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Evenementen in Kerkrade-West 
 

Dinsdag 20 januari: 20.00 u. RodaJC-PSV PL Stadion 

Dinsdag 20 januari: 20.30 u Sneak en Quiz JT Bioscoop 

Donderdag 22 januari: 14.00 u JT-Plus – My Old Lady JT 

Bioscoop 

Vrijdag 23 januari: 20.11 u Zietsong Sjtaater Tröate Sjtaater 

Hoes 

Zaterdag 24 januari: 20.11 u. Oelkzietsong VVKW Sjtaater 

Hoes 

Zondag 25 januari : 14.30 u RodaJC-Fortuna Sittard PL 

Stadion 

Zondag 25 januari: 13.30 u Carnavals matinee RKTSV 

Sjtaater Hoes 

Dinsdag 27 januari: 20.30 u. Sneak en Quiz JT Bioscoop 

Donderdag 29 januari: 20.15 u Opera Andrea Chenier JT 

Bioscoop 

Zondag 1 februari: 14.00 u Kidsclub – Jack besteld een 

broertje JT Bioscoop 

Zondag 1 februari: 13.11 Herre zietsong VVKW Sjtaater 

Hoes 

Dinsdag 3 februari: 20.30 u Sneak en Quiz JT Bioscoop 

Donderdag 5 februari: 20.10 u Vasteloavendkonzeët KSO 

Rodahal 

Donderdag 5 februari: 14.00 u JT-Plus Michiel de Ruyter 

premiere JT Bioscoop 

Vrijdag 6 februari: Vasteloavend Zietsong RKTSV Sjtaater 

Hoes 

Zondag 8 februari: 11.30 u Daame Zietsong VVKW Ge-

meenschapshuis Heilust 

Maandag 9 februari: 20.00 u RodaJC-FC Volendam PL 

Stadion 

Dinsdag 10 februari: 20.30 u Sneak en Quiz JT Bioscoop 

Woensdag 11 februari: 19.30 u Ladies only – Fifty Shades of 

Grey JT Bioscoop 

Zondag 15 februari: 13.11 u Optocht VVKW Kerkrade-West 

Dinsdag 17 februari: 20.30 u Sneak en Quiz JT Bioscoop 

Dinsdag 17 februari: 11.11 u Kloone Treffe VVKW Kerkra-

de-West 

Vrijdag 20 februari: 20.00 u RodaJC-VVV Venlo PL Stadi-

on 
 

Vasteloavendszietsóng Sjtaater Tröate 
 

Op vrijdag 23 januari vindt in 't Sjtaater Hoes de 32e 

Zietsóng mit Prinse Proklamatsiejoeën van “de Sjtaater 

Tröate” plaats.  

Aan deze avond verlenen weer tal van artiesten hun medewer-

king. De “Trekzek”, “Trio Ongeplok”,  “Claudia Ansel”, “La 

Bamba” en “Wahnsinn” zullen een afwisselend en avondvul-

lend programma brengen.  

Ook de Orde van d’r Sjtaat zal uitgereikt worden aan een per-

soon die zowel sociaal als cultureel veel betekent voor de 

gemeenschap. 

Er zal helaas afscheid genomen moeten worden van Prins Paul 

I (Berndsen). Maar niet veel later zal de proclamatie van de 

nieuwe hoogheid plaatsvinden. Nadat deze is voorzien van de 

bijbehorende eretekens, en hij diverse mensen heeft gedeco-

reerd, zullen tussen de optredens door diverse verenigingen 

hun opwachting maken om hem te feliciteren.  Present zijn ‘d'r 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouwe Voesbalsjong, d'r Kirchröadsjer Vasteloavends Verain, 

en d'r Vasteloavends Verain Kirchroa-West. 
 

De zietsóng wordt op traditionele wijze afgesloten met de 

prinsendans, waarna iedereen weer van harte uitgenodigd is 

om tot in de kleine uurtjes mee te vieren onder het genot van 

de muzikale klanken verzorgd door deejee Ralph. 

De entree voor deze spetterende avond is € 13,50 in de voor-

verkoop en kaarten zijn zoals gebruikelijk verkrijgbaar bij 

onze leden, cafetaria Gertico en het Sjtaater Hoes. 

