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Evenementen in Kerkrade-West  
 

17 t/m 24 aug.: Heton Klankstadtennistoernooi TCK’54 

Vrijdag 22 augustus: 10.00-22.00 Avondopenstelling 

GaiaZoo  

Vrijdag 22 augustus: 20.00 RodaJC-FC Eindh’n PLStadion 

Vrijdag 22 augustus: 10.00 Wandelen Nijswiller WV Willeo 

Zaterdag 23 augustus: 15.00-17.00 Eurode-Omloop  

Zaterdag 23 augustus: Weekend at war ZLSM Simpelveld 

Zondag 24 augustus: 15.00-17.00 Eurode-Omloop  

Zondag 24 augustus: 10.00-18.00 Afrikadag GaiaZoo 

Zondag 24 augustus: Weekend at war ZLSM Simpelveld  

Woensdag 27 augustus: 13.00-17.00 Culinaire wandeltocht 

CVO 

Zondag 31 augustus: 14.30 RodaJC-MVV PLStadion 

Vrijdag 5 september: 10.00 wandelen Grenslijnroute (D) 

Bocholtz WV Wileo 

Zaterdag  6 september: Schaaktoernooi Abdij Rolduc 

Zondag 7 september: 10.00-17.00 KSO-Kunstmarkt Rolduc 

Zondag 7 september: Op reis door GaiaZoo 

Zondag 7 september: 10.00-17.00 Kunstmarkt Kunst en 

Symfonie Abdij Rolduc 

Vrijdag 12 september: 10.00 Wandelen Grenswandeling 

Landgraaf WV Willeo  

Zondag 14 september: 15.00-18.00 KSO-Kasteelconcert 

Kasteel Erenstein 

Zondag 14 september: Sainte Mariedag Gracht  

Vrijdag 19 september: 17.30-24.00 Bundesschützenfest 2014 

Rodahal/Stadspark  

Zaterdag 20 september: 08.30-24.00 Bundesschützenfest 

2014 Rodahal/Stadspark 

Zaterdag 20 september: 16.30 RodaJC-Jong Ajax  

Zondag 21 september: 10.00-17.00 Limburgse Keverdag 

ZLSM Simpelveld 

Zondag 21 september: 08.30-17.00 Bundesschützenfest 2014 

Rodahal/Stadspark 

Maandag 22 september: 13.30- Kwajongconcours Gemeen-

schapshuis Heilust 

Dinsdag 23 september: 20.45 RodaJC-H’veen PLStadion 

 

 
 

Klankstad Toernooi 
 

In week 34 (17 t/m 24 augustus 2014) is het weer zo ver: het 

enige echte Kerkraadse Klankstadtoernooi. Voor het dertiende 

jaar op rij organiseert TC Kerkrade ´54 in de huidige opzet het  

 

 

 

 

 

 

 

 

Heton Klankstadtennistoernooi voor spelers en speelsters in de 

categorieën 30+ en 50+. 

  

T.C. Kerkrade gaat er alles aan doen om deze happening 

(weer) te laten slagen, we hopen jullie dan weer te zien op ons 

mooi aangeklede tennispark. Plan daarom deze week in je 

agenda, beter nog, schrijf nu in op: www.toernooi.nl 

  

Tijdens het toernooi zijn buurtbewoners van harte welkom op 

ons tenniscomplex om met ons mee te genieten. 
 

  
 

Avondopenstelling in de GaiaZOO 
 

Bezoek de Zuid-Limburgse dierentuin eens in 

de avonduren.  

En wel op 22 augustus 2014 van 10.00 tot 

22.00 uur  

Andere dieren maken zich klaar voor de 

nacht. Een bezoek in de avonduren zorgt voor 

een extra leuke toevoeging aan je dag. 
 

Bovendien staan er deze avond een aantal leuke activiteiten 

gepland: 

- Extra voederpresentaties 

- Brand WeizenBierFest 

- BBQ 

- Roofvogelpresentatie 

- En nog veel meer... 
 

Abonnementhouders kunnen deze avond gratis bezoeken op 

vertoon van hun geldige GaiaZOO-abonnement 

 

 

ZLSM Weekend at War 
 

Samen met Super Sixth, Gruppe Süd, de Maastrichter Brigade 

en diverse Re-enactment groepen besteedt de ZLSM in het 

weekend van 23 en 24 augustus aandacht aan de Tweede We-

reldoorlog. Naast de eigen historische treinen is er tijdens dit 

zogeheten ‘Weekend at War’ materieel te zien dat tijdens de 

Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw werd ingezet. Ook 

valt er een breed scala aan voertuigen uit deze periode op het 

ZLSM emplacement te bewonderen. In verband met dit  

Weekend at War geldt voor 23 en 24 augustus een aangepaste 

dienstregeling. 

