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Op vrijdag 19 januari vindt in 't 
Sjtaater Hoes de 35e Zietsóng mit 
Prinse Proklamatsiejoeën van “de 
Sjtaater Tröate” plaats.  
Aan deze avond verlenen weer tal 
van artiesten hun medewerking. 
“de Sjtéchneëlsjer”, “Fer Kousen”, 
“de Twiee Gewaejde” en de “Pa-
lemiger Spatzen” zullen een afwis-
selend en avondvullend program-
ma brengen.  
Ook de Orde van d’r Sjtaat zal 
uitgereikt worden. Voor 2018 is de 
keus gevallen op Frans Duijsens. 
Welbekend in het verenigingsleven 
van Kerkrade-West. 
Er zal helaas afscheid genomen 
moeten worden van Prins Frans III 
(Paulssen). Maar niet veel later zal 
de proclamatie van de nieuwe 
hoogheid plaatsvinden. Nadat deze 
is voorzien van de bijbe-
horende eretekens, en hij 
diverse mensen heeft ge-
decoreerd, zullen tussen 
de optredens door diverse 
verenigingen hun  

 
 
 

opwachting maken om hem te feli-
citeren.  
Present zijn ‘d'r Ouwe Voes-
balsjong, d'r Kirchröadsjer Vas-
teloavends Verain en d'r Vas-
teloavends Verain Kirchroa-West. 
De zietsóng wordt op traditionele 
wijze afgesloten met de prinsen-
dans, 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 “Marvin Entertain-
ment”. 
De entree voor deze spetterende 
avond is € 13,50 in de voorver-
koop en kaarten zijn zoals gebrui-
kelijk verkrijgbaar bij onze leden, 
cafetaria Gertico en het Sjtaater 
Hoes. 
 

Activiteiten in Kerkrade-West 
 

7, 14, 21 en 28-1-2018: Historische rond-
leiding Abdij Rolduc 
t/m 30-1-2018: Expositie Mandy Hup-
pertz Kruisgangen Rolduc 
Zondag 7-1-2018: 13.00- Nieuwjaars-
wandeling IVN 
Dinsdag 9-1-2018: 19.30-21.30 Alzhei-
mercafé ZC Tobias Heerlen 
Donderdag 11-1-2018: 19.30-21.00 
Cultuuravond West Elbereveldstraat 
Vrijdag 12-1-2018: 14.00-15.00 Start 
cursus Body en Mind Sjtaater Hoes 
Zaterdag 13-1-2018: 19.11 Prinse enfank 
Prins Tim 1 Heidsjer Tref 
Zaterdag 13-1-2018: 20.00- Achim 
Roskopf Theater Klimboom 
Zondag 14-1-2018: 11.15- Bezoek 
Micro-brouwerij Rolduc 
Vrijdag 19-1-2018: 20.11 Vasteloavend-
zietsong Sjtaater Tröate Sjtaater Hoes 
Zaterdag 20-1-2018: 20.00- Carnavals-
soiree Sjtaater Hoes 
19 t/m 21-1-2018: 54e Abdijcross Aula 
Major Rolduc 
Zaterdag 20-1-2018: 20.11 Oelkzietsong 
VVKW Heidsjer Tref. 
Zaterdag 20-1-2018: 18.30-20-30 Ro-
daJC-FC Twente PL Stadion 
Zondag 21-1-2018: 13.30-17.11 Kinder-
carnaval VVKW Sjtaater Hoes 
Zondag 28-1-2018: 13.11 Herrezietsong 
VVKW Sjtaater Hoes 
Zondag 28-1-2018: 14.30-16.30 RodaJC-
Excelsior PL Stadion 
1 en 2-2-2018: 20.11- Vastelaovendkon-
zeëte KSO PL Theater Kerkrade 
Vrijdag 2-2-2018: 17.30- Senioren Car-
navalszietsong 2018 Rodahal 
Zondag 4-2-2018: 12.11 Daamezietsong 
VVKW Heidsjer Tref 
Woensdag 7-2-2018: 11.11 Auw hijsen 
Café d’r Belg 
Woensdag 7-2-2018: 20.45-22.45 Ro-
daJC-Ajax PL Stadion 
Zondag 11-2-2018: 13.11 Carnavalsop-
tocht Kerkrade-West 
Dinsdag 13-2-2018: Klonetrekke Kerk-
rade-West 
 