 
Op zondag 25 januari is er in het Sjtaater Hoes vanaf 13.30 

uur een gezellig carnavalsmatinee waarbij gelegenheid is om 

de nieuwe Prins te feliciteren. 

Alle informatie is ook terug te vinden op de website 

www.sjtaatertroate.nl en de facebook pagina. 

De Sjtaater Tröate nodigen U van harte uit om deze activitei-

ten bij te wonen!  

 

Prins Jos I 
 

De poster van prins Jos I is gratis af te halen bij boekhandel 

Schreurs, Graverstraat 68. Op=Op  

 

Vasteloavendskonzëet KSO 
  

In verband met verbouwing is Theater Kerkrade gesloten. In 

2015 zal het Vastelaovendskonzëet van  het Kerkraads Sym-

fonie Orkest worden uitgevoerd op 5 februari in de Rodahal.  

 



WESTERNIEUWS | Januari 2015 – 4
e
 Jaargang nummer 40 2 

Er wordt slechts één uitvoering gegeven van het alom bekende 

Vastelaovendskonzëet. Aanvang 20.10 uur. 

 

Carnavals Zietsong CvO 
  

Op vrijdag 6 februari 2015 organiseert de Centrale voor 

Ouderen weer de traditionele Senioren Carnavals Zietsong in 

de Rodahal. Alle optredens worden verzorgd door Kerkraadse 

artiesten zoals de Reeëenboagclub, de Martino's, Fer Kousen, 

Wiesse Sjwaam, Dup Radies, Sjtechneëlsjer, Wim Ploum, 

Wiel Vinken, Jack Vinders en Prins en Elveroad Kirchroa. De 

muziek wordt verzorgd door Hens Struver terwijl Finy Klin-

kers tekent voor de presentatie. Kortom weer een fantastisch 

programma voor het bescheiden bedrag van € 5,00. 

Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij o.a.: Drukkerij 

Schreurs Graverstraat 68 en P. Schepers Akerstraat 114. 
 

 
 

Samenstromen/mensenmanie: nieuwe expositie in Abdij 

Rolduc  

  

In Abdij Rolduc in Kerkrade is de expositie ‘Samenstro-

men/mensenmanie’ van de Limburgse kunstenaars Jos van 

Wunnik en Wiel Schmitz te zien. Zij exposeren foto’s, teke-

ningen en schilderijen die geïnspireerd zijn door de natuur.  
  

 
 

Voor Wiel Schmitz is dit de eerste expositie, voor Jos van 

Wunnik zijn negentigste. Een combinatie die niet direct voor 

de hand ligt. Een wederzijdse herkenning van elementen in 

elkaars werk heeft beide kunstenaars bij elkaar gebracht. De 

behoefte om de natuur op intense wijze te benaderen en er 

beelden uit te putten, die in hun gelaagdheid niet expliciet te 

duiden zijn, kenmerkt het werk van beiden.  

Zowel de foto’s van Wiel Schmitz als de tekeningen van Jos 

van Wunnik vinden hun inspiratie in de stille beslotenheid van 

het bos. Een overeenkomst in hun werk is de fascinatie voor 

boomvormen, die zich innig als een twee-eenheid met elkaar 

verbinden. Van Wunniks thema ‘samenstromen’ verwijst naar 

eigen zeggen naar “het versmelten van het visuele licht met 

het geestelijke licht, van impressie en expressie”. In zijn tem-

pera-schilderijen lost het visuele beeld op door middel van 

ontelbare kleurstreepjes in een etherische stroom. In de foto’s 

van Wiel Schmitz hebben de natuurvormen bijna menselijke 

expressie. “Spiegelt dit het diepe verlangen van de mens zich-

zelf terug te vinden en opgenomen te weten in de natuur?” zo 

vraag de kunstenaar zich af. In de lichtinval en subtiele tonali-

teit van de foto’s is een verwantschap van Schmitz met schil-

ders en tekenaars te vinden. Hij bewerkt zijn foto’s bij voor-

keur niet.  

