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Evenementen in Kerkrade-West 

 
Woensdag 25-3-2015: 13.00-17.00 Lentewandeling CvO Laethof 

Donderdag 26-3-2015: 19.00-21.00 Soepavond WerkplaatsK 

Zaterdag 28-3-2015: 13.00-17.00 Open-Doe-Dag TCK Sport-

straat 

Zaterdag 28-3-2015: 20.00-22.00 Dialectavond Wauwel Heids-

jer Tref. 

Zondag 29-3-2015: 17.00-19.00 Passieconcert KSO Lambertus-

kerk 

Maandag 30-3-2015: 20.00-23.00 Premiere Bloed Zweet en 

Tranen JT-bioscoop 

Vrijdag 3-4-2015: 20.00-22.30 RodaJC-Achilles 29 PL Stadion 

Zondag 5-4-2015: 10.00-17.00 Paasontbijt GaiaZoo 

Zondag 5-4-2015: 11.00-19.00 Paas Kunstmarkt Rolduc 

Zondag 5-4-2015: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZoo GaiaZoo 

Maandag 6-4-2015: 10.00-17.00 Paasontbijt GaiaZoo 

Maandag 6-4-2015: 11.00-18.00 Paas Kunstmarkt Rolduc 

Zaterdag 11-4-2015: 10.00-18.00 L1-GaiaZoodag GaiaZoo 

Zaterdag 11-4-2015: 20.00-23.00 Sjpannende Sjnuts TV Froh-

sinn Heidsjer Tref. 

Zondag 12-4-2015: 14.30-17.00 RodaJC-Helmond Sport PL 

Stadion 

Zondag 12-4-2015: 20.00-22.00 Sjpannende Sjnuts TV Frohsinn 

Heidsjer Tref. 

Woensdag 15-4-2015: 20.00-22.00 Sjpannende Sjnuts TV Froh-

sinn Heidsjer Tref. 

Vrijdag 17-4-2015: 20.00-22.00 Sjpannende Sjnuts TV Frohsinn 

Heidsjer Tref. 

Zaterdag 18-4-2015: 20.00-23.00 Sjpannende Sjnuts TV Froh-

sinn Heidsjer Tref. 

Zaterdag 18-4-2015: 11.00-15.00 Open dag Trouwlocatie Hof 

van Gaia 

Zondag 19-4-2015: 10.00-17.00 Kwekerijdag Botanische tuin 

Terwinselen 

Zondag 19-4-2015: 15.00-18.00 Sjtaats Konzeët kerk Terwinse-

len 

Donderdag 23-4-2015: 19.30-22.00 Cultuuravond West  
 

 
 

Het voorjaar is gestart bij de Miljoenenlijn 
 

Anders dan voorgaande jaren,  start het voorjaar dit jaar nu al- 

feitelijk nog in de winter- bij de Miljoenenlijn. Elke zondag 

staat de originele schienenbus, een railbus uit de  jaren ‘50 

weer klaar om zijn gasten te vervoeren langs de pareltjes van 

Zuid-Limburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders dan voorgaande jaren waar het eerste weekend van 

april het stoomseizoen traditiegetrouw werd ingeluid, zal nu 

tot zondag 3 mei de nostalgische railbus op de spoorlijn van 

de Miljoenenlijn rijden. Vanaf zondag 3 mei 2015 start offici-

eel het stoomseizoen 2015.  
 

Voorjaarsarrangementen 

Speciaal voor haar gasten heeft de Miljoenenlijn een tweetal 

exclusieve arrangementen samengesteld in de voorjaarsperio-

de: ‘Mijnen en Treinen’ en ‘Voorjaarswonder wandeling’. In 

het Jaar van de Mijnen is een bezoek aan het Mijnmuseum in 

Heerlen zeker een aanrader. Deze arrangementen zijn te koop 

bij de ZLSM-lokettisten.  

 

 
 

Lentewandeling Centrale voor Ouderen 
 

Naar aanleiding van de positieve response op de lente wande-

lingen van de afgelopen jaren organiseren de Centrale voor 

Ouderen in Kerkrade, de Katholieke Bond van Ouderen afd. 

Kerkrade en welzijnsorganisatie Impuls samen wederom deze 

wandeling op woensdag 25 maart 2015. De wandelroute is 

circa 10 km.  