Het volgende nummer van de wijkkrant 
verschijnt op 15 februari 2018. 
Kopij: westernieuws@kerkrade-west.nl  

Vasteloavendszietsóng 
Sjtaater Tröate 
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Historische rondleiding 
Historische rondleiding op 7, 
14, 21, en 28 januari door 
Abdij Rolduc. Aanvang: zon-
dag 10:30u. Tijdens de school-
vakanties ook op woensdag-
middag om 16:00u. Aanmelden 
via de receptie. Prijs: €9,50 p.p. 
incl. 1 kop koffie/thee en een 
stuk vlaai. 
 
Expositie: Mandy Hup-
pertz - Manga stijl 
Menselijke emoties heeft Man-
dy Huppertz altijd al gefasci-
neerd en was bij haar ook in 
overvloed aanwezig. Vandaar 
dat ze zich in haar kunst vooral 
gespecialiseerd heeft in 
emotionele portretten. Dage-
lijks gratis te bezichtigen in de 
kruisgangen van Rolduc t/m 30 
januari. 
 
Dinsdag 9 januari 2018 bent 
u weer van harte welkom in 
het Alzheimercafe Parkstad 
Heerlen. 
Het thema vanavond is: De-
mentie op jongere leeftijd. 
Vanavond is een echtpaar te 
gast, waarvan de man al op 
jongere leeftijd dementerend is. 
Er zal een DVD worden ver-
toond, waarin enkele bijzonde-
re activiteiten van hem te zien 
zijn. Ingegaan wordt op wat er 
met jou gebeurt als je op jonge-
re leeftijd te horen krijgt, dat jij 
dementie hebt en wat de gevol-
gen zijn voor jou en jouw man-
telzorger(s). Er zal ook een 
casemanager dementie aanwe-
zig zijn. De presentatie wordt 
gehouden in de grote recreatie-
zaal van het Zorgcentrum To-
bias, Piet Malherbestraat 2 te 
Heerlen. Tevoren aanmelden is 
niet noodzakelijk en zoals altijd 

zijn entree, koffie en thee 
gratis. De zaal is open vanaf 
19.00 uur en om 19.30 uur 
starten we met het programma. 
Omstreeks 21.30 uur sluiten 
we de avond af. 
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met  Thijs 
Peeters tel. 045-5416248. 
 
Cultuuravond West pre-
senteert Hub Pasmans 

Het vrije werk van 
de Eijgelshovense 
schilder Hub Pas-

mans is herkenbaar aan een 
stille en sobere uitstraling. 
Maar waar komt deze vormen-
taal vandaan? In hoeverre 
heeft  zijn werk als toegepast  
kunstenaar, als industrieel  
vormgever, invloed op zijn 
autonome kunst? 
In een boeiende lezing over 
zijn werk als designer en over 
de invloed hiervan op zijn 
vrije werk geeft Hub Pasmans 
een inkijk in een minder ro-
mantische maar daarom zeker 
niet minder boeiende kant van 
de kunst. 
 

 
 

Aan de hand van diverse voor-
beelden uit zijn praktijk geeft 
hij ons een inkijk in een wereld 
waar de consument gewoonlijk 
niet bij stilstaat, die niet “artis-
tiek” overkomt maar die onge-
merkt een grote invloed heeft 
op onze samenleving.  Een 
wereld waarin de kunst mis-
schien  wel  dichter bij de men- 

 

sen staat als in een museum. 
Cultuuravond West vindt plaats 
op donderdag 11 januari 
2018. Aanvang: 19.30 uur. 
Locatie: Elbereveldstraat 105 
Kerkrade-West. Entree: 2,- incl 
koffie/thee. 
 
Nieuwe activiteit   voor alle 
leeftijden start 12 Januari 
2018 Body en Mind training 
Een training waar in Yoga, Tai 
Chi en Pilates worden gecom-
bineerd. Waarbij u flexibiliteit 
en kracht opbouwt en u een 
gevoel krijgt van rust en kalm-
te. Er wordt afwisselend ge-
werkt. Tijdens deze trainingen 
ga je op een speelse actieve 
manier luisteren naar je li-
chaam hoe je je beweegt. Het 
doel is dat het lichaam in een 
toestand van harmonie en ba-
lans komt. 
Wanneer: vrijdagmiddag van 
14.00 tot 15.00 uur  
Locatie: ouderenwelzijn im-
puls, Schaesbergerstr.27A. 

