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Stuur kopij voor de volgende uitgave van 
Westernieuws vóór 15 december a.s. naar 
westernieuws@kerkrade-west.nl 
Het volgende nummer verschijnt 1 januari 
2016. 

Pepernoten bakken en 
pietenmutsen knutselen 
in GaiaZOO! 
Bak je eigen overheerlijke 

pepernoten of knutsel je eigen pietenmuts. 
Wanneer: 5 december 2015  
Tijdstip: Van 12.30 tot 15.30 uur  
Kosten: 1,50 euro per kind (voor de pe-
pernoten én de pietenmuts samen). 
Aanmelden voor deze activiteit is niet 
nodig. 
 

 
 
Beleef Kerst 2015 op Kerstwereld 
Rolduc  
Wilt u komende december het echte 
kerstgevoel beleven? Dan bent u bij 
Kerstwereld Rolduc op het juiste adres! 
Drie weekenden lang in december biedt 
Rotaryclub Kerkrade u een bijzondere 

kerstsfeer in de 
historische kruis-
gangen van Abdij 
Rolduc in Kerkra-
de. De 900 jaar 
oude abdij – een 

uniek complex op zichzelf – wordt omge-
toverd tot een magische kerstwereld met 
circa honderd gezellig ingerichte kraam-
pjes, een nostalgische kerststal en een 
speciaal ingerichte kerstkamer voor de 
kinderen. Maar er is méér op Kerstwereld 
Rolduc! Verschillende koren uit de regio 
zullen u toezingen met prachtige kerstlie-
deren en tussendoor kunt u zich opwar-
men met heerlijke glühwein en lekkere 
hapjes. Tevens maken we van ieder kind 
een leuke sfeerfoto als aandenken.  
 

Opbrengsten voor het goede doel 
 
De opbrengsten van Kerstwereld Rolduc 
2015 gaan naar twee goede doelen. De 
opbrengsten worden gedoneerd aan 
Vluchtelingenwerk Nederland dat zich 
onder andere inzet voor het bestrijden van 
laaggeletterdheid onder vluchtelingen in 
de regio Parkstad. Tevens zullen de op-
brengsten gedoneerd worden aan Shelter-
box die direct hulp levert bij rampen in de 
vorm van onderdak, kookfaciliteiten en 
schoon drinkwater.    

Kerstwereld Rolduc 2015 vindt plaats op: 
-zaterdag 5 december en zondag 6 de-
cember (11:00 – 17:00 uur) 
-zaterdag 12 december en zondag 13 
december (11:00 – 17:00 uur) 
-zaterdag 19 december en zondag 20 
december (11:00 – 17:00 uur) 
Locatie: Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 
te Kerkrade 
Entree: € 3,50 voor volwassenen, kin-
deren (4-12 jaar) slechts  € 1,50 
Voor meer informatie, ga naar: 
www.kerstwereldrolduc.nl     
 

 
 

Kerstmarkt in de Heilust:  
Op zondag 6 december houdt Fanfare St. 
Barbara weer de bekende jaarlijkse 
kerstmarkt in “DE AUW 
NOEËDKIRCH” gelegen aan de Ons 
Limburgstraat 57 
Kerkrade West. 
Naast kerstdecora-
tie en bloemstuk-
ken zijn er ook 
stands met brocan-
te, houtbewerking, 
byoux, zelfge-
maakte wenskaarten en schilderijen en 
een tombola met mooie prijzen.  
Er is doorlopend sfeervolle muzikale 
omlijsting,  terwijl u kunt genieten van 
zelf gemaakte taart, rijfkoeken, koffie, 
glühwein, enz. 
Redenen genoeg om deze kerstmarkt te 
bezoeken. Fanfare St. Barbara wenst u 
van harte welkom tussen 11.00 uur en 
17.00 uur. 

