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Evenementen juli-augustus 
 

T/m september: Beeldentuin Yaka Abdij Rolduc 

3 t/m 30-7-2015: Expositie Forms of Silence Abdij Rolduc 

Zondag 28-6-2015: 13.00- Kidsclub Minions JT Bioscoop 

Dinsdag 30-6-2015: 20.30- Sneak en Quiz JT Bioscoop 

Woensdag 1-7-2015: 20.00- Ladies only Magic Mike XXL JT 

Bioscoop 

Zondag 5-7-2015: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZoo 

Zondag 5-7-2015: 16.00-18.00 Euriade-Orpheo concert Abdij 

Rolduc 

Zondag 5-7-2015: 15.15- Opera Wilhelm Tell JT Bioscoop 

Zaterdag 11-7-2015: Stoomtreindagen ZLSM 

Zaterdag 11-7-2015: Concert Chevremonts Mannenkoor 

Aula Minor Rolduc 

Zondag 12-7-2015: Stoomtreindagen ZLSM 

Zondag 12-7-2015: 10.00-17.00 Engelse Fair Botanische Tuin 

Zondag 12-7-2015: 13.30-13.45 Presentatie Imker GaiaZoo 

Zondag 12-7-2015: 12.00-13.00 Wijkconcert Harm. St. Cae-

cilia Rochusstraat 

Zondag 12-7-2015: 12.00-17.00 Grote open dag Roda Boule-

vard 

Donderdag 16-7-2015: 15.15-22.00 Schoolfeest BS de Scha-

kel 

Donderdag 15-7-2015: 08.30-18.00 Schoolfeest BS de 

Spoorzoeker 

Donderdag 15-7-2015: 16.00-23.00 Schoolfeest BS de Door-

kijk 

Zondag 2-8-2015: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZoo 

Vrijdag 7-8-2015: 10.00-21.00 ZOOmeravond GaiaZoo 

Vrijdag 14-8-2015: 10.00-21.00 ZOOmeravond GaiaZoo 

Vrijdag 21-8-2015: 10.00-21.00 ZOOmeravond GaiaZoo 

Zaterdag 22-8-2015: Weekend at War ZLSM 

Zondag 23-8-2015: Weekend at War ZLSM 

Vrijdag 28-8-2015: 10.00-21.00 ZOOmeravond GaiaZoo 

Zondag 30-8-2015: 10.00-18.00 Afrikadag GaiaZoo 
 

 
 

Tot en met september: Beeldentuin Yaka 
 

Beeldentuin Yaka: Galerie Yaka uit Brunssum heeft onze 

tuinen achter op de cour omgetoverd tot een beeldentuin. In-

drukwekkende kunstwerken van een groot aantal gerenom-

meerde Zimbabwaanse kunstenaars zijn dagelijks gratis te 

zien.  Deze  beelden  zijn  tevens  te  koop.  Met  de  opbrengst  

 

 

 

 

 

 

 

 

sponsort Yaka diverse projecten in Zimbabwe waaronder een 

schoolproject in Mukaera.  

 

3 - 30 juli: expositie Forms of Silence  
 

Van 3 tot 30 juli vindt in onze abdij een expositie plaats van 3 

kunstenaars. In de kruisgangen hangen olieverfschilderijen 

van Bruno Van Dycke (België). Ook staan textiele vormen van 

Martina Clasen (Duitsland) in de kruisgangen en buiten zijn 

monumentale beelden van Holger Hagedorn (Duitsland) te 

bewonderen. Dagelijks gratis te bezichtigen. 
 

 
 

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 die-

renweetjes! 

Deze ontdekkingsreis is in elk jaargetijde een bele-

venis; elke maand zijn er weer andere bijzonderheden en leuke 

weetjes te melden. Zo worden er het hele jaar door dieren 

geboren. In de zomer zie je wie de zonaanbidders zijn en wel-

ke 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: 5 juli 2015 en 2 augustus (elke eerste zondag van 

de maand) 

Tijdstip: van 12.00 tot 13.30 uur 

Start:  in restaurant Plateau van Gaia, bovenaan de trap 

 

Deelname aan deze rondleiding is gratis, maar een kleine bij-

drage wordt zeer op prijs gesteld. 

