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Evenementen in Kerkrade-West e.o. 
 

Maandag 27-4-2015: 13.00-17.00 Koningsdagspelen Schut-

terswei 

Maandag 27-4-2015: 20.00- Lampionnenoptocht Gracht VTC 

Dinsdag 28-4-2015: 20.30- Sneak en Quiz JT Bioscoop 

Donderdag 30-4-2015: 18.00- Soep met een verhaal Werk-

plaatsK 

1-31 mei: Expositie Ellen Muller Abdij Rolduc 

Zondag 3-5-2015: 13.00-16.00 Buurtwandeling Plein 

Zondag 3-5-2015: 12.00-13.00 Op reis door GaiaZoo 

Dinsdag 5-5-2015: 20.30- Sneak en Quiz JT Bioscoop 

Dinsdag 5-5-2015: 19.30- Ballet La fille mal Gardee JT Bios-

coop 

Woensdag 6-5-2015: 20.00- Ladies only – de Surprise JT 

Bioscoop 

6-17 mei: Teddyberen-express ZLSM 

Vrijdag 8-5-2015: 20.00- RodaJC-FC Emmen PL Stadion 

Zondag 10-5-2015: 10.00-17.00 Moederdag in GaiaZoo 

Zondag 10-5-2015: 12.30 Moederdagbrunch Abdij Rolduc 

Zondag 10-5-2015: Terwinseler straatmarkt 

Dinsdag 12-5-2015: 20.30- Sneak en Quiz JT Bioscoop 

14-18 mei: CantaRode Int. Korenfestival Abdij Rolduc 

Vrijdag 15-5-2015: 19.30- Girls only Pitch Perfect2 JT Bios-

coop 

Zondag 17-5-2015: 11.00-14.00 CantaRode festival in 

GaiaZoo 

Dinsdag 19-5-2015: 20.30- Sneak en Quiz JT Bioscoop 

Donderdag 21-5-2015: 19.30-21.30 Kunstavond West Werk-

plaatsK 

23-24-25-30 en 31 mei: Int. Jeugdtoernooi FCKW Industrie-

straat 

Dinsdag 26-5-2015: Sneak en Quiz JT Bioscoop 

29-30  mei: Limburgs Mooiste Abdij Rolduc 

29, 30 en 31 mei: CHIO Aken 

Zondag 31-5-2015: 10.00-17.00 Voorjaarsfair Botanische 

Tuin 
 

 
 

Soep met een muzikaal verhaal 
 

Elke laatste donderdag van de maand organiseert Werkplaats 

K voor de buurtbewoners Soep met een Verhaal. Op 30 april 

worden  weer  twee zelfgemaakte  soepen geserveerd. Het ver- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haal  wordt verteld én gezongen door Anna Barkhoudarian, 

een operazangeres, geboren in Armenië. 

Anna woont al geruime tijd in Kerkrade en repeteert sinds kort 

in een ruimte in Werkplaats K. Geregeld wordt zij daarbij op 

piano begeleid door haar moeder. 

Hoe is opera ontstaan? Waarover wordt gezongen? Wat is 

Anna's lievelingsrepertoire?  Kom smullen en luisteren op 30 

april. Iedereen is welkom.  

De soep met brood wordt geserveerd vanaf 18.00 uur. Incl. 

koffie en thee voor €3,50. 

Het verhaal en zang van Anna start om ongeveer 19.00 uur. 

Werkplaats K ligt aan de Elbereveldstraat 105 in Kerkrade-

West. 

 
 

Buurtwandeling 3 mei 2015 
 

De bewoners van Kerkrade-West en omge-

ving kunnen op zondag 3 mei  a.s. genieten 

van de vijfde wandeling van de nieuwe wan-

delreeks -Wandelen in Kerkrade-. 

De presentatie van de “Heuvelroute”  start 

om 13.00 uur op het Plein te Spekholzerheide  met de buurt-

wandeling langs bijzondere plekjes in de wijk.  

Voor de buurtwandeling van zondag 3 mei is een verkorte 

route samengesteld van ongeveer 7 km, de totale route is 22 

km lang. De wandeling zal gebruik maken van de nieuwe 

toegangsmogelijkheid van Kerkrade-West naar het Duitse 

Pferdeland “de Katz”, welke na 50 jaar gesloten te zijn ge-

weest weer toegankelijk is gemaakt voor wandelaars. 

