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Evenementen in Kerkrade-West  
 

Zaterdag 20 december: Kerst Express ZLSM Station Sim-

pelveld 

Zaterdag 20 december t/m vrijdag 26 december: 10.00-

16.00 Kerst in GaiaZoo 

Zaterdag 20 december: Kerstwereld Rolduc 

Zondag 21 december: 14.30 RodaJC-FC Den Bosch PLSta-

dion 

Zondag 21 december: Koopzondag Kerkrade-West Terwin-

selen 

Zondag 21 december: Kerstconcert Harmonie Ste.Marie 

Gracht 

Zondag 21 december: Kerst Express ZLSM Station Simpel-

veld 

Zondag 21 december: Kerstwereld Rolduc 

Woensdag 24 december: Kerst Expresse ZLSM Station Sim-

pelveld 

Donderdag 25 december: 11.00-22.00 Kerst Inn Parkstad 

PLTheater Heerlen 

Vrijdag 26 december: Kerst Express ZLSM Station Simpel-

veld 

Zaterdag 27 december: Kerst Express ZLSM Station Sim-

pelveld 

Zondag 28 december: Koopzondag Kerkrade-West Terwin-

selen 

Zondag 28 december: Kerst Express ZLSM Station Simpel-

veld 

Woensdag 31 december: Kerst Express ZLSM Station Sim-

pelveld 

Vrijdag 2 januari: Kerst Express ZLSM Station Simpelveld 

Zaterdag 3 januari: 20.00 Nieuwjaarsconcert KSO Blijde 

Boodschapkerk Rolduckerveld 

Zaterdag 3 januari: Kerst Express ZLSM Station Simpelveld 

Zondag 4 januari: Kerst Express ZLSM Station Simpelveld 

Maandag 5 januari: 18.00-19.00 Proefles Zumba-Gold 

Sjtaater Hoes 

Zondag 25 januari: 14.40 RodaJC-Fortuna PL Stadion 
 

 
 

Kerst Express ZLSM 
 

Het is Kersttijd bij de Miljoenenlijn. 

Ervaar de vertrouwde nostalgische Kerstsfeer uit grootmoe-

derstijd tijdens uw stoomtreinreis met de speciale Kerst Ex-

press. Zacht zet de puffende stoomlocomotief de Kerst Ex-

press in beweging. De  stoomverwarming verwarmt uw  rijtuig 

 

 

 

 

 

 

 

 

comfortabel, terwijl slierten stoom uw raam versieren aan de 

buitenzijde. Geniet van het prachtige winterlandschap van 

Zuid-Limburg met de Kerst Express. 

 

In Simpelveld bevindt zich het kloppende hart van de Zuid-

Limburgse Stoomtrein Maatschappij. In en rondom het 100 

jaar oude stationsgebouw wordt u door onze vrijwilligers 

meegenomen naar een Kerst anno 1926. Graag begroeten wij u 

hier in stijl met ouderwetse Kerstmuziek, vuurkorven en ver-

sieringen. Terwijl kinderen druk speuren naar het “Gouden 

Cadeau” en een kijkje nemen in de werkwagon van de Kerst-

elven, kunt u genieten in onze brasserie van warme chocomel 

of een heerlijke lunch of feestelijk Kerstdiner. 

De Kerst Express rijdt meerdere keren per rijdag en u kunt uw 

reis starten te Simpelveld of te Valkenburg. 

In Simpelveld vertrekt de trein om 11.30 uur, 14.00 uur en 

16.30 uur naar Valkenburg. 

In Valkenburg vertrekt de trein om 12.30 uur, 15.00 uur en 

17.30* uur naar Simpelveld. 
 

Een Kerstarrangement combineren met de Kerst Express? We 

bieden verschillende mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld 

uw reis met de Kerst Express uitbreiden met een luxueuze 

Engelse Tea of een sportieve, winterse wandeling maken door 

het Limburgse landschap. De verschillende mogelijkheden 

kunt u bekijken op www.zlsm.nl. 
 

 * De rit van 17.30 uur vertrekt enkele reis naar Simpelveld.  