De contributie  is voor deelne-
mers woonachtig binnen de 
gemeente Kerkrade € 6,45  per 
maand en bent u woonachtig 
buiten Kerkrade dan bedraagt 
bovenstaande activiteit € 9,40 
per maand. 
Heeft u nog vragen of bent u 
geïnteresseerd om mee te ko-
men doen? Neem dan contact 
op met de voorzitter van de 
kerngroep tel 045-5410797 
 
Virtuoze gitarist Achim Ros-
kopf in Theater De Klimboom. 
Achim Roskopf treedt op za-
terdagavond 13 januari om 
20.00 uur op in het knusse 
theater. Achim begon reeds op 
10 jarige leeftijd zijn muzikale 
opleiding op klassieke gitaar. 
Toen hij 16 was, gaf hij al 
gitaarles, zowel op klassieke, 
als elektrische gitaar. Hij speel-
de in diverse bands, maar is 
intussen op de solotoer met zijn 
onnavolgbare akoestische gi-
taar. De muziek van Achim 

Westernieuws is een uitgave van 
SND Uitgeverij Kerkrade. 



WESTERNIEUWS | Januari 2018 – 7e Jaargang nummer 72 
 

3

bezorgt de luisteraar kippenvel. 
Als Achim zijn gitaar omhangt 
wordt de luisteraar blij en rustig 
tegelijk.   
Achim Roskopf hoort tot de 
meest virtuoze gitaristen in 
Duitsland. Het is een geliefde 
en veel gevraagde artiest in de 
muziekwereld.  In 2016 bracht 
hij zijn album “Spätlese” uit 
waar hij op meesterlijke wijze 
de afwisseling van instrumenta-
le stukken, eigen composities 
en covers de revue laat passe-
ren. U bent welkom in Theater 
De Klimboom aan de 
Dr.Ottenstraat 46 te Simpel-
veld.  
De kosten van een entreekaartje 
bedragen € 10,-. Reserveren 
kan via 0655954525 of via 
info@puurweijersenweijers.nl 
 

Historische rondleiding met 
bezoek aan de Rolduc micro-
brouwerij. 
Tijdens de rondleiding op 15 
januari bezoekt u de abdijkerk 
met crypte en de rococobiblio-
theek en eindigt u met een 
kleine proeverij in de Rolduc 
brouwerij, waar de brouwer u 
iets over het 
brouwproces zal vertellen. 
Aanvang: 11.15u. Prijs: € 11,50 
per persoon incl. een kleine 
proeverij met hapjes. Aanmel-
den kan tot zaterdag 17:00 uur 
via receptie@rolduc.com of 
via 045-5466888. 
 

Carnavalssoiree Sjtaater 
Tröate 
Zaterdag 27 januari is er in 
het Sjtaater Hoes vanaf 20.00 
uur een gezellig carnavalssoiree 
wat voor iedereen toegankelijk 
is. Daar zal de nieuwe prins 
zijn foto toevoegen aan de 
prinsengalerij en zullen enkele 
leden gehuldigd gaan worden. 
Dit zijn Wim Rutten en Rob 

Lang 2x11jaar lid en Wim Nas 
en Huub Beuskens 1x11jaar.  
Daarna is er gelegenheid om de 
nieuwe Prins en jubilarissen te 
feliciteren. Alle informatie is 
ook terug te vinden op de web-
site www.sjtaatertroate.nl en de 
facebook pagina. 
De Sjtaater Tröate nodigen U 
van harte uit om deze activitei-
ten bij te wonen! 
 

54e Abdijcross 2018 
Internationale atletiekcross in 
de bosrijke omgeving van Ab-
dij Rolduc van 19 t/m 21 janu-
ari. De cross maakt deel 
uit van het nationaal crosscir-
cuit: Lotto Crosscircuit. Het 
secretariaat is op de wedstrijd-
dag gevestigd in de Aula Minor 
van Abdij Rolduc, tegenover de 
hoofdingang. Na-inschrijven is 
op de dag zelf tot een half uur 
voor de start mogelijk. Kijk 
voor meer informatie op 
www.abdijcross.nl. 
 

