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1, 4, 8, 15, 22, en 29 mei Historische 
rondleiding door Abdij Rolduc. Aanvang: 
zondag 10:30u. Tijdens de schoolvakan-
ties ook op woensdagmiddag om 16:00u. 
Aanmelden via de receptie. Prijs €6,50 
p.p. incl. 1 kop koffie/thee.  
 

 
 

t/m 30 mei Beeldentuin Yaka 
Onze Franse cour is omgetoverd tot een 
echte beeldentuin. Galerie Yaka uit 
Brunssum exposeert ca. 50 indrukwek-
kende kunstwerken van Zimbabwaanse 
kunstenaars. Dagelijks te bezichtigen. 

 
 
 
 

 

t/m 31 mei Expositie Esther Geelen 
ART 
Esther Geelen, 30 jaar, is opgegroeid en 
woonachtig in Kerkrade. De inspiratie 
voor haar werk haalt ze uit het dagelijks 
leven. Kenmerkend voor haar schilderijen 
zijn de sprekende en krachtige kleuren. 
Sommige werken zijn heel figuratief, 
expressief en dynamisch geschilderd. 
Andere werken zijn weer abstract en 

Evenementen in mei: 
1,4,8,15,22,29 mei: 10.30 u Historische 
rondleiding Abdij Rolduc 
t/m 30 mei: Beeldentuin Yaka Rolduc 
t/m 31 mei: Expositie Esther Geelen ART 
Kruisgangen Abdij Rolduc 
Zondag 1-5-2016: 10.00-17.00 u. Terwin-
seler Straatmarkt 
Zondag 1-5-2016: 12.00 u Opera Lucia 
Di Lammermoor Vue Bioscoop 
Zondag 8-5-2016: 14.30-17.00 u. Ro-
daJC-Willem II Parkstad Limburg Stadion 
Zondag 8-5-2016: 11.00-15.00 Moeder-
dagbrunch Abdij Rolduc 
Zondag 8-5-2016: 12.00-14.00 u. Moe-
derdaglunch in GaiaZoo 
Zondag 8-5-2016: Sprookjesdagen Mil-
joenenlijn ZLSM Station Simpelveld 
Zondag 8-5-2016: 10.00-17.00 u. Wol-
spektakel Markt Kerkrade-c 
Maandag 9-5-2016: 13.00-15.00 u. Boet-
seer je eigen huisdier VAZOM 
Dinsdag 10-5-2016: 14.30 u. Vue Plus: 
45 Years Vue Bioscoop 
Dinsdag 10-5-2016: 19.00-21.30 u. 
Alzheimercafé Parkstad ZC Tobias 
Woensdag 11-5-2016: 20.00 u. Ladies 
only: All Roads lead to Rome Vue Bios 
14, 15 en 16 mei 2016: Internationaal 
Jeugdtoernooi FCKW 
Zondag 15-5-2016: 14.00 u. Kidsclub: 
Angry birds Vue biscoop 
Maandag 16-5-2016: 11.00-17.00 u 
Pinksterbraderie Akerstraat 
Maandag 16-5-2016: 13.00-16.00 u 
Huifkartocht Kerkrade-West Akerstraat 
Maandag 16-5-2016: 10.00-17.00 u. 
Afrikadag GaiaZoo 
Woensdag 18-5-2016: 20.15 u. Ballet: 
Frankenstein live Vue bioscoop 
Donderdag 19-5-2016: 19.30 u Cultuur-
avond West op locatie 
21 en 22 mei: Internationaal Jeugdtoer-
nooi FCKW 
Zaterdag 21-5-2016: 20.00-23.00 u.      
21 Vunnef Rodahal 
Zondag 22-5-2016: 11.00-18.00 u. 
Kunstmarkt Nostalgisch Rolduc 

Zondag 22-5-2016: 11.00 u. Gaming: 
Dreamleague Dota 2 Vue bioscoop 
Zondag 22-5-2016: 12.00 u. Ballet: Fran-
kenstein Encore Vue bioscoop 
Maandag 23-5-2016: 13.00-15.00 u. 
Vogelhuisje versieren VAZOM 
Dinsdag 24-5-2016: 14.30 u. Vue Plus: 
The lady and the van Vue bioscoop 
Zondag 29-5-2016: 10.00-17.00 uur 
Voorjaarsfair Botanische Tuin 
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rustiger geschilderd. Dagelijks 
gratis te bezichtigen in onze kruis-
gangen. Kijk voor meer informatie 
op www.esthergeelen.nl. 
 