  

Naast overeenkomsten zijn er ook essentiële verschillen tussen 

beide kunstenaars te zien. Het werk van Jos van Wunnik 

ademt lente. “Het vibreert en zindert, de kleuren zijn licht en 

stralend; alles wordt opnieuw geboren en schijnt met elkaar in 

interactie,” zo omschrijft hij zijn tekeningen en schilderijen 

zelf. De foto’s van Wiel Schmitz ontstaan daar waar het leven 

reeds zijn sporen heeft nagelaten: ingetogen, aardse kleuren 

doemen op uit het duister als tinten van vergankelijkheid. 

  

De expositie ‘Samenstromen / mensenmanie’ is tot en met 

eind februari te zien in de kruisgangen van Abdij Rolduc, 

Heyendallaan 82 in Kerkrade. De expositie is dagelijks gratis 

toegankelijk.  
 

 
 

Omwonenden krijgen brief na een woninginbraak in de 

buurt 

 

De aanpak van woninginbraken heeft hoge 

prioriteit bij de gemeente Kerkrade en de 

politie. Uit onderzoek is gebleken dat als 

er eenmaal in een wijk is ingebroken, dit 

de kans op een inbraak in de omgeving 

van de getroffen woning sterk vergroot. 

Om bewoners hierop alert te maken, stuurt 

de gemeente, in samenwerking met de politie, een brief naar 

omwonenden van het getroffen huis.  

Doordat de dader bekend raakt met het type huizen, het hang- 

en sluitwerk en de vluchtroutes in de omgeving is de kans 

groter dat hij terugkomt in dezelfde buurt.  

 

Tips 

In de brief krijgen omwonenden informatie over de manier 

waarop is ingebroken en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij 

zelf geen slachtoffer van inbraak worden. Daarnaast worden 

omwonenden opgeroepen extra oplettend te zijn en bij ver-
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moeden van een vreemde situatie direct het alarmnummer 112 

te bellen.  

Wat de politie doet 

Een inbraak is letterlijk een inbreuk op de leefomgeving van 

het slachtoffer en heeft grote invloed op zijn of haar veilig-

heidsgevoel. De aanpak van inbraken heeft daarom hoge prio-

riteit bij de politie. De politie doet er alles aan om inbraken op 

te lossen, de dader(s) aan te houden en eventuele gestolen 

spullen terug te geven aan de eigenaren. Na een inbraak doet 

de politie altijd een buurtonderzoek en in de meeste gevallen 

wordt sporenonderzoek gedaan. Er is een speciaal woningin-

brakenteam dat inbraken onderzoekt. 
 

 
 

Succesvol 2014 voor GaiaZOO 
  

GaiaZOO blikt met 477.000 bezoekers terug op 

een succesvol 2014. Ten opzichte van 2013 

betekent dit een stijging van maar liefst 22% in 

het aantal bezoekers. De realisatie van de Wol-

venVallei en de vele geboortes - waaronder op 

de valreep van 2014 de geboorte van leeuwenwelpen – hebben 

mede gezorgd voor het beste jaar in de historie van GaiaZOO. 

Ondanks de verregende zomer hebben zachte weersomstan-

digheden in het voor- en najaar ook bijgedragen aan de goede 

bezoekersaantallen van 2014. 
  

 
 

Terugblik 

2014 stond in het teken van verwondering en vernieuwing. In 

zes maanden tijd verrees in het Taiga-gedeelte van de ZOO 

een nieuw doorloopgebied; de WolvenVallei. Dit gebied biedt 

plaats aan 20 nieuwe diersoorten, waaronder wolven, wasbe-

ren en exotische vogels. Mede dankzij deze uitbreidingen 

werd de dierentuin vorig jaar massaal bezocht. Met een totaal 

aantal bezoekers van 477.000 heeft GaiaZOO een succesvol 

dierentuinjaar afgesloten. Een van de meest opvallende stij-

gingen is het aantal abonnement bezoeken met maar liefst 

35%. De groei in bezoekers heeft geleid tot een omzetstijging 

van € 1,1 miljoen ten opzichte van 2013. 