Voor mensen met rollator of kinderwagen is de route niet 

geschikt. Kortom een fijne manier om hernieuwd kennis te 

maken met de mogelijkheden van onze eigen buurt.  Aan 

deelname zijn geen kosten verbonden. 

Aansluitend aan de wandeling is er een presentatie van de 

gehele Heuvelroute, met een speciaal oog op de onderweg te 

verwachten flora en fauna in dit unieke wandelgebied. Voor 

koffie en vlaai is gezorgd. 
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De “Heuvelroute” leidt ons via het Wauwelpad en het Hambos 

naar het waterrijke gebied van Park Gravenrode met de vele 

prachtige vijvers rond Overste Hof, kasteel Strijthagen en 

kasteel Erenstein. Om vervolgens door het beekdal van de 

Anselerbeek en de Bleijerheiderbeek te belanden in het Duitse 

Pferdeland met de gerestaureerde ruïne van Haus Heyden als 

bezienswaardigheid.  

Deze route  is samengesteld door het Bewonersplatform Kerk-

rade-West en het geheel is uitgewerkt in een prachtige functi-

onele wandelgids.  

De wandelgidsen Wandelen in Kerkrade zijn gratis verkrijg-

baar bij: Stadskantoor Kerkrade,  Bibliotheek Kerkrade-

Centrum, Bibliotheek-steunpunt Kerkrade-West, Postkantoor 

Graverstraat en Botanische Tuin Terwinselen. 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Wil Slangen, Be-

wonersplatform Kerkrade-West. Telefoonnummer:  06-

51419087. E-mailadres:  bewonersplatform@kerkrade-west.nl 
 

 
 

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! 

Deze ontdekkingsreis is in elk jaargetijde een 

belevenis; elke maand zijn er weer andere bij-

zonderheden en leuke weetjes te melden. Zo worden er het 

hele jaar door dieren geboren. In de zomer zie je wie de zon-

aanbidders 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! 

 

Wanneer: 3 mei 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 (vol 

= vol) 

 

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 6 mei is men tussen 10.00 en 15.00 uur wel-

kom, een afspraak maken is niet nodig. De adressen van de 

Meander Winkels zijn als volgt: 

Brunssum, Rumpenerstraat 4a 

Kerkrade, Kapellaan 11a 

Bij iedere hartslag wordt bloed vanuit het hart door het li-

chaam gepompt. De bloeddruk is de druk die het bloed hierbij 

op de bloedvaten uitoefent. Deze bloeddruk is bij iedereen en 

op elk moment van de dag anders. De bloeddruk kan een hoop 

vertellen over de conditie waarin men verkeert. Het is daarom 

van belang de bloeddruk regelmatig te controleren.  

Bij de Meander Winkels zijn diverse hulpmiddelen verkrijg-

baar, zoals een bloeddruk- of vetmeter, om ook regelmatig zélf 

de gezondheid te checken. De winkelmedewerkers kunnen 

geen medisch advies aan de meting verbinden. Bij afwijkende 

waarden kan contact opgenomen worden met een huisarts. 

Kijk voor meer informatie op www.vegro.info of bel gratis 

naar 0800 – 2 88 77 66. 
 

 
 

Teddyberen-Express 
 

Neem je favoriete knuffeldier mee naar de Teddy Beren- Ex-

press tijdens de speciale rijdagen 6 t/m 17 mei 2015. 

 

Speciaal voor de allerkleinsten onder ons organiseert de Mil-

joenenlijn tijdens de mei- vakantie de Teddyberen- Express. 

Kinderen en (groot)-ouders kunnen samen met hun favoriete 

knuffeldier een rit maken langs het Zuid-Limburgse land-

schap. Waar (groot)ouders  genieten van het Limburgse land-

schap,hebben kinderen ogen te kort in de versierde Teddybe-

ren-Express en het Teddyberen-station. Niet alleen is de 

stoomtrein omgetoverd naar een knuffeltrein voor kleine knuf-

fel-liefhebbers, ook vermaakt een levensgrote beer kinderen 

tijdens hun bezoek aan de Miljoenenlijn. De Teddyberen-

Express rijdt volgens de reguliere zomerdienstregeling. 