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 bloeddrukmetingen. Woens-
dag 4 mei is men tussen 10.00 en 
15.00 uur welkom, een afspraak 
maken is niet nodig bij de Meander 
Winkel Kerkrade, gelegen aan de 
Kapellaan 11a. 
Bij iedere hartslag wordt bloed 
vanuit het hart door het lichaam 
gepompt. De bloeddruk is de druk 
die het bloed hierbij op de bloedva-
ten 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 daar-
om van belang de bloeddruk re-
gelmatig te controleren.  
Bij de Meander Winkels zijn diver-
se hulpmiddelen verkrijgbaar, 
zoals een bloeddruk- of vetmeter, 
om ook regelmatig zélf de gezond-
heid te checken. De winkelmede-
werkers kunnen geen medisch 
advies aan de meting verbinden. 
Bij afwijkende waarden kan con-
tact opgenomen worden met een 
huisarts. Kijk voor meer informatie 
op www.vegro.nl of bel gratis naar 
0800 – 2 88 77 66. 
 

8 mei Moederdagbrunch 
Brunchbuffet met heerlijke warme 
en koude gerechten. Prijs: € 32,50 
incl. koffie, thee en jus d’orange. 
Reserveren via recep-
tie@rolduc.com of 045-5466888. 
Aanvang rondleiding: 11:00u, 
aanvang brunchbuffet: 12:30u. 
 

Moederdag in GaiaZOO 
Zondag 8 mei is het 
Moederdag. Tijd om je 
moeder extra in het 

zonnetje te zetten. Om de mama's 
te verwennen, krijgen alle moeders 
op Moederdag gratis toegang! Een 
cadeautje van GaiaZOO. Trakteer 
haar op een dagje GaiaZOO en een 
heerlijke lunch! Op Moederdag 
staat er namelijk een overheerlijke 
lunch klaar in Hof van Gaia... 
Reserveer snel! Vol = Vol 
MOEDERDAGLUNCH van 12.00 
- 14.00 uur in Hof van Gaia. Re-
serveren verplicht. 
 

Sprookjesdagen bij de Miljoe-
nenlijn 
Op 4, 5 en 8 mei wordt de Miljoe-
nenlijn weer omgetoverd naar de 
sprookjeswereld van Grimm, An-
dersen en Perrault. Een wondere 
wereld, vol magische figuren, 
prinsessen en ridders. Ga je mee op 
sprookjesreis? 
Sneeuwwitje, Doornroosje, Rood-
kapje en de Gelaarsde kat.  Wie 
kent niet de klassieke sprookjes 
van Grimm, Andersen en Perrault? 
Deze klassieke sprookjes worden 
al meerdere generaties voorgelezen 
door onze ouders of grootouders. 
Als kleine kinderen droomden we 
dan weg naar een wereld vol met 
sprookjesfiguren. De huisjes kon-
den we aan knabbelen, alle meisjes 
hadden de meest prachtige jurken 
en de jongens versloegen met hun 
zwaard alle heksen en slechteriken. 
Vanaf woensdag 4 mei nemen we 
onze reizigers na een geslaagde 
eerste editie weer mee naar deze 
nostalgische sprookjeswereld. 
Bezoek zo bijvoorbeeld het huisje 
van de 7 dwergen, knabbel aan het 
snoepjeshuisje van Hans en Griet-
je, bekijk de grot van Ali Baba en 
ontdek zo alle sprookjes rondom 
het station en de trein. 
 
