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– Sophiastraat – Kleingraverstraat -
Ericastraat – Heiveldplein – Begoniastraat 
– Kampstraat – Akerstraat – Schaesber-
gerstraat – Piusstraat, alwaar de optocht 
zich ontbind bij de kerk van Terwinselen. 
Armati Boese Festival[Geef een 
citaat uit het document of de sa-
menvatting van een interessant 
punt op. Het tekstvak kan overal in 
het document worden neergezet. 
Ga naar het tabblad Hulpmiddelen 
voor tekenen als u de opmaak van 
het tekstvak voor het blikvangerci-
taat wilt wijzigen.] 
 
De  

 

Evenementen in maart: 
2, 6, 13, 20 en 27 maart Historische 
Rondleiding Abdij Rolduc 
t/m 31 maart Beeldentuin Yaka Abdij 
Rolduc 
t/m 31 maart Expositie Annemiek Jan-
maat Abdij Rolduc 
Zondag 6-3-2016: 17.30 u. Kienen ZC 
Firenschat 
Zondag 6-3-2016: 14.30 u. QSQ2 in 
Theater Landgraaf 
Zondag 6-3-2016: 14.30 u. RodaJC-
Vitesse PL Stadion 
Dinsdag 8-3-2016: Divergent Series 
Marathon Vue-bioscoop 
Dinsdag 8-3-2016: 19.30 u. Alzheimerca-
fé Parkstad ZC Tobias Heerlen 
Donderdag 10-3-2016: 14.00-16.00 u. 
Inloop Mantelzorgers ZC Hambos 
12 t/m 20-3-2016: Boekenweek 
Zondag 13-3-2016: 18.00-19.30 u. Mu-
ziekmiddag ZC Firenschat 
Zondag 13-3-2016: 14.00 u. Concert Ste. 
Marie Heidsjer Tref. 
Dinsdag 15-3-2016: 17.00-20.00 u. In-
loop Buitenring BS Spoorzoeker 
Vrijdag 18-3-2016: 20.00 u. Dialectavond 
D’r Wauwel Sjtaater Hoes 
Zondag 20-3-2016: 17.30 u. Kienen ZC 
Firenschat 
Zondag 20-3-2016: 15.00 u. Duo Deli-
canto Roccocobibliotheek Rolduc 
Zondag 20-3-2016: Gratis reizen met 
boekenweekgeschenk NS 
Donderdag 24-3-2016: 19.30-21.00 u. 
Cultuuravond James Jetlag WerkplaatsK 
Zondag 27-3-2016: 12.00-19.00 u. Paas-
kunstmarkt Rolduc 
Zondag 27-3-2016: 10.00-12.00 u. 
Paasontbijt GaiaZoo 
Maandag 28-3-2016: 11.00-18.00 u. 
Paaskunstmarkt Rolduc 
Maandag 28-3-2016: 11.00-12.00 u. 
Paasontbijt GaiaZoo 
Woensdag 30-3-2016: 13.00 u. Lente-
wandeling CvO 
2, 3, 6, 8 en 9-4-2016: 20.00 u. D’r 
Sjtinkkieës Krimi TV Frohsinn Heidsjer 
Tref. 
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2, 6, 13, 20, 27 maart Historische 
rondleiding in Abdij Rolduc 
Historische rondleiding door Abdij 
Rolduc. Aanvang: zondag 10:30u. 
Tijdens de schoolvakanties ook op 
woensdagmiddag om 16:00 u. 
Aanmelden via de receptie. Prijs € 
6,50 p.p. incl. 1 kop koffie/thee. 
Zondag 6 maaart is er ook een 
Duitse rondleiding om 11:00 u.  
 
t/m 31 maart Beeldentuin Yaka 
Onze Franse cour is omgetoverd 
tot een echte beeldentuin. Galerie 
Yaka uit Brunssum exposeert ca. 
50 indrukwekkende kunstwerken 
van een groot aantal gerenom-
meerde Zimbabwaanse kunste-
naars. Dagelijks gratis te bezichti-
gen. 
 
t/m 31 maart Expositie Anne-
miek Janmaat 
Annemiek woont in Schimmert en 
heeft momenteel haar atelier in 
Heerlen. 
Door te schilderen brengt ze het 
geheel van ervaringen en gevoe-
lens op het doek in kleur- en vorm-
taal die op dat moment het meest 
tot de verbeelding spreekt. Het 
werk is laag voor laag opgebouwd 
in een organisch proces en wordt 
gekenmerkt door een enigszins 
ruwe structuur. Op natuurlijke 
wijze ontstaat een grote verschei-
denheid in composities, waarbij 
tegenstellingen in kleurgebruiken 
en thematiek niet geschuwd wor-
den. Dagelijks gratis te bezichtigen 
in onze kruisgangen.  
Kijk voor meer informatie op: 
www.annemiekjanmaat.nl.  
 
