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ABDIJ ROLDUC: HISTORISCH
GENIETEN!
Abdij Rolduc is een fraaie buitenplek aan 
de rand van Kerkrade en is tevens één van 
de UNESCO top 100 monumenten van 
Nederland. Schuif gerust aan voor 
bijzondere beleefmomenten: koffie en 
Limburgse vlaai, een abdijbiertje, een high 
tea, een lunch of diner zoals de Hertogen 
van Limburg dat gewend waren. In ABDIJ 
ROLDUC kunt u HISTORISCH 
GENIETEN van ’t SJUNSTE OP DE 
WELT!

BELEEF het VERLEDEN:
HISTORISCHE RONDLEIDING
Wilt u meer weten over de stichter Ailbertus 
en de Augustijner Koorheren? Wat deden 
de eerste Hertogen van Limburg op Rolduc? 
Waar werd de eerste steenkool ontgonnen? 
Laat u aan de hand van onze gids meenemen 
tijdens een rondleiding in het imposante 
verleden. 

Bezoek de MICRO-BROUWERIJ OF DE 
WIJNGAARD!
Naast de historische rondleiding door de 
abdij is het nu ook mogelijk om een 
rondleiding te reserveren met daarna een 
bezoek aan de micro-brouwerij of aan onze 
wijngaard. Kijk op onze website voor de 
data en de mogelijkheden.

KLOOSTERBRASSERIE
DE KANUNNIK: een verborgen parel!
De brasserie ademt de klassieke 
kloostersfeer in een hedendaags jasje. In de 
keuken worden seizoensgebonden pro-
ducten met kruiden uit eigen tuin bereid.  
U kunt er terecht om te lunchen, dineren of 
borrelen. Ook de high tea is een echte 
aanrader. Bij mooi weer is het heerlijk 
genieten op het terras in de pittoreske 
binnentuin met uitzicht op de imposante 
abdijkerk. Deze verborgen parel is het zeker 
waard ontdekt te worden!

TENTOONSTELLINGEN en
EXPOSITIES
In onze kruisgangen vindt elke maand een 
andere expositie plaats. Kijk voor de 
actuele expositie op onze website.

Abdij Rolduc | Hotel, restaurant & 
conferentieoord | Heyendallaan 82 | 
6464 EP KERKRADE | 045-5466888 | 
www.rolduc.com

ABDIJ ROLDUCActiviteiten in Kerkrade-West
8,11,15 en 18-7-2018: Historische 
rondleiding Rolduc
Zondag 1-7-2018: 20:00 u Sneak & Quiz 
Sneak Vue bioscoop
7 en 8-7-2018: El Mundo Fantasia Mondo 
Verde
Zondag 8-7-2017: 20:00 u Sneak & Quiz 
Sneak Vue bioscoop
Zondag 8-7-2018: 14:00 u Opening 
kunstproject WerkplaatsK
Woensdag 11-7-2018: 18:30 u RodaJC-
Alemannia Aachen
Donderdag 12-7-2018: 19:30 u Muse: 
Drones World Tour Vue Music
Donderdag 12-7-2018: 14:00 u Inloopdag 
mantelzorgers VH Hambos
Zaterdag 14-7-2018: 19:00 u RodaJC-KVC 
Westerlo
Zondag 15-7-2018: 20:00 u Sneak & Quiz 
Sneak Vue bioscoop
Zondag 15-7-2018: 13:00 u Presentatie 
imker GaiaZoo
15-7 en 19-8-2018: Historische rondleiding 
met bezoek aan wijngaard Rolduc
Woensdag 18-7-2018: Meerdere tijden 
Mamma Mia! Here wo go Again! Ladies 
Night Vue Bioscoop
Woensdag 18-7-2018: Seinwezendag ZLSM
10 en 27-7-2018 en 3 en 10-8-2018: 
Zoomeravonden GaiaZoo
Zondag 22-7-2018: 20:00 u Sneak & Quiz 
Sneak Vue bioscoop
Zaterdag 28-7-2018: 19:00 u Andre Rieu’s 
Concert Vue Music
Zondag 29-7-2018: 15:00 u Andre Rieu’s 
Concert Vue Music
Zondag 29-7-2018: 20:00 u Sneak & Quiz 
Sneak Vue bioscoop
Maandag 30-7-2018: 21:00 u Mission 
Impossible: Fall Out Block Buster Night Vue 
bioscoop
t/m 30-8-2018: Expositie Birgitta Vereecke 
Abdij Rolduc
Zondag 5-8-2018: 10:30 u Historische 
rondleiding Rolduc
Zondag 5-8-2018: 20:00 u Sneak & Quiz 
Sneak  Vue bioscoop
7 t/m 19-8-2018: Orlandofestival
Dinsdag 7-8-2018: 14:00 u The Book Club 
Vue Plus Vue bioscoop
Zondag 12-8-2018: 20:00 u Sneak & Quiz 
Sneak Vue bioscoop
Zondag 19-8-2018: 20:00 u Sneak & Quiz 
Sneak Vue bioscoop