Deze trein gaat niet meer terug naar Valkenburg. 

 

Rijdagen 

20,21,24,26,27,28,31* december 2014 en 2,3,4 januari 2015. 

* Op  31 december vertrekt de Kerst Express om 11.30 en 

14.00 uur vanuit Simpelveld. De laatste rit vervalt op deze 

dagen. 

 

Kerstconcert Ste Marie 
 

Dit jaar zal de harmonie Ste 

Marie op 21 december een 

bijzonder kerstconcert geven in 

zaal Heidsjer Tref., waarbij 

naast reguliere kerstmuziek een 

kerstgedicht van Charles Dic-

kens wordt voorgedragen door 

Wim de Groot. Natuurlijk 

onder muzikale begeleiding 

van de harmonie.  

 

 

 

Kerst in GaiaZOO 
 

In GaiaZOO beleef je de verschillende seizoenen, 

vanaf 20 december is de ZOO gehuld in een gezel-

lige kerstsfeer. 

 

Wanneer: 20 december 2014 - 26 december 2014 Tijdstip: 

Van 10.00 tot 16.00 uur  
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Tijdens de donkere dagen is de dierentuin met duizenden 

lampjes en tientallen houten kerstbomen versierd. Sfeervolle 

kerstliederen en Zweedse fakkels, die de geur van kampvuur 

verspreiden, maken de ambiance compleet. Kom vervolgens 

tot rust in het sfeervol gedecoreerde restaurant van GaiaZOO 

onder het genot van een kop koffie, warme chocomel, heerlij-

ke erwtensoep of traditionele glühwein! 

 

GaiaZOO is elke dag geopend vanaf 10.00 uur, ook op 1e en 

2e Kerstdag en 1 januari. 
 

 
 

Kerstwereld Rolduc 
 

Geen traditionele kerstmarkt, maar een volledige kerstbele-

ving. Dat is wat de Rotaryclub Kerkrade u met Kerstwereld 

Rolduc op zaterdag 20 en zondag 21 december biedt.  

 

Kerstwereld-Rolduc vindt plaats in Abdij Rolduc in Kerkrade. 

Normaal gesproken is de 900 jaar oude abdij al een prachtig 

en uniek gebouw, aangekleed in kerstsferen is het een complex 

dat u absoluut gezien moet hebben. Eenmaal binnengetreden 

in Kerstwereld-Rolduc staat in de kruisgang een kerstmarkt op 

u te wachten met meer dan vijftig gezellig ingerichte kraam-

pjes. Maar Kerstwereld-Rolduc is meer. Zo zullen de koude 

oortjes in de 12e eeuwse Abdijkerk muzikaal gewarmd wor-

den door verschillende koren uit Parkstad en het Kerkraads 

stadstoneel zal in de klassieke zaal voorstellingen verzorgen. 

De kinderen kunnen zich ondertussen vermaken in de voor 

hen ingerichte kerstkamer. Als aandenken maken we van ieder 

kind een leuke sfeerfoto.  
 

 
 

47e editie van Kerst Inn Parkstad Limburg 2014 
 

Op 25 december 2014 wordt voor de 47e keer de Kerst-Inn 

Parkstad Limburg gehouden in Parkstad Limburg Theater te 

Heerlen. Een dag vol gezelligheid en samen zijn met vele 

activiteiten en een keur aan artiesten in een prachtig decor. De 

toegang is gratis. 

Programma 

De dag begint om 11.00 uur met een heerlijk ontbijt (kosten € 

2,50) en om 16.00 uur is er een 4-gangen kerstdiner (kosten € 

16,00). Voor het ontbijt en diner dient men zich van tevoren in 

te schrijven. 

Tussen 12.00 uur en 21.30 uur vindt in de Limburgzaal een 

doorlopend zeer gevarieerd muzikaal programma plaats. 

Van 12.00 uur tot 18.00 uur kan jong en oud meedoen aan vele 

uitdagende activiteiten en workshops. Ook zullen diverse 

behendigheidsspellen weer aanwezig zijn, zoals de beroemde 

3D-bibberspiraal en een 2,30 meter hoge reuze-stokvangspel. 

