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In 2020 bestond Mannenkoor 
David Spekholzerheide 100 jaar. 
Vele van de geplande aktiviteiten 
in het jubileumjaar konden i.v.m. 
het uitbreken van de corona-pan-
demie helaas geen doorgang 
vinden. Nu, 2 jaar later, kunnen we 
gelukkig weer een aantal van die 
aktiviteiten toch uitvoeren.

Op 5 juni j.l. hebben we - weliswaar 
op een bescheiden wijze - ons 
jubileumfeest gevierd met het op-
luisteren van de eucharistieviering 
in de parochiekerk en een uitge-
breide lunch in ons verenigingslo-
kaal Heidsjer Trefpunt. We werden 
daarbij verrast door burgemeester 
Petra Dassen die ons de Koninklijke 
Erepenning verleende in verband 
met het 100-jarig bestaan. Dat bete-
kent dat we ons voortaan Koninklijk 
Erkend Mannenkoor David Spekhol-
zerheide mogen noemen.
Ook mogen we ons verheugen op 
een 4-daagse concertreis naar de 
Elzas in het weekend van 23 t/m 26 
september met o.a. een optreden in 
de dom van Trier, in de kathedraal van 
Reims en in het Verdun Memorial.

Zondag 9 oktober organiseren we 
een najaarsconcert onder het motto 
‘DAVID ontmoet CAECILIA’.
Dit concert, samen met onze zuster-
vereniging Harmonie St.Caecilia 
o.l.v. dirigent Léon Simons, vindt 
plaats in de St.Martinuskerk te 
Spekholzerheide.

Als gasten mogen we dan begroe-
ten Bèr Schellings - al jarenlang een 
graag geziene gast op onze concer-
ten en vooral bekend als solist van 
de Mastreechter Staar - en Kirsty 
van de Ven – soliste van Harmonie 
St.Caecilia. Mannenkoor David staat 

onder leiding van dirigent Charles 
Steffann en wordt op piano bege-
leid door Pavlina Heckmanns.

Dit bijzondere concert begint om 
15:00 uur en is vrij toegankelijk; een 
vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

NAJAARSCONCERT MANNENKOOR DAVID OP 9 OKTOBER 2022



2 westernieuws september 2022 | 12e jaargang nummer 102 | wijkkrant voor Kerkrade-West

BEZOEK DE H. LAMBERTUS-
KERK OP MONUMENTENDAG
September 2022 is weer Monumen-
tenmaand. In dat kader is op zater-
dag 17 september de Dekenale kerk 
van de H. Lambertus aan het Kerk-
plein opengesteld. Tussen 13.00 en 
17.00 uur zijn vrijwilligers aanwezig 
die bezoekers kunnen informeren 
over de kerk en haar inrichting. Ont-
dek samen met onze rondleiders 
de verhalen achter de geschiedenis 
van deze kerk met haar bijzondere 
objecten en kunst. 

De H. Lambertuskerk met haar 
rijke historie is zeker een bezoek 
waard. De H. Lambertuskerk in het 
centrum van onze stad vormde 
ooit het begin van de stad. Niet 
alleen de geschiedenis van de kerk 
is boeiend, maar ook haar interieur, 
haar gebrandschilderde ramen en 
in het bijzonder het hoogaltaar 
trekken ieders aandacht. In de 
opgestelde vitrines kunnen diverse 
kerkschatten worden bewonderd. 
Er kan een bezoek worden gebracht 
aan de sacristie waar de kerkelijke 
gewaden en kerkelijke benodigd-
heden worden bewaard. Een aantal 
gewaden zijn uitgestald.Op het 
oksaal bevindt zich het beroemde 
Müller-orgel uit 1848 dat in 2019 
werd gerestaureerd.  

Het orgel zal worden bespeeld door 
de volgende organisten:
14.00-14.20 uur door Henk Winckels
15.00-15.20 uur door Jan Harmsen
16.00-16.20 uur door Rob Peters. 