De Ouderen organisaties stellen zich tot doel dat U, met fami-

lie, vrienden en kennissen van een gezellige wandeling kunt 

genieten. Vertrekpunt is het Wijkzorgcentrum Laethof, Put-

straat 1 te Eygelshoven. Vertrek wandeling 13.00 t/m 14.00 

uur en de kosten bedragen € 6,00 per persoon, te voldoen bij 

onderstaande inschrijfadressen. Inbegrepen bij deze mooie 

wandeling door het Wormdal op rustplaats kantine voetbalclub 

Rimburg koffie en Limburgse vlaai en op het eindpunt heerlij-

ke soep en stokbrood. Inschrijven voor deze wandeling kan tot 

24 maart a.s. bij o.a. de volgende inschrijfadressen: 

Drukkerij Schreurs, Graverstraat 68 Kerkrade West. Tel. 

5413045 

C.v.O. Piet Schepers, Akerstraat 114, Kerkrade West. Tel. 

5410761 

 

Dialektavond van D’r Wauwel 
 

Op zaterdag 28 maart a.s. organiseert onze dialectvereniging 

D’r Wauwel haar jaarlijkse dialectavond in verenigingsge-

bouw Heidsjer Tref. De entreeprijs is € 8,00. De kaartverkoop 

voor dit evenement in de voorverkoop bij de bekende voor-

verkoopadressen.   
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Open Dag TCK 
 

Zaterdag 28 maart vanaf 13.00 uur organiseert TCK de jaar-

lijkse DOE-DAG. Iedereen is welkom op het tenniscomplex 

aan de Sportstraat, ook niet leden. 

Verder is er voor de competitieteams info en afhalen ballen 

etc. 
 

Passieconcert "die Letzten Dingen" van Louis Spohr 
 

Het KSO geeft op 29 maart 2015 als passieconcert een reprise 

van het Oratorium Die letzen Dingen van  Louis Spohr. Het 

Oratorium wordt uitgevoerd in de Lambertuskerk in Kerkrade-

centrum. 

Kaarten in de voorverkoop bij de bekende voorverkoopadres-

sen. 
 

 
 

Voorjaarsconcert St. Caecilia 
 

Het geplande voorjaarsconcert van de Koninklijke Harmonie 

St. Caecilia Spekholzerheide op zondag 29 maart in Heidsjer 

Tref. kan helaas niet doorgaan.  

Het bestuur heeft deze beslissing noodgedwongen moeten 

nemen aangezien dirigent Léon Simons het orkest voorlopig 

niet kan leiden. Door een verkeersongeluk heeft hij diverse 

verwondingen opgelopen. Hij zal enige tijd nodig hebben om 

hiervan te herstellen. 

Of het voorjaarsconcert op een later tijdstip alsnog doorgang 

vindt, is bij het ter perse gaan van dit artikel nog niet bekend. 

Voorlopig staat onderdirigent Vico van der Ven voor het or-

kest zodat de muzikale voorbereiding van de overige geplande 

uitvoeringen voor de muzikanten van St. Caecilia kan worden 

voortgezet. 
 

 
 

Premièrefilm Bloed, Zweet & Tranen op maandag 30 

maart bij JT Bioscoop Parkstad 
 

Op maandag 30 maart om 20.00 uur draait JT Bioscoop 

Parkstad gelijktijdig met de première in Amsterdam de film 

Bloed, Zweet & Tranen. Met ruim 130 bioscopen is dit de 

grootste landelijke première ooit. In de film van Diederick 

Koopal (De Marathon) over André Hazes, worden de hoofd-

rollen vertolkt door Martijn Fischer, Hadewych Minis, Fedja 

van Huêt, Matheu Hinzen, Raymond Thiry en Marcel Hense-

ma.  

Bij JT Parkstad worden de gasten uiteraard met alle egards in 

premièrestijl ontvangen en ontvangen daarnaast ook een heer-

lijk koud biertje en warme bitterballen voor slechts €12,50, 

helemaal in de stijl van Hazes.  

Tickets zijn te koop bij de kassa, op www.jt.nl of de JT app. 