 

Evenementen in december: 
 

t/m 31-12-2015: Beeldentuin Yaka in de 
Franse Cour van Abdij Rolduc 
Dinsdag 1-12-2015: 14.30 u Irrational 
Man JT Bioscoop 
Dinsdag 1-12-2015: 20.30 u Sneak en 
Quiz JT Bioscoop 
Zaterdag 5-12-2015: 12.30-15.30 Peper-
noten bakken GaiaZoo 
Zaterdag 5 en zondag 6-12-2015: 11.00-
17.00 uur Kerstwereld Rolduc 
Zondag 6-12-2015: 16.45 uur RodaJC-FC 
Groningen PL stadion 
Zondag 6-12-2015: 11.00-17.00 uur 
Kerstmarkt Heilust Auw Noeëdkirch 
Zondag 6-12-2015: 12.00-13.30 uur Op 
reis door GaiaZoo GaiaZoo 
Dinsdag 8-12-2015: 20.30 u Sneak en 
Quiz JT Bioscoop 
Woensdag 9-12-2015: 20.00 u Ladies 
Only Mannenharten 2 JT Bioscoop 
Donderdag 10-12-2015: 20.15u Live 
opera Cavalleria Rusticana/Pagliacci JT 
Bioscoop 
Vrijdag 11-12-2015: 18.30-20.30 uur 
Kerstwandeling Gracht Eikerplein 
Zaterdag 12-12-2015: 19.00-20.30 Ad-
ventsconcert Callistus Kerk Terwinselen 
Zaterdag 12 en 13-12-2015: 11.00-17.00 
uur Kerstwereld Rolduc 
Zondag 13-12-2015: 12.00 uur Encore 
opera Cavalleria Rusticana JT Bioscoop 
Dinsdag 15-12-2015: 14.30 uur JT Plus: 
Seymour An introduction JT Bioscoop 
Dinsdag 15-12-2015: 20.30 uur Sneak en 
Quiz JT Bioscoop 
Woensdag 16-12-2015: vanaf 10.00 u 
hele dag Release Star Wars The Force 
Awakens JT Bioscoop 
Woensdag 16-12-2015: 20.15 uur Live 
Ballet The Nutcracker JT Bioscoop 
18 t/m 24-12-2015: Serious Request 
Stadscentrum rond Pancratiuskerk Heerlen 
Vrijdag 18-12-2015: 19.30 uur Girls 
Only Jem and the Holograms JT Bioscoop 
Zaterdag 19 en zondag 20-12-2015: 
11.00-17.00 uur Kerstwereld Rolduc 
Zondag 20-12-2015: 12.00 uur Encore 
Ballet The Nutcracker JT Bioscoop 
24, 25 en 26-12-2015: Beleef kerstmis in 
Abdij Rolduc 
Zondag 27-12-2015: 16.00 uur Kerstcon-
cert Abdijkerk Rolduc 
23-12-2015 t/m 3-1-2016: Indoor Soccer 
Winter Event Soccer Arena 
Vrijdag 8-1-2016: 19.00-22.00 New 
Years Eve Party Darteldome 
Vrijdag 29-1-2016: 16.00 uur- Senioren 
Carnavalszietsong Rodahal 
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Op reis door GaiaZOO 
zoals je nog niet eerder 
deed! 

Ga op pad met 
een ervaren 
GaiaGids, be-
wonder de dieren 
en luister naar 

alle leerzame en leuke dieren-
weetjes! 
Wanneer: 6 december 2015 
Tijdstip: Van 12.00 tot 13.30 
uur.  
Deze ontdekkingsreis is in elk 
jaargetijde een belevenis; elke 
maand zijn er weer andere 
bijzonderheden en leuke weet-
jes te melden. Zo worden er 
het hele jaar door dieren gebo-
ren.  
Start:  in restaurant Plateau 
van Gaia, bovenaan de trap 
Vooraf inschrijven voor deze 
rondleiding is niet mogelijk 
(vol = vol) 
 