Op die dag zijn de volgende boek-
jes te koop: “De geschiedenis van de 
parochie van de heilige Lambertus 
in Kerkrade” à € 5,00 en de “Geschie-
denis van Kerkrade” à € 7,00.
Beide boekjes samen kosten slechts 
€ 10,00. De opbrengst van de 
boekjes alsmede van de vrije gave 
zijn weer bestemd voor de jaarlijkse 
adventactie in december. 
Het loont alleszins de moeite deze 
prachtige kerk, inmiddels 178 jaar 
oud, te komen bezoeken. 
Hartelijk welkom!

Mantelzorgers maken doorgaans 
hetzelfde mee en kunnen hierin veel 
voor elkaar betekenen. In een groep 
kunnen zij door begrip, tijd, aan-
dacht en het delen van ervaringen 
vaak beter grip krijgen op hun ge-
zamenlijke onderwerp.  Ruggesteun 
en Steunpunt voor Mantelzorgers 
Parkstad beginnen om die reden in 
mei met een gespreksgroep voor 
mantelzorgers waarin het elkaar 
ontmoeten centraal staat.

Waar en wanneer vindt deze 
bijeenkomst plaats?
Verpleeghuis Hambos Kerkrade 
Donderdag: 
20-10-2022, 3-11-2022 en
1-12-2022:14 tot 16.00 uur
Aanmelden verplicht via
045 211 40 00 of via
info@mantelzorgparkstad.nl

Vol=Vol

CONTANT GELD - IETS OM OVER NA TE DENKEN:

Een 'geen-contant-geld’-maatschappij betekent GEEN CASH GELD 
meer, zero of 0,0
Dit betekent NIET ‘bijna contantloos’ of ‘nog een klein beetje contant 
geld hier en daar’. Geen-contant-geld betekent volledig digitaal, volledig 
traceerbaar en volledig te controleren. Ik denk dat degene die een volledig 
‘geen-contant-geld’-maatschappij willen, zich niet bewust zijn van wat dit 
inhoudt. Een ‘geen-contant-geld’-maatschappij betekent:
• Geen contante betalingen voor je boodschappen op de markt.
• Geen garage-sales meer.
• Geen contant geld meer voor de daklozen, straatmuzikant of draaiorgels.
• Geen contante euro’s van opa en oma meer voor het rapport van je kind.
• Geen contant geld meer in een verjaardagskaart voor je vader, moeder,

broer, zus, vrienden, buren of neefjes en nichtjes.
• Geen varkensspaar- en tandenfee-potjes meer voor je kinderen.
• Geen verkoop meer van je spullen uit zolderopruimingen.
• Minder keus op waar je koopt gebaseerd op betaalbaarheid.

Wat een ‘geen-contant-geld’-maatschappij jou wel garandeert is: 
• dat de bank de volledige controle heeft over jouw geld
• dat elke transactie staat geregistreerd
• dat al jouw acties en bewegingen traceerbaar zijn.

Stop met pinbetalingen en betaal weer contant!
Als er oorlog uitbreekt heb je niks aan je bankpas. Internet ligt er dan uit, 
digitale transacties gaan dan niet meer, dus je kunt niet meer bij je geld. 
Het voorbeeld ligt 2.000 km verderop.

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 centraal. Er wordt steun en 
(h)erkenning bij elkaar gevonden.

Er zijn twee begeleiders aanwe-
zig die zelf ervaring hebben met 
het bieden van mantelzorg. Deze 
bijeenkomst wordt georganiseerd 
onder voorbehoud van de actuele 
situatie omtrent corona. Houdt 
hiervoor de activiteitenkalender 
op onze website in de gaten: www. 
mantelzorgparkstad.nl 
Mocht u voorafgaande meer infor-
matie wensen? Neem dan contact 
met ons op via telefoonnummer 
045 211 40 00 of via info@man-
telzorgparkstad.nl groter publiek 
toegankelijk te maken. 