Firenschat 
Beste buurtbewoners wist u dat in 
Wijk Zorgcentrum Firenschat, 
Schaesbergerstraat 25 in Terwinse-
len, er activiteiten worden georga-
niseerd,  waar u  als buurtbewoner  
ook aan kunt deelnemen. 

 
Muziekmiddagen: 
Zondag 13 maart: Wienermuziek 
met Ronny Ron 
We beginnen om 18.00 uur tot 
19.30 uur. Geen entree. 
 

Kienen: 
Zondag 6 maart en zondag 20 
maart kienen  in het restaurant, 
met leuke prijsjes.  
Om 17.30 uur start de verkoop van 
de kienkaarten en we beginnen met 
kienen om 18.00 uur.  
Losse kaart kost € 0,50 en een serie 
kienkaarten € 3,-. 
U als wijkbewoner kunt deelnemen 
aan de diverse activiteiten. 
 

Origami: 
Bij voldoende belangstelling willen 
we starten met een nieuwe work-
shop origami ( Japanse vouw-
kunst).  
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met activiteitenbegelei-
ding van Firenschat. Telefoon-
nummer: 045-2114670 of e-mail 
ons  firenschatteamab@mgzl.nl 
Dag en tijdstip wordt  nog bepaald. 
 

Biljarten: 
De biljartgroep van Kerngroep 
Terwinselen is verplaatst naar  
Firenschat. Dus is biljarten uw 
grote passie, kom dan eens vrijblij-
vend iedere dag vanaf 14.00 uur 
een kijkje nemen. meer informatie 
bij Hub Persoon, telefoonnummer: 
045-5421710  
 

Warme maaltijden: 
U kunt dagelijks om 12.00 of 17.00 
uur  genieten van een 3 gangen 
menu inclusief koffie. 
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met restaurant Sjtaater  
Tsimmer  via telefoonnummer: 
045-2114686. of via e-mail: keu-
kenfirenschat@mgzl.nl 
 
QSQ2 (spreek uit: kesketoe)  
QSQ2 is een relatief jong kwartet 

 
 

uit Kerkrade. Het is een coverband 
die is ontstaan op het moment dat 
drie gemotiveerde mensen, die 
ieder voor zich zijn of haar sporen 
op muzikaal gebied al hadden 
verdiend, op zoek waren naar een 
nieuwe uitdaging.  
Het toeval bracht hen in september 
2012 bij elkaar. Liefde voor mu-
ziek en raakvlakken voor wat 
betreft smaak en invulling fun-
geerden als belangrijkste bindmid-
del. Aanvankelijk is geprobeerd 
een vierde persoon erbij te betrek-
ken in de vorm van een percussio-
nist, maar uiteindelijk is er voor 
gekozen om als trio de wereld in te 
trekken. Het zou tot eind vorig jaar 
duren voordat besloten werd toch 
een percussionist toe te voegen. 
De bezetting is met zang (Fiona 
Krewinkel), toetsen (Jean Bost), 
percussie (Sik Semeyn) en gitaar 
(Martin Krewinkel) allesbehalve 
conventioneel te noemen. Toch 
zijn zij in staat een verrassend 
geluid neer te zetten. Sommigen 
denken dat gebruik gemaakt wordt 
van MIDI, maar alles wat u hoort 
wordt LIVE gespeeld! 
Buiten hun zang en muziek, zullen 
zij wellicht nog meer verrassingen 
in petto hebben. 
Kom en laat u verrassen op zon-
dagmiddag 6 maart vanaf 14.30 
uur in Theater Landgraaf! 
 
Divergent Series  marathon bij 
Vue Kerkrade 
Op dinsdag 8 maart organiseert 
Vue Kerkrade een speciale Diver-
gent Series marathon. Op deze 
avond is The Divergent Series: 
Allegiant te zien in de voorpremiè-
re. Voorafgaand aan het nieuwe 
deel zal The Divergent Series: 
Insurgent te zien zijn. 
Tickets à €12,50 zijn te koop via 
www.vuecinemas.nl of de Vue app 
Over de film in The Divergent 
Series: Allegiant wagen Tris (Shai-
lene Woodley) en Four (Theo 
James) zich in de wereld buiten de 
muur. Zij worden echter al snel in 
hechtenis genomen door een mys-
terieuze organisatie die bekend 

staat als 'The Bureau of Genetic 
Welfare'. 
 