 

 
Meet & Greet op Moederdag 
ZLSM 
Op zondag 8 mei brengen 
Sneeuwwitje, Assepoester, de boze 
Heks en vele andere sprookjesfigu-
ren een hoog bezoek aan de Mil-
joenenlijn. Ontmoet zo Sneeuwwit-
je, Assepoester, de boze Heks en 
ga op de foto met je favoriete 
sprookjesfiguur! Speciale activitei-
ten voor kinderen 
Vind jij alle sprookjes? 
Op het emplacement en in de trein 
zijn allemaal verschillende nostal-
gische sprookjes te herkennen. Ga 
op sprookjesspeurtocht en ontdek 
ze allemaal en beleef de magie van 
deze klassieke sprookjes! De ver-
schillende sprookjes geven kin-
deren een aanwijzing naar een 
woord. Los het raadsel op en ont-
vang een cadeautje van onze vrij-
willigers. 
 

Wolmarkt 
Op 8 mei 2016 wordt de Markt in 
het centrum van Kerkrade omgeto-
verd  tot een creatieve beurs: het 
WOLspektakel, de eerste Limburg-
se brei- en haakdag. Een evene-
ment dat duidelijk laat zien hoe 
populair breien, haken, weven, 
werken met een spinnewiel en 
kaardemolen zijn. Veel inspiratie, 
bijzondere handwerkwinkeltjes en 
leuke workshops. Van reuze Brei-
sels tot vilten.  
Het WOLspektakel is van 10:00 tot 
17:00 uur. De Markt in Kerkrade 
ligt op loopafstand van het treinsta-
tion Kerkrade centrum en de en-
treeprijs is GRATIS. 

 
 

Alzheimercafé Parkstad 
Dinsdag 10 mei 2016 bent u weer 
van harte welkom in het Alzhei-
mercafe Parkstad Heerlen. 
De avond heeft als onderwerp: 
casemanagement bij dementie 
Wat is een casemanager, wat doet 
een casemanager? Is zij/hij de spin 
in het web in de zorg voor iemand 
met dementie en de mantelzorger? 
Hoe doet een casemanager dat? 
Kan je “ zomaar” de hulp van een 
casemanager inroepen? Pauline 
Meurs en Romy Bleimuth vertellen 
over de dagelijkse praktijk en 
beantwoorden vragen daarover. 
  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. 
 

Iedereen van harte welkom bij 
‘Creatief met je buur’ in Kerk-
rade-West  
In mei 2016 start de Vrije Akade-
mie, zorginstellingen Radar, Le-
vanto en Mondriaan met het geza-
menlijke project ‘Creatief met je 
buur’. Via dit project kan ieder die 
zin heeft om samen iets gezelligs 
en creatiefs te doen, meedoen. 
Iedereen die het leuk vind om iets 
te maken is van harte welkom. We  
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starten op maandag 9 mei 2016 
met de workshop ‘boetseer je eigen 
huisdier’, op 23 mei vogelhuisje 
versieren en op 6 juni maken we 
een 3-d schilderij.  Op 20 juni is er 
muziekmiddag gepland waarbij 
ieder zijn eigen instrument kan 
meenemen. U kunt natuurlijk ook 
meedoen zonder instrument. Er is 
speciale begeleiding via de Stich-
ting Erato zodat iedereen kan 
meedoen. Op 4 juli worden er 
objecten van papier gemaakt en op 
maandag 18 juli een dromenvan-
ger. De kosten voor deelname zijn 
€ 3,50 per persoon voor de ge-
bruikte materialen en begeleiding. 
Door de krachten te bundelen 
kunnen de Vrije Akademie en de 
zorginstellingen deze gevarieerde 
activiteiten aanbieden voor een 
prijs van € 3,50 per persoon. Ge-
zelligheid, ontmoeting en creatief 
plezier staan voorop! De middagen 
starten op de maandag om 13.00 
uur en worden om 15.30 uur afge-
sloten en vinden plaats in het oude 
schoolgebouw in de Elbereveld-
straat 105 in Kerkrade. U kunt per 
keer meedoen en ter plekke beta-
len. Vooraf aanmelden is handig 
met de organisatie vooraf (inkoop 
materiaal) via info@vazom.nl of 
via 045-7370302 of via 
www.vazom.nl .  
 