Oelkzietsong 
Op zaterdag 20 januari orga-
niseert de Vasteloavend Verain 
Kirchroa-West in het Heidsjer 
Tref aan de Patronaatstraat 19 
de jaarlijkse Oelkzietsong. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Bloensierkunst Tamara, Druk-
kerij Schreurs Graverstraat, 
Heidsjer Tref, Herenkapper 
Armati en sigarettenzaak Pri-
mera. De entreeprijs is € 5,00 
en de avond begint om 20.11 
uur. 
 

Kindercarnaval 
Op zondagmiddag 21 januari 
is van 13.30 tot 17.11 weer 
kindercarnaval in het Sjtaater 
Hoes aan de Schaesberger-
straat. Met een optreden van Ós 
Mëedjer, Domm & Dööl en DJ 
Marvin wordt het weer een 
dolle boel. De entree  is € 3,50. 

GaiaZOO jaarkaart met 
korting! 

Mis het niet! Koop of 
verleng vóór 31 januari 
2018 je GaiaZOO 

abonnement met korting en 
word daarmee automatisch 
Vriend van Gaia. 
 

Vastelaovendskonzeëte 1 en 2 
februari 2018 
Het KSO, een presentator met 
veel humor en de stadsprins 
met de raad van 11 zijn de 
vaste ingrediënten van deze 
avonden. Om precies 20.11 uur 
trekken de prins, de raad van 11 
en het regiment op de Jar-
demarsj naar de bühne van 
Theater Kerkrade. Twee avon-
den op rij kan worden genoten 
van licht-klassieke muziek, 
mooie zang, d'r sjpassminister 
en onverwachte gasten.  Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij de 
kassa van Parkstad Limburg 
Theaters Kerkrade. De entree 
bedraagt  € 20,--. 
 

Senioren Carnavalszietsóng 
2018 in de Rodahal 
Op vrijdag 2 februari 2018 
vindt in de Rodahal in Kerkra-
de wederom een grote carna-
valszietsóng voor ouderen 
plaats, georganiseerd door de 
Centrale voor Ouderen Kerkra-
de. Dankzij de spontane mede-
werking van onze Kerkraadse 
Artiesten, Carnavalsgroepen, 
Directie Rodahal en Kirchroats-
jer Vasteloavend Verain, kan 
dit mooie evenement voor de 
zesde keer worden gehouden. 
De zaal is open vanaf 16.30 uur 
en het programma start om 
17.30 uur. Kosten entreekaarten 
€ 6,00. Kaartverkoop laatste 
kaarten op de volgende adres-
sen: Optiek Bemelmans, Markt 
28, Kerkrade. Tel. 5452618; 
Sigarenmagazijn Meertens, 
Zonstraat 25, Chevremont. Tel. 
5455105; Drukkerij Schreurs, 
Graverstraat 68, Kerkrade-
West. Tel. 5413045; Chocola-
terie Bruns, Veldhofhofstraat 
41, Eygelshoven. Tel. 
5451861; Schoonheidssalon 
Ulrike, Hemeling 10, Kerkra-
de. Tel. 5462677; Hairstyling 
Zappa, O.L. Vrouwestraat 147, 
Kerkrade. Tel. 5463461; Da-
mes Mode Severens, Markt 11, 
Kerkrade. Tel. 5452093;            
C.v.O. Piet Schepers, Aker-
straat 114, Kerkrade-West. 
Tel. 5410761 

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 gratis bloeddrukmetin-
gen. Woensdag 7 februari  is 
men tussen 10.00 en 15.00 uur 
welkom, een afspraak maken is 
niet nodig. Het adres van de 
Meander Winkels is: Kerkrade, 
Kapellaan 11a 
Bij de Meander Winkels zijn 
diverse hulpmiddelen verkrijg-
baar, zoals een bloeddruk- of 
vetmeter, om ook regelmatig 
zélf de gezondheid te checken. 
De medewerkers kunnen geen 
medisch advies aan de meting 
verbinden. Bij afwijkende 
waarden kan contact opgeno-
men worden met een huisarts. 
Kijk voor meer informatie op 
vegro.nl of bel gratis naar 0800 
– 2 88 77 66. 
 