Het geld komt via het Gaia Nature Fund, de natuurbe-

houdstichting van GaiaZOO, ten goede aan de bescherming 

van bedreigde dieren wereldwijd! 
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Stoomtreindagen Simpelveld! 
  

Erfgoed in beweging 

Museumstation Simpelveld strekt zich uit over 

circa 800 meter en herbergt een groot stations-

gebouw, de stoomtreinwerkplaatsen, het klas-

siek treinbeveiligingssysteem, een filmzaal en 

diverse kinderattracties. Tijdens de Stoom-

treindagen maakt u van dichtbij kennis met het museummate-

rieel, de vrijwilligers, de klassieke beveiliging en de bijzonde-

re natuur langs de 22 kilometer lange spoorlijn. Wij laten het 

niet alleen zien, maar laten het u voelen, ruiken en proeven! 
 

Een greep uit de activiteiten: 

Meerdere locomotieven onder stoom, oude ambachten, 

Stoomparade, werkplaatsdemonstraties, modelbouwbanen, 

diverse kinderspelen, show museummaterieel, Brand Biergar-

ten met terras en BBQ, LGB-tuinbaan, kinderspeurtocht, film-

zaal, historische tractoren, presentatie museumlijnen, rondrit 

op een grote modelbaan, enz. 
 

Voor de echte spoorenthousiastelingen wordt op zaterdagoch-

tend een exclusief VIP programma (max. 50 deelnemers) 

georganiseerd. In alle vroegte wordt u ontvangen in het 

stoomdepot waar u getuige bent van het opstoken van de 

stoomlocs. Hierbij wordt u begeleidt door een vrijwilli-

ger…foto’s maken mag! Na een korte koffie-break gaan we op 

pad, het is tijd voor een circa 2 uur durende foto-goederen-rit 

met dit jaar een dubbelspan van de Duitse stoomlocs uit de 

bouwserie ’23. Met  de 23 071 en 23 076 zullen  we minimaal 

5 schijnvertrekken rijden op de Miljoenenlijn. Na terugkomst 

ontvangt u van ons: een kopie van de loc-omloop, lunchpakket 

en weekend passe-partout waarmee u van alle treinen gebruik 

kunt maken. Op vertoon van uw VIP-pas heeft u tevens exclu-

sief toegang tot de gereserveerde foto-punten tijdens de 

Stoomparades in Simpelveld. 
 

Tijdens de stoomparade(s) krijgt u een show van alle stoom-

locs die tijdens de stoomtreindagen worden ingezet. 

Aan dit programma kunnen maximaal 50 mensen deelnemen! 

De kosten bedragen € 50,00 p.p. Meer informatie of deelname 

reserveren: info@miljoenenlijn.nl (vol is vol). 

 

Engelse Fair in de Botanische Tuin 
 

Een heerlijk dagje Engeland in een prachtige Engelse land-

schapstuin… 
 

Op zondag 12 juli 2015 is weer de traditionele Engelse Fair in 

de Botanische Tuin in Kerkrade. Het tuinevenement staat 

geheel in het teken van Engeland. En voor de liefhebbers van 

Engelse, Schotse en Ierse muziek is er bovendien speciaal 

live-muziek. Een 5 mans-band die traditionele Ierse en Schot-

se muziek voortbrengt (folksongs, ballads). 

Om 10.00 uur begint de Fair en deze duurt tot 17.00 uur. 
 

Je vindt er een bijzonder aanbod Engels antiek en brocante,  

porselein, exclusief glas- en zilverwerk,  country-artikelen, een 

aanbod van planten, potterie en bloemdecoraties, tuin- en 

interieuraccessoires en heerlijke home-made lekkernijen. 

Kortom, te veel om op te noemen! 
 

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). 
 

 
 

Presentatie imker 
 

De imker van GaiaZOO vertelt je alles over het 

leven en het belang van honingbijen. 

Wanneer: 12 juli 2015 

Tijdstip: Van 13.30 tot 13.45 uur. 