De organisatie en alle vrijwilligers zetten zich ieder jaar weer 

met veel plezier in om de meer dan 4.000 bezoekers een gezel-

lig kerstfeest aan te kunnen bieden, want …. 

Kerst vier je samen!!! 

 

Info & reservering diner en ontbijt: 

Peter Ritzen T 045-5751361 

Marion T 043-3629099 

of per e-mail kerstinnparkstadlimburg@live.nl 
 

 
 

Kerngroep Terwinselen onderdeel van Ouderenwelzijn Im-

puls&Meandergroep, organiseert een nieuw aanbod  voor 

senioren!  

Zumba-Gold voor de actieve senior 
 

Begin het nieuwe jaar goed en maak kennis met Zumba-Gold. 

Zumba-Gold combineert de meest effectieve fitnessoefeningen 

met exotische ritmes. De opzwepende muziek en leuke bewe-

gingen zorgen ervoor dat je bezig bent met een geweldige 

body-workout. Het is fit worden terwijl je plezier maakt. 

Zumba-gold is gemakkelijk en speciaal gericht op de actievere 

senior. Iedereen kan de oefeningen op zijn eigen tempo vol-

gen, je hebt geen ervaring nodig in dans of aerobics.  

Na het volgen van een les voel je je vitaler, leniger en flexibe-

ler. Ook zal uw uithoudingsvermogen en conditie op langere 

termijn verbeteren. 

Belangstelling? Meld u aan voor vrijdag 2 januari via e-

mailadres e.schaaf@home.nl voor de gratis proefles, op 

maandag 5 januari, aanvang: 18.00 uur tot 19.00 uur.  In het 

’t Sjtaaterhoes, Schaesbergerstraat 27 in Terwinselen. ( via de 

zijingang).  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. E. 

Schaaf, telefoonnummer: 045-5410797 of Mevr. M. Senden, 

telefoonnummer: 045-5456351. 

 

 

mailto:kerstinnparkstadlimburg@live.nl
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Wijkpreventieteam van start 

 

Het wijkpreventieteam Kerkrade-West is deze 

maand van start gegaan met, samen met de 

wijkagenten, enkele wandelingen door de ver-

schillende buurten van Kerkrade-West.  

 

Wijkpreventieteam Kerkrade-West 

Met burgerparticipatie in de vorm van het wijkpreventieteam 

willen het Bewonersplatform Kerkrade-West samen met be-

trokken buurtbewoners de veiligheid in onze wijk bevorderen. 

Als preventieteam herkenbare burgers zijn “de ogen en oren” 

van de politie en gemeente, waarmee zij nauw in contact staan. 

Zij observeren, signaleren en rapporteren onveilige situaties in 

de wijk.  

Ook u kunt actief meedoen door onveilige situaties te melden 

aan het team. Spreek hen aan tijdens hun rondwandeling of 

mail naar wijkpreventieteam@kerkrade-west.nl 
 

 
 

SHINE: Praktijk voor Fysiotherapie, voetreflexzone therapie, 

medical taping en hot stone massage. 

 

Door de kleinschalige opzet praktijk staat persoonlijke aan-

dacht en tijd voor de klant centraal. De drijvende kracht achter 

Shine is Annemiek Voncken. 

“Ik wil graag de tijd nemen voor elke klant, dat vind ik be-

langrijk. Fysiotherapie en voetreflextherapie vullen elkaar aan. 

Iemand heeft niet alleen nekklachten, maar achter die klachten 

zit een verhaal, een mogelijke oorzaak." 

Annemiek verzorgt zowel behandelingen in haar praktijk als 

bij u thuis. Praktijk Shine is gelegen aan de John Erkensstraat 

2 in Kerkrade. Behandeling is alleen volgens afspraak: tele-

foonnummer 06-430 601 12. 