Kerstwandeling Gracht 
De Burgerinitiatiefgroep  
Gracht organiseert op vrijdag 
11 december 2015 een lampi-
onnen kerstwandeling door de 
wijk met diverse spellen en 
versnaperingen. 
De tocht begint om 18.30 uur 
aan het Eikerplein met als 
eindpunt het Schutterslokaal 
aan het Wauwelpad rond 
20.30 uur. 
Opgeven voor de wandeling 

kan met een mailtje aan buurt-
groepgracht@ziggo.nl  met 
vermelding van naam, aantal 
volwassenen en aantal kin-
deren voor 9 december a.s. 
Voor dit evenement zoeken 
wij nog Ouders met Baby, 
voor in de kerststal in het 
schutterslokaal. 
Wij zoeken ook nog enthousi-
aste vrijwilligers van alle 
leeftijden die ons willen hel-
pen met: 
-Meedenken, ontwikkelen en 
plannen van activiteiten voor 
bewoners van de wijk Gracht. 
-Mee helpen met het uitvoeren 
van de activiteiten. 
-Mee helpen promoten van dit 
initiatief en de activiteiten. 
-Helpen uitdragen van het 
“van bewoners voor bewo-
ners” initiatief. 
-Verantwoording durven ne-
men en dragen bij uitvoering 
van plannen. 
Voor de kerstwandeling  zoe-
ken wij vrijwilligers om te 
helpen organiseren en uitvoe-
ren maar ook nog adressen in 
de wijk gracht die een rol 
willen  spelen in de route met 
b.v. uitgifte chocomel, versna-
pering of spellen. 
Aanmelden kan per E-Mail op 
het volgende adres: 
buurtgroepgracht@ziggo.nl  of 
telefonisch bij W.Ackermans 
0644478644 
 

Adventsconcert Harmonie 
St. Callistus Terwinselen 
Wilt u eens een speciaal con-
cert bijwonen? Genieten van 
klassieke muziek, van kerst-
muziek, maar ook van heden-
daagse melodieën?  Instru-
mentaal ten gehore gebracht of 
met zang door solisten of 
koor? 
Kom dan op zaterdag 12 
december naar de parochie-
kerk van Terwinselen. Om 
19.30 uur begint daar het zeer 
gevarieerde adventsconcert 
van Harmonie St. Callistus 
o.l.v. dirigent Ferry Logister. 
Aan het concert wordt mede-
werking verleend door de 
sopranen Véronique Meuffels 
en Floor Bosman en het gos-
pelkoor Gioia. 
De kerk is open vanaf 19.00 
uur. Halverwege het concert 
wordt een pauze gehouden.  
De entreeprijs is € 8,00. Kaar-
ten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij leden van St. 
Callistus en in ’t Sjtaater Hoes 
te Terwinselen. 
 
GaiaZOO gehuld in 
kerstsfeer 

In GaiaZOO 
beleef je de ver-
schillende sei-
zoenen, Vanaf 7 
december is de 

ZOO gehuld in een gezellige 
kerstsfeer. 
Wanneer: 19 december 2015 - 
3 januari 2016 Tijdstip: Van 
10.00 tot 16.00 uur  
Tijdens de donkere dagen is 
de dierentuin met duizenden 
lampjes en tientallen houten 
kerstbomen versierd. Sfeervol-
le kerstliederen en Zweedse 
fakkels, die de geur van 
kampvuur verspreiden, maken 
de ambiance compleet. Kom 
vervolgens tot rust in het 