 

Honingbijen leven in een volk met vele honderden of duizen-

den bij elkaar. De baas is de koningin. Zij is de enige die eitjes 

legt. De meeste andere bijen zijn onvruchtbare vrouwtjes, de 

werksters. Zij vliegen allemaal bloemen en bomen af op zoek 

naar stuifmeel en nectar. Hier maken ze in hun nest honing 

van en ze voeden de larven en koningin ermee. Maar wist je 

dat bijen niet alleen belangrijk zijn voor de honing op ons 

brood? Zonder bijen zouden we namelijk ook geen fruit meer 

te eten hebben… Daarom moeten we heel zorgzaam met deze 

bezige insecten omgaan! 

 

Open dag Rodaboulevard 
 

12 juli 2015 vindt er een groot binnen- en buiten evenement 

plaats op het bedrijventerrein van de Rodaboulevard. De open 

dag is gratis en voor iedereen toegankelijk. Het is voor het 

eerst dat de open dag niet alleen door Roda JC wordt georga-

niseerd, maar voor de gehele boulevard. Dus ook de vele Re-

tail, Health & Sport, Leisure, Food en dienstverlenende be-

drijven die zijn gevestigd op de Rodaboulevard doen mee!  

 

Op de open dag zijn er vanaf 13.00 uur diverse spannende 

binnen en buiten activiteiten. Zo is het mogelijk om het Roda 

Stadion vanuit een hijskraan te bezichtigen, je voetbal skills te 

laten zien in de voetbalkooi, lekker te dansen in de kinderdisco 

of een van de vele workshops te volgen.  

 

Ook bij JT Bioscoop met een Meet & Greet the Minions, rond-

leidingen achter de schermen, win-acties etc. 



WESTERNIEUWS | Juli-Augustus 2015 – 4
e
 Jaargang nummer 45 

 

3 

 
 

Aktiviteiten in Firenschat 

 

Zorgcentrum Firenschat, gelegen in de Schaesbergerstraat 25 

in Terwinselen, nodigt buurtbewoners uit om deel te nemen 

aan de activiteiten op zondagmiddag. 
 

Kienen: Zondag 5 juli, 19 juli, 2 augustus, 16 augustus, 30 

augustus. 

Kaartverkoop om 17.30 uur. Kaarten kosten € 0,50 per stuk. 
 

Muziekmiddagen: 12 juli Gonnie en Nico, 26 juli Spatzer 

Willy, 9 en 23 augustus: Welke artiesten er komen kunt U 

zien op www.firenschat.familiekanaal.nl. 

Aanvang : 18.00 uur tot 19.30 uur, geen entree. 
 

Ook U kunt als inwoner van Kerkrade-West deelnemen aan 

alle activiteiten die aangeboden worden binnen Zorgcentrum 

Firenschat en Dienstencentrum Lupinehof, u koopt dan een  

strippenkaart bij de activiteitenbegeleidsters, kosten € 8,00. 

(10 strippen), afhankelijk van activiteit en materiaalkosten, 

zullen de strippen afgetekend worden.  
 

 
 

Uniek concert van ANDRÉ RIEU bij JT Bioscoop 
 

 
 

Hoe kan de zomer beter starten dan met violen, prachtige 

muziek en een goed gevoel? Op zaterdag 18 juli vertoont JT 

Bioscopen het elfde zomeravondconcert van Nederlands meest 

bekende klassieke artiest: André Rieu. Voor slechts €12,50 is 

het door hem in het Vrijthof te Maastricht gespeelde concert 

via een satellietverbinding te bewonderen en beluisteren bij JT 

Bioscoop Parkstad. Tickets à €12,50 zijn te koop via 

www.jt.nl of de JT app. 

In 2015 geeft Rieu voor het elfde jaar op rij zijn traditionele 

zomeravondconcerten op het meest romantische plein van 

Nederland: het Vrijthof in Maastricht. André Rieu gaat het 

Vrijthof weer omtoveren tot een grote, romantische openlucht 

concertzaal en maakt er prachtige avonden van met vele hoog-

tepunten, zoals zijn beroemde Johann Strauss Orkest, zijn 

sopranen, tenoren en een aantal zeer speciale gasten. Bij JT 

Bioscopen geniet de bezoeker van een avond vol humor, mu-

ziek en emotie voor jong en oud. 
 

ZOOmeravond 
 

Bezoek de Zuid-Limburgse dierentuin eens in de 

avonduren tijdens de ZOOmerdagen. De ZOO is 

dan open tot 21.00 uur. Dieren die overdag min-

der actief zijn komen juist ’s avonds tot leven. 
 

