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Evenementen in Kerkrade 

Woensdag 19-03-2014: 07.30-21.00 Gemeenteraadsverkiezing  
Zondag 23-03-2014: 17.00- Concert KSO Abdij Rolduc  
Woensdag 26-03-2014: 13.00-17.00 Lentewandeling Laethof  
Eygelshoven  CvO/KBO/Impuls  
Zaterdag 29-03-2014: 20.00-22.00 Dialectavond Sjtaater Hoes D’r 
Wauwel  
Zondag 30-03-2014: 14.30-16.30 RodaJC-RKC P. Limburg Stadion 

Zaterdag 05-04-2014: 10.00-16.00 Boekenmarkt AbdijRolduc  
Zondag 06-04-2014: 12.00-13.30 Op reis in GaiaZoo GaiaZoo trap 
restaurant   
Zondag 06-04-2014: 13.00-16.00 Wandelen in Kerkrade-3 Hei-
veldplein Bewonersplatform  
Zondag 06-04-2014: 16.30-18.30 RodaJC-AZ P. Limburg Stadion 
Zaterdag 12-04-2014: 20.00-22.00 Kaviaar en sjmierkieës Heidsjer 
Tref.  TV Frohsinn  
Zondag 13-04-2014: 20.00-22.00 Kaviaar en sjmierkieës Heidsjer 
Tref. TV Frohsinn  
Woensdag 16-04-2014: 20.00-22.00 Kaviaar en sjmierkieës Heidsjer 
Tref. TV Frohsinn  
Vrijdag 18-04-2014: 20.00-22.00 Kaviaar en sjmierkieës  Heidsjer 
Tref. TV Frohsinn  
Zaterdag 19-04-2014: 20.00-22.00 Kaviaar en sjmierkieës Heidsjer 
Tref.  TV Frohsinn  
Maandag 21-04-2014: 10.00-18.00 Kwekersdag  Botanische Tuin 

Concert KSO in Abdij Rolduc 

Dit concert vindt plaats op 23 maart 2014 in de kapel van 
Abdij Rolduc, aanvang 17.00 uur. 
Op het repertoire staat het prachtige Oratorium  “Die letzte 
Dingen” van Louis Spohr. 

Kaarten à € 10,-- zijn o.a. verkrijgbaar bij Kapsalon Maré, 
René Janssen, Akerstraat 86 Kerkrade-West en 
Kantoorvakhandel Schreurs, Graverstraat 68, Kerkrade-West. 

Lentewandeling CvO 
Naar aanleiding van de positieve respons op de lentewandelin-
gen van de afgelopen jaren organiseert de Centrale voor Oude-
ren i.s.m. KBO-Limburg afdeling Kerkrade en Impuls op 
woensdag 26 maart 2014 wederom deze wandeling. 
Er is een wandelroute van ca 10 km, bestaande uit twee ge-
deelten van elk ongeveer 5 km gepland. De route is ook ge-
schikt voor scootmobielen. Starttijd tussen 13.00 en 14.00 uur. 
Vanwege de hoeveelheid te bestellen koffie met Limburgse 
vlaai op de rustplaats en soep met stokbrood bij einde van de 
wandeling, gaarne aanmelden vóór 22 maart bij één van de 
inschrijfadressen: 
Sigarenmagazijn Meertens Zonstraat 75, Welzijnsorganisatie 
Impuls  Hoofdstraat 77,  Optiek Bemelmans  Markt 28, Wijk- 
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zorgcentrum Vroenhof Vroenstraat 97, Drukkerij Schreurs, 
Graverstraat 68, Wijkzorgcentrum Hoog Anstel Hoog Anstel 1 
Wijkzorgcentrum Laethof Putstraat 1, CvO Piet Schepers 
Akerstraat 114 
De aan de activiteit verbonden kosten € 6,00 dient u meteen 
bij aanmelding te voldoen. 