Dementie 
Dinsdag 8 maart 2016 bent u weer 
van harte welkom in het Alzhei-
mercafé Parkstad Heerlen. 
De avond heeft als onderwerp: 
doodswens bij dementie. 
Dementerend in een verpleeghuis 
aan je eind komen. In onze huidige 
samenleving is dit een ultiem 
doemscenario. Euthanasie vanwege 
dementie is dan ook een hot topic 
geworden in het euthanasiedebat. 
Jules Schaepkens uit Amsterdam 
laat een film zien over haar demen-
terende moeder, die een doodswens 
heeft. 
N.a.v. de film kunnen we van 
gedachten wisselen over de laatste 
levensfase, over de (on) mogelijk-
heden om hulp te krijgen bij het 
stervensproces, en de emoties, die 
hierbij een rol spelen. 
De lezing wordt gehouden in de 
grote recreatiezaal van het Zorg-
centrum Tobias, Piet Malherbe-
straat 2 te Heerlen. Tevoren aan-
melden 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. 
 

Inloopdagen voor mantelzorgers  
Het Steunpunt voor Mantelzorgers 
organiseert maandelijks op 8 loca-
ties in Parkstad inloopbijeenkom-
sten. Mantelzorgers en zorgvrijwil-
ligers kunnen er onder het genot 
van een kopje koffie hun verhaal 
vertellen of juist de zorgen even 
van zich afzetten. Aan de bijeen-
komsten is maandelijks een thema 
gekoppeld. Voor deze maand is dit 
voor alle gemeentes in Parkstad, 
behalve Hoensbroek, zij starten 
met een eerste inloopbijeenkomst. 
Ruggesteun 
Informatie over de informele zorg 
die Ruggesteun kan bieden. 
Nadat het thema besproken is, 
kunnen algemene vragen met 
betrekking tot  mantelzorg gesteld 
worden, desgewenst individueel. 
Zorgt u voor een zieke of hulpbe-
hoevende (thuis of in een verzor-
gingshuis) dan bent u van harte 
welkom! 
Aanmelden is niet nodig. Deelna-
me, koffie en thee zijn gratis. 
Kijk voor meer informatie op 
www.mantelzorgparkstad.nl 
Telefoonnummer: 045-2114000.  
Mail: info@mantelzorgparkstad.nl 
 

Het Steunpunt voor Mantelzorgers 
organiseert in samenwerking met 
Ruggesteun en het Toon Hermans  
huis Parkstad bijeenkomsten op de 
volgende locatie in Kerkrade: 
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10 maart en verder elke tweede 
donderdag van de maand van 
14.00-16.00 uur in  Verpleeghuis 
Hambos, Multiruimte 2 (Beg. 
grond), Kapellaan 2, Kerkrade 
 
Concert Ste. Marie i.s.m. Har-
monie Laura Landgraaf 
Op 13 maart zal onze Harmonie 
Ste Marie Gracht een gezamenlijk 
concert geven met Harmonie Laura 
uit Landgraaf. Het concert vindt 
plaats in het Heidsjer Tref aanvang 
14.00 uur. 
 
Inloopbijeenkomst Buitenring 
Om eenieder zo goed mogelijk te 
voorzien van informatie houdt het 
projectteam Buitenring Parkstad 
Limburg regelmatig inloopbijeen-
komsten voor specifieke wijken en 
bewonersgroepen. Op 15 maart 
2016 is er speciaal voor inwoners 
van Kerkrade-West een inloopbij-
eenkomst in Basisschool De 
Spoorzoeker, Plein 36, Kerkrade-
West van 17:00 uur tot 20:00 uur.  
 

Verschillende medewerkers van de 
Provincie, de aannemerscombinatie 
en de gemeente Kerkrade zijn 
hierbij aanwezig. Zij geven aan de 
hand van tekeningen tekst en uit-
leg, zodat er een goed beeld ont-
staat van hoe de Buitenring op de 
verschillende plekken in Kerkrade-
West er uit gaat zien. De mede-
werkers kunnen ook een toelich-
ting geven op de bouwfasering en 
de geplande afsluitingen en omlei-
dingen. 
 