Kleine conducteurs- in spe? Vraag dan ook bij het loket om de 

Conducteurspeurtocht. 

 

 
 

Moederdag in GaiaZOO 
 

Zondag 10 mei is het Moederdag. Tijd om je 

moeder extra in het zonnetje te zetten. Nog geen 

idee wat je haar gaat geven? Trakteer haar op 

een dagje GaiaZOO! 

Tijdstip: Van 10.00 tot 17.00 uur  

 

Moederdag Brunchbuffet Abdij Rolduc 
 

Verras moeders op 10 mei a.s. met een heerlijk brunchbuffet 

in Abdij Rolduc met heerlijke warme en koude gerechten. 

Voor de kinderen als dessert een chocoladefontein! Prijs: 

€28,50 per persoon voor het brunchbuffet inclusief de rondlei-
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ding vooraf. Kids betalen €14,50. Reserveren via: in-

fo@rolduc.com of 045-5466888. De rondleiding begint om 

11.00 uur, het brunchbuffet om 12:30 uur. 
 

 
 

41e Terwinseler Straatmarkt 
 

10 mei 2015 van 10.00-17.00 uur – gratis toegankelijk en als 

altijd volop koopjes, amusement, kinderattracties en live mu-

ziek. 

Op het Piusplein spetterend optreden van Tonca, dé feestband 

van het Zuiden! 

De 41e editie van de Terwinseler Straatmarkt vindt plaats in 

de straten rond de prachtige Botanische Tuin van de Kerkraad-

se buurt Terwinselen. Deze straatmarkt is een traditie op de 

zondag voor Hemelvaartsdag. 

Het aantal bezoekers in de afgelopen jaren varieerde volgens 

politiegegevens tussen de 35.000 en zelfs 60.000 bezoekers 

vanuit Nederland, België en Duitsland. Tussen 10.00 uur en 

17.00 uur kunnen ze genieten van levendige handel, demon-

straties, voorlichting, amusement en sport en spel. 

Kortom, in Terwinselen raak je nooit uitgekeken. 

Handelaren uit het hele land prijzen op vaak originele manier 

hun waar aan. Duizend en één koopjes vindt u op de Terwinse-

ler Straatmarkt. Daarnaast komen vanuit het hele land onge-

veer 10 tot 20 oude ambachten hun kunnen presenteren. 

Centraal punt van amusement is opnieuw het Piusplein. Rond 

de gezellige bar en tientallen terrasjes staat een groot podium 

waarop net als vorig jaar spetterende optredens plaatsvinden. 

Dit jaar zal Tonca, dé feestband van het Zuiden de muzikale 

omlijsting verzorgen. 

Tot op heden is en blijft de Terwinseler Straatmarkt exclusief 

en dit komt mede omdat de markt één van de grootste van 

Limburg is en daarnaast ook de eerste in het seizoen. De 

prachtige ligging rond de kerk en Botanische Tuin geeft een 

bijzondere toegevoegde waarde aan de Terwinseler Straat-

markt. Nog steeds heel uniek voor een dergelijk evenement is 

de gratis toegang en dat alweer meer dan veertig jaar lang. 
 

Fotoboek 40 jaar Terwinseler Straatmarkt 

Ter gelegenheid van dit robijnen jubileum wordt een fotoboek 

uitgegeven, in beperkte oplage. Het boek kost €24,95. U kunt, 

zolang de voorraad strekt, inschrijven per email. Vermeld in 

de email uw naam, adres en woonplaats en geef aan hoeveel 

fotoboeken u wenst te bestellen. 
 

CantaRode Koorfestival 
 

CantaRode is een nieuw internationaal koorfestival. Aan het 

festival kunnen kamerkoren van niveau uit de hele wereld 

deelnemen. De tweede editie vindt plaats van 14 tot en met 18 

mei 2015. 

Op zondag 17 mei zullen tussen 11.00 en 14.00 uur de vol-

gende koren een optreden geven in GaiaZOO: Choeur La 

Grâce - Kinshasa Congo en Polifonica Minsk – Belarus 

 

Cultuuravond West 21 mei over moderne kunst 
 

Tijdens de derde editie van Cultuuravond 

West houdt kunsthistorica Doris Schillings 

een lezing onder de titel: ’Dat kan mijn klei-

ne zusje ook...!’. Deze veel gehoorde kreet 

klinkt iedereen, die kennis maakt met moderne kunst bekend 

in de oren. Veel kunstwerken die men nu vol bewondering 

bekijkt zoals de schilderijen van de impressionisten of van 

Gogh, waren in hun eigen tijd door het grote publiek verguisd 

en 'kleine zusje'-werken. Andere zijn dit eigenlijk altijd geble-

ven: het fietswiel van 

Duchamps of de action pain-

tings van Pollock. En wat denkt 

men nu van 'de haai op sterk 

water' van Damien Hirst? 