GESPREKSGROEP VOOR MANTELZORGERS

mailto:info@mantelzorgparkstad.nl
http://www.mantelzorgparkstad.nl
http://www.mantelzorgparkstad.nl
mailto:info@man-telzorgparkstad.nlgroter
mailto:info@man-telzorgparkstad.nlgroter
mailto:info@man-telzorgparkstad.nlgroter
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Atletiekvereniging Achilles-Top 
organiseert samen met Beleef 
Kerkrade op zondag 25 septem-
ber de derde editie van de Viva la 
Vida Run powered by Decathlon in 
Kerkrade.
Het Euregionaal hardloop- en 
wandelevenement staat in het 
teken van beleven, bewegen en 
gezelligheid zonder daarbij het 
wedstrijdelement te verwaarlozen. 
De voor-inschrijving is inmiddels 
geopend en sluit op 17 september. 
Het licht glooiende parcours voert 
grotendeels door het fraaie natuur-
gebied de Anstelvallei. De start en 
finish is op de markt in het centrum 
van Kerkrade. Het wedstrijdpro-
gramma start om 11.30 uur met 
een 10 Engelse mijl. De jeugd- en 
scholierenlopen over 500 en 1000 
meter starten tien minuten later. 
Vervolgens starten om 12.15 uur 
de deelnemers voor hun 10 km en 
om 13.35 uur voor hun 6 km. Het 
loopprogramma wordt om 14.25 
uur afgesloten met een 500 meter 
voor jongens en meisjes met een 
beperking, de zogeheten G-lopen.

Bij de 10 Engelse mijl wordt een klein 
uitstapje gemaakt naar Duitsland 
om daarna via de Groene Vallei weer 
richting Kerkrade te lopen. Deelname 
staat open voor actieve hardlopers 
en recreanten. In samen werking met 
de organisatoren van de Parelloop 
(11 september) en Obvion Run (18 
september) is een Parkstad Cup in het 
leven geroepen. De winnaar en win-
nares op het onderdeel 10 km over 
de drie wedstrijden mag de Parkstad 
Cup in Kerkrade in ontvangst nemen.  
Voor de wandelaars is door Smart 
Market een aantrekkelijk wandelar-
rangement samengesteld waarbij 
de fijnproevers onderweg aan hun 
trekken komen. De wandelafstand 
bedraagt totaal 10 km. De wande-
laars kunnen starten tussen 10.30 en 
11.30 uur. Daarna is er op de markt 
een gezellig samenzijn in een feeste-
lijke sfeer. 
Voor meer informatie over dit hard-
loop- en wandelevenement is een 
speciale website ontworpen www.
vivalavidarun.nl. De voorinschrij-
ving via www.inschrijven.nl is al 
gestart en sluit op 17 september. 

Deelnemers aan de start in de vorige editie.

VIVA LA VIDA RUN IN KERKRADE

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, koffiezetten 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.

