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Evenementen in Kerkrade-West 
 
Zaterdag 1-02-2014: 14.00-16.00 uur Informatiemiddag pad-
dentrek, IVN-home Kaffebergsweg 2a. Toegang gratis. 
Zondag 2-02-2014: IVN watervogelexcursie naar Oost-
Maarland bij Eijsden. Aanmelden 06-53709722 
Dinsdag 4-02-2014: 18.45- RodaJC-Feyenoord PL Stadion 
Zondag 9-02-2014: Kindermiddag VVKW Sjtaater Hoes 
Zondag 9-02-2014: K3 Dierenhotel  JT Bioscoop 
Zaterdag 15-02-2014: 19.45- RodaJC-ADO PL Stadion 
Zondag 16-02-2014: 13.11- Herre Zietsong VVKW  Sjtaater-
Hoes 
Vrijdag 21-02-2014: Carnaval op d’r Staat 
Vrijdag 21-02-2014: 17.30- Senioren Carnavals Zietsong 
Rodahal 
Zondag 23-02-2014: 14.11-Daame Zietsong Auw Noodkirch 
VVKW 
Woensdag 26-02-2014: Auwwieverbal zaal d’r Wühler 
Zaterdag 1-03-2014: Speeltuin Heilust kindermiddag Cafe d'r 
Wühler 
Zaterdag 1-03-2014: Kindermiddag carnaval zaal Fohler 
Zondag 2-03-2014: Carnaval 
Maandag 3-03-2014: Carnaval 
Dinsdag 4-03-2014: Carnaval 
 

 
 
Meesterfotograaf Hugo Bussen exposeert in Abdij 
Rolduc 
 
De hele maand januari zijn in de kruisgangen van Abdij 
Rolduc in Kerkrade bijzondere foto’s te zien van meesterfo-
tograaf Hugo Bussen uit Castricum. Hij fotografeert 
hoofdzakelijk stillevens en landschappen. Door de wijze 
waarop hij dit doet, zijn de fine art foto’s van Bussen nau-
welijks van klassieke schilderijen te onderscheiden. Zelf 
spreekt hij van “fotograferen in de stijl van de 17e eeuw”. 
Hugo Bussen (1953) begon zijn carrière als portret- en hu-
welijksfotograaf, maar schoof langzaam op in de richting van 
de kunstfotografie. Sinds de jaren tachtig legt hij zich toe op 
de zogeheten ‘romantische’ fotografie. Hij fotografeert 
hoofdzakelijk stillevens, bloemen en landschappen. Met een 
minimum  aan  attributen  probeert hij  foto’s te  maken die het 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 midden houden tussen droom en werkelijkheid. Met name de 
werking van licht en schaduw is in zijn werk heel belangrijk. 
Recentelijk ontving Hugo Bussen van een internationale foto-
grafensociety de titel Meesterfotograaf. Zijn foto’s werden 
eerder tentoongesteld in Amerika, Rusland en Italië. Ook pu-
bliceerde hij onder meer in bladen als Cosmopolitan. Op 
vrijdag 3 januari werd zijn expositie door loco-burgemeester 
P. Thomas van de gemeente Kerkrade geopend. Zijn werken 
zijn tot en met 30 januari in de kruisgangen van Abdij 
Rolduc te zien. De expositie is dagelijks gratis toegankelijk. 
 

 
Expositie: De uitvindfabriek in Continium 
t/m 31 augustus 
 
Jahaaa, ook in jou schuilt een uitvinder! In Discovery Center 
Continium krijg jij, als uitvinder in de dop, alle ruimte om je 
talenten te ontdekken. In de interactieve expositie ‘De 
Uitvindfabriek’ kies je uit diverse inventieve workshops die 
jouw vindingrijkheid aanwakkeren. De juiste techniek wordt je 
aangereikt om je ideeën tot bloei te laten komen. Van de 
bedenk-, via de ontwerp- tot de testfase: alles is voorhanden 
voor het doen van een briljante uitvinding. Laat je inspireren 
door de meest belangrijke, grappigste, Nederlandse, zinloze én 
mislukte uitvindingen! 
 

Continium, Museumplein 2 Kerkrade 
 
Carnavalsaffiche Prins Patrick-IV 
 
Versier tijdens de aanloop naar carnaval het raam met een 
affiche van onze prins Patrick IV. Ook dit jaar weer gratis 
afhalen bij Boekhandel de Mijnlamp, Graverstraat 68. 
 