Voor meer informatie: http://www.weekendatwar.nl 
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Afrikadag 
 

Diverse natuurbehoud stichtingen laten zien 

wat voor werk ze doen om de Afrikaanse 

wilde hond, cheeta en chimpansee te 

beschermen. 

 

Wanneer: 24 augustus 2014 Tijdstip: Van 10.00 tot 18.00 uur. 

Bij Yaka African Art kun je een mooi Afrikaans 

beeldhouwwerk kopen. Laat je informeren over het recyclen 

van mobiele telefoons ter bescherming van de gorilla. Speciaal 

op deze dag (vanaf 13:00 uur): proef knapperig gebakken 

insecten, een belangrijke en duurzame eiwitbron in Afrika! 

 

Doel: Net zoals voorgaande jaren zal er ook dit jaar een 

Afrikadag plaats vinden. GaiaZOO staat dan geheel in het 

teken van Afrika en het behoud van Afrikaanse dieren. In de 

gebieden Rainforest en Savanna zullen diverse stichtingen de 

bezoekers van GaiaZOO inlichten over het behoud van dieren 

zoals de cheeta, leeuw, chimpansee en de Afrikaanse wilde 

hond. 
 

 
 

Culinaire zomerwandeling Centrale voor Ouderen 
 

Naar aanleiding van de positieve response op de culinaire 

wandelingen van de afgelopen jaren organiseren De Centrale 

voor Ouderen in Kerkrade, de Katholieke Bond van Ouderen 

(Afd. Kerkrade) en  Ouderenorganisatie Impuls samen weder-

om deze wandeling  op woensdag 27 augustus 2014. De 

wandelroute is ca.10 km.  

Deze route voert u langs diverse schitterende plekjes.    

Zowel de Centrale voor Ouderen, de Katholieke Bond van 

Ouderen afd. Kerkrade als Impuls stellen zich tot doel dat u, 

uw familie, kennissen en vrienden van een gezellige en smake-

lijke middag kunt genieten. 

Op de rustpunten zijn tijdens de wandeling diverse lekkernij-

en  te verkrijgen. ( koffie/thee en Limburgse vlaai, soep + 

stokbrood en bij einde wandeling kippenpasteitje ) 

 

Doordat de Meander Groep Zuid-Limburg de ruimte van Ver-

zorgingshuis Vroenhof, Vroenstraat, Bleijerheide-Kerkrade,  

beschikbaar stelt, kunnen wij van hieruit vertrekken tussen 

13.00 en 14.00 uur. Dit is ook tevens het eindpunt. 

De kosten voor deze gezellige tocht bedragen € 8,50 p.p., 

waarbij naast de wandeling de lekkernijen zijn inbegrepen. 

Indien u wenst deel te nemen aan de culinaire wandeltocht 

gelieve u zich uiterlijk vóór 23 augustus 2014 bij een van 

onderstaande adressen in te schrijven. 

Optiek Bemelmans, Markt 28, Kerkrade. 

Sigarenmagazijn Meertens, Zonstraat 75, Chevremont.  

Drukkerij Schreurs, Graverstraat 68, Kerkrade-West. 

Zorgcentrum Vroenhof, Vroenstraat 97, Kerkrade. 

Chocolaterie Bruns, Veldhofstraat 41, Eygelshoven.  

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

 
 

Eurode open schaaktoernooi 
 

De derde editie van dit grensoverschrijdende schaaktoernooi 

vind plaats op zaterdag 6 september 2014 onder de naam 

EURODE OPEN 2014. 

Plaats van handeling zal zijn Conferentieoord Abdij Rolduc, 

het prachtige 900 jaar oude complex op de grens van Kerkrade 

en Herzogenrath. Het totaal aan prijzengeld bedraagt meer dan  

€1000. Er zijn 4 rating- en 2 jeugdgroepen. Ook is er een apar-

te groep thuisschakers. 

Deelnamekosten: volwassenen €7, jeugd tot 16 jaar  €3,50 

(inclusief een gratis consumptie en broodje). 

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren dient het inschrijfgeld 

vooraf te worden overgemaakt. Betaling op de toernooidag is 

niet meer mogelijk! 

 

IM en GM hoeven geen inschrijfgeld te betalen (wél aanmel-

den). 

 

Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder deed! 
 