http://www.vivalavidarun.nl
http://www.vivalavidarun.nl
http://www.inschrijven.nl
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ALZHEIMERCAFÉ
Dinsdag 13 september 2022 bent 
u van harte welkom in het Al-
zheimercafé Parkstad Limburg te 
Heerlen. Het onderwerp van deze 
Alzheimercafé-avond van 2022 is:  
Diagnostiek bij dementie. 
Goede diagnostiek geeft, via het ge-
bruik van methoden en technieken, 
een antwoord op de vraag om wel-
ke ziekte of aandoening het gaat. 
Het stellen van de juiste diagnose is 
belangrijk! Als de diagnose ge-
steld is kan de behandeling hierop 
afgesteld worden. Bij een verkeerd 
gestelde diagnose kan de daarop 
volgende behandeling schade toe-
brengen aan de patiënt. Daarom is 
het goed dat de wetenschap voort-
durend zoekt naar nieuwe wegen 
om zuiver te diagnosticeren. Dit is 
zeker ook van belang voor demen-
tie. Juiste diagnose en behandeling 
kan bijdragen aan de kwaliteit van 
leven van de patiënt en ook de 
mantelzorger helpen. Daarom is 
goede samenwerking tussen de 
patiënt, mantelzorgers en professio-
nals van groot belang.
Daarnaast moeten wij ons realise-
ren dat elke persoon anders is en 
dan ook anders op de aandoening 
of ziekte en de behandeling zal 
reageren.
Patrick Dobbelstein (Specialist Ou-
derengeneeskunde) zal deze avond 
ingaan op diagnostiek bij mensen 
met het vermoeden van dementie.
De presentatie wordt gehouden in 
de grote recreatiezaal van het Zorg-
centrum Tobias, Piet Malherbestraat 
2 te Heerlen. Tevoren aanmelden is 
niet noodzakelijk en zoals altijd zijn 
entree, koffie en thee gratis. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 
uur starten we met het programma. 
Omstreeks 21.30 uur sluiten we de 
avond af.

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met Lyan Senden
tel. 045 525 67 77, of ons secretari-
aat: dhr. L. Pieters, Quaedvlieglaan 
13, 6371 HA Landgraaf, tel. +31(0)6 
13 36 50 08

KOOP LOKAAL EN DRAAG BIJ AAN EEN
LEEFBARE BUURT

Goed contact met de buren, een bakker om de hoek, de sportvereniging 
op fietsafstand. Het zorgt er allemaal voor dat u prettig kunt wonen, 
werken en leven. En dat is in deze tijd extra belangrijk. De lokale on-
dernemers bij u in de buurt kunnen in deze bijzondere tijden alle hulp 
gebruiken. Juist nu. Daarom roepen wij alle buurtgenoten op om lokaal 
te kopen. 

HELPT U OOK MEE?
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Zien we jouw kind straks ook op 
Het Martin Buber?
Je hebt het vast al gehoord? De 
gemeente Kerkrade zet alles op 
alles om een nieuwe, kleinschalige 
school voor mavo, havo en vwo op 
te richten: Het Martin Buber. Een 
middelbare school in Kerkrade waar 
je samen beleeft wat je leert. Heb je 
kinderen? Dan is Het Martin Buber 
mogelijk ook dé school voor jouw 
kind. Het Ministerie van Onderwijs 
biedt alleen kans om deze school te 
starten als er voldoende ouderver-
klaringen binnen zijn. Er zijn er 628 
nodig! Alle steun om Het Martin 
Buber naar Kerkrade te halen, is dan 
ook welkom. 

Geen gewone school
Het Martin Buber is geen gewone 
school, maar een school  waarbij 
het kind écht beleeft wat het leert. 
Een kleinschalige school waar ieder-
een elkaar kent en waar ieder kind 
de ruimte krijgt om zijn talenten te 
ontdekken en zijn potentieel te ont-
wikkelen. Het Martin Buber biedt 
een rijke, gevarieerde omgeving 
waarin kinderen zich kunnen oriën-
teren op hun toekomst. Dat gebeurt 
in het fysieke gebouw, maar ook 
daarbuiten, met hotspots in de 
verschillende wijken van de stad, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
sport, toneel, zorg en welzijn, na-
tuur, techniek of muziek. Kernzaken 
zijn karakterontwikkeling, burger-
schap, kritisch denken, creativiteit 
en samenwerking. Het Martin Buber 
stuurt vooral op zelfbewustzijn en 
zelfvertrouwen, omdat daarmee het 
fundament wordt gelegd voor het 
verdere leven en de toekomst van 
een kind. Iedereen volgt een eigen 
leerroute die leidt tot een diploma. 