Herrezietsoeng 2014  
 

Zóndieg d’r 16 februaar brent werm de 
lamp in ’t Sjtaater Hoes 
Ut is werm zoeë wied, d’r 25ste Herre-
zietsoeng va d’r Ieëre Road va d’r 
VVKW. 
De betste zietsoeng va Kirchroa in ’t 
Sjtaater Hoes. 

Vier hant werm é bombe projram vuur de manslü van 
Kirchroa-West jemaat. 
Vuur kenne de manslü beloave dat och dis joar werm enge 
ónverjèsliege daag zal weëde. 
 
Wie spieë?  11.00 oer zaal óp, 13.00 oer projram 
I-tritspries?         € 22,- 
Vuurverkoof?    Sjtaater Hoes, herenkapper Armati, Café d’r 
Wühler en bei alle mitjlieder van D’r Ieëre Road van d’r 
VVKW 
Projram: 
Los Cannonos uit Kelmis, Wiel Vinken,  D’r Letste Sjrai en 
Sjoowgirls, Showballet Burgerlust, Tiroler Teufel, Angelina 
en Die Mennekrather. 
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Senioren Carnavals Zietsong 

 
Na het geweldige succes van de dit jaar 
gehouden carnavalsavond, georganiseerd 
door de Gemeente Kerkrade in samenwer-
king met de Centrale voor Ouderen in 
Kerkrade, heeft het bestuur van laatstgeno-
emde vereniging  besloten komend jaar 

weer een carnavalszietsong voor de ouderen te organiseren. 
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 21 februari 2014 in de 
Rodahal. De zaal is open vanaf 16.30 uur en het programma 
start om 17.30 uur. 
De entree bedraagt slechts € 4,50.  
Het is misschien leuk om iemand (vader/moeder, opa en oma)  
een cadeau te doen in de vorm van een entreebewijs. 
De volgende artiesten zullen deze avond acte de present 
geven: Jack Vinders, Fer Kousen, Kammauw, Martino’s, Wim 
Ploum, Jod Jek, Voal Sjpas, Kirchroatsjer Vasteloavend 
Verain, Reeënboagkloeb, Los mar Joa, Balletgroep Burgerlust, 
Sjpas Ohne Stress, Mart & Mathieu en DJ Henk Strüver. 
 
De voorverkoop is reeds gestart en de kaarten zijn o.a. 
verkrijgbaar bij de volgende adressen: 
Drukkerij Schreurs, Graverstraat 68, Tel. 5413045 
Centrale voor Ouderen, P. Schepers, Akerstraat 114, Tel. 
5410761 
 

 
 
Carnaval op d´r Sjtaat  
 
 5 x 11 joar CV d´r ouwe voesbalsjong RKTSV  
Op vrijdag 21 februari organiseert carnavalsvereniging d´r 
ouwe voesbalsjong van voetbalvereniging RKTSV haar 55e 
carnavalsavond met prinseproclamatie. Tijdens de avond met 

optredens van Frans Theunisz, Clara Zoerbier, Jack Vinders, 
Fabrizio, Erwin en de Dröpkes zal blijken wie de opvolger 
wordt van prins Bert II.  
Kaarten zijn te verkrijgen via www.rktsv.nl en bij de leden van 
de raad van 11, kantine RKTSV, Jetten Mode en Schoenen, 
herenkapper Armati en Medisch Pedicure Lilian Gillessen. 
 

 
 
Burgernet 
 

Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Bent 
u alert en wilt u persoonlijk bijdragen aan een 
veilige leefomgeving? Neem dan deel aan 
Burgernet! Met Burgernet helpt u de politie om 
verdachten van misdrijven op te sporen en om 

vermiste personen terug te vinden. U helpt dus echt mee aan 
de veiligheid in uw buurt. 
 
Wat is Burgernet? 
Burgernet is een telefonisch netwerk. Via dit netwerk krijgen 
bewoners en werknemers van bedrijven, die zich hebben 
aangemeld, een oproep als de politie een zoekactie begint. De 
politie zet Burgernet in bij urgente zaken waarbij de politie 
een duidelijk signalement heeft. 
 