Dialectavond D’r Wauwel met toneel, zang en muziek 

Onder het motto: “Sjprèch üng moddersjproach, modders erve 
darf nit sjterve!” is de jaarlijkse dialectavond van dialekverain 
D’r Wauwel van Kerkrade-West ook dit jaar weer gevuld met 
een zeer gevarieerd programma. Op zaterdag 29 maart a.s. 
om 20.00 uur zal in ’t Sjtaater Hoes aan de Schaesbergerstraat 
27 in de wijk Terwinselen in Kerkrade-West een volle zaal 
met dialectliefhebbers voor de 33ste keer kunnen genieten van 
een afwisselend programma. De Kerkraadse troubadour Jo 
Smeets zal eigen liedjes zingen in het Kerkraads dialect, maar 
ook liedjes van Nico Ploem zal hij vertolken. Verder staan er 
op zijn repertoire  enkele origineel Keulse liedjes die hij in het 
onvervalst Kölsch Plat zal zingen. Zo zal Jo Smeets een be-
langrijke bijdrage leveren aan het gevarieerde karakter van 
deze avond. De bekende dirigent Jan Gouders zal op zijn pia-
no tussen de verschillende voordrachten de avond muzikaal 
aan elkaar spelen.  

Wie kent het niet: de liefde tussen man en vrouw? De bekende 
Heidsjer acteurs Tamara Hodzelmans en Jean Lejeune zullen 
in het Kerkraads dialect een sketch van Maurice Hinzen van 
D’r Wauwel opvoeren. Hierbij zal duidelijk worden dat och-
tendhumeur een belangrijk thema aan de ontbijttafel kan zijn. 
Maar de grote liefde tussen man en vrouw staat Bep (Tamara) 
en Sjir (Jean) toe elkaar ongezouten de waarheid te zeggen. 
Vorig jaar hebben Tamara en Jean tijdens de dialectavond 
schitterend  in  de  act  “Sjlof lekker”  waarbij  de  mensen van 



WESTERNIEUWS | Maart 2014 – 3e Jaargang nummer 31 3

het lachen het niet droog hielden. Daarnaast zullen een aantal 
leden van D’r Wauwel teksten voorlezen uit eigen werk. Zo 
kunt u genieten van de gedichten van Jessie Spin, José Mayer 
en Annie Lennartz, teksten van Maurice Hinzen, John Vande-
berg, Angelique Moberts en Wim Wouters. Ook ons erelid 
Mia Engels van dialectvereniging Kirchröadsjer Plat zal tek-
sten voordragen.  
De gehele avond wordt gepresenteerd door Wauwelvoorzitter 
John Vandeberg en muzikaal begeleid door Jan Gouders.  

Kaarten à € 8,50 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij boek-
handel Schreurs aan de Graverstraat 68, ’t Sjtaater Hoes aan 
de Schaesbergerstraat 27, Bloemsierkunst Tamara aan de Hei-
veldstraat 123 en bij alle leden van dialekverain D’r Wauwel. 

Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder deed! 

Ga op pad met een 
ervaren GaiaGids, 
bewonder de die-
ren en luister naar 
alle leerzame en 
leuke dieren-
weetjes! 

Wanneer: 6 april 
2014 Tijdstip: Van 
12.00 tot 13.30 uur 
Start:In restaurant 
Plateau van Gaia 
(bovenaan de trap) 
Deze ontdekkings-
reis is in elk jaar-
getijde een beleve-
nis; elke maand 
zijn er weer andere 
bijzonderheden en 
leuke weetjes te 
melden. Zo worden 
er het hele jaar 

door dieren geboren. In de zomer zie je wie de zonaanbidders 
zijn en welke dieren juist verkoeling zoeken. ‘s Winters ont-
dek je wie de koukleumen onder de dieren zijn en hoe goed 
anderen bestand zijn tegen de kou. 

Ook als je regelmatig een bezoek brengt aan GaiaZOO bete-
kent deze rondleiding een bijzondere verrijking van je bezoek! 

Wanneer: 6 april 2014 (elke eerste zondag van de maand) 
Tijdstip: van 12.00 tot 13.30 uur 
Start:  in restaurant Plateau van Gaia, bovenaan de trap 
Vooraf inschrijven voor deze rondleiding is niet mogelijk. 