sfeervol gedecoreerde restau-
rant van GaiaZOO onder het 
genot van een kop koffie, 
warme chocomel, heerlijke 
erwtensoep of traditionele 
glühwein! 
Winterdieren 
Voor sommige dieren in 
GaiaZOO is de winter de 
mooiste tijd van het jaar. Zij 
leven oorspronkelijk in het 
koude Noorden en zijn ge-
wend aan vorst en sneeuw. In 
de wintermaanden mag een 
bezoek aan de wollige muskus- 
os, de stoere veelvraat en de 
speelse lynx daarom zeker niet 
ontbreken. En voor het ultie-
me kerstgevoel is een reis naar 
Lapland overbodig, de rendie-
ren van de Kerstman dartelen 
namelijk gewoon rond in 
GaiaZOO. Bezoek ook de 
exotische diersoorten die zich 
prima aanpassen aan de kou, 
zoals leeuwen, neushoorns, 
stokstaarten en giraffen. 
GaiaZOO is elke dag geopend 
vanaf 10.00 uur, ook op 1e en 
2e Kerstdag en 1 Januari. 
 
Kerstexpresse 
Het is Kersttijd bij de Miljoe-
nenlijn 
Ervaar de vertrouwde nostal-
gische Kerstsfeer uit groot-
moeders tijd tijdens uw stoom-
treinreis met de speciale 
‘Kerst Expres’. Zacht zet de 
puffende stoomlocomotief de 
‘Kerst Expres’ in beweging. 
De stoomverwarming ver-
warmt uw rijtuig comfortabel, 
terwijl slierten stoom uw raam 
versieren aan de buitenzijde. 
Geniet van het prachtige win-
terlandschap van Zuid-
Limburg met de ‘Kerst Ex-
pres’. 
In Simpelveld bevindt zich het 
kloppende hart van de Zuid-
Limburgse Stoomtrein Maat-
schappij.  In  en  rondom  het  
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100 jaar oude stationsgebouw 
wordt u door onze vrijwil-
ligers meegenomen naar een 
Kerst uit de tijd van vroeger. 
Graag verwelkomen wij u hier 
in stijl met ouderwetse Kerst-
muziek, vuurkorven en sfeer-
volle versieringen. Terwijl 
kinderen druk speuren naar het 
“Gouden Cadeau” en een 
kijkje nemen in de Kerstkrib-
be, kunt u genieten in brasse-
rie ‘Miljoenenlijn’ van warme 
chocomel of een heerlijke 
winterse maaltijd. 
De ‘Kerst Expres’ vertrekt 
vanuit Simpelveld elke rijdag 
om 11.30 uur, 14.00 uur en 
16.30* uur. Vanuit Valken-
burg vertrekt de trein om 
12.30 uur, 14.00 uur en 17.30* 
uur. 
* Op 24 en 31 december zal 
de Kerst Expres de laatste slag 
om 16.30 uur en 17.30 uur niet 
rijden. 
 

Indoor soccer winter 
event 
Van woensdag 23 december t/m 
3 januari a.s. organiseert RodaJC  
samen met Soccer Arena Kerkra-
de het Soccer Winter Event 2015. 
Inschrijven via info@soccer-
arena.nl onder vermelding van: 
categorie, naam vereniging en 
aantal deelnemende teams. 
Scouts RodaJC voetbalacademie 
zijn aanwezig bij de E en F jeugd-
toernooien. Meer informatie: 
www.soccer-arena.nl 
 

24, 25 & 26 december 
Beleef Kerstmis in Abdij 
Rolduc! 
Sfeervol en gezellig tafelen in een 
historische ambiance? Kom dan 
met Kerstmis naar Abdij Rolduc. 
Onze abdij is tijdens deze dagen 
ondergedompeld in kerstsfeer. U 
bent van harte welkom om te 
genieten van een brunch, buffet of 
een 4- of 5-gangen diner. Reser-
veren vooraf via in-
fo@rolduc.com of bel 045-

5466888. Voor meer informatie 
kijk op www.rolduc.com 
Op 25 en 26 december kunt u 
bovendien deelnemen aan een 
historische rondleiding door de 
abdij tegen de speciale prijs van 
€5,00. Aanvang: 10:30u. 
Zoekt u tijdens de feestdagen nog 
een overnachtingsmogelijkheid 
voor familie of vrienden? Infor-
meer dan naar onze speciale 
kerstarrangementen. 
  