Hoe werkt Burgernet? 
Ontvangt de politie een melding? Dan kan de centralist van de 
meldkamer besluiten een oproep te verspreiden onder de men-
sen die wonen of werken in een bepaald gebied en zich hebben 
opgegeven voor Burgernet. 
Via uw vaste of mobiele telefoon ontvangt u een ingesproken 
bericht. Of u ontvangt per sms een tekstbericht. Daarin wordt 
u verzocht om uit te kijken naar een duidelijk omschreven 
persoon of voertuig. Zo helpt u direct bij de opsporing van 
bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of vermist kind. 
Hebt u op basis van het bericht een tip voor de politie? Bel dan 
met het speciale Burgernetnummer: 0800-0011. Dit nummer is 
gratis. 
Alle ingeschakelde deelnemers krijgen een bericht over de 
afloop van een actie. Uiteraard zijn aan deze berichten geen 
kosten verbonden. 
Deelnemen? 
 
Meldt u aan op www.burgernet.nl 
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Minister Blok bezoekt Bestaande Wijk van Morgen  
 
Minister Blok van Wonen en Rijksdienst bezocht onlangs de 
Bestaande Wijk van Morgen in Kerkrade-West. In deze wijk 
heeft HEEMwonen 153 woningen duurzaam gerenoveerd 
volgens het passief huisconcept. Het project heeft plaats ge-
vonden binnen een consortium van partijen waarbij vernieu-
wend opdrachtgeverschap, de principes van ‘Lean bouwen’ en 
ketenintegratie tot een vooruitstrevend renovatieconcept heb-
ben geleid. De Bestaande Wijk van Morgen staat volop in de 
aandacht en geldt op dit moment landelijk als voor-
beeldproject.  
De minister kreeg een toelichting hoe het project tot stand is 
gekomen en hoe het past binnen de regionale opgave van 
HEEMwonen. Vanaf de Lupinehof, een woonzorgcomplex 
van HEEMwonen, liep het gezelschap via het gebied dat de 
komende jaren omgevormd  wordt tot een glooiend park (Park 
West) door naar de Bestaande Wijk van Morgen. 
 

 
 
Puur natuur of plastic! 
 
Het CNME Parkstad Limburg gevestigd in de Botanische Tuin 
in Kerkrade besteedt de komende 2 weken aandacht aan kle-
ding en duurzaamheid. Werden er vroeger enkel natuurlijke 
materialen gebruikt kiezen we nu vaker voor goedkopere syn-
thetische materialen. China, Marokko, Portugal en Turkije 
produceren meer dan de helft van alle kleding wereldwijd. De 
meest gebruikte grondstof is katoen, op de voet gevolgd door 
polyester.  
Hoe duurzaam is moderne kleding en hoe maak je een goede 
keuze.  
Kies je een trui van wol of van fleece. Beide zijn lekker warm, 
maar de wollen trui is gemaakt van natuurlijk materiaal en de 
fleece trui is gemaakt van ”plastic”.  
Het is goed om hier over na te denken. 

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij. 
Anneke Gulpers 
Tel.: 045 5418758 
E-mail: admin@nmeparkstad.nl 
 
Rondleidingen Abdij Rolduc 
 
Zondag én woensdag: historische rondleiding in Rolduc! Ab-
dij Rolduc organiseert (bijna) elke zondagochtend - en tijdens 
de schoolvakanties ook op woensdagmiddag - een Nederlands-
talige rondleiding door het ruim 900 jaar oude kloostercom-
plex. De 1e zondag van de maand vindt er tevens een Duitsta-
lige rondleiding plaats, deze Duitstalige rondleiding start om 
11:00 uur! 
Wilt u meer weten over de stichter Ailbertus, de Augustijner 
Koorheren, de Hertogen van Limburg of het internaat? Neem 
dan deel aan de rondleiding die ca. 1,5 uur duurt. Prijs: € 6,50 
per persoon (incl. 1 kop koffie of thee). Een gids laat u de 
belangrijkste plekken van het abdijcomplex zien. Ter afslui-
ting geniet u met een drankje even na van al dit moois in onze 
gezellige hotelbar. 
De rondleiding vindt plaats op onderstaande data: Zondag 16 
januari en 2, 9 en 16 februari om 10.30 uur. 
Reserveren 
Heeft u belangstelling? Aanmelden kan tot uiterlijk een dag 
van tevoren vóór 17.00 uur via de receptie van Rolduc, tele-
foon: 045-5466888 of stuur een e-mail naar recep-
tie@rolduc.com. 
Groepsrondleidingen 
Wilt u met uw eigen groep op een andere dag of op een ander 
tijdstip een rondleiding reserveren? Ook dat kan in onze abdij 
à € 60,00 per gids (max. 25 personen per gids), zowel Neder-
lands-, Duits-, Frans- of Engelstalig. Begin of sluit de rond-
leiding dan af met bijvoorbeeld een lunch, diner of high tea. 
Informatie & reserveren kunt u via info@rolduc.com of bel 
+31-45-5466888. 