  

Toekomst 

In 2015 bouwt GaiaZOO verder aan haar toekomst met dit-

maal de focus op het Rainforest-gebied. De Zuid-Limburgse 

ZOO viert dit jaar haar 10-jarig jubileum en presenteert vol 

trots 10 héél opmerkelijke diersoorten die in de loop van 2015 

aan de diercollectie zullen worden toegevoegd, waaronder de 

reuzenmiereneter, de anaconda, bladsnijdersmieren en de 

pygmee oeistiti, de kleinste apensoort ter wereld. Dit gevari-

eerde gezelschap vormt een greep uit de rijke biodiversiteit 

van het tropische regenwoud van Zuid-Amerika. 
 

  
 

Dierencollectie en natuurbehoud 

Het afgelopen jaar heeft GaiaZOO veel jonge dieren mogen 

verwelkomen. In het voorjaar zagen twee Rothschild giraffen 

het levenslicht. Ook werden er een laaglandgorilla, dwergnijl-

paard en diverse stokstaarten en lynxen geboren. Op de val-

reep van 2014 mocht GaiaZOO nog leeuwenwelpen verwel-

komen.  

Naast aandacht voor de eigen dierencollectie, besteedt 

GaiaZOO middels het Gaia Nature Fund ook veel aandacht 

aan natuurbehoud. De natuurbehoudstichting van GaiaZOO 

heeft in 2014 weer donaties kunnen toekennen aan diverse 

natuurprojecten. Dichter bij huis zet GaiaZOO zich in voor het 

behoud van de bedreigde korenwolf. In het kader van dit fok-

programma van het Ministerie van Economische Zaken werd 

vorig jaar de 500e korenwolf gefokt in GaiaZOO. 
  

Bezoekerswaardering 

Minstens zo belangrijk als de bezoekersaantallen is de bezoe-

kerswaardering. Dit jaar waardeerde beoordelingssite Zoover 

de Kerkraadse dierentuin met een 8,5. Ook de waardering van 

abonnementhouders is aantoonbaar. De abonnementenactie, 

welke traditioneel plaatsvindt in de maanden december en 

januari, heeft tot nu toe al geresulteerd in ruim 12.000 nieuw 

verkochte actieabonnementen. 
 

 
 

Gratis bloeddrukmetingen in Meander Winkels 
 

De bloeddruk is een duidelijke graadmeter om te checken hoe 

gezond het lichaam is. Meander Winkel organiseert daarom 

iedere eerste woensdag van de maand tussen 10.00 en 15.00 

uur  gratis bloeddrukmetingen. Een afspraak maken is niet 

nodig. De adressen van de Meander Winkels zijn als volgt: 

- Brunssum, Rumpenerstraat 4a 

- Kerkrade, Kapellaan 11a 



WESTERNIEUWS | Januari 2015 – 4
e
 Jaargang nummer 40 4 

Bij de Meander Winkels zijn diverse hulpmiddelen verkrijg-

baar, zoals een bloeddruk- of vetmeter, om ook regelmatig zélf 

de gezondheid te checken. De winkelmedewerkers kunnen 

geen medisch advies aan de meting verbinden. Bij afwijkende 

waarden kan contact opgenomen worden met een huisarts. 

Kijk voor meer informatie op www.vegro.info of bel gratis 

naar 0800 – 2 88 77 66. 
 

 
 

Grootste lasergame arena van de Euregio! 
  

Ben jij klaar voor actie, heb je zin in avontuur 

en kun je wel een adrenaline boost gebruiken? 

Dan dagen we je graag uit!  We ontvangen je 

in de ‘instruction room’, vervolgens bereid je je 

voor in de ‘loading room’ en ga je de strijd aan 

in onze industriële arena van maar liefst 450 m²! Dankzij de 

nieuwe Evo-5 technologie van Lasermaxx wordt het nog uit-

dagender om je tegenstander uit te schaken. Via de Wi-Fi 

verbonden uitrusting worden je scores live bijgehouden. 

Check na afloop je score bij de bar, kom bij met een drankje 

en laad je op voor het tweede spel. 