Ach...een dooie haai in een 

grote bak; dan kan mijn kleine 

zusje dit ook wel! De kern van 

de kwestie is, dat men naar een 

kunstwerk niet met alledaagse 

blik mag kijken, maar met een 

kunst-blik. De haai wordt er 

niet mooier door, maar mis-

schien wel begrijpelijker. De 

opzet van de lezing is handvat-

ten aan te reiken hoe moderne 

kunst te begrijpen is.  

 

Cultuuravond West is een initiatief van het bewonersplatform 

Kerkrade-West, in samenwerking met de Vrije Academie en 

Werkplaats K. 

 

De lezing gaat om 19.30 uur van start in Elbereveldstraat 105. 

Entree: 2,50 incl. koffie of thee. Inschrijven hoeft niet maar 

mag wel: cultuuravondwest@gmail.com. 

Meer informatie via Wil Slangen: 06-51419087 

 

Klimpark Snowworld weer geopend! 
 

Nachtklimmen!  

Wilt u extra avontuur? Dan is nachtklimmen echt iets voor u! 

Tijdens diverse avonden is het SnowWorld Klimpark in Land-

graaf extra lang geopend: 
 

Fluor klimmen - vrijdag 22 mei 

starttijd 18:00 uur, laatste opstart 20:00 uur 

Het nachtklimmen is inclusief: 

toegang klimpark 1 rit Alpine Coaster fluorbandje  

Voorkom wachttijden, reserveer uw starttijd via +31 (0)45 - 54 

70 700 of klimparkreserveringen@snowworld.com. 
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Voorjaarsfair in de Botanische Tuin in Kerkrade 
 

Op 31 mei 2015, van 10.00 uur tot 17.00 uur organiseert de 

Botanische Tuin Kerkrade weer haar jaarlijkse Voorjaarsfair. 

Aan het eind van de lente en met de zomer in het vooruitzicht 

staat deze Fair in het 

teken van “Proeven, 

Beleven en Zien”. Het 

hoofdthema “Lente” 

zal  de gehele zondag  

als rode draad door de 

tuin lopen met een 

aanzienlijk  aanbod 

van Groen,  Food  en 

Life Style. 

De Fair zal gedurende de dag muzikaal opgeluisterd worden 

zodat u plezierig langs de stands kunt struinen, de tuin bezich-

tigen of lekker op ons terras kunt zitten met een kopje koffie 

of muntthee en Limburgse vlaai of andere consumptie.  
 

Met mooi ingerichte stands in onze prachtige Engelse land-

schapstuin, die geheel in sfeer is aangekleed,  geven wij  het 

einde van het Lenteseizoen volop kleur. U vindt bij ons  een 

bijzonder aanbod van antiek en brocante,  country-artikelen,  

bloem- en tuindecoraties, sieraden, planten, interieuraccessoi-

res, delicatessen, een keur aan streekproducten  en heerlijke 

home-made lekkernijen.  
 

De entree bedraagt € 4,00. Houders van onze jaarkaart (dona-

teurs) hebben gratis entree.  Leden en hun gezin van het Fonds 

Sociale Instellingen kunnen met een voucher gratis naar deze 

Fair. Kinderen tot en met 12 jaar (onder begeleiding) hebben 

eveneens gratis toegang. Houders van een vriendenpas van 

GaiaZoo  ontvangen 1 euro korting en betalen € 3,00 entree  

Honden zijn helaas niet toegestaan (hulphonden voor mensen 

met een beperking vanzelfsprekend wel). 
 

 
 

Burgernet 
 

Indien u zich aanmeldt voor Burgernet, levert u hiermee een 

bijdrage aan een veilige woon- of werkomgeving. U ontvangt 

daarom met enige regelmaat Burgernetacties op uw telefoon 

via een spraak- of sms-bericht. Vanaf nu krijgt u behalve 

spraak-of sms-berichten ook e-mailberichten over veiligheids-

incidenten in uw buurt. In deze e-mail kunt u lezen wat dit 

voor u betekent. 
 

