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25 jaar in KERKRADE-WEST

Voor € 4,75

Op woensdag 15 februari is er 
een muzikale lezing over vasteloa-
vend van de geboren en getogen 
Kerkradenaar en meesterverteller 
Marc Hermans in HuB.Bibliotheek 
Kerkrade.

Carnaval kent een lange 
traditie. Deze tradities 
zijn al op vele manieren 
verteld. Carnavalsmu-
ziek heeft altijd een 
belangrijke rol gespeeld, 
maar is pas sinds de vo-
rige eeuw jaar op plaat vastgelegd. 

Marc Hermans neemt je mee naar 
het beginjaren van vasteloavend en 
gaat in op de rol van de Limburgse 
carnavalsmuziek aan de hand van 
singles en lp’s uit zijn uitgebreide 
Limburgstalige vinyl collectie. Je 
hoort interessante verhalen over 
de achtergrond van carnaval en 
artiesten uit lang vervlogen tijden 
aan de hand van de oude carna-

valsliedjes uit heel Limburg. Zijn 
vintage discotafel zorgt voor het au-
thentieke carnavalsgeluid. Ook gaat 
hij in op de relatie tussen dialect 
en vasteloavend om zo de diepere 

lagen van de vasteloavend aan te 
boren als opmaat naar het feest der 
feesten.

Over Marc Hermans
Marc is jurist en al jaren geïnteres-
seerd in de Limburgse geschiedenis 
en ons Ripuarisch dialect en vertelt 
daar graag over. In deze lezing 
komen zijn liefde voor (streek)
geschiedenis, dialect en muziek sa-
men. Hij is inmiddels al meer dan 40 
jaar actief als carnavalsartiest (o.a. 
Ummer d’r Neaver, Medammecour). 
Het zal beslist een sjtimmingsvolle 
en leerzame middag worden.

MUZIKALE LEZING MARC HERMANS: 
‘HET BEGIN VAN DE VASTELOAVEND’

HuB. | wo. 15 februari | 14.00-16.00 uur. Leden gratis, niet-leden €2,50 | 
vooraf aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl of 045 763 0520.
Foto: Marc Hermans 

mailto:info@bibliotheekkerkrade.nl
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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

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.

UITNODIGING VAN ALZHEIMER PARKSTAD VOOR HET 
LEVENSTESTAMENT VOOR MENSEN MET DEMENTIE
Dinsdag 14 februari 2023 in het Alzheimercafé Parkstad Limburg te 
Heerlen (locatie Tobias van Sevagram, Piet Malherbestraat 2).

Op die avond gaan bezoekers in gesprek met notaris Ton Wolfs over het 
levenstestament en zal hij ingaan op vragen en o.a. bespreken: 
• Wat houdt een levenstestament in?
• Waarom kan een levenstestament een goed idee zijn?
• Wat is het belang van een levenstestament voor mensen met dementie?

Aanmelden en start avond
Tevoren aanmelden is niet nodig; deelname is gratis.
Koffi  e, thee met iets lekkers is gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 
19.30 uur start het programma. Afsluiting: 21.30 uur.

Het werkt geruststellend als zaken, nu en in de toekomst, goed geregeld 
zijn. Zeker voor mensen in hun laatste levensfase, is het belangrijk om za-
ken goed te regelen. Het gaat hierbij niet alleen om fi nanciële zaken gaat, 
maar ook om zorginhoudelijke en medische zaken. Zodat bijv. bij overlijden 
zaken verlopen zoals ze dat zelf graag wensten. Voor mensen met demen-
tie is het zeker verstandig om tijdig zaken vast te leggen voor het geval zij 
dat op enig moment niet meer zelf kunnen. Ook voor nabestaanden is het 
prettig als zaken notarieel zijn vastgelegd, misverstanden en onnodige 
discussie kunnen daarmee voorkomen worden.

Voor nadere informatie kunnen belangstellenden telefonisch contact opne-
men met mevrouw Lyan Senden, tel. 045-5256777. Of met het secretariaat: 
de heer Leon Pieters, mobiel: +31(0)613365008

Regelmatig organiseert Bibliotheek 
Kerkrade e.o. een Verhalentafel. 
Tijdens een Verhalentafel staat een 
straat, buurt, wijk of thema centraal. 
Een spreker trapt af met een mooi 
verhaal waarna samen  herinne-
ringen worden opgehaald. Er zijn 
foto’s en krantenknipsels aanwezig, 
maar je kunt ook eigen materiaal 
meenemen. 

