkrade: 
een ooggetuigenverslag’ door Hub 
Schetters
Dinsdag 18 oktober, 14.00-15.30 uur  
Hub.Bibliotheek Kerkrade

Kosten en aanmelden
De lezingen zijn gratis voor bieb-le-
den. Niet-leden betalen €2,50. Voor-
af aanmelden via  info@bibliotheek-
kerkrade.nl of 045 – 763 0520 
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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:

Kerngroep Terwinselen van Impuls 
organiseert in ’t Sjtaaterhoes aan 
de Schaesbergerstraat 27a in 
Kerkrade verschillende activiteiten 
voor volwassenen/senioren. 
Bij enkele groepen is weer plek:

• bij de Yogagroep van woensdag
ochtend (10.30 tot 11.30 uur), en 

• bij de groep Body & Mind van de 
vrijdagmiddag (van 14.00 tot 15.00 
uur). 

Yoga is een rustige bewegingsvorm 
waarin aandacht is voor houding, 
meditatie, visualisaties en ademha-
lingsoefeningen.

Body & Mind is een rustige bewe-
gingsvorm en combineert yoga-oe-
feningen met Tai Chi-oefeningen. 
Het geeft meer balans en helpt 
vallen te voorkomen.

Voor meer informatie en aanmel-
den kunt u contact opnemen met 
mevrouw Bertie Boss, via telefoon-
nummer 06 1528 5666.

MEEDOEN AAN YOGA OF BODY & MIND? 
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ADVENTMARKT
FIRENSCHAT

Op Zondag 27 november heeft 
Wijkzorgcentrum Firenschat, gele-
gen aan de Schaesbergerstraat 25,  

Kerkrade West weer een Advent 
Markt van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Onder het genot van een kopje 
koffie met gebak kunt u gezellig di-
verse kraampjes bezoeken of mooie 

prijzen winnen bij de verloting. 

U komt toch ook weer !

DEBAT OVER 
DE LEVENDIGE STAD

Tijdens de foto-expositie ‘The 
Living City’ in Werkplaats K vindt 
op zondag 16 oktober een debat 
plaats over ‘de levendige stad’.
Centraal hierin staat de vraag wat 
een stad levendig maakt en op 
welke manier bewoners hier zelf 
invulling aan geven.
 
Van oudsher zijn steden middelpunt 
van wonen, werken, vrijetijdsbeste-
ding en winkelen. Tegenwoordig 
zijn het ook smeltkroezen van cul-
tuur en culturen, ontmoeting, spor-
ten, zorg, onderwijs en veel meer. 
Maar wat de ene inwoner levendig 
vindt ervaart de ander als overlast. 
Sommige inwoners voelen zich fijn 
te midden van andere culturen, an-
deren voelen zich daarbij niet thuis. 
Jongeren hebben vaak een ander 
idee over levendigheid als oudere 
inwoners.

Toegang en koffie gratis. Aanslui-
tend is er de gelegenheid om de 
foto-expositie te bezoeken.
Opening: vrijdag 14 oktober om 
20.00 uur door Maurice Hermans, 
schrijver van het boek De Antistad.
Geopend op zaterdag. 15 en zon-
dag 16 oktober van 12.00-17.00 uur

Foto: Martin Pitsch

Wat maakt een stad levend? En is 
dat hetzelfde als levendig?
Deze vraag wordt in een één uur 
durend debat bediscussieerd tussen 
de deelnemers aan het debat ‘De 
Levendige Stad’ in Werkplaats K, 
Elbereveldstraat 105 in Kerkrade- 
West. Aanvang om 11.00 uur. 
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Inloopkoffieuurtje
Elke maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 
16.00 uur

Kom op de Soep
Vrijdagmiddag 28 oktober soepmiddag, aanvang 
13.00 uur Meld je dan aan bij Tiny 06 10 47 32 97. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Creatief Allerlei
Dinsdag 18 oktober van 13.00  tot 16.00 uur. 
Heb je nou ook zin om  om een middag creatief te 
zijn? Bel dan even met  Finy Reubsaet 06 47 33 12 03

Bloemschikken
 Informeren bij Bernie Thomas. 06 14 29 16 93 voor 
de volgende bijeenkomst.

Handwerkclub Het Losse Steekje
Elke maandag van 19.30 tot 22.00 uur. Elke woensdag 
van 9.30 tot 12.00 u.

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 koffieuurtje 

Heel Kerkrade Bakt!!
Heb je ook zin om te komen bakken? Dat kan voortaan 
ook in de Buurtkamer. Volgende bakmiddag op dinsdag 
25 oktober. Is je interesse gewekt? 
Meld je aan bij Tiny 06 10 47 32 97

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

MAANDPROGRAMMA BUURTKAMER GRACHT

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

Kunstenaars van waarde in de wijk Zie voor meer informatie en activi-
teiten onze Facebookpagina en de 
website: www.werkplaatsk.nl

KUNST IN DE WIJK

14 t/m 16 oktober 2022 
Foto expositie The Living City

11 t/m 13 november
Open Atelierweekend

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

Volgende uitgave 15 november 
2022, inleveren kopy vóór 
1 november 
westernieuws@kerkrade-west.nl

Elbereveldstraat 105, 6466 JM Kerkrade  06 411 35 101