Geef ook jouw ouderverklaring af
Heb jij kinderen die op 1 november 
van dit jaar 10, 11 of 12 jaar oud 
zijn? Dan kun jij Het Martin Buber 
steunen door - geheel vrijblijvend 
- een ouderverklaring af te geven.
Het verplicht ouders tot niets. Heb
je hulp nodig bij het invullen van de
ouderverklaring? Het Martin Buber-
team helpt je graag.

Stuur hiervoor een e-mail naar 
info@hetmartinbuber.nl of neem 
contact op met ons speciale Het 
Martin Buber-telefoonnummer: 06 - 
18736513. 
Natuurlijk kun je ook meteen je 
ouderverklaring afgeven: dat kan 
eenvoudig via het scannen van bij-
gaande QR-code. Voor het afgeven 
van deze verklaring heb je je eigen 
DigiD nodig en het BSN-nummer van 
het kind dat op 1 november 2022 10, 
11 of 12 jaar oud is.

Help Het Martin Buber mee 
om de regio weer meer 
kleur te geven door een 
andere en unieke vorm van 
onderwijs! 

Voor meer info:
www.hetmartinbuber.nl

EEN SCHOOL MET GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

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:

mailto:info@hetmartinbuber.nl
http://www.hetmartinbuber.nl
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R CKwaliteit is onze service
     Service is onze kwaliteit

Roy's cafetaria
Eikerplein 3
6465 BS Kerkrade-West

Telefoon:045 2310101
www.royscafetaria.nl
Volg ons op facebook 
(na 1 oktober)

Openingstijden:
Maandag: 12.00-22.00 u
Dinsdag gesloten
Woensdag:12.00-22.00 u
Donderdag:12.00-22.00 u
Vrijdag:12.00-22.00 u
Zaterdag:12.00-22.00 u
Zondag:12.00-22.00 u

Roy's cafetaria opent op 1 oktober
om 12.00 uur haar deuren.

Elke bezoeker (zonder aankoop verplichting) ontvangt een gratis 
ambachtelijke 100 grams frikandel, een van onze snacks van top 
kwaliteit! Ook kunt u deze dag gratis proeven van onze verse friet.

De eerste 100 klanten met een besteding vanaf € 10 ontvangen een 
tegoedbon van € 10 die u bij een volgend bezoek aan ons kunt inleveren.
Maak kennis met onze kwaliteitsproducten en vele op ambachtelijke wijze 
bereide producten. En dat preuf ste!

Zie voor ons complete aanbod de website www.royscafetaria.nl

U kunt bij ons zowel binnen als buiten genieten van onze ambachtelijke  
producten. Ook een heerlijke latte machiato in de najaarszon op ons 
terras, is de kwaliteit die bij ons past.

Vanuit een passie voor lekker, goed verzorgd eten staan wij voor kwaliteit.

Voor onze vaste klanten hebben we een spaarkaartactie….. laat u 
verrassen.

Geen zin meer om de deur uit te gaan… bestel via Thuisbezorgd of Über.
Ook bedrijven kunnen bij ons terecht, tijdens de pauze/meetings/feestjes  
voor een diverse keus aan vers belegde broodjes en snacks. Dit alles 
wordt keurig bezorgd.

Wij hopen u te mogen begroeten op 
zaterdag 1 oktober vanaf 12.00 uur.

DIALEKOAVEND ZAMSDIEG 17 TSEPTEMBER 2022

Ing kier in ’t joar haode vier inne dialekoavend. Óp ós dialekoavende treëne 
hoopzechlieg de mitjlieder va ózze verain óp. In de letste joare weëd óch 
ummer inne act ópjeveurd, deë durch e mitjlied van D’r Wauwel is jesjrève.

Óch hant vier ummer eemoal vuur en eemoal noa de paus moezziekaliesje 
intermezzo’s. En, went de tsiet ’t tsouwlieët, hant vier rejelmieësieg óch jes-
te va anger veraine en oes anger plaatzje, die in hönne dialek tekste vuurle-
eze. Laider hat ’t Coronavirus ós inne sjtrich durch d’r dialekoavend van
2020 en 2021 jetrókke. 