  

Lasergame Kerkrade, Roda JC Ring 2H, 6466 NH Kerkrade 

045-7400010 

facebook.com/LasergameKerkrade  

www.lasergamekerkrade.nl  

info@lasergamekerkrade.nl 

 

Soccer-Arena 
 

Met maar liefst 4 ultramoderne indoor soccer-

velden met elk een afmeting van 15 x 30 meter 

en ruime kleed- en doucheruimten biedt de 

Soccer Arena enorme mogelijkheden aan voet-

ballers uit al haar geledingen. 
  

Jeugd- en seniorenelftallen van amateurclubs kunnen hun 

trainingen bij slechte weersomstandigheden gewoon voortzet-

ten. Profclubs kunnen er trainen en daarmee de spelers tijdens 

alle jaargetijden in opperste conditie houden. Er kunnen voet-

balkampen gehouden worden in de vakantieperioden. 
  

De Soccer Arena beschikt tevens over een gezellige Sportbar 

van waaruit men zicht heeft op de speelvelden en waar men op 

een ultragroot scherm onder meer voetbalwedstrijden kan 

volgen onder het genot van een drankje en een hapje. 

Ook voor scholen biedt de Soccer Arena tal van mogelijkhe-

den. 

Denk hierbij aan de organisatie van voetbaltoernooien of 

sportdagen, waarbij ook andere takken van sport in het pro-

gramma kunnen worden opgenomen. Samen met vrienden of 

collega’s een veld huren om de strijd met elkaar aan te gaan 

biedt enorm veel spanning en plezier en verstevigt de onder-

linge band. Dat geldt natuurlijk ook voor personeelsverenigin-

gen, buurt- en vriendenclubs enz. 

De accommodatie is rolstoeltoegankelijk. 

Reserveren is mogelijk via www.soccer-arena.nl 

info@soccer-arena.nl 

 

Vuurwerkactiedagen 
  

Op respectievelijk zondag 28-12, maandag 

29-12 en dinsdag 30-12 stond een gemeen-

schappelijke rondgang in alle buurten van 

Kerkrade West gepland voor het wijkpre-

ventieteam. Na de doorlopen workshop, 

gevolgd door een eerste algemene kennismakingsronde, de 

eerste serieuze graadmeter. Samen met de wijkagent werd 

aandacht besteed aan het herkennen van verdacht gedrag /-

omstandigheden. Met name het thema vuurwerk had deze 

periode onze warme aandacht. Doelstelling was een bijdrage 

leveren aan het behoud van woon- en leefgenot voor de bewo-

ners van alle buurten in Kerkrade-West door vuurwerkoverlast 

te voorkomen. Dat werd gedaan middels voetsurveillance 

waarbij nauw werd samen gewerkt met de projecteenheden 

van de politie. Het enthousiasme waarmee het wijkpreventie-

team deze taak verrichtte was gewoonweg geweldig en oogstte 

veel bijval van buurtbewoners en politie. Dat was met name te 

zien aan de reacties op social-media en spontane reacties in de 

buurten. Met name de aanwezigheid in de buurten had een 

preventief effect en stelde de politie daarnaast in de gelegen-

heid snel en adequaat repressief op te treden daar waar nodig. 

In totaliteit kon de politie mede door de oplettendheid van het 

wijkpreventieteam in totaal een tiental keren repressief optre-

den tegen notoire overtreders. Kennelijk sprak zich dat snel 

rond; immers de vuurwerkoverlast bleef binnen de perken. Als 

dan aan het eind van de laatste dag tijdens onze rondgang ook 

nog een inbreker op heterdaad kan worden aangehouden dan 

kan zeker gesproken worden van een geslaagde driedaagse 

missie waarbij de doelstelling ruim werd behaald. Het wijk-

preventieteam Kerkrade West kijkt nu al uit naar de volgende 

activiteiten en thema's die ongetwijfeld in 2015 een vervolg 

zullen krijgen. Mocht ook U bij het lezen van dit alles een 

warm gevoel krijgen hierbij voel u niet geremd om uw interes-

se kenbaar te maken bij het bewonersplatform Kerkrade West 

en/of de wijkagent. Nadere informatie kunt u vinden op de 

website van het bewonersplatform. www.kerkrade-west.nl 
  

Wijkpreventieteam Kerkrade West | Bewonersplatform Kerk-

rade West | Wijkagenten Kerkrade West 
 

 