IVN Kerkrade zoekt vrijwilligers om padden veilig 
over te zetten  

Verleden jaar viel in maart nog een flinke hoeveelheid sneeuw 
en vroor het dat het kraakte. Daardoor lastten de padden vorig 
jaar tijdens hun voorjaarstrek een pauze van vier weken in.  
Als je nu buiten komt, lijkt het wel lente. Nederland is mo-
menteel dertig procent groener vergeleken met andere lentes! 
Daardoor komt de paddentrek mogelijk eerder op gang. Als de  
gemiddelde temperatuur namelijk gedurende enkele dagen en 
nachten boven de zeven graden stijgt en het voldoende vochtig 
is, maken amfibieën zich op voor de jaarlijkse trek naar hun  
voortplantingswateren.  

Alle hulp welkom  
Het IVN, afdeling Kerkra-
de, vraagt aandacht voor 
de paddentrek. Al sinds 
1985 zet het IVN deze 
diertjes in de gemeente 
Kerkrade veilig de straat 
over, met hulp van vrijwil-
ligers die hieraan mee 
willen werken. Vanaf 1985 
zijn door het IVN bijna 35.000 amfibieën, voornamelijk pad-
den, veilig de straat over gezet.   
Het IVN is ieder jaar ontzettend blij met de hulp van vrijwil-
ligers bij het overzetten. Aangezien de paddentrek binnenkort 
begint, doet het IVN Kerkrade ook dit jaar weer een beroep op  
iedereen die de padden graag een handje wil helpen om veilig 
over gezet te worden langs de Haanraderweg, de Meuser- en 
Haanraderstraat. Iedereen die mee wil helpen bij het overzet-
ten, is van harte welkom. Dat meehelpen hoeft echt niet iedere 
avond en is uiteraard op basis van beschikbaarheid.  

Aanmelden en info  
Deelname geschiedt altijd op eigen risico. In verband met de 
Arbowet is aanmelden, evenals het dragen van een reflec-
terend vest verplicht. Helpers die geen reflecterend vest heb-
ben kunnen dit lenen van het IVN. En ten slotte: een zaklamp, 
(latex) handschoenen en een emmer zijn ook handig.  
Aanmelden en informatie: Ger Jacobs, coördinator Padden-
werkgroep IVN Kerkrade, telefoon:  
045-5416827 

Wandelen in Kerkrade-Kaalheide 

De bewoners van Kerkrade-West en 
omgeving kunnen op zondag 6 april a.s. 
genieten van de derde wandeling van de 
nieuwe wandelreeks -Wandelen in Kerk-
rade-. 
De Kunst- en Kruisbeeldenroute Kaal-

heide start om 13.00 uur op het Heiveldplein en voert ons 
langs het Miljoenenlijntje via de Ham naar de wandelpaden 
rond GaiaZoo. Een verrassende route leidt ons naar het be-
bouwde deel van Kaalheide -Heilust waar we kunnen genieten 
van een divers aanbod kunst- en kruisbeelden. De route is in 
alle seizoenen te lopen en is ongeveer 7 km lang. Voor mensen 
met rollator of kinderwagen of voor hen, die 7 km iets te lang 
vinden, is het deel door het bos vervangen door een alternatie-
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ve route. Een fijne manier om hernieuwd kennis te maken met 
de mogelijkheden van onze eigen buurt. Na afloop van de 
wandeling wordt de deelnemers koffie en vla aangeboden.  
Deze route  is samengesteld door het Bewonersplatform Kerk-
rade-West en het geheel is uitgewerkt in een prachtige functi-
onele wandelgids. Door een bijdrage uit het Wijkbudget 2014, 
konden nog diverse plekken in de route verbeterd worden. 
De wandelgidsen Wandelen in Kerkrade zijn gratis verkrijg-
baar bij: Stadskantoor Kerkrade, Continium Museumplein, 
Bibliotheek Kerkrade-Centrum, Bibliotheek-steunpunt Kerk-
rade-West, Postkantoor Graverstraat en Botanische Tuin Ter-
winselen. 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Wil Slangen, Be-
wonersplatform Kerkrade-West. 
Telefoonnummer:  06-51419087 
E-mailadres:  bewonersplatform@kerkrade-west.nl 

Bosuilen in de Botanische Tuin? 