 
Licht zet inbrekers in het zicht 
 
Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?  
 

Slachtoffers van woninginbraak voelen zich nog lang onveilig in 
hun eigen huis. Het is verschrikkelijk dat er iemand bij je thuis is 
geweest en aan je spullen heeft gezeten.’  
 
Ingrijpend 
De politie weet hoe ingrijpend een woninginbraak is. Niet voor 
niets zet de politie alles op alles om juist deze misdaden op te 
lossen en de daders te pakken. Om inbraak te voorkomen is het 
belangrijk dat inwoners ook zelf maatregelen treffen. Vooral van 
oktober tot maart, in de donkere dagen, als inbrekers extra actief 
zijn.  
 
Licht 
Wijkagent Jo Gerritsen: “Inbrekers hebben een hekel aan licht. 
Goede buitenverlichting maakt een inbreker zichtbaar en dat wil 
hij niet. Zorg dus voor goede buitenverlichting, eventueel met een 
bewegingsmelder. Het is ook belangrijk dat het lijkt alsof er ie-
mand thuis is, bijvoorbeeld door binnen een lamp te laten branden 
op een tijdschakelaar. En natuurlijk zijn goede sloten ook van 
belang.” 
 
Bel 112 
Tot slot heeft de wijkagent nog een belangrijk punt. “Hoort of ziet 
u iets ongewoons? Een vreemde auto in de straat? Een persoon op 
de uitkijk? Een raam dat aan diggelen valt? Aarzel niet en bel 
direct 112. We kunnen beter een keer te veel komen dan een keer 
te weinig!” 
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‘Inbrekers hebben een hekel aan licht’ 
 

Preventietips 
Inbraak voorkomen: 
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 
• Sluit deuren en ramen af, ook als u even naar boven loopt. 
• Installeer buitenverlichting met bewegingsmelder . 
• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal  
   geschikt slot aan. 
• Uw sleutels buiten verstoppen is niet handig. deurmat en bloem- 
   pot zijn geen ‘geheime’ plaatsen. 
• Registreer en fotografeer uw kostbare bezittingen.  
• Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij 
uw woning staan die het makkelijk maken naar boven te klim-
men. 
Meer tips en informatie? Kijk op www.politie.nl onderwerp 
woninginbraak 
 

 
 
Jongerenwerk Kerkrade West - 't Huubje 
 
Enige tijd geleden is de Campus in Kerkrade gesloten vanwege 
scheuren in de vloer. Als gevolg hiervan moest de Campus ver-
huizen, waarbij de Abdij van Rolduc als tijdelijke locatie is 
gekozen. Ook jongerencentrum The Mix verhuisde mee naar de 
Abdij. Hier kreeg het de naam 't Huubje. Elke maand nieuwe 
activiteiten. Loop gerust een keer binnen om mee te doen. Voor 
veel activiteiten hoef je niet te betalen. Als het wel iets kost, staat 
dit in de maandplanning. 
 

Heb je zelf ideeën? 
Als je zelf goede ideeën hebt voor activiteiten, dan laat het ons 
gerust weten! Als het een goed idee is, gaan we samen met je 
kijken hoe we het kunnen opzetten. En het leuke is:  jij mag het 
samen met ons organiseren! 
 