Vuurverkoof bij: Bucherjesjef Schreurs, Graverstraat 68, Blommejesjef 
Tamara, Heiveldstraat 123, ’t Sjtaater Hoes, Schaesbergerstraat 27

D’r nuie datoem vuur ózze nieëkste 
dialekoavend is: Zamsdieg 17 tsep-
tember 2022 in ’t Sjtaater Hoes
Natuurlieg hoffe vier va hatse dat 
dat Coronavirus uuch mit rouw lieët 
en dat vier uuch dan werm allenäu 
zient.

http://www.royscafetaria.nl
http://www.royscafetaria.nl
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Ga je mee op zoek naar nachtdieren in GaiaZOO?
Wanneer:23 september 2022
Tijdstip:Van 20.00 tot 22.45 uur
Start:Gaia Event Center - (Brughofweg 25 Poort 3 
6468PB Kerkrade)

GaiaZOO vindt het belangrijk om de aandacht te vesti-
gen op de natuur om ons heen. Want ook in onze eigen 
Limburgse ‘achtertuin’ leven allerlei bijzondere dieren. 
Daarom organiseren we op 23 september een BioBlitz 
Nachtdieren Expeditie door GaiaZOO!

We starten de avond met een kort NatuurCollege over 
vleermuizen! Ontdek hoe vleermuizen ons helpen 
bij een fijne nachtrust en… vliegen ze nooit ergens 
tegenaan in het donker? Een gids leidt ons daarna langs 

BIOBLITZ NACHTDIEREN EXPEDITIE

diverse dierenexperts die je van 
alles leren over het verborgen 
bestaan van de eikelmuis, vuursa-
lamander, uilen en nachtvlinders. 
Ook nemen we een uniek kijkje 
achter de schermen bij de korenwolven, die 
GaiaZOO fokt en uitzet op Limburgse akkers!
Wil jij ook ervaren hoe bijzonder onze aarde is wanneer 
de avond is gevallen? Ga dan mee op pad tijdens de 
BioBlitz Nachtdieren Expeditie!

Tip: Neem je zaklamp mee om beter je weg 
te vinden en nóg meer dieren te kunnen 
ontdekken.

Kosten: Abonnementhouders € 17,50,-
Deelnemers zonder abonnement: € 22,50,-
De prijs is incl. een hapje en drankje, deze kun je 
onderweg nuttigen.

De totale opbrengsten komen ten goede aan het 
behoud van de ernstig bedreigde eikelmuis in onze 
Zuid-Limburgse bossen. 
Kijk hier voor meer informatie over het Jaar van de 
eikelmuis: www.gaiazoo.nl/bezoekers/plan-je-be-
zoek/evenementen-en-activiteiten/bioblitz-nachtdie-
ren-expeditie-23-september-2022/

Charles Eyck en de schilderingen 
in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ont-
vangen te Terwinselen
De monumentale apsisschilde-
ringen in de Sint Hubertuskerk te 
Beek-Genhout en de apsisschilde-
ring in de Gerardus Majella kerk te 
Heksenberg van Charles Eyck zijn 
bekend, evenals zijn apsis schilde-
ring te Rumpen. De wandschilderin-
gen en het drieluik in de kerk O.L.V. 
Onbevlekt  Ontvangen te Terwinse-
len worden vaak vergeten. 