De komende weken zullen zo’n 500 kinderen uit Heerlen en 
Kerkrade op bezoek komen bij het CNME Parkstad Limburg 
om braakballen van verschillende uilensoorten te onder-
zoeken. Een uitgeplozen braakbal verteld ons wat de uil gege-
ten heeft. De kinderen determineren de piepkleine kaakjes van 
zoogdieren zoals de spitsmuis, de huismuis en de woelmuis, 
maar ook de schildjes van kevers of de snavel van een vogel 
kom je regelmatig tegen in een braakbal. Wat het bezoek aan 
de Botanische Tuin extra interessant maakt is het feit dat onze 
uilenkast in een oude spar op dit moment bewoond wordt.  

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij. 
Anneke Gulpers, Tel.: 045 5418758 
E-mail: admin@nmeparkstad.nl 

Kaviaar en sjmierkieës 

Het is een doldwaze klucht in het Lim-
burgs dialect (voornamelijk Kerkraads).  
Het stuk speelt zich af in een achterbuurt. 
Het gaat over een asociale familie, die 
plotseling nieuwe buren krijgt. De nieuwe 
buren, de bekakte familie Van Pracht tot 

Goudenjacht, zoekt voor een tijdje een woning, omdat hun 
nieuwe villa nog niet klaar is. Zo komen ze te wonen naast de 
asociale familie Krings.  
U kunt zich voorstellen, dat die bekakte familie daar niet blij 
mee is. Wat zou hun dure vriendenkring daar wel niet van 
vinden? En waar kunnen ze hun familiezilver het beste ver-
stoppen? Men weet immers maar nooit... En dan duikt er ook 
nog een overijverige agent op en een schurkerige postbode... 
Jongens, wat een feest! En... vergeet de liefde niet...  
In onze jubileumproductie spelen maar liefst 2 debutanten 
mee. Wij wensen Marieke Peters en Ger van Horssen alvast 
heel veel succes!  
Speeldata: zaterdag 12 april, zondag 13 april, woensdag 16 
april, vrijdag 18 april en zaterdag 19 april

Kaarten (€ 8,- / st) zijn te koop bij: 
Drukkerij Schreurs, Graverstraat 68, Spekholzerheide 
Heidsjer Trefpunt, Patronaatstraat 19, Spekholzerheide 
Primera, Carboonplein 36, Spekholzerheide 

Kwekerijdag 2014 in de Botanische Tuin Kerkrade 

Kwekerijdag EINDELIJK HET IS ZO VER!. 
Top-kwekerij dag in de Botanische Tuin Kerkrade. 

Na een onderbreking van 2 jaar organiseert de Botanische 
Tuin Kerkrade op 21 april, tweede Paasdag, een top-kwekerij 
dag. 
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De voorbereidingen zijn volop bezig met het vastleggen van 
top kwekers in binnen- en buitenland. Het tuinevenement staat 
geheel in het teken van planten, bijzondere planten, vaste 
planten, zeldzame exoten, stinzen – en verwilderingsbollen, 
grassen, hosta’s en zoveel meer. Het wordt een bijzondere dag 
met zoveel mogelijk gespecialiseerde kwekers met een breed 
scala aan planten en toebehoren. 

Het evenement start om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur in 
onze prachtige Engelse landschapstuin. 
De entreeprijs bedraagt nog steeds € 4,00. U ontvangt een 
gratis koffie-/ thee bon bij de betaalde entree.  
Kinderen t/m 12 jaar hebben onder begeleiding van een vol-
wassene gratis toegang. 
Houders van onze vriendenpas van de Botanische Tuin hebben 
ook dit jaar weer gratis toegang tot het evenement. 