Locatie 
Jongerencentrum 't Huubje, Ter vervanging van JC The Mix 
Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade, Telefoon: (06) 142 49 397,  
E-mail: themix@impulskerkrade.nl  
 

Meer informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Maud Hünen, Mobiel: (06) 142 49 397 
E-mail: mhunen@impulskerkrade.nl 
Facebook: www.facebook.com/mhunen.jw.imp  
 
Kinderclub Kerkrade West 
 
Speciaal voor kinderen organiseert Impuls verschillende activi-
teiten. Elke week kunnen kinderen terecht op de knutselclub 'De 
Knutselkids', en in de zomer organiseren wij een gezellig zomer-
kamp! 
Kinderclub de Knutselkids 
Elke woensdagmiddag kunnen kinderen deelnemen aan de 
kinderclub 'De Knutselkids'. Alle kinderen zijn welkom! Er wordt 
geknutseld, geplaybackt, gedanst en er worden spelletjes gedaan. 
Tijdens de basisschoolvakanties zijn er geen activiteiten van de 
kinderclub. 

Om mee te doen hoef je jezelf niet vooraf aan te melden. Kom 
dus gewoon wanneer je zin hebt. Je kunt natuurlijk ook altijd eerst 
een keer met je ouders komen kijken om te zien of het wat voor je 
is. 
Iedere woensdag van 14.00 - 16.00 uur voor kinderen van  4 - 
12 jaar de Kinderclub De Knutselkids. Kosten: € 0,50 per keer 
  

De activiteiten vinden plaats op de volgende locatie:  
Basisschool De Schakel 
Leliestraat 31, 6466 XN Kerkrade 
 

Meer informatie 
Wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met de vol-
gende jongerenwerker: Maud Hünen, Mobiel: (06) 142 49 397 
E-mail: mhunen@impulskerkrade.nl 
Facebook: www.facebook.com/mhunen.jw.imp  
 

 
 
Muziekschool Jam Sessions 
 
De februari editie van De Wieëtsjaf Jam Sessions zal plaatsvinden 
op 6 februari in Café Dé Wieëtsjaf In Kerkrade en zal worden 
georganiseerd door de Stichting Muziekschool Kerkrade.  
Come out and play! Dat is het motto van Dé Wieëtsjaf Jam Ses-
sions. Dé Wieëtsjaf Jam Sessions is het maandelijks terugkerend 
open podium dat elke eerste donderdag van de maand wordt 
georganiseerd in café Dé Wieëtsjaf op de markt in Kerkrade. Host 
Jeremiah Martens en lokale partners als Stichting Popmuziek 
Parkstad, Stichting Muziekschool Kerkrade en RTV Parkstad zijn 
de lokale krachten achter dit initiatief. Muziek maken voor en 
door iedereen staat centraal. De Jam Sessions avond, die van 
21:00 - 00:00 uur plaatsvindt, biedt de ruimte aan bands en arties-
ten om hun kunsten te vertonen. Zoals de naam reeds aangeeft 
wordt er tijdens deze avonden ook veel gejamd. Dit kan samen 
met de huisband: Mickey McMitch & The Miners of gewoon met 
je medemuzikanten/bezoekers. Dé Wieëtsjaf Jam Sessions is 
gratis bij te wonen. Bands en artiesten kunnen zich aanmelden via 
het volgende e-mail adres: dewieetsjafjamsessions@gmail.com 
 
Scoutinggroep St. Hubertus 
 
Scoutinggroep St. Hubertus heeft als thuishaven Kerkrade, om 
precies te zijn in de wijk Terwinselen in Kerkrade-West. De groep 
maakt deel uit van de regio Carboonland in Limburg. 
Iedereen kan lid worden van Scouting: jong of oud, meisje of jongen. 
Je wordt lid van een Scoutinggroep bij jou in de buurt. Scoutinggroep 
St. Hubertus is aangesloten bij de landelijke vereniging Scouting 
Nederland. 
Nieuwe kinderen zijn van harte welkom. We draaien om de week, op 
de zaterdag. De Welpen (7-11 jaar) draaien 's middags van 12.30 - 
15.00 uur, de Scouts (11-14 jaar) van 18.30 - 21.00 uur. De Explorers 
(15-18 jaar) draaien op de vrijdagavond van 20.00 - 22.30 uur.  
Wil je eens komen kijken of de Welpen, de Scouts of de Explorers 
wat voor jou zijn? Dat kan natuurlijk, neem dan wel eerst even con-
tact met ons op via email info@scoutinghubertus.nl zodat we een 
afspraak kunnen maken over het (kosteloos) proefdraaien. 