27 december Orgelkring 
Kerkrade: Kerstconcert 
Kerstconcert in de abdijkerk van 
Rolduc met Jo Louppen (stadsor-
ganist van Kerkrade) en Ben 
Heijnen (tenor), in samenwerking 
met Mandoline-ensemble The 
Strings. Aanvang 16:00 uur. 
Entree € 5,00 per persoon. 
 

Senioren Carnavals-
zietsóng 2016 in de Ro-
dahal 
op vrijdag 29 januari 2016 vindt 
in de Rodahal in Kerkrade weder-
om een grote carnavalszietsóng 
voor ouderen plaats, georgani-
seerd door de Centrale voor Ou-
deren Kerkrade. Dankzij de spon-
tane medewerking van onze 
Kerkraadse Artiesten, Carnavals-
groepen, directie Rodahal en 
Kirchroatsjer Vasteloavend Ve-
rain, kan dit mooie evenement 
voor de vierde keer worden ge-
houden. De zaal is open vanaf 
16.00 uur en het programma start 
om 17.30 uur. Kosten entreekaar-

ten € 5,00. Kaartverkoop. op de 
volgende adressen: Optiek Be-
melmans, Markt 28, Kerkrade. 
Tel. 5452618; Sigarenmagazijn 
Meertens, Zonstraat 25, Chevre-
mont. Tel. 5455105; Drukkerij 
Schreurs, Graverstraat 68, Kerk-
rade-West. Tel. 5413045; Choco-
laterie Bruns, Veldhofhofstraat 
41, Eygelshoven. Tel. 5451861; 
Schoonheidssalon Ulrike, Heme-

ling 10, Kerkrade. Tel. 5457141; 
Hairstyling Zappa, O.L. Vrouwe-
straat 147, Kerkrade. Tel. 
5463461; C.v.O. Piet Schepers, 
Akerstraat 114, Kerkrade-West. 
Tel. 5410761 
 
Veilig op de weg bij win-
terweer! 

De donkere dagen 
zijn aangebroken. 
Het is vaak mistig 
of regenachtig. Het 
zicht wordt slech-

ter. In dit soort weersomstandig-
heden krijgen veel fietsers haast. 
Die combinatie maakt ze extra 
kwetsbaar in het verkeer, waar-
schuwen de wijkagenten van de 
politie Kerkrade-West. Goede 
fietsverlichting wordt dan belang-
rijk voor hun veiligheid. Automo-
bilisten en andere weggebruikers 
zien fietsers mét licht sneller. Die 
zichtbaarheid kan het verschil 
betekenen tussen wel of niet 
botsen. Met licht kom je veiliger 
thuis. 
En belangrijk voor de portemon-
nee: zonder kans op een fikse 
bekeuring. De politie controleert 
namelijk regelmatig. Vroeger 
moest verlichting aan de fiets 
vastzitten. Tegenwoordig mag je 
ook losse lampjes gebruiken. Een 
setje (wit voor, rood achter) kost 
in de winkel ongeveer  € 5,-. 
Ruim tien keer minder dan het 

boetebedrag (€ 62,- inclusief 
administratiekosten). 
De regels rond fietsverlichting: 
•Vóór een witte of gele lamp, 
achter een rode. 
•De lampjes moeten aan de fiets 
zitten, of aan je kleding, tas of 
rugzak. 
•De lampjes moeten goed zicht-
baar zijn en recht vooruit en 
achteruit schijnen. 