De verhalen en foto’s die boven ta-
fel komen, worden opgetekend. In 
februari zijn er twee Verhalentafels 
Verhalentafel ‘Vasteloavend in 
Kirchroa’ HuB. | do. 2 februari | 
10.30-12.00 uur | Gratis 
Aanmelden: info@bibliotheek-
kerkrade.nl of 045 76 30 520

VERHALENTAFELS IN DE BIBLIOTHEEK

mailto:info@bibliotheek-kerkrade.nl
mailto:info@bibliotheek-kerkrade.nl
mailto:info@bibliotheek-kerkrade.nl
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CARNAVALSAVOND OUWE VOESBALSJONG RKTSV

Na een door COVID-19 noodgedwongen onderbreking van twee jaar, staat 
op vrijdag 10 februari de 62e carnavalszitting met prinsenproclamatie van 
carnavalsverenging d’r Ouwe Voesbalsjong van voetbalvereniging RKTSV 
op het programma. Plaats van handeling is het  ’t Sjtaater Hoes aan de 
Schaesbergerstraat en de avond begint om elf minuten voor acht.

Aan deze avond verlenen de volgende artiesten hun medewerking: 
d’r Tim, Hüttenspass, Shakin DJ’s, Calvin Horsch en Richtig Rex. 
Op die avond zal afscheid worden genomen van prins Leon I en wordt de 
nieuwe prins 2023 uitgeroepen.

Verder zullen ook de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain ‘Alaaf Kirchroa 1936’ 
met stadsprins Niklas I, de Vasteloavends Verain Kirchroa-West met prins 
Jimmy II, Carnavals Comité de Sjtaater Tröate en de Sjpasverain Kirchroa- 
Wes met hun nieuwe prins acte de presance geven.

De entreekaarten kosten € 17,50 en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
de leden van de Raad van Elf en bij de welbekende voorverkoopadressen 
en uiteraard ook nog aan de avondkassa.

Goed voorbereid de carnaval in? 
Bibliotheek Kerkrade e.o. orga-
niseert schminkworkshops voor 
kinderen en volwassenen.

Workshop voor volwassenen
Ben jij graag creatief bezig en wil je 
kennismaken met schminken? 
Dan is deze schminkworkshop iets 
voor jou! Onder professionele 
begeleiding van ‘de Schminkjuf’ 
leer je omgaan met verschillende 
materialen en technieken en krijg 
je heel veel tips en tricks voor de 
carnaval. Ervaring is niet vereist.
HuB. | za. 4 februari | 14:00 - 17:00 
uur Vanaf 16 jaar | €10 | Aanmelden 
info@bibliotheekkerkrade.nl of 
045 76 30 520

Workshop voor kinderen
Je leert, aan de hand van geplastifi -
ceerde afbeeldingen van gezichten, 
de trucjes van schminken. Lekker 
zelf aan de slag met plakkaatverf 
én je wordt (als je dat leuk) vind zelf 
ook geschminkt!
HuB. | wo 1 februari | 14:00 – 15:00 
uur 6-10 jaar | €2,50 | Aanmelden: 
info@bibliotheekkerkrade.nl of 
045 76 30 520

WORKSHOPS SCHMINKEN

mailto:info@bibliotheekkerkrade.nl
mailto:info@bibliotheekkerkrade.nl
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Samen verder vooruit!Samen verder vooruit!
B U R G E R B E L A N G E N - K E R K R A D E . N L

Wenst jullie een gezond en gelukkig 2023!Wenst jullie een gezond en gelukkig 2023!

BURGERBELANGEN KERKRADE

BRIDGET U EN BENT U OP ZOEK NAAR EEN GEZELLIGE CLUB? 
Wij zijn een leuke Landgraafse bridgeclub en wij bridgen op dinsdagmorgen in 
Landgraaf en op woensdagavond in Heerlen.
Kom vrijblijvend een paar keer mee bridgen om te kijken  of het u bevalt. Voor 
degenen die hun kennis van het bridge willen ophalen bieden wij opfrislessen aan.
Bridget u nog niet maar bent u wel geinteresseerd, dan bestaat de  mogelijkheid tot 
het volgen van bridgelessen.  

Meer informatie
Wilt u nadere informatie, stuur dan een mailtje naar: bchetleiehoes@outlook.com, 
of bel naar Ria Busink, voorzitter, tel. 06 25 24 20 56,
of naar Ria van Meijgaarden, bestuurslid, tel. 06 12 37 76 84.

mailto:bchetleiehoes@outlook.com
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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

De kunstenaars van Werkplaats K gaan deze winter twee keer per maand een gezonde, zelfgemaakte soepmaaltijd 
met brood serveren. De eerstvolgende editie vindt plaats op dinsdag 7 februari om 18.00 uur. Na afloop vindt er 
een korte, creatieve activiteit plaats. Iedereen is welkom en de bijdrage is tussen 0 en 4 euro: wat je kunt missen 
dus. De volgende edities zijn op 21 februari, 7en 21 maart.

Aanmelden kan via de inschrijflink op www.werkplaatsk.nl of door een mail te sturen naar info@werkplaatsk.nl.
Locatie: Elbereveldstraat 105 in Kerkrade-West. De deuren gaan open vanaf 17.30 uur.