Geweldige NK prestaties 
Kerkraadse zwemmers 
De wedstrijdzwemmers Amy 
Tebben en Niels de Boer, bei-
den zwemmend bij de zwem-
vereniging Eurode Kerkrade, 
hebben het afgelopen weekend 
deelgenomen aan de Neder-
landse Junioren & Jeugd Kam-
pioenschappen Kortebaan. 
Beiden hadden zich voor meer-
dere onderdelen tijdens dit 
kampioenschap in Eindhoven 
geplaatst. Amy Tebben zwom 
naast alle andere prestaties 
vooral op de 400 meter wissel-
slag een fantastisch persoonlijk 
record. Ze werd 5e tijdens de 
400 meter vrijeslag.  Niels de 
Boer zwom tijdens de 200 
meter vlinderslag een zeer 
tactische race en werd zeer 
verdient 3e op dit onderdeel. 
Hoofdcoach Jordy Vroomen 
gaf aan dat beide zwemmers 
fantastisch gepresteerd hebben 
en duidelijk aantonen dat er 
nog flinke verbeteringen moge-
lijk zijn. Meer informatie op 
onze facebookpagina. 
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Kaartcompetitie 
In de dertiende ronde van de 
kwajongcompetitie, georgani-
seerd door de Centrale voor 
Ouderen, nam Heilust weer 
alleen de leiding. Zelf speelde 
het team gelijk tegen Bleyer-
heide: 32-32, terwijl naaste 
concurrent Oad Haander een 
nipte 34-30 nederlaag leed 
tegen Hopel. 
Stand: Heilust 22 punten, Oad 
Haander 21 punten, Holz 16 
punten. Ovada is de staartploeg 
en heeft deze competitie nog 
geen enkel punt gescoord. 
 
Kerkraads kampioenschap 
Kwajongen 
Op maandag 18 december vond 
in Café d’r Belg te Spekholzer-
heide het kerkraads kampioen-
schap kwajongen plaats. Er 
hadden 26 koppels ingeschre-
ven. Na spannende strijd waren 
er vier koppels met een gelijk 
aantal punten waarbij de plus-
streepjes de doorslag gaven 
voor het winnende koppel Ba-
lendock-Schepers 10+78,  
Steins-Prins wist beslag te 
leggen op de tweede plaats ook 
met 10 punten+65. Het koppel 
Schröder-Savelbergh werd 
derde eveneens met 10 pun-
ten+62 en tenslotte ging de 
vierde prijs naar het koppel 
Crombach-Sieger met 10 pun-
ten+59. 
 

Lasergamen 
Eerste ‘Xtrematic virtual reali-
ty’ beleving van Zuid-Limburg 
neergestreken in Kerkrade. 
Lasergame Kerkrade haalt als 
eerste Zuid-Limburgse onder-
neming deze nieuwe vorm van 
beleving in huis door middel 
van een gloednieuwe 5D Virtu-
al Reality machine. Een onge-
lofelijk unieke belevenis met 
hoge kwaliteit video, realisti-

sche grafische effecten, krach-
tig geluid, vibraties en wind. 
Virtual Reality luidt een heel 
nieuw tijdperk van entertain-
ment in. Een nieuwe en inmid-
dels niet meer te stuiten ont-
wikkeling. Volgens velen bete-
kent de doorbraak van Virtual 
Reality een ware aardverschui-
ving in de manier waarop we 
gamen.  Als men spreekt over 
Virtual Reality gaat het, vrij 
vertaald om “Schijnwerkelijk-
heid” of “Virtuele Werkelijk-
heid”. Deze Virtuele werkelijk-
heid wordt op een dusdanige 
manier aan de gebruiker ge-
toond dat dit aanvoelt als de 
werkelijkheid. Vandaar de 
term! 
Er is voor Lasergame Kerkrade 
maar één groot probleem. Het 
is zo’n ongelofelijk unieke 
ervaring dat het lastig is om uit 
te leggen. Het is een beetje of 
je aan mensen die al hun hele 
leven radio luisteren nu moet 
uitleggen dat er ook zoiets 
bestaat als televisie kijken. Je 
begrijpt het pas als je het er-
vaart! Toch willen we samen 
met een testpanel proberen om 
de ervaring uit te leggen. Wij 
zijn op zoek naar 20 serieuze 
testers in Zuid-Limburg en 
omstreken die de gloednieuwe 
Xtrematic virtual reality ma-
chine komen testen en hun 
ervaring met ons willen delen. 
Zodat wij de rest van de wereld 
misschien iets beter kunnen 
uitleggen wat het nu precies is.  
 