 

Verhaal over Hazes 

Bloed, Zweet & Tranen vertelt het verhaal over het bewogen 

leven van André Hazes. In deze emotionele, aangrijpende en 

humoristische film worden de drie belangrijkste fases uit zijn 

leven belicht; zijn rauwe jeugd en de ontdekking op zijn acht-

ste door Johnny Kraaykamp op de Albert Cuypmarkt in de 

jaren ’60, zijn vriendschap met producer Tim Griek en zijn 

doorbraak in de jaren ’80 met hits als Zeg Maar Niets Meer, 

Een Beetje Verliefd en Ik Meen ‘t en zijn moeizame laatste 

maanden in 2004. In deze laatste fase voor zijn dood worstelt 

hij met zijn heftige verleden, zijn verslechterde gezondheid en 

de angst voor wat hem te wachten staat. Zal hij, dé volkszan-

ger van Nederland, nog één keer schitteren in een uitverkochte 

ArenA?  
 

Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder deed! 
 

Ga op pad met een ervaren GaiaGids, bewonder 

de dieren en luister naar alle leerzame en leuke 

dierenweetjes! 
 

Ook als je regelmatig een bezoek brengt aan 

GaiaZOO betekent deze rondleiding een bijzondere verrijking 

van je bezoek! 

Wanneer: 5 april 2015 (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. 
 

Paasontbijt in GaiaZOO 
 

Kom dit jaar op Eerste en Tweede Paasdag ont-

bijten en paaseitjes zoeken in GaiaZOO. Geniet 

samen met je familie van een uitgebreid ontbijt-

buffet met allerlei lekkers. 

 

Wanneer: 5 april 2015 - 6 april 2015 Tijdstip: Van 10.00 tot 

17.00 uur.  

In de sfeervol gedecoreerde zalen in Hof van Gaia wordt een 

rijkelijk ontbijtbuffet geserveerd. De paashaas ontbreekt ook 

niet aan dit evenement! Kinderen kunnen namelijk naar har-

tenlust zoeken naar de paaseitjes die de paashaas rondom de 

DinoDome goed verstopt. 
 

Maak na het ontbijt een prachtige paaswandeling langs ’s 

werelds mooiste dieren en geniet van de ZOO in zijn mooie 

lentekleuren. Breng ook een bezoekje aan de KinderBoerderij 

en knuffel met de geitjes.  

 

Kortom: een heerlijk dagje genieten in GaiaZOO! 

Programma 1e & 2e paasdag (5 & 6 april 2015): 

10.00 uur: Opening GaiaZOO; aankomst bij de hoofdingang.  

10.30 uur: Aanvang rijkelijk ontbijtbuffet in de zalen van Hof 

van Gaia met onder andere: diverse broodsoorten, luxe vlees 

en kaaswaren, zoet beleg, spek met ei, paaseieren, zoete lek-

kernijen, koffie, thee, melk, jus d’orange en chocolademelk. 

11.30 uur Paaseieren zoeken voor de kinderen. 

12.00 uur: Einde van het paasontbijt. 

Vervolgens kan iedereen de ZOO op eigen gelegenheid be-

zoeken tot 17.00 uur. 
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Reserveren 

Schriftelijk reservering via contactformulier aan reserverin-

gen@gaiazoo.nl 

Voor deelname aan het paasontbijt is vooruitbetaling via een 

e-ticket vereist; u ontvangt via een mail een link naar de web 

shop om tickets te bestellen 

Na aankoop van e-ticket en ontvangst van betaling is deelna-

me aan het ontbijt definitief en reserveren wij een tafel voor 

het aantal afgenomen tickets 
 

 
 

Paas-Kunstmarkt Abdij Rolduc 
 

1e & 2e Paasdag is er in en rondom onze abdij een kunst-

markt, georganiseerd door Junge Kreativ met diverse kunste-

naars en ambachtslieden (met produkten van papier, keramiek, 

hout, metaal en textiel). Zondag van 11.00 tot 19.00 en maan-

dag van 11.00 tot 18.00 uur. Entree: € 2,00.   
 

The Passion in JT 
 

Ervaar het Bijbelverhaal: The Passion live bij JT Bioscoop Park-

stad 

De grootste openluchtmusical van Nederland strijkt op 2 april 

neer in Enschede. Ook dit jaar wordt het bekende Bijbelverhaal 

over de kruisiging van Jezus gespeeld en bezongen door een 

groots, indrukwekkend gezelschap van bekende Nederlanders. 

Wilt u geen moment missen van het spektakel? Bij JT Bioscoop 

Parkstad kunt u vanaf 19.45 uur live in geweldige kwaliteit The 

Passion bewonderen, met een unieke blik achter de schermen 

voorafgaand aan de vertoning. Tickets kosten €12,50 inclusief een 

hapje en drankje. 