Dialekoavend Wauwel 
Ing kier in ’t joar haode vier inne 
dialekoavend. D’r nieëkste dialek-
oavend is óp d'r 18de meëts 2016 
in 't Sjtaater Hoes an de Sjaesber-
jersjtroas 27 óp D'r Sjtaat. 
aavank: 20.00 oer 
Óp ós dialekoavende treëne hoop-
zechlieg de mitjlieder va ózze 
verain óp. In de letste joare weëd 
óch ummer inne act ópjeveurd, deë 
durch e mitjlied van D'r Wauwel is 
jesjrève. Bij "Wat sjpilt" vingt uur 
links noa dis acts. 
 
 

 

Óch hant vier ummer eemoal vuur 
en eemoal noa de paus moezziek-
aliesje intermezzo's. 
En, went de tsiet 't tsouwlieët, hant 
vier rejelmieësieg óch jeste va 
anger veraine en oes anger 
plaatzje, die in hönne dialek tekste 
vuurleëze. 
De kate kómme in d’r vuurverkoof 
vanaaf d’r 1ste meëts 2016 óp de 
vuurverkoofadresse: Bóchjesjef 
”De Mijnlamp” aan de Jraver-
sjtroas 68, D'r Heidsjer Tref, 
Blommejesjef Tamara an de 
Heiveldsjtroas 123 en bij de mitje-
lieder van d’r verain. Mieëtstens 
zunt de kate noa e paar daag 
oesverkaod. 
 
Duo Delicanto in Abdij Rolduc 
Delicanto is een duo met zang en 
piano dat gevormd wordt door 
Tessa Kokkelkoren en Jo Heus-
schen. In de prachtige Rococobi-
bliotheek van Abdij Rolduc kunt u 
op 20 maart a.s. genieten van een 
licht klassiek en romantisch con-
cert. Na afloop ontvangt u op 
vertoon van uw entreebewijs een 
gratis aperitief bij een 3-
gangenmenu in Kloosterbrasserie 
de Kanunnik. Aanvang: 15:00 u. 
Entree: € 10,00. Reserveren via 
info@puurweijersenweijers.nl.  
 
Boekenweekgeschenk 
In de boekwinkel krijg je tijdens de 
Boekenweek het Boekenweekge-
schenk BROER VAN ESTHER 
GERRITSEN cadeau bij besteding 
van een bedrag van € 12,50 aan 
Nederlandstalige boeken. 
 

Gratis reizen met het geschenk 
Op zondag 20 maart 2016 biedt 
hoofdsponsor NS, op vertoon van 
het Boekenweekgeschenk, weer 
gratis reizen met de trein aan. Die 
dag krijgt het boek dus een waarde 
van € 50,80 (een NS Dagkaart).  
De voorwaarden staan op nstijd-
voorlezen.nl. 
 

ESTHER GERRITSEN 
Esther Gerritsen (Nijmegen, 1972) 
debuteerde in 2000 met de verha-
lenbundel Bevoorrecht bewustzijn 
(De Geus). Hierna volgden de 

romans Tussen Een Persoon, Nor-
male dagen en De kleine miezerige 
god. Haar laatste drie romans 
werden alle genomineerd voor de 
Libris Literatuur Prijs, Superduif 
uit 2010, Dorst uit 2012 en haar 
meest recente roman Roxy. 
In 2014 ontving Gerritsen de Frans 
Kellendonk-prijs, die driejaarlijks 
wordt toegekend aan een Neder-
landstalige auteur met een literair 
oeuvre dat getuigt van een onaf-
hankelijke en originele kijk op 
maatschappelijke of existentiële 
problematiek. Gerritsen heeft een 
wekelijkse column in de VPRO 
Gids. Ook schreef ze meerdere 
theaterteksten voor onder andere 
Keesen&Co en, samen met Saskia 
Diesing, het scenario voor de film 
Nena en de bewerking van haar 
roman Dorst. 
Esther Gerritsen is sinds oktober 
2014 samen met Tommy Wieringa 
het gezicht van de Nederlandse 
Boekenbon. 

 

Cultuuravond West 
Tijdens onze cultuur-
avond op donderdag 
24 maart maken wij 
kennis met een 

kunstuiting middels graffiti.  
Een kunsttak die begon met het 
schrijven en tekenen op muren en 
gebouwen, waar sommige mensen 
niet blij mee waren. 
 