Er is een uitgebreide horeca voorziening in ons Theehuisje. U 
kunt er koffie met vlaai, soep met broodjes en diverse dranken 
verkrijgen.  
Zeulen met zakken vol gekochte planten is niet nodig. Er is 
een gratis “planten parking” waar de aankopen bewaard kun-
nen worden tot u naar huis gaat. 
Deze Internationale Kwekerij dag maakt van iedereen een 
“tuinen freak”! Houders van een vriendenpas van GaiaZoo 
ontvangen € 1,00 korting en betalen € 3,00 entree. Pashouders 
van de Stichting Fonds voor Sociale Instellingen kunnen een 
voucher downloaden bij het Fonds voor gratis toegang tot de 
kwekerij dag. 
Het team Botanische Tuin hoopt u op tweede Paasdag in grote 
getale te mogen begroeten in Terwinselen. 

Bowlo - Bowling & Lounge 

In het souterrain van het Leisure-Dome Kerkrade-West is de 
bowlingsensatie Bowlo, Bowling & Lounge, gevestigd met 
naast 20 witte glowbanen een mooi lounge gedeelte voor het 
perfecte avondje uit. 

Het Leisure-Dome Kerkrade-West vormt als breed amuse-
mentscenter de perfecte locatie voor het Bowling- Lounge 
concept.  In Bowlo zijn 20 moderne witte glowbanen geïnstal-

leerd, een nieuwe innoverende techniek, waarbij de witte bow-
lingbanen middels duurzame LED-verlichting aangelicht wor-
den. De mogelijke kleurvariaties en show elementen tijdens 
het spel zorgen voor een bijzondere interactie met de bezoe-
kers en een onvergetelijk bowlinguitje! 

Bij de inrichting is er veel zorg besteed aan de uitstraling van 
het interieur. Voor of na het bowlen of na een bezoek in het 
Leisure-Dome  kan er gezellig geborreld worden in een prach-
tige lounge-omgeving. Geniet van een heerlijke cocktail, wijn 
of biertje en neem een kijkje in onze veelzijdige menukaart. 

Ervaar de Bowlo sensatie! 

Exposities in Abdij Rolduc 

1 - 30 maart: Thissen en Mensen 
Portretschilderijen van kunstenaar Lou Thissen 

1 - 30 april: Margriet Bemelmans, Rachelle Houben en Ellen 
Muller 
Margriet Bemelmans, Rachelle Houben en Ellen Muller zijn 
drie opgeleide kunstenaars van de PENTAGON Academie in 
Tongeren (België). Alle drie werken op grote doeken en dat is 
tevens het uitgangspunt van deze expositie. Margriet werkt 
met veel kleur en expressie. Rachelle werkt verfijnd en krach-
tig en Ellen heeft een kleurrijke en krachtige signatuur. 
“In mijn werk gebruik ik heel veel kleur. Kleur is mijn inspira-
tie. Het is ook mijn handschrift. Op deze afbeelding laat ik 
zien hoe ik de kleuren gebruik. Als je goed kijkt, zie je door de 
kleuren wat de afbeelding betekent," zegt Margriet Bemel-
mans.   
Rachelle Houben: “Wat mij beweegt tot schilderen is de drang 
om  iets te creëren. Meestal  vormen uit  de natuur. Het blanke  
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witte doek, het spannende moment als je de eerste streek zet, 
de uitdaging en het geduld, het vergeten van alles om je heen,  
de kleuren die ontstaan vanuit je innerlijk. De energie en de 
voldoening.” 
Ellen Muller exposeert met het thema 'mens en dier'. “De 
natuur, flora, fauna en de mens,  zijn voor mij een grote inspi-
ratiebron. Ik laat me verrassen door vormen, structuren en 
kleuren. Het mooie is dat de verhoudingen en combinaties in 

de natuur altijd kloppen.  Ik bestudeer en fotografeer deze 
natuurelementen en maak macro-opnames, waardoor details 
zichtbaar worden. De opbouw, ritmes en basale vormen zijn 
voor mij fascinerend. Deze vormen zijn vaak de basis van 
mijn werk. In de werken waarop  mensen worden afgebeeld , 
vertel ik een verhaal. Welk verhaal?.... Dat mogen  de toe-
schouwers zelf invullen. Het is een universele boodschap.” 
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Fanfare St. Barbara Heilust 

Fanfare St. Barbara is het enige overgebleven fanfare-orkest in 
Kerkrade. Het is opgericht in 1949 met als thuishaven de wijk 
Heilust. Het 45 leden tellende orkest heeft in 2007 voor het 
laatst deelgenomen aan het bondsconcours met een mooie 
eerste prijs in de 2de divisie als resultaat. 