Ga op pad met een ervaren GaiaGids, bewon-

der de dieren en luister naar alle leerzame en 

leuke dierenweetjes! 

Wanneer: 7 september 2014 Tijdstip: Van 

12.00 tot 13.30 uur Start:In restaurant Plateau 
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van Gaia (bovenaan de trap) 

Deze ontdekkingsreis is in elk jaargetijde een belevenis; 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 ontdek 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! 

Vooraf inschrijven voor deze rondleiding is niet mogelijk (vol 

= vol) 

Deelname aan deze rondleiding is gratis, maar een kleine bij-

drage wordt zeer op prijs gesteld. 

Het geld komt via het Gaia Nature Fund, de natuurbe-

houdstichting van GaiaZOO, ten goede aan de bescherming 

van bedreigde dieren wereldwijd! 

 

KSO-Kunstmarkt 7 september 2014 
 

De KSO-kunstmarkt "Symfonie en Kunst" 

wordt  gehouden op zondag 7 september 

van 10.00 tot 17.00 uur op een van de 

mooie plekjes van de Abdij Rolduc: de 

cour. Er zullen ongeveer 65 euregionale 

kunstenaars deelnemen. Kunstenaars, die belangstelling heb-

ben om op de kunstmarkt een stand in te richten kunnen in-

formatie en een inschrijfformulier opvragen per e-mail: voor-

zitter@k-s-o.nl 

 

De markt wordt opgeluisterd door diverse muziekensembles 

gevormd door leden van het Kerkraads Symfonie Orkest. 

Rolduc zorgt voor de catering. 

 

De entree voor deze unieke markt bedraagt € 3,00. Er zijn 

diverse reductiemogelijkheden en kinderen t/m 12 jaar hebben 

vrije toegang. Zoals elk jaar wordt onder de bezoekers een 

kunstwerk verloot. 
 

 
 

Kasteelconcert Erenstein 
 

Het inmiddels traditionele openluchtconcert 

zal ook dit jaar op 14 september vanaf 

15.00 uur plaatsvinden op de binnenhof van 

Kasteel Erenstein. Het concert vindt plaats 

onder leiding van Manon Meijs en de pre-

sentatie is in goede handen bij de Kerkraadse artieste Aimee 

Charlier. Als soliste verleent de gerenommeerde Limburgse 

sopraan Claudia Couwenbergh haar medewerking aan het 

concert. 

 

De entreeprijs voor dit concert bedraagt € 15,00, koffie en vla 

voorafgaand of tijdens de pauze inbegrepen!! Voor de leden 

van de vriendenkring geldt een reductie. 

   

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij: 

Kapsalon Maré, René Janssen, Akerstraat 86 Kerkrade-West 

Kantoorvakhandel Schreurs, Graverstraat 68, Kerkrade-West 

Kantoorboekhandel Jos Buck, Einderstraat 59 Kerkrade 

Boekhandel Deurenberg, Marktstraat 23 Kerkrade 

Leden van de Vriendenkring kunnen reserveren via e-mail 

Vriendenkring@k-s-o.nl 

 

 
 

Zomerse uitvindingen in de Uitvindfabriek 
 

Wat vind jij deze zomer uit? Laat je 

inspireren door de uitvindingen van 

Jaydie, Mabelle, Noor, Fenna, Marijn, 

Lars, Sil en Thomas, de acht jonge uitvinders, die meededen 

aan de Uitvindwedstrijd. Hun briljante inventies zijn nu te 

bewonderen in de Uitvindfabriek! Deze creatieve expo is de 

hele zomervakantie (t/m 31 aug) in het Continium te bezoe-

ken. Je gaat er als een echte uitvinder aan de slag met beden-

ken, bouwen en testen. Bouw je eigen doedelbot, doe mee met 

de workshop 3D-printen, haal allerlei apparaten uit elkaar, doe 

mee met de Crashtest, verwonder je over de duizenden knik-

kers in de knikkerbaan en beleef de spectaculaire Kettingreac-

tie.    

Gezocht: makers van alle leeftijden! 

Op 20 en 21 september vindt een gloednieuwe editie van de 

Kerkrade Mini Maker Faire plaats, dit jaar op de inspirerende 

locatie van Werkplaats K aan de Elbereveldstraat in Kerkrade. 

Iedereen die zelf iets maakt, is van harte uitgenodigd deel te 

nemen aan dit kleurrijke, tweedaagse DIY-festival! Laat zien 

wat jij maakt en deel je kennis en kunde met de bezoekers. Je 

kunt je vanaf nu aanmelden via het formulier op 

www.makerfairekerkrade.com. Deelname is gratis!   
 