 
 

Wat nu geboden wordt door beel-
dend kunstenaar James Jetlag is 
fascinerend.  
De muurschilderingen door hem 
gemaakt zijn prachtige voorstellin-
gen van sfeervolle, hoogwaardige 
kwaliteit. Het is een kunst op zich. 
Op deze cultuuravond verteld 
James ons over zijn liefde voor 
deze kunstvorm en neemt ons mee 
via beelden in de  wereld van 
schilderingen buiten- en binnens-
huis, zoals bijvoorbeeld kinderka-

mers, reclameschilderingen en al-
lerlei andere vormen. 
In onze omgeving zijn diverse 
voorbeelden te bewonderen. Voor 
liefhebbers maar ook voor niet-
liefhebbers is dan ook zeer de 
moeite waard om deze avond te 
komen bezoeken en u mee te laten 
nemen in deze bijzondere wereld. 
De avond wordt gehouden in de 
voormalige school Santa Maria, nu 
Werkplaats K en Vrije Academie 
aan de Elbereveldstraat 105. 
Deze avond wordt u aangeboden 
door: Bewonersplatform Kerkrade 
West, Kunstenaars collectief 
Werkplaats K en de Vrije Acade-
mie. 
De aanvang 19.30 uur. Einde rond 
21.00 uur. Open vanaf 19.00 uur. 
Er is koffie en thee in de pauze. 
Entree is € 2.50. 
Aanmelden kan, hoeft niet, via 
cultuuravondwest@gmail.com of 
06 51419087. 
 
 

 

Paasmarkt Rolduc 
Juko Events BV organiseert tijdens 
de Pasen een Kunstmarkt in Abdij 
Rolduc. Aanvang zondag 27 
maart  van 12:00 u tot 19:00 u en 
maandag 28 maart van 11:00 u tot 
18:00 u. Kijk voor meer informatie 
en entreeprijzen op www.juko-
events.com/startseite 
 
Paasontbijt in GaiaZOO 

Kom dit jaar op eerste of 
tweede Paasdag ontbijten 
en paaseitjes zoeken in 
GaiaZOO. Geniet samen 

met je familie van een uitgebreid 
ontbijtbuffet met allerlei lekkers. 
In de sfeervol gedecoreerde zalen 
in Hof van Gaia wordt een rijkelijk 
ontbijtbuffet geserveerd. De paas-
haas ontbreekt ook niet aan dit 
evenement! Kinderen kunnen 
namelijk naar hartenlust zoeken 
naar de paaseitjes die de paashaas 
rondom de DinoDome goed ver-
stopt. 
 

Maak na het ontbijt een prachtige 
paaswandeling langs ’s werelds 
mooiste dieren en geniet van de 
ZOO in zijn mooie lentekleuren. 
Kortom: een heerlijk dagje genie-
ten in GaiaZOO! 
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Programma zondag 27 maart 
2016 (1e Paasdag) & maandag 28 
maart 2016 (2e Paasdag)  
10.00 uur: Opening GaiaZOO; aan-
komst bij de hoofdingang op het 
entreeplein.                
10.15 uur: Verzamelen trefpunt 
boom bij Limburg gedeelte, onze 
horecamedewerker verwijst door 
naar de zalen in Hof van Gaia. 
10.30 uur: Aanvang rijkelijk ontbijt-
buffet in de zalen van Hof van Gaia 
met als inhoud: diverse broodsoorten, 
luxe vlees en kaaswaren, zoet beleg, 
spek met ei, paas eieren zoete lek-
kernijen, koffie, thee, melk, jus 
d’orange en chocolademelk. 
11.30 uur: De kinderen kunnen op 
het terras bij Hof van Gaia paaseie-
ren gaan zoeken en deze verzamelen 
bij de paashaas welke ze eerlijk zal 
verdelen over alle aanwezige kin-
deren. 
12.00 uur: Einde van het paasontbijt. 
Iedereen kan de ZOO op eigen gele-
genheid bezoeken tot aan sluitings-
tijd 17.00 uur. 
Prijs (inclusief ZOObezoek!) 3 t/m 9 
jaar € 24,50, Vanaf 10 jaar € 29,50 
Abonnementhouders: 3 t/m 9 jaar € 
14,50, Vanaf 10 jaar € 18,50 
Voor kinderen t/m 2 jaar is deelname 
gratis m.u.v. de drankjes.  
Voor deelname aan het paasontbijt 
is vooruitbetaling via een e-ticket 
vereist 
Meer informatie www.gaiazoo.nl 
 