Tickets zijn te bestellen via www.jt.nl of de JT app. 

 

Over The Passion 

Enschede vormt op 2 april 2015 het decor van The Passion. De 

vijfde editie van deze grote live tv-productie wordt opgevoerd in 

de binnenstad en op andere karakteristieke plekken van deze 

universiteitsstad. The Passion vertelt tijdens een uniek muziek-

evenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. 

Net als voorgaande jaren trekt er een processie met duizend men-

sen en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het 

hoofdpodium. 

Het is komend jaar 15 jaar geleden dat de vuurwerkramp plaats-

vond in Enschede. De wijk Roombeek is inmiddels als een feniks 

uit de as herrezen. Niettemin staat deze gebeurtenis nog in het 

geheugen van de inwoners gegrift. Het paasverhaal uit de Bijbel, 

dat in The Passion centraal staat, is ook een verhaal over verdriet, 

lijden en hoop. 
 

L1-GaiaZOOdag 
 

Ontmoet L1 in GaiaZOO Kerkrade tijdens de L1-

GaiaZOOdag op zaterdag 11 april 2015. Doe 

mee aan onze verschillende activiteiten voor jong 

en oud. 

Wanneer: 11 april 2015 Tijdstip: Van 10.00 tot 18.00 uur  

Ervaar hoe Radio en TV worden gemaakt en maak kennis met 

de dieren in GaiaZOO. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. 

Bestel hier je e-ticket voor een speciaal actietarief van € 10,- 

 

Toneelvereniging Frohsinn 
 

Toneelvereniging Frohsinn brengt op zaterdag 

11, zondag 12, woensdag 15, vrijdag 17 en 

zaterdag 18 april 2015 de dialectklucht “Sjpan-

nende Sjnüts” op het toneel van verenigingsge-

bouw Heidsjer Tref. aan de Patronaatstraat 19 te Spekholzer-

heide. De avonden beginnen steeds om 20.00 uur en de entree 

bedraagt slechts € 8,00. Op zaterdag 11 en 18 april is na afloop 

een gezellige afterparty met DJ. 

Kaartverkoop bij de bekende voorverkoopadressen o.a. bij: 

Drukkerij Schreurs, Herenkapper Armati en Pedicure Lilian. 

 

Open Dag Trouwlocatie Hof van Gaia 
 

Trouwen in GaiaZOO overtreft uw wildste ver-

wachtingen! Kom vrijblijvend Hof van Gaia be-

kijken tijdens de Open Trouwlocatiedag. 

Wanneer: 18 april 2015 van 11.00 tot 15.00 uur.  

Hof van Gaia is de ideale feest- en trouwlocatie en dat laten 

we u graag zien. 

Hof van Gaia (poort 3), Brughofweg 25, 6460 AB Kerkrade 
 

 
 

Zumba-lessen voor ouderen 
 

Kerngroep Gracht (onderdeel van Ouderen Welzijn Impuls) 

organiseert iedere donderdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur 

ZUMBA-lessen in d’r Heidsjer Tref te Spekholzerheide. 

 

Deze lessen zijn bedoeld voor 55 plussers om op een leu-

ke/gezellige manier lichaamsoefeningen te doen. 

Indien er  belangstelling is kunt U informeren bij  Mw. Schro-

ten (045/5418918 of Dhr. Persoon 045/5421710). 

 

Voor de gymnastiek, welke gegeven wordt op donderdag van 

11.45 tot 12.45 uur, kunt u zich aanmelden bij Mevr. Wier-

mans tel. 045-5421835 of H. Persoon 045-5421710. 
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Kwekerijdag Botanische tuin 
 

Op zondag 19 april 2015  vindt de 2e editie van de Internati-

onale Kwekerij dag in de  Botanische Tuin Kerkrade plaats. 

Tijdens dit plantenfestijn presenteren gespecialiseerde kwe-

kers uit binnen- en het nabije buitenland zich in de prachtige 

Engelse landschapstuin. Het thema van dit jaar is : "Eindeloos 

tuinieren met planten" .  Met volop informatie en inspiratie 

over planten, de ideale kruiden en planten, beplantings- en 

verzorgingstips, potten, bakken en kuipen en tuinaccessoires. 