•Lampjes moeten continue bran-
den en mogen niet knipperen. 
Andere verplichte fietsonderde-
len: 
•rode achter reflector 
•pedalen met gele reflectoren 
•wit of geel reflecterende banden 
of wielen en 
•fietsbel 
 

Het is winter. Naast regen zorgen 
vooral sneeuw en vorst voor 
gladheid en onvoorspelbare situa-
ties op straten en wegen. “Pas de 
rijstijl aan”, waarschuwen de  
wijkagenten van Kerkrade West. 
“En zorg voor goed zicht en 
goede banden. Wie goed is voor-
bereid, rijdt veiliger en kan zijn 
voertuig beter onder controle 
houden. Ook in winterse omstan-
digheden. Iedereen wil toch ’s 
avonds weer gezond aan tafel?” 
Autoruiten én spiegels goed ijsvrij 
maken voor vertrek, is niemands 
hobby. Even snel. Een klein 
gaatje. De rest doet de blower, 
denk je dan. Daarmee neem je 
risico’s op schade of erger. Niet 
alleen voor jezelf. Ook anderen 
kunnen de dupe zijn. Bedenk dat 
als er ijs op je voorruit zit, ook de 
straat glad kan zijn en alle verkeer 
stroever verloopt. Neem dus toch 
maar die éne minuut, om alle 
ruiten en spiegels van je auto 
goed ijsvrij te maken. Dan riskeer 
je ook geen boete van 230 euro, 
ook als er “alleen maar” sprake is 



WESTERNIEUWS | December 2015 – 5e Jaargang nummer 49 
 

4

van beslagen ruiten. 
Tips voor het ijsvrij maken van 
autoruiten 
•Gebruik geen (heet) water voor 
het ontdooien. De voorruit kan 
barsten. 
•Stilstaand warmdraaien is goed 
voor het zicht, maar slecht voor 
motor én milieu. En gebeurt dit 
onbeheerd, dan is de kans op 
diefstal groot.  
•Zet na het krabben de blower op 
de warmste stand op de voorruit. 
Sluit de andere ventilatieroosters 
tot de voorruit schoon is. 
Winterbanden 
Voldoende profiel op alle banden 
is met name ’s winters belangrijk. 
Overweeg eventueel de aanschaf 
van winterbanden. Deze presteren 
bij sneeuw en ijzel beter. Zowel 
rubber als profiel zijn berekend 
op extra kou en water. Meer grip 
betekent meer veiligheid. Het kan 
net het verschil zijn tussen rijden 
en glijden. Let wel: winterbanden 
zijn geen wonderbanden. 
 

Sport en Spel in Spekhol-
zerheide 
Iedere maandagavond van 19.30-
20.30 is er een Sport en Spel 
groep actief in de Gymzaal gele-
gen aan de  Leliestraat 31  
Hier worden dan diverse spel- en 
beweeglessen gegeven door een 
professionele vakkracht. Bewegen 
is heel belangrijk en bovendien 
hebben sportieve activiteiten  een 
positief effect op de fysieke en 
psychische gezondheid en zelf-
redzaamheid. 

Bent u benieuwd wat Sport en 
Spel met u doet, dan heten wij u 
graag van harte welkom op 
maandagavond in de Leliestraat. 
Wat zijn de kosten? 
De deelnemersbijdrage, als maan-
delijkse contributie te voldoen, is 
dusdanig laag, dat iedere senior in 
Kerkrade gebruik kan maken van 
het activiteitenaanbod. Voor 
bovenstaande activiteit  betaalt u                 
€ 8,55 per maand. Dit gedurende 
10 maanden per jaar. 
Wij nodigen u uit om eens vrij-
blijvend 1 maand ter  kennis 
making mee te doen aan  Sport en 
Spel 
 
Wandelvereniging Wil-
leo 
Om de wandelclub haar bestaans-
recht te behouden zoekt men 
naarstig naar nieuwe leden. Het 
wandelen geeft plezier en is ver-
helderend voor de geest en als 
men gaat wandelen in een aange-
name en prachtige omgeving 
zoals het Limburgse heuvelland  
(gemiddeld 2á 3 keer per maand 
en qua lengte omtrent 8 á 9 kilo-
meter per wandeling) is dat best 
aantrekkelijk om te gaan “kuie-
ren”. Het tempo wordt telkens 
aangepast aan de zogenaamde 
“moeilijkheidsgraad” 
(vlak/hellingen van een wande-
ling).. 
Inlichtingen: 
Willem van Kuijck, Doro-
theagracht 53, 6465 EC Kerkrade 
045-5419720 of 06-51503060 