Het BelastingTeam van Impuls 
helpt u indien u aan de voorwaar-
den voldoet bij het invullen van 
uw aangifte. Ook dit jaar weer 
voor uw aangifte inkomstenbelas-
ting over het jaar 2022.

Wij starten in maart weer met onze 
“hulp bij aangifte” campagne. 
Indien u aan de voorwaarden 
voldoet kunnen wij u deze gratis 
service aanbieden vanuit diverse 
locaties in de gemeente Kerkrade. 

Hebt u vorig jaar ook van onze hulp 
gebruik gemaakt en zijn uw gege-
vens bij ons bekend zullen wij begin 
februari telefonisch contact met u 
opnemen. U kunt ook zelf telefo-
nisch een afspraak maken.
Op dinsdag-, woensdag- en donder-
dagochtend  7, 8 en 9 februari 2023 
kunt u tussen 9.30 uur en 12.30 uur 
bellen naar 06 18 964 702.
Het nummer is uitsluitend op deze 
tijdstippen bereikbaar. Na 9 febru-
ari 2023 is dit nummer niet meer 
bereikbaar. 

WERKPLAATS K HELPT JE DE WINTER DOOR!

U kunt zich voor deze hulp aanmel-
den als u aan de volgende voor-
waarden voldoet.  
Je komt voor deze gratis hulp in 
aanmerking als 
• je 55 jaar of ouder bent;
• in Kerkrade woont;
• een maximum bruto verzamel

inkomen tot €22.700,= (alleen-
staanden) of tot €27.500,= (voor 
gehuwden en fiscaalpartners) 
hebt;

• je spaartegoeden niet hoger dan 
€50.000,= (alleenstaanden) of tot 
€100.000,= (voor gehuwden en 
fiscaalpartners) zijn.

De vrijwilligers van het BelastingTeam 
van Impuls.

HET BELASTINGTEAM VAN IMPULS EERSTE ERVARINGEN MET 
DE KJOEP ZIJN POSITIEF
Jongerenontmoetingsplek Kjoep is 
in de eerste maanden goed bevallen 
in de wijk. Op 12 december was er 
een evaluatieavond in het school-
gebouw van de Sint Jan Baptist. 
Daar bleek dat alle betrokkenen 
positief zijn over de Kjoep.

Er zijn geen meldingen binnen geko-
men van overlast. De jongeren spre-
ken elkaar aan op het maken van 
rotzooi, waardoor de Kjoep er ver-
zorgd bij staat. Sinds de temperatuur 
buiten gedaald is, is het in de Kjoep 
overigens wat stiller. Bij de evalua-
tie waren leden van de werkgroep, 
de wijkmanager, de wijkagent, de 
jeugdboa’s, het wijkpreventieteam, 
enkele jongeren en een omwonende 
aanwezig. Uit het gesprek is gecon-
cludeerd dat de plaatsing van de 
Kjoep goed is voorbereid en dat met 
de wensen en behoeften van alle be-
trokkenen goed rekening is gehou-
den. Uiteraard wordt de Kjoep nog 
steeds goed in de gaten gehouden, 
zodat de ervaringen ook positief blij-
ven in de toekomst. Volgend jaar na 
de zomer, als de Kjoep een jaar staat, 
wordt een nieuw evaluatiemoment 
ingepland.

https://www.werkplaatsk.nl
mailto:info%40werkplaatsk.nl?subject=
http://www.werkplaatsk.nl
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Inloopkoffi  euurtje
Elke maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 
16.00 uur. 

Kom op de Soep
Vrijdagmiddag 24 februari soepmiddag, aanvang 
13.00 uur. Meld je dan aan bij Tiny 06 10 47 32 97. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ombudsman PvdA
Woensdag 1 februari van 19.00 tot 20.00 uur.
De ombudsman kan behulpzaam zijn bij diverse 
persoonlijke zaken zoals uitkeringen, toeslagen, 
belastingen en energie. Vrije inloop.

Creatief Allerlei
Dinsdag 14 februari van 13.00  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

Bloemschikken
Donderdag 16 februari om 13.30 uur. Informeren bij 
Bernie Thomas. 06 14 29 16 93 voor de volgende 
bijeenkomst.

MAANDPROGRAMMA BUURTKAMER GRACHT

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

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

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 koffi  e uurtje. 

Heel Kerkrade Bakt!!
Heb je ook zin om te komen bakken? Dat kan voortaan 
ook in de Buurtkamer. Volgende bakmiddag op dinsdag 
28 februari om 13.00 uur. Voor meer informatie of aan-
melden bij Tiny 06 10 47 32 97

Spreekuur Burger Belangen
Donderdag 16 februari van 19.00 tot 20.00 uur.
Zijn er zaken die u wilt bespreken met een van de BB 
raadsleden, dan is dit een goede gelegenheid. Aanmel-
den niet nodig.

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:

mailto:westernieuws@kerkrade-west.nl