Wanneer: 7-14-21 en 28 augustus 2015. Tijdstip: Van 10.00 

tot 21.00 uur.  

Andere dieren maken zich klaar voor de nacht. Een bezoek in 

de avonduren zorgt voor een extra leuke toevoeging aan je 

dag.  

Bovendien staan er deze avond een aantal leuke activiteiten 

gepland. 

 

Weekend at War 22 en 23 augustus 
 

In 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland 

werd bevrijd door soldaten van het Amerikaan-

se, Britse en Canadese leger. Het Duitse leger 

werd verslagen en teruggedrongen en de Ne-

derlandse bevolking vierde het einde van de 

oorlog en hun vrijheid. Opdat deze gedenk-

waardige geschiedenis nooit wordt vergeten, organiseert De 

Miljoenenlijn samen met diverse re-enactmentgroepen, het 

evenement: Weekend at War: 70 jaar Bevrijdt Nederland! 
 

Museumstation Simpelveld 

Tijdens Weekend at War 2015 worden twee grote legerkam-

pementen ingericht, waar meer dan 200 re-enactors waar-

heidsgetrouw de geschiedenis aan de oorlog uitbeelden en 

vertellen. Eén van de aspecten waaraan aandacht wordt be-

steed, is de verzorging van gewonde soldaten in speciaal inge-

richte hospitaalrijtuigen. Twee maal daags wordt tijdens een 

live battle een overwinningsslag nagebootst. Hierbij wordt het 

gebeuren op het slagveld mondeling toegelicht door een spea-

ker. Maar het is vooral de “bevrijding” dat centraal staat. Ten 

behoeve hiervan wordt een vrijheidsplein ingericht waar o.a. 

met bijpassende muziek de vrijheid wordt herdacht en gevierd. 
 

 
 

Een reis terug in de tijd 

De stoom- en dieseltreinen rijden dienstregeling over de 

grensoverschrijdende spoorlijn tussen Schin op Geul en Vet-

schau te Duitsland. Onderweg naar het in Duitsland gelegen 

Vetschau passeert u de restanten van een bunker en de West-

wall (Duitse verdedigingslinie). Uw trein wordt begeleid door 

een groep soldaten, zodat u ook tijdens de reis een optimale 

beleving ervaart. Station Wijlre wordt bezet door de Amerika-

nen die ter plaatse een kampement inrichten en een voertui-

genshow verzorgen. 
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Het volledige programma en dienstregeling worden ca. medio 

augustus gepubliceerd via deze website en via facebook. Hier 

kunt u tevens terecht voor een impressie van Weekend at War 

editie 2014. Koop uw tickets voor 1 augustus via de webshop 

en ontvang 10% korting op uw bestelling. 

Speciale rit: Op zaterdag 22 augustus a.s. rijdt de Stichting 

DE-III de Weekend at War Express naar het Weekend at War 

bij de Miljoenenlijn in Simpelveld. Meer informatie is te vin-

den op: www.stichtingde3.nl/weekend-at-war-express. 

 

Afrikadag in GaiaZoo 
 

Op de Afrikadag in GaiaZOO kom je op je wande-

ling langs mooie, imposante en verrassende Afri-

kaanse dieren, ook allerlei andere Afrikaanse sfe-

ren tegen. 
 

Wanneer: 30 augustus 2015.Tijdstip: Van 10.00 tot 18.00 uur. 

Diverse natuurorganisaties zijn vertegenwoordigd om te laten 

zien wat zij doen voor de bescherming van leeuwen, chimpan-

sees, olifanten, cheeta’s en Afrikaanse wilde honden. Door de 

verkoop van leuke Afrikaanse attributen, dierenboeken of 

donatieboxen, kan iedereen een steentje bijdragen om deze 

bedreigde diersoorten te helpen! Bij Yaka Art kun je terecht 

voor mooie beelden uit Zimbabwe. Art by Wilma biedt hand-

gemaakte kaarten met Afrikaanse opdruk en unieke sieraden 

van glazen kralen. Vergeet ook niet je oude mobiele telefoon 

mee te nemen, want door die te recyclen, helpt GaiaZOO de 

bedreigde gorilla’s in centraal Afrika. 
 