 
 

Limburgse Keverdagen 
 

Het is een niet meer weg te denken evenement: de jaarlijkse 

Limburgse Keverdag rondom het emplacement van station 

Simpelveld. De derde editie krijgt gestalte op zondag 21 sep-

tember 2014.  Er is tijdens de Limburgse Keverdag van alles 

te zien en te beleven. Behalve een collectie zorgvuldig gekoes-

terde Kevers maken uiteraard oude stoomtreinen, een T1 ijsco 

bus, een BBQ, wafels, een terras, een springkussen, markt-
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kramen en live muziek deel uit van de programmering. Nog 

geen plannen voor 21 september? Kom dan naar de Limburgse 

Keverdag! De treinen rijden die dag volgens de reguliere 

dienstregeling. 
 

 
 

Kerkraadse kampioenschap Kwajongen 
 

Op maandag 22 september 2014 wordt  er een groot kwa-

jongconcours gehouden met als inzet het Kerkraads kampi-

oenschap. Het concours vindt plaats te Kerkrade-West,  Ge-

meenschapshuis Heilust (Ons Limburgstraat). Alle ouderen 

die op deze dag interesse hebben om hun krachten te meten op 

het gebied van kaarten (kwajongen) kunnen deelnemen. In 

verband met de indeling en vlotte verloop is het gewenst tijdig 

aanwezig te zijn (13.00 uur) en kan men zich bij de wedstrijd-

leiding inschrijven. Aanvang van het concours is 13.30 uur.  

 

Wij hopen dat vele Kerkradenaren aan dit evenement deelne-

men. De kosten van deelname bedragen € 7,00 per koppel en 

te voldoen bij inschrijving.  
 

Organisatie: Centrale voor Ouderen. Katholiek Bond van Ou-

deren, de Ouderen Platforms en het Ouderenoverleg van de 

Welzijnsstichting Impuls 

 

 
 

Herfst Fair in de Botanische Tuin Kerkrade  
 

Zodra de zonnige dagen weer minderen en de bladeren van de 

bomen vallen, is het tijd om ons voor te bereiden op de herfst. 

De herfst is een boeiend jaargetijde met een pracht aan kleu-

ren, vol lekkernijen en knusse gezelligheid. 

Dit prachtige jaargetijde luiden wij in met een bijzonder sfeer-

volle Herfst Fair in de Botanische tuin te Kerkrade en wel op 

zondag 28 september 2014 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

 

In ons volgende nummer meer bijzonderheden. 

 

 
 

Nieuws van Wijkzorgcentrum Firenschat, 
gelegen aan de Schaesbergerstraat 25 in Terwinselen. 

 
Wist U dat…………………………….. 

- U gebruik kunt maken van een complete warme maaltijd, tussen  

12.00 en 13.30 uur.  U de keuze heeft uit twee menu’s: (soep, 

hoofdgerecht, toetje en koffie of thee) dit maar € 9,50 kost. Wan-

neer u met meerdere personen wilt komen eten, (meer dan 4 per-

sonen) dan graag 5 dagen vooraf doorgeven aan de receptie. 

- Ook u als buurtbewoner, overdag gebruik kunt maken van de 

kleine kaart, o.a. diverse belegde broodjes, gemengde salades met 

tonijn, uitsmijters, tosti, frites met zuurvlees etc. elke dag tot 

19.00 uur. 

- Ook U kunt deelnemen aan de wekelijks activiteiten o.a. hand-

werken, creatief, bewegen in de beweegtuin, spellenmiddagen, 

schilderen etc. Neem contact op met de activiteitenbegeleiding 

van Firenschat.  

-  Er om de week op zondagmiddag gezellig gekiend wordt van 

18.00 uur tot 19.30 uur, in het Restaurant. Noteer alvast de vol-

gende dagen en tijden op uw kalender.  10 augustus, 24 augus-

tus, 7 september, 21 september. (met leuke prijsjes). Kienkaar-

ten kosten € 0,50 per stuk. 

- Er om de week een gevarieerd muziekprogramma aangeboden 

wordt op zondagmiddag van 18.00 uur tot 19.30 uur in het restau-

rant. Noteer alvast de volgende dagen en tijden op uw kalender. 

31 augustus, 14 september, 28 september. Deelname  is gratis. 

- Wienercafé op woensdag 10 september van 18.00-19.30 uur, in 

het restaurant (trompettist). Deelname is gratis. 

- Er een Filmavond op woensdag 3 september, aanvang: 18.00 

uur. “de kleine waarheid”. Deelname is gratis. 

 

 