De fanfare vormt samen met harmonie St. Jozef en harmonie 
Ste. Marie de Stichting Samenwerkende Muziekverenigingen 
Kerkrade. Deze stichting verzorgt de leerlingenopleiding van 
de drie korpsen. Deze opleiding werpt momenteel reeds de 
eerste vruchten af wat onder andere te zien en te horen is aan 
het leerlingenorkest onder leiding van Roger Weerts. De leer-
lingenopleiding en het hieraan gekoppelde orkest is een be-
langrijk onderdeel van de stichting en dus ook van de fanfare. 

In de afgelopen jaren heeft de fanfare bewezen dat vriend-
schap, gezelligheid en musiceren op niveau hand in hand kun-
nen gaan. Dit jaar vieren wij ons 60-jarig jubileum en wij 
hopen ook de volgende 60 jaar als fanfare de nodige muzikale 
blijdschap in Kerkrade te kunnen laten klinken. 
Voor alle vragen over onze vereniging kunt u altijd contact 
opnemen met secretaris Ron Lambi st.barbara@tiscali.nl , of u 
komt gewoon een keertje langs op onze wekelijkse repetities 
op maandagavond van 19:30 tot circa 22:00 uur in Gemeen-
schapshuis Heilust. 

Repaircafé Parkstad in Werkplaats-K Kerkrade. 

Op zaterdag 26 april is Repaircafé Parkstad Limburg van 
13.00 tot 16.30 uur in Werkplaats-K aan de Elbereveldstraat 
105 te Kerkrade. 
Je kunt 26 april ook deelnemen aan een gratis workshop kle-
ding “pimpen”. Onder begeleiding van Mathilde, een vakkun-
dige naaister, geef je kleding een nieuwe look. Je kunt saaie 
kleding soms weer nieuw leven inblazen door er een plooitje 
of een rimpeltje in te maken, of door er iets op te naaien waar-

door het weer een frisse nieuwe uitstraling krijgt, Mathilde 
heeft een uitgebreide collectie accessoires bij zich. De work-
shop is gratis, de accessoires dienen ter plekke afgerekend te 
worden.  
Bij voorkeur aanmelden voor de workshop via ons emailadres; 
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com 

Afvalberg 
In Werkplaats-K kan er zaterdag 26 april zelf worden bijgedragen aan 
het verminderen van de afvalberg en de CO2 uitstoot. Hoe? Door o.a. 
oude apparatuur, keukengerei, kapotte kleding mee te brengen en te 
laten nakijken door een team van deskundige vrijwilligers die het 
mee gebrachte dan samen met jou gaan repareren. Zo valt er ook 
altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een 
kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar. 

Vrijwilligers 
De reparateurs van het Repaircafé zijn vrijwilligers en allen woon-
achtig in en om Parkstad. Elke (meestal) laatste zaterdag van de 
maand is er een bijeenkomst van het Repaircafé op een wisselende 
locatie. Repaircafé Parkstad Limburg is altijd op zoek naar nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers, vooral op het gebied van elektrotechniek 
en computers, maar ook een fietsenmaker, timmermensen en andere 
geïnteresseerden zijn welkom. 

Non profit  
Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. 
Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn Repaircafé’s in het 
hele land, zelfs ook al in het buitenland. 
Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parkstad Transi-
tiontown 

Andere data: 
Repaircafé Parkstad Limburg is zaterdag 29 maart van 10.00 tot 
13.00 uur in Op de Boor Wilhelminastraat 19 6351GN Bocholtz.  
Zaterdag 31 mei is er van 10.00 tot 13.00 uur Repaircafé in de Rode 
Beuk Kloosterstraat 57 Simpelveld. 

Altijd gratis entree! 
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