 
 

Schilderijententoonstelling 
 

Twee zomers lang schilderden enige tientallen amateur-

kunstschilders in de Botanische Tuin te Kerkrade. Hun werken 

worden thans tentoongesteld in het theehuis van de tuin. De 

schilders zijn leerlingen van de Landgraafse kunstenaar Jan 

van der Hijden (1950) die zijn opleiding ontving aan de Jan 

van Eijckacademie te Maastricht bij Pieter Defesche. 

 

Schilderen in de Botanische Tuin is een kunstenaarsdroom. De 

parkaanleg van de tuin biedt een eindeloze variatie aan kleuren 

en perspectieven die zich in elke stijl en techniek dankbaar laat 

vastleggen. De leerlingen van Jan van der Hijden werken in 

acrylverf en pastelkrijt, en portretteren de natuur “en plein 

air”, direct, zonder gebruik van fotografie of andere hulpmid-

delen. Zo is elk van de getoonde werken de herbeleving van 

een uniek moment in de Botanische Tuin. 

U wordt uitgenodigd om de werken te komen bekijken. Gratis 

entree. 

 

Gevonden voorwerpen 
 

Een armbandje 
 

Locatie: Gezondheidscentrum Terwinselen 

Info: 0611753498 

 

 
 

Uniek jubileum bij JETTEN modeTerwinselen. 
 

Komende weken is er feest bij JETTEN mode, op 25 juni j.l. was 

het 50 jaar geleden dat Anita Manderveld-Jetten bij haar ouders in 

de zaak is gaan werken, een reden voor een echt modefeest!  

Economische zeer goede tijden, maar ook het jaar van de beslis-

sing van de sluiting van de mijnen. 

Nadat Anita haar Mulo had afgemaakt en eigenlijk kleuteronder-

wijzeres wilde worden, hebben haar vader en moeder Jetten-

Spierts haar gevraagd om in de toen nog steeds groeiende zaak te 

komen werken. 

Het waren geweldige gouden tijden in Terwinselen. De ouders 

konden haar heel hard gebruiken. Ze hoopten ook dat de toekomst 

veel goeds zou brengen. Maar de sluiting van de mijnen was voor 

alle ondernemers een zwaar hoofdstuk. De klanten van Jetten 

mode gingen elders werken en wonen. Maar gelukkig waren er 

plannen voor uitbreiding van De Knip en er zouden vele nieuwe 

klanten komen. Mensen van boven de rivieren kwamen hier wo-

nen en werken. 

Terwinselen ontwikkelde zich toch positief, zo kwam er een 

bijkantoor van de Rabobank en andere positieve veranderingen 

zoals een nieuwe basisschool “De Doorkijk”. 

Het koopgedrag van de klanten veranderde, iedereen had een auto 

en kon overal shoppen. 

De collectie werd daarom steeds vaker veranderd, om aan te 

sluiten aan de wensen van de klanten. 

In 1981 hebben  Anita met haar man Ger de zaken overgenomen. 

Begin dit jaar is men gestopt met de verkoop van dames en heren 

schoenen. De kinderschoenen worden sinds 2012 bij Jettten by 

Fleur verkocht. 

Veel vakmanschap en service is er voor de klanten. Er is altijd 

voldoende tijd en aandacht voor de klanten en de koffie staat 

altijd klaar en ruim en gratis parkeren voor de deur.  

Komende week kunt u profiteren van altijd 25% korting op alle 

niet afgeprijsde artikelen en bij aankoop van een 2e stuk zelfs 

50% korting, natuurlijk op de laagste verkoop prijs. 

Geniet en profiteer komende week bij JETTEN mode.  
 

Reparatieverzoeken HEEMwonen direct naar de aan-

nemer 
 

Huurders melden hun reparatieverzoeken vanaf begin mei 

rechtstreeks bij de aannemer. Dit kan digitaal (via mijn-

HEEMwonen) of telefonisch. Als een huurder naar HEEMwo-

nen belt (via 045 645 44 44), komt hij via een keuzemenu 

rechtstreeks bij de aannemer terecht. Dit heeft als voordeel dat 

u direct een afspraak kunt inplannen, zonder tussenkomst van 

HEEMwonen. 