 

Op de internationale kwekerijdagen draait alles om tuinge-

reedschappen, planten, heesters, bollen, zaden, groenten en 

kruiden. De gespecialiseerde kwekers geven deskundig en 

enthousiast advies. De sfeer is altijd uiterst ontspannen, mede 

dankzij de geweldig mooie omgeving. Overal zijn zitjes om 

even rustig te genieten, al dan niet onder het genot van een 

hapje en drankje. Sjouwen met tassen vol planten is niet nodig. 

Er is een gratis 'planten parking', waar aankopen bewaard 

worden tot u  huiswaarts gaat. 

Het evenement start om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur . 

De entreeprijs bedraagt net als vorig jaar € 4,00.  Kinderen t/m 

12 jaar hebben onder begeleiding van een volwassene gratis 

toegang. 
 

 
 

Feestelijke afsluiting restauratie kerk Terwinselen 
 

Eind maart afgelopen jaar werd begon-

nen met een grootschalige restauratie 

van de kerk van Terwinselen. Voor een 

bedrag van € 1.150.000,- is de kerk van 

de buitenkant grondig gerestaureerd.  

Na al de gedane inspanningen willen 

wij de restauratie van de kerk feestelijk 

afsluiten op zondag 19 april. Deze dag 

willen wij beginnen om 10.00 uur met een feestelijke H.Mis 

uit dankbaarheid. De viering zal muzikaal worden opgeluisterd 

door het strijkensemble SMK (Samenwerkende Muziekschool 

Kerkrade). Na afloop zal met genodigden, vrijwilligers en 

kerkgangers een gezellig samenzijn plaatsvinden onder het 

genot van een kopje koffie of thee. 

Om 15.00 uur zal op deze feestelijke dag een bijzonder con-

cert (Sjaats Konzeët / Sjtols op Limburg) worden verzorgd in 

de kerk door harmonie St. Callistus in samenwerking met Paul 

van Loo en Ivo Rosbeek. Er zal een afwisselend muzikaal 

programma worden aangeboden. De toegangskaarten kosten in 

de voorverkoop € 7,50 en bij de kassa in de kerk voor aanvang 

concert € 10.-  De kaarten zijn te verkrijgen via het parochie-

kantoor kerk Terwinselen, Jetten Mode, de herenkapper Arma-

ti, bestuursleden harmonie St. Callistus en via de website 

www.parochieskerkradewest.nl. De opbrengsten van het con-

cert zijn bestemd voor het restauratiefonds. Wij nodigen u, 

namens het kerkbestuur, allemaal van harte uit om deel te de 

nemen aan deze feestelijke dag!  

Zie voor verdere info: www.parochieskerkradewest.nl 
 

 
 

Gezellig samen eten 
 

Samen aan Tafel heeft inmiddels een 

vaste plaats ingenomen in de Aker-

straat in Kerkrade-West. Elke 

woensdag en donderdag wordt er 

een heerlijk driegangendiner geser-

veerd voor  5 euro per persoon. Ook 

vinden er regelmatig thema-avonden plaats, zoals live coo-

king, onbeperkt mosselen eten en een menu helemaal in het 

teken van asperge’s. Deze avonden kosten 7,50 per persoon.  

 

“Samen aan tafel” is geopend op woensdag en donderdag 

vanaf 17.00 tot 18.30 uur en het menu wordt gecommuniceerd 

via de Facebookpagina van Stichting Kansenwinkels en via de 

etalage van het restaurant.  

U moet reserveren en dat kan via info@sjalter.nl en het tele-

foonnummer: 045 535 4800. Dit nummer kunt u ook bellen 

voor meer informatie. 

 

Cultuuravond West met Jet Nuij 
 

In de aula van de Vrije Academie en 

Werkplaats K aan de Elbereveldstraat 

105 geeft kunstenaar Jet Nuij op 23 

april a.s. een voordracht over haar 

kunstproject “hersenschimmen”. Ook 

deze avond mag u niet missen! 

Cultuuravond West wordt georganiseerd door het Bewoners-

platform Kerkrade-West, de Vrije Academie en Werkplaats K. 

Ook de gemeente Kerkrade draagt bij aan deze speciale avon-

den waar men op een toegankelijke manier meer kennis op 

doet over kunst en cultuur. Iedereen is welkom. Aanvang 

19.30 uur, entree € 2,50 incl. koffie en thee. Info 06 51419087. 
 

 