Kijk ook eens op www.shinemassage.nl 

 

Nieuwjaarsconcert KSO 2015 
 

Op zaterdag 3 januari 2015, aanvang 20.00 

uur, wordt het traditionele Nieuwjaarsconcert 

uitgevoerd in de sfeervol aangeklede en goed 

verwarmde kerk de Blijde Boodschap aan de 

van der Mühlenlaan in het Rolduckerveld te 

Kerkrade. De bezoekers worden bij binnenkomst verwelkomd 

met een glaasje Nieuwjaarsbubbels. 

 

Het concert staat onder leiding van Manon Meijs en de presen-

tatie is in handen van Fer Kousen. Aan het Nieuwjaarsconcert 

2015 werken als solisten mee Camille Schnoor, sopraan en 

Rudiger Nikodem Lasa, bas. Beiden zijn verbonden aan het 

Stadttheater Aachen. 

Het repertoire bestaat uit licht-klassieke Nieuwjaarsklanken. 

   

Het Nieuwjaarsconcert is steeds uitverkocht; koop dus snel uw 

toegangsbewijs! 

  

Kaarten à € 17,50 zijn verkrijgbaar bij de bekende voorver-

koopadressen: Kapsalon Maré René Janssen en Kantoorboek-

handel Schreurs. U kunt ook kaarten bestellen via e-mail: 

penningmeester@k-s-o.nl 

Leden van de Vriendenkring kunnen kaarten bestellen per mail 

aan: Vriendenkring@k-s-o.nl; zij hebben recht op een reductie 

van € 5,-- per persoon, mits de bijdrage voor het seizoen 

2014/2015 is voldaan. 

  

De solisten: 

Camille Schnoor was reeds eerder in Kerkrade actief. Ook in 

2012 en 2014 verleende zij medewerking aan het Nieuwjaars-

concert van het KSO. Tevens werkte zij als sopraan mee aan 

de geweldige uitvoeringen van Mahlers 2e Symfonie Aufer-

stehung. Bij het Stadttheater Aachen werkte zij mee aan uit-

voeringen van Hänsel und Gretel, de Barbier van Sevilla en 

die Zauberflöte. 

Rudiger Nikodem Lasa, geboren in Leipzig, alwaar hij zijn 

eerste muzikale opleiding genoot bij het Leipziger Ge-

wandhauskinderkoor. Daarna volgden opleidingen in Weimar 

en Frankfurt en volgde hij diverse masterclasses. Sinds 2005 is 

hij regelmatig actief bij de Opera’s van Bonn en Bremen, bij 

het Stadttheater Karlsruhe en bij de Theaters van Koblenz en 

Aachen. 
 

 
 

Carnaval op d´r Sjtaat 
 

56e carnavalsavond CV d´r ouwe voesbalsjong RKTSV  

Met de kerst nog voor de deur, komt de carnaval er al spoedig 

aan. Op vrijdag 6 februari organiseert carnavalsvereniging d´r 

ouwe voesbalsjong van voetbalvereniging RKTSV haar 56e 

carnavalsavond met prinseproclamatie. Tijdens de avond met 

optredens van die Power Buam, de Martino’s, Prommi Bröör, 

Beppie Kraft en Richtig Rex zal blijken wie de opvolger wordt 

van prins Ruud I. Kaarten à € 13 zijn te  bestellen via 

www.rktsv.nl of verkrijgbaar bij de leden van de raad van 11, 

kantine RKTSV, Jetten Mode en Schoenen, herenkapper Ar-

mati en Medisch Pedicure Lilian Gillesen. 

7e Loemelebal      

Zaterdag 14 februari organiseren Jack Wolter van ’t Sjtaater 

Hoes samen met de carnavalsverenigingen d’r  ouwe voes-

balsjong RKTSV en de Sjtaater Trööte voor de 7e keer in 

successie het alom bekende Loemelebal. Tijdens de avond met 

DJ Marvin zijn er optredens van Frans Theunisz en Claudia 

Ansel. Entreekaarten à € 5 zijn verkrijgbaar bij de leden van 

raad van 11 van beide verenigingen en in ’t Sjtaater Hoes. 
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Mannenzangkoor “St.Jozef” Kaalheide stopt na 81 jaar! 