De schilderingen van Charles Eyck 
in de kerk van Terwinselen zijn 
meer dan de moeite waard om te 
bezoeken. Wanneer hij de Prix de 
Rome wint gaat hij onder andere 
naar Italië en maakt daar kennis met 
het werk van Giotto. In de schilde-
ringen van zijn hand in de kerk van 
Terwinselen kan men de invloed 
van deze reis zien. De schilderingen 
te Genhout en Heksenberg passen 

LEZING MET KLEIN ORGELCONCERT ZONDAG 25 SEPTEMBER

meer in de dan geldende mode van 
de Limburgse Barok.
Het is dit jaar 125 jaar geleden dat 
Charles Eyck te Meerssen is gebo-
ren. Tevens is de kerk te Terwinselen 
100 jaar geleden geconsacreerd. 
Deze twee jubilea zijn een mooie 
gelegenheid om samen te vieren 
Tevens is het een mooie gelegen-
heid om deze werken van Charles 
Eyck voor een groter publiek toe-
gankelijk te maken. 

Zondag 25 september staat hele-
maal in het teken van beide 
jubilea. ’s Morgens om 09.30 
uur wordt uit dankbaarheid 
als afsluiting van jubileum 
jaar een plechtige hoogmis 
gevierd met medewerking van 
het Kerkelijk Zangkoor St.Ro-
chus uit Spekholzerheide. ’s 
Middags om 14.30 is een klein 
orgelconcert welke wordt 
gegeven door organist Marti 

van Ek welke verbonden is aan 
de parochiekerk.  Aansluitend zal 
Mariëtte Paris-Vankan, vanaf 15.00 
uur, aan de hand van beelden iets 
vertellen over het leven en werk van 
Charles Eyck. Na de pauze gaat ze 
in op de schilderingen in de kerk. U 
heeft ruim de gelegenheid de schil-
deringen zelf te bekijken en vragen 
te stellen.

Een vrije bijdrage voor het onder-
houd van deze kerk is altijd welkom.

http://www.gaiazoo.nl/bezoekers/plan-je-be-zoek/evenementen-en-activiteiten/bioblitz-nachtdie-ren-expeditie-23-september-2022/
http://www.gaiazoo.nl/bezoekers/plan-je-be-zoek/evenementen-en-activiteiten/bioblitz-nachtdie-ren-expeditie-23-september-2022/
http://www.gaiazoo.nl/bezoekers/plan-je-be-zoek/evenementen-en-activiteiten/bioblitz-nachtdie-ren-expeditie-23-september-2022/
http://www.gaiazoo.nl/bezoekers/plan-je-be-zoek/evenementen-en-activiteiten/bioblitz-nachtdie-ren-expeditie-23-september-2022/
http://www.gaiazoo.nl/bezoekers/plan-je-be-zoek/evenementen-en-activiteiten/bioblitz-nachtdie-ren-expeditie-23-september-2022/
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Inloopkoffieuurtje
Elke maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 
16.00 uur

Kom op de Soep
Vrijdagmiddag 30 september soepmiddag
Meld je dan aan bij Tiny 0610473297. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Creatief Allerlei
Dinsdag 20 september van 14.00  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
Dinsdag 13 september 13.30 uur. 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 
afspraak. 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 
27 september.. Is je interesse gewekt? Meld je aan bij 
Tiny 06 10 47 32 97

Spreekuur Burger Belangen
Donderdag 15 september van 19.00 tot 20.00 uur.
Zijn er zaken die u wilt bespreken met een van BB raads-
leden, dan is dit een goede gelegenheid. Aanmelden 
niet nodig.

Actuele informatie
Informatie over de activiteiten in de Buurtkamer Gracht 
vind je op onze facebookpagina @buurtkamergracht.

 Volg ons en doe mee!

PROGRAMMA BUURTKAMER GRACHT SEPTEMBER 2022

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 okt. 2022
Fotoexpositie The Living City

28 t/m 30 okt. 2022
Cursistenexpo atelier Daan

11 t/m 13 nov. 2022
Open Atelierweekend

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

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

Elbereveldstraat 105, 6466 JM Kerkrade  06 411 35 101

http://www.werkplaatsk.nl
http://www.werkplaatsk.nl
mailto:westernieuws@kerkrade-west.nl