New Years Eve party 
Op vrijdag 8 januari 2016 
vind de tweede editie van de 
Darteldome Kinderdisco 
plaats, namelijk de New Years 
Eve party. 
Het wordt weer een groots 
feest met goede DJ’s, (alcohol 
vrije) cocktails en leuke spel-
len. 
Tijd: 19.00 tot 22.00 uur 
Leeftijd: 9-14 jaar 
Dresscode: Goud & zilver 
Tickets: € 4,00 verkrijgbaar 
aan de balie van Darteldome 
Kerkrade. 

 

Bewonersplatform Kerk-
rade-West start met  
Buurtpreventie  
Het Bewonersplatform Kerk-
rade-West is dit jaar gestart, 
met hulp van de Politie en de 
gemeente Kerkrade, met 

Buurtpreventie. Ze zijn op 
zoek naar mensen die hier een 
actieve rol in willen spelen! 
Wat is buurtpreventie? 
Buurtpreventie is een groep 
van bewoners die zich organi-
seren om samen een bijdrage 
te leveren aan veiligheid en 
leefbaarheid in de buurt. Dit 
doen ze door inzet van de 
buurtbewoners zelf in goede 
samenwerking met partners 
als de gemeente en de Politie.  
Wijkpreventieteam Kerkrade-
West 

Met het wijk-
preventieteam 

willen wij als 
Bewonersplat-

form Kerkrade-West de vei-
ligheid in onze wijk bevorde-
ren. De herkenbare teams van 
burgers zijn “de ogen en oren” 
van o.a. politie, waarmee zij 
nauw in contact staan. Zij 
observeren, signaleren en 
rapporteren verdachte situaties 

in de wijk. Als burgers zijn zij 
uiteraard niet bewapend en 
gaan geen confrontaties aan.  
Wie kunnen er deelnemen aan 
buurtpreventie? 
Deelname aan het buurtpre-
ventieteam is laagdrempelig. 
Een ieder kan zich in beginsel 
beschikbaar stellen voor deel-
name. Voelt u zich na het 
lezen van dit artikel ook uit-
gedaagd om samen met ons 
een steentje bij te dragen aan 
een veilige buurt? Na opgave 
wordt u zo spoedig als moge-
lijk uitgenodigd voor het ver-
volgtraject. Zijn er voor die 
tijd vragen, dan kunt u zich 
wenden tot onze wijkagent 
Leon Becholz of onze werk-
groep veiligheid door een mail 
te sturen met vermelding van 
naam, voornaam, geboorteda-
tum, adres, (mobiele) tele-
foonnummer en e-mail adres 
naar wpt@kerkrade-west.nl  
 

Oncologisch Voetzorgver-
lener (OVV)           
Een oncologisch voetzorgverle-
ner (OVV) verleent voetzorg 
aan kankerpatiënten. Een OVV 
is opgeleid om voeten te scree-
nen, bijwerkingen van behande-
lingen te herkennen, de voeten 
te verzorgen - mits de situatie 
dat toelaat - en bevindingen 
terug te koppelen aan het onco-
logisch behandelteam. Een 
OVV kan ook preventief maat-
regelen nemen zodat eventuele 
klachten voorkomen kunnen 
worden.                                                    
Doel                                                         
Het doel van oncologische 
voetzorg is de voeten van kan-
kerpatiënten in een zo optimaal 
mogelijke conditie te brengen 
en te houden. Zo wordt de vei-
ligheid en de gezondheid van 
kankerpatiënten ondersteund. 
Deze vorm van voetzorg wordt 
altijd verleend in afstemming 
met het oncologisch behandel-
team.  