D’r Sjtinkkieës Krimi 
Een doldwaze klucht 
in 3 bedrijven in het 
Limburgs dialect 
(voornamelijk Kerk-
raads). 
Op de ochtend na het jaarlijks feest 

van de fanfare worden vier mannen 
wakker met een fikse kater. Al snel 
wordt duidelijk, dat ze alle vier een 
stukje van de film van de dag 
ervoor kwijt zijn. Ze komen erach-
ter, dat ze ofwel iets kwijt zijn 
ofwel iets bij zich hebben wat niet 
klopt. En hoe later het wordt, des te 
zekerder weten ze, dat de dag 
ervoor iets verschrikkelijks moet 
zijn gebeurd... Hun vrouwen kun-
nen er in elk geval niet om lachen. 
Maar wat er nu precies gebeurd is, 
weet niemand… of toch wel?? 
Tussen al die chaos slaat de huis-
houdster van meneer pastoor groot 
alarm, omdat iemand midden in de 
nacht de stinkkaasjes van meneer 
pastoor uit haar slaapkamer heeft 
gestolen? Wie heeft zich die toege-
eigend? En waarom?? 
 

Antwoorden op al die vragen krijgt 
u bij de uitvoeringen van Frohsinn 
1904 in april in ’t Heidsjer Tref-
punt (Patronaatstraat 19 Kerkrade). 
Op 2 april 2016 is de première en 
de vervolgvoorstellingen vinden 
plaats op 3, 6, 8 en 9 april 2016. 
De voorstellingen beginnen om 
20.00 uur en de zaal gaat open om 
19.00 uur. 
Voorverkoop adressen: Drukkerij 
Schreurs, Graverstraat 68, Spek-
holzerheide, Herenkapper Armati, 
Akerstraat 168, Spekholzerheide, 
Heidsjer Trefpunt, Patronaatstraat 
19, Spekholzerheide 
Primera, Carboonplein 36, Spek-
holzerheide, Medisch Pedicure 
Lilian, Staatsmijnstraat 24 Kerkra-
de 
Telefonisch reserveren op het 
nummer : 06-38321176 

Lentewandeling Centrale voor 
Ouderen 
Naar aanleiding van de positieve 
response op de lente wandelingen 
van de afgelopen jaren organiseren 
de Centrale voor Ouderen in Kerk-
rade, de Katholieke Bond van 
Ouderen afd. Kerkrade en Welzijns 
organisatie Impuls samen wederom 
deze wandeling op woensdag 30 
maart 2016. De wandelroute is 
circa 10 km.  
De Ouderen organisaties stellen 
zich tot doel dat U, met familie, 
vrienden en kennissen van een 
gezellige wandeling kunt genieten. 
Vertrekpunt is het Wijkzorgcen-
trum Kling Nullet, gelegen aan het 

Maria Gorettiplein te Kerkrade. 
Vertrek wandeling 13.00 t/m 14.00 
uur en de kosten bedragen € 6,00 
per persoon, te betalen bij aanmel-
ding, zie onderstaande inschrijf-
adressen. Inbegrepen bij deze 
mooie wandeling,  op rustplaats 
Vroenhof koffie en Limburgse 
vlaai en op het eindpunt Kling 
Nullet heerlijke soep en stokbrood. 
Inschrijven voor deze wandeling 

kan tot en met 26 maart a.s. bij de 
volgende inschrijfadressen: 
Drukkerij Schreurs,Graverstraat 68 
Kerkrade West. Tel. 5413045 
C.v.O. Piet Schepers, Akerstraat 
114, Kerkrade West. Tel. 5410761 
 

“Peutermuziek and more” onder 
de bezielende leiding van muziek-
docent Trees Verburg 
Dat muziek een belangrijke rol 
speelt bij de ontwikkeling van 
(jonge) kinderen, dat weet inmid-
dels iedereen. Muziek activeert en 
stimuleert de spraaktaal ontwikke-
ling, de motorische ontwikkeling  
en de emotionele en vooral de 
muzikale ontwikkeling! 
 

Zingen, spelen, dansen, bewegen, 
muziek maken, samen met je kind, 
is niet alleen leuk maar heeft ook 
een hele positieve invloed op de 
diverse ontwikkelingsgebieden. 
Het is mogelijk om een gratis 
proefles samen met uw kind te 
volgen op de woensdagochtend om 
9.30 - 10.15 of om 10.30 - 11.15 
uur. Graag vooraf even melden via  
 info@vazom.nl  
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