Vegro en Welzorg versterken 
elkaar 
Vegro en Welzorg, leveranciers 
van hulpmiddelen zoals rolstoe-
len en scootmobiels, gaan el-
kaar versterken. Vanaf 1 janua-
ri 2018 kiest Welzorg ervoor 
om zich te focussen op de leve-
ring van aangepaste hulpmidde-

len via gemeenten, zorginstel-
lingen en zorgverzekeraars. 
Ook autoaanpassingen en wo-
ningaanpassingen blijven een 
belangrijk onderdeel van de 
dienstverlening van Welzorg. 
Voor de uitleen van standaard 
hulpmiddelen en de winkels 
gaan Welzorg en Vegro een 
partnerschap aan. Welzorg 
draagt een groot deel van deze 
activiteiten over aan Vegro.  
Vegro en Welzorg hebben een 
gezamenlijke kijk op de hulp-
middelenbranche. Het partner-
schap tussen Vegro en Welzorg 
is aangegaan vanuit de geza-
menlijke verantwoordelijkheid 
om de levering van hulpmidde-
len in de thuiszorg te professio-
naliseren. Vegro en Welzorg 
hebben daarnaast de ambitie de 
dienstverlening in de hulpmid-
delenbranche te verbeteren. Ze 
slaan hiervoor de handen ineen 
en hebben de doelstelling de 
markt toegankelijker te maken.  
 
Anstelvallei Kerkrade-West 
nog mooier 
Op dinsdag 19 december werd 
de officiële start gegeven van 
de opwaardering van de An-
stelvallei in Kerkrade waardoor 
het gebied nog mooier wordt 
door de aanleg van nieuw bos, 
scheerheggen, lanen en wan-
delpaden. Wethouder Tim 
Weijers (Ruimtelijke Orde-
ning), gedeputeerde Hubert 
Mackus (Natuurbeleid/ Natio-
naal Landschap) en Wilfred 
Alblas, (directeur Stichting het 
Limburgs Landschap), verricht-
ten symbolisch de eerste werk-

zaamheden door met de schop 
de eerste nieuwe aanplant in de 
grond te zetten.  
Met de komende werkzaamhe-
den wordt een eerste groene 
impuls gegeven om de Anstel-
vallei mooier, aantrekkelijker 
maar ook veiliger te maken. 
Met het oog op dit laatste punt 
wordt onderhoud uitgevoerd 
aan bomen die grenzen aan 
particuliere tuinen, openbare 
paden en wegen. Een aantal 
bomen kan bij storm problemen 
en schade veroorzaken. Deze 
zullen worden geveld en daar-
naast worden overhangende 
takken bij particulieren en 
wandelpaden terug gesnoeid.  
Naast veiligheid wordt er 4 
hectare nieuw bos aangelegd. 
Daarmee wordt de ringweg 
rondom Kerkrade van de An-
stelvallei onttrokken, maar er 
worden ook een aantal door-
kijkjes gerealiseerd om gebrui-
kers van de rondweg te attende-
ren op de schoonheid van de 
vallei.  
Verder worden er twee lanen en 
een nieuwe hoogstamboom-
gaard aangeplant. Oude weide-
palen en prikkeldraad worden 
opgeruimd en deels vervangen 
door nieuw, zodat ook in de 
toekomst de bloemrijke gras-
landen begraasd kunnen wor-
den. Hier zal ook 1000 meter 
nieuwe scheerheg worden aan-
gelegd. De ecologische kwali-
teit van de bronbeekjes wordt 
verhoogd. Om daar optimaal 
van te kunnen genieten wordt 
ook nog eens 2 km nieuw wan-
delpad gerealiseerd. 
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