Maak makkelijk en gratis kennis 
met een creatieve cursus bij de 
Vrije Academie Landgraaf!  
In mei nodigt de Vrije Akademie 
iedereen vrijblijvend uit om kennis 
te maken met onze creatieve cur-
sussen in Landgraaf. Mensen die 
graag mooie dingen maken zijn bij 
de Vrije Akademie aan het goede 
adres. U kunt kennis maken met 

onze vakkrachten, technieken en 
materialen die horen bij diverse 
cursussen zoals: boetseren, tekenen 
& schilderen, aquarelleren en 
beeldhouwen in Landgraaf. U kunt 
op onderstaande data meedoen met  
de les en aan het einde van de les is 
er ruimte voor info en extra uitleg.  
We hebben de volgende gratis 
kennismakingslessen voor u ge-
pland: 
1. Maandag 9 mei 2016 tekenen & 
schilderen van 19.30 tot 22.00 uur 
door Hub Pasmans 
2. Woensdag 11 mei beeldhouwen 
van 19.30 tot 22.00 uur door Frits 
van Roon 
3. Zaterdag 14 mei portret schil-
deren van 9.30 tot 12.00 uur door 
Annemiek Jongen 
4. Dinsdag 17 mei boetseren van 
9.30 tot 12.00 uur door Marjo 
Boesten 
5. Donderdag 19 mei aquarelleren 
van 9.30 tot 12.00 uur door Ronald 
van Rikxoort 
6. Maandag 23 mei boetseren van 
19.30 tot 22.00 uur door Marjo 
Boesten 
Wel even vooraf aanmelden via 
info@vazom.nl of via 045-
7370302.  
Creatieve cursussen voor iedereen 
De cursussen bij de Vrije Akade-
mie zijn geschikt voor iedereen; 
dus voor zowel beginners als ge-
vorderden. U hoeft geen voorken-
nis of speciaal talent te hebben; 
iedereen is welkom! De kunste-
naars bij de Vrije Akademie heb-
ben jarenlang ervaring in het les-
geven en kunnen u diverse tech-
nieken leren en kennis laten maken 
met de diversiteit in materialen. 
Het uitgangspunt in de cursussen 
zijn de individuele wensen van de  
 

deelnemers. Ieder werkt individu-
eel aan een eigen kunstwerk en 
wordt daarbij optimaal begeleid. 
De kunstdocenten reiken ideeën 
aan of begeleiden u bij het maken 
van hetgeen u voor ogen hebt op 
doek, papier of in klei. Tevens is 
de accommodatie in Landgraaf 
geheel afgestemd op creatieve 
activiteiten.  
De Vrije Akademie is gespeciali-
seerd in kunstlessen voor iedere 
geïnteresseerde (met en zonder 
ervaring) en verzorgt ook bijvoor-
beeld veel projecten op de basis-
scholen en het voortgezet onder-
wijs. De lessen worden gegeven in 
Landgraaf in het multifunctioneel 
centrum “An de Voeëgelstjang”12 
(vlakbij winkelcentrum ‘op de 
kamp).  
Bel tussen 13.00 en 17.00 uur naar 
045-7370302 of email naar in-
fo@vazom.nl om u aan te melden 
voor deze kennismakingslessen of 
voor cursusinformatie  U kunt ook 
een kijkje nemen op onze website: 
www.vazom.nl  Ook via de websi-
te kunt u inschrijven of informatie 
opvragen! 
 

Inloopdagen voor mantelzorgers 
in de maand mei 
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: 
Het thema voor deze maand is 
:Informatie over dementie 
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.  
info@mantelzorgparkstad.nl 
Kerkrade: 12 mei en verder elke 
tweede donderdag van de maand 
Tijd: 14.00-16.00 uur  
Locatie: Verpleeghuis Hambos, 
Multiruimte 2 (Beg. grond), Kapel-
laan 2, Kerkrade 
 