 

De vereniging met een uniek germanisme getooide naam 

“Mannenzangkoor” heeft besloten om met ingang van 1-1-

2015 te ontbinden. Omdat nieuwe zangers moeilijk te vinden 

zijn werd de vereniging met 21 zingende leden te kwetsbaar 

om artistiek goed te kunnen blijven presteren. De keuze ging 

tussen stoppen nu het nog goed kan of een steeds zwakker 

koor worden waar de lat noodgedwongen steeds lager gelegd 

moet worden. Stoppen was emotioneel een moeilijke keuze. 

Andere mogelijkheden zoals fuseren en samenwerken met 

andere koren is na 81 jaren eigen identiteit ook moeilijk. 

In de afgelopen 81 jaar heeft het koor veel hoogtepunten ge-

kend, het is zelfs door H.M. Koningin Beatrix begiftigd met de 

Erepenning van Verdienste in het jaar 1983. In dat zelfde jaar 

werd ook de LP “Komt vrienden in het ronde” opgenomen, ter 

herdenking van het 50 jarig bestaansfeest.  

In november 2011 werd als laatste grote prestatie de cd “Wat 

vuur kenne” opgenomen. Het koor heeft ook in de omgeving 

vaak missen opgeluisterd en concerten verzorgd in het Ver-

pleeghuis Hamboskliniek en het Zorgcentrum Firenschat. In 

de parochie Kaalheide heeft het koor jarenlang de presenta-

tiemis van de communicantjes opgeluisterd en de kinderen een 

leuk cadeau ter herinnering gegeven. Ook heeft het koor vele 

jaren de nachtmis met Kerstmis opgeluisterd waarbij de solis-

ten van het koor de bekende liederen vol empathie zongen.  

Op 25 december 2014 zal het Mannenkoor “St.Jozef” Kaal-

heide de laatste keer te horen zijn. Tijdens de mis van 11:15 

uur op Eerste Kerstdag, zullen de mannen voor de laatste keer 

kerstliederen zingen in de kerk waar ooit de oprichters van het 

koor, als leden van het kerkkoor zijn begonnen en op 22 juli 

1993 het Mannenkoor hebben opgericht. Als u het koor eerder 

wilt horen kunt u ook op 7 december om 14:30 uur en op 21 

december om 15:45 uur terecht bij Kerstwereld in de abdijkerk 

van Rolduc. Op 31 december 2014 houdt MZK “St.Jozef” 

Kaalheide op te bestaan. Zomaar stoppen kan wettelijk niet. 

De afgelopen maanden is veel werk verzet dat met het ophef-

fen van een rechtspersoon gepaard gaat. De leden hebben zich 

uitgesproken over de ontbinding en de gevolgen daarvan. De 

penningmeester Ger Gering is aangewezen als vereffenaar en 

bewaarder. Een Commissie Culturele Borging, aangevoerd 

door de erevoorzitter Paul Baur, gaat ervoor zorgen dat de 

cultureel waardevolle bezittingen en de culturele betekenis van 

het Mannenzangkoor niet verloren gaan. 
 

 
 

Langs deze weg willen de koorleden afscheid nemen van al 

die mensen die de vereniging steeds een warm hart hebben 

toegedragen en hun gedurende al die jaren gesteund hebben. 

Een bijzonder woord van dank wil het koor richten aan de 

Beschermvrouw Marianne Hahnraths, die de vereniging steeds 

een warm heeft toegedragen en ze met raad en daad op een 

voortreffelijke wijze heeft gesteund. 
 

 
 

Informatiecentrum in West 

Iedereen kan op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 

en 16.00 uur binnenlopen in het Informatiecentrum aan de 

Kampstraat 69 in Kerkrade-West (Heilust). U kunt hier  - 

onder het genot van een kop koffie- terecht met uw vragen 

over de nieuwbouw in de Heilust, maar ook over andere pro-

jecten die onlangs van start zijn gegaan of nog moeten starten 

zoals de sloopwerkzaamheden in de Heilust, het Sociaal Pro-

gramma, de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in de 

voormalige kerk en Park West. Tevens is allerlei informatie 

voorhanden over de projecten. 
 

 