Burgernetmail  

Om het bereik en het succes van Burgernet te vergroten, werd 

Burgernet onlangs uitgebreid met e-mailberichtgeving. De 

Burgernetmail blijkt succesvol, de politie heeft door de inzet 

van deze burgernetmail inmiddels veel waardevolle tips ont-

vangen. Uw wijkagent zal door het gebruik van deze functie 

beter en efficiënter met u kunnen communiceren.  Om deze 

reden is Burgernetmail vanaf nu een standaard onderdeel van 

Burgernet.  

Wat betekent dit voor u? 

Als Burgernetdeelnemer ontvangt u vanaf nu behalve spraak-

of sms-berichten ook e-mailberichten over veiligheidsinciden-

ten in uw buurt. Deze Burgernetmails ontvangt u enige tijd 

nadat een incident heeft plaatsgevonden. Het e-mailbericht 

bevat informatie over bijvoorbeeld een woninginbraak of een 

straatroof. Reageren is eenvoudig. Indien u informatie heeft 

voor de politie, dan kunt u dit met behulp van de ‘antwoord-

knop’ in het e-mailbericht aan de politie doorgeven. Indien uw 

informatie aanknopingspunten bevat voor verder onderzoek 

zal de politie contact met u opnemen. Indien u liever anoniem 

blijft, kunt u informatie ook via de mail, doorgeven aan Meld 

Misdaad Anoniem. 
 

Afmelden Burgernetmail 

Mocht u het ontvangen van Burgernetmails niet op prijs stel-

len, dan kunt u gebruik maken van de afmeldlink. Deze vindt 

u standaard in elke Burgernetmail die u ontvangt. Als u zich 

afmeldt voor de Burgernetmail krijgt u de Burgernetberichten 

via een spraak- of sms-bericht nog wel. 
 

Wij, de wijkagenten van Kerkrade, constateren dat nog geen 

8% van de bevolking van Kerkrade is aangemeld bij Burger-

net. Wij proberen Kerkrade zo veilig en leefbaar mogelijk te 

maken en te houden maar daar hebben wij uw hulp bij nodig. 

U bent namelijk in deze onze belangrijkste partner. Wij probe-

ren daar bij allerlei hulpmiddelen. 

Ga naar www.burgernet.nl en meldt u aan!!! 
 

Tafeltennisclub SMASH 80 
 

Dit jaar is het alweer 35 jaar geleden dat er  met enkele bewo-

ners van de Gracht  in het V.T.C. begonnen werd  met tafel-

tennis te spelen. Enkele  jaren werd er  zelfs met ongeveer 25 

deelnemers iedere week actief deelgenomen. 

Door vergrijzing en verhuizing liep het aantal leden terug. 

Momenteel hebben we nog 7 leden. We spelen momenteel 

iedere woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur in het gemeen-

schapshuis Heidsjer Tref te Spekholzerheide. Na afloop wordt 

aan de bar nog  samen een pilsje gedronken. 

Mocht U interesse hebben om aan onze activiteit deel te ne-

men kunt U informatie krijgen bij: 

Hub Persoon, Birgitta-Gracht 14, Kerkrade. Tel. 045-5421710. 
 

 
 

Wandelclub WILLEO 
    

Wandelclub Willeo in Kerkrade, die in 2007 is opgericht, kan 

op dit moment (weer) nieuwe wandelliefhebbers aannemen. 

De leeftijd van het merendeel van de leden schommelt tussen 

de 65 en 75 jaar. Het oudste lid van de club is bijna 90 jaar. 

Tijdens de wandeltochten van gemiddeld 8 á 9 kilometer lang 

wordt er uiteraard halverwege ook gepauzeerd voor een kopje 

koffie met Limburgse vlaai. Kortom, voor ouderen die de 

wandelsport een warm hart toedragen, is Willeo, een ideale 

club om sportief en sociaal, een aangenaam en zeer gezellig 

tijdverdrijf te bezorgen. Voor verdere info: Willem van Kuijck  

Dorotheagracht 53Kerkrade 045-5419720 of 06-51503060.  