Bijzondere Cultuuravond West 
De laatste editie van 
de voorjaarsreeks van 
Cultuuravond West  
vindt plaats op don-

derdag 19 mei. Het belooft een 
bijzondere avond te worden. De 
deelnemers zijn deze keer te gast 
bij Elly Strijthagen aan de Kaal-
heidersteenweg 59 te Kerkrade-
West. In de markante tuin van dit 
huis kunnen beelden en schilderij-
en van haar schoonvader Mathieu 
Strijthagen bewonderd worden. Zij 
zijn allen op een speciale manier 
tot stand gekomen. Tevens zien de 
deelnemers werken van beeldhou-
wer Alfons Stadhouders. 
Het Bewonersplatform Kerkrade-
West is er trots op om zoiets unieks 
als deze beeldentuin in haar wijk te 
mogen presenteren. Geïnteresseer-
den kunnen de woning en de tuin 
bezoeken en luisteren naar de 
verhalen van Elly en Alfons. Ver-
zamelen vanaf 19.00 uur bij de 
woning, gelegen aan de Kaalhei-
dersteenweg 59 in Kerkrade-West. 
De rondleiding gaat om 19.30 uur 
van start. De entree bedraagt € 2,50 
(incl. koffie/thee). 
In verband met de beperkt be-
schikbare ruimte is het wenselijk 
dat bezoekers zich aanmelden via 
cultuuravondwest@gmail.com of 
telefonisch: 06-51419087. 
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22 mei Kunstmarkt: Nostalgisch 
Rolduc 
JOKO Events presenteert een 
nostalgische markt op de Franse 
cour van Abdij Rolduc. Antiek, 
kunst, vintage, 2de hands. Aan-
vang: 11:00 tot 18:00 uur.  
 

Voorjaarsfair in de Botanische 
Tuin in Kerkrade 
Op 29 mei 2016 van 10.00 uur tot 
17.00 uur organiseert de Botani-
sche Tuin Kerkrade weer haar 
jaarlijkse Voorjaarsfair. Aan het 
eind van de lente en met de zomer 
in het vooruitzicht staat deze tradi-
tionele fair in het teken van hope-
lijk veel zon, ontspanning en heer-
lijk genieten. 
De fair zal gedurende de dag mu-
zikaal opgeluisterd worden zodat u 
plezierig langs de stands kunt 
struinen, de tuin bezichtigen of 
lekker op ons terras kunt zitten met 
een kopje koffie of muntthee en 
Limburgse vlaai of andere con-
sumptie.  
Met mooi ingerichte stands in onze 
prachtige Engelse landschapstuin, 
die geheel in sfeer is aangekleed,  
geven wij  het einde van het Lente-
seizoen volop kleur. U vindt bij 
ons  een bijzonder aanbod van 
antiek en brocante,  country-
artikelen,  bloem- en tuindecora-
ties, sieraden, planten, interieurac-
cessoires, delicatessen, een keur 
aan streekproducten  en heerlijke 
home-made lekkernijen.  
De entree bedraagt € 4,00. Houders 
van onze jaarkaart (donateurs) 
hebben gratis entree.  Leden en hun 
gezin van het Fonds Sociale Instel-
lingen 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). 
 

Team Buurtzorg Kerkrade-West 
Bij deze willen wij ons voorstellen 
als Team Buurtzorg West. Een 
reguliere thuiszorgorganisatie, die 
opgericht is in  2015 hier in Kerk-
rade-West. De grote organisatie 
bestaat sinds 2006 opererend van-
uit Almelo. Inmiddels opereren wij 
door heel Nederland. 

Ons team in Kerkrade West  be-
staat uit 7 personen. Allemaal 
dames tussen de 45 en 60 jaar 
Wij zijn een zelfsturend team dat 
bestaat uit professioneel opgeleide 
mensen (nivo 3t/m5). 
 

De wijkverpleegkundige is de spin 
in het web 
Samenwerking met huisartsen, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten 
24 uur bereikbaar 
Rechtstreeks een van de wijkver-
pleegkundigen aan de telefoon, er 
wordt direct een afspraak gepland 
voor een huisbezoek.  
Wij willen U graag indien nodig 
van professionele thuiszorg voor-
zien als U voor ons kiest voor 
verpleging en verzorging 
Neem dan contact op met: Buurt-
zorg team Kerkrade-west TEL:06-
12273068 
  

Afrikadag in GaiaZoo 
Op de Afrikadag in 
GaiaZOO kom je tijdens 
je wandeling langs 

mooie, imposante en verrassende 
Afrikaanse dieren. 
Wanneer: 16 mei 2016 van 10.00 
tot 17.00 uur  
Diverse natuurorganisaties zijn in 
GaiaZOO vertegenwoordigd om te 
laten zien wat zij doen voor de 
bescherming van leeuwen, chim-
pansees, olifanten, cheeta’s en 
Afrikaanse wilde honden. Door de 
verkoop van leuke Afrikaanse 
attributen, dierenboeken of dona-
tieboxen, kan iedereen een steentje 
bijdragen om deze bedreigde dier-
soorten te helpen! 
 

21Vunnef - Een Kerkraads mu-
ziekspektakel 
Met een muziekspektakel, onder de 
naam “21Vunnef”, wil het Kerk-
raads Fanfare Orkest o.l.v. dirigent 
Stefan Voncken zich op zaterdag 
21 mei a.s. aan Kerkrade presente-
ren. De Rodahal zal sfeervol aan-
gekleed worden. Het publiek zal 
getrakteerd worden op een avond-
vullend programma met herkenba-
re muziek. Geen traditioneel fanfa-
reconcert, maar een gezellig 
avondje uit. Vergelijk het met het 
gevoel dat je als publiek hebt bij 
een bezoek aan het theater. 
Voor deze avond zijn ze op zoek 
gegaan naar creatieve samenwer-
kingsverbanden. Zo werken zij o.a 
samen met twee koren te weten 
Nouveau Visage en een jeugdkoor 
Canta Young, het slagwerkensem-
ble Muziekschool Kerkrade, jong 
talent Romano Diederen op bugel, 
Kerkraadse zangtalenten en musi-
calster en finaliste van “The Voice 
of Holland” Pearl Jozefzoon.  
De diversiteit aan samenwerkin-
gen, veelal ondersteund door het 
Kerkraads Fanfare Orkest, zal er 
voor zorgen dat de avond een 
aaneenschakeling van verschillen-

de muziekgenres zal zijn. Muziek-
genres die het publiek, jong en 
oud, zeer zeker zullen aanspreken.  
 
Wilt u dit muziekspektakel niet 
missen? Bestel dan vandaag nog 
uw kaarten voor “21Vunnef”! 
Kijk voor meer informatie over het 
programma en tickets op 
www.21vunnef.nl 
 
Inleveren kopij voor het juni-
nummer van de wijkkrant vóór 
15 mei a.s. 
westernieuws@kerkrade-west.nl 
 
Start duurzaamheid 2 
Duurzaam Kerkrade is van start. 
Op vrijdag 22 april onthulde wet-
houder Jo Bok (Duurzaamheid) d'r 
Greeny: de kleurrijke duurzaam-
heidswagen die de komende maan-
den 'on tour' zal gaan door Kerkra-
de. 
 
Precies een jaar geleden is het 
college akkoord gegaan met het 
Duurzaamheidsprogramma voor de 
jaren 2015-2018. Het belang van 
duurzaamheid werd door de Raad 
eerder al benoemd en is nu een 
dragend beleidsthema van het 
college, ook als zodanig opgeno-
men in het collegeprogramma. De 
laatste jaren zijn al meerdere pro-
jecten opgestart. 
 
Wethouder Jo Bok (Duurzaam-

heid): "Met de campagne wil de 
gemeente duurzaamheid meer gaan 
promoten en de verschillende 
projecten en mogelijkheden onder 
de aandacht brengen van de inwo-
ners. Het moet voor de mensen in 
Kerkrade duidelijk worden wat 
duurzaamheid inhoudt en welke 
projecten hieronder vallen. Doel 
van Duurzaam Kerkrade is dat 
inwoners dit gaan omarmen en er 
in hun dagelijks leven rekening 
mee gaan houden. Alle kleine 
beetjes helpen. Mensen moeten een 
idee krijgen wat ze zelf kunnen 
bijdragen in het kader van duur-
zaamheid." 
 
D'r Greeny 
Naast het communiceren via digi-
tale en papieren middelen, gaat de 
gemeente ook naar de mensen toe. 
Hiervoor wordt d'r Greeny ingezet. 
Dit is een oude schaftkeet die met 
hulp van de Vrije Akademie ZOM 
is omgetoverd tot een prachtige, 
kleurrijke wagen die de komende 
maanden on tour gaat door Kerkra-
de. 
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