Beleef een Fantasy 
Cosplay en Steampunk 
weekend in een 
schitterend familiepark 
met mooie tuinen, 
dieren en attracties! 
Kom in je mooiste 
costume en geniet van 
entertainment, live mu-
ziek, kampementen, 
workshops en gezellige 
marktkraampjes! Leuk 
voor jong en oud!

www.elmundofantasia.com
Koop dus snel je ticket incl. All you 
can eat

TCK ’54 toernooien
Wiertz Open
Het Open Toernooi vindt plaats in 
week 28 (in juli) en werd in 2017 
voor het tiende jaar op rij 
georganiseerd. Dit toernooi draagt 
de naam van de hoofdsponsor – de 
laatste edities werden gesponsord 
door Wiertz Company – en staat 
bekend als een van de gezelligste in 
de regio. Voor deelname (enkel- 
en/of dubbelspel in de speel-
categorieën 3 t/m 8) of vragen over 
dit toernooi kun je terecht bij de 
commissie die het organiseert: 
opentoernooi@tckerkrade54.nl.
Heton Klankstad Toernooi
Het Heton Klankstad Toernooi vindt 
plaats in week 34 (augustus) en werd 
in 2017 voor het vijftiende jaar op 
rij georganiseerd. Ook dit toernooi 
draagt de naam van de hoofdsponsor 
en mag zich eveneens elk jaar in veel 
belangstelling verheugen. Het 
toernooi is alleen bedoeld voor 
dubbelspel en kent de speel-
categorieën 30+ en 50+. Inschrijven 
kan via www.toernooi.nl. Met 
vragen kun je per e-mail terecht bij 
het organiseerde comité:
klankstadtoernooi@gmail.com.

Inloopdagen voor mantelzorgers 
Het Steunpunt voor Mantelzorgers 
organiseert maandelijks in Parkstad 
inloopbijeenkomsten.
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers 
kunnen er onder het genot van een 
kopje koffie hun verhaal vertellen of 
juist de zorgen even van zich 
afzetten. Aan de bijeenkomsten is 
maandelijks een thema gekoppeld. 
Voor de maand juli is dit voor alle 
gemeentes in Parkstad en Schinnen: 
Samen creatief bezig zijn.
In het kader van ontspanning willen 
we deze inloop anders vorm geven. 
We gaan creatief met spreuken aan 
de slag. Laat u verrassen.
In de maand augustus zijn er géén 
inloopbijeenkomsten.
Nadat het thema besproken is, 
kunnen algemene vragen met 
betrekking tot  mantelzorg gesteld 
worden, desgewenst individueel. 
Zorgt u voor een zieke of 
hulpbehoevende (thuis of in een 
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Westernieuws is een uitgave van
SND Uitgeverij Kerkrade.
Kopy voor de volgende uitgave 
augustus/september inleveren voor 
5 augustus a.s. 
Westernieuws@kerkrade-west.nl

Historische rondleiding door 
Abdij Rolduc op 8, 11, 15, 18 juli 
en 5 augustus.  Aanvang: zondag 
10:30u. In de schoolvakanties ook 
op woensdagmiddag om 16:00u. 
Prijs: €9,50 p.p. incl. 1 kop koffie / 
thee met een stuk Limburgse vlaai.  
  
Kunstproject CopyPaste/Remix
Op zondag 8 juli opent in 
Werkplaats K om 14.00 uur het 
eerste onderdeel van het kunst-
project CopyPaste/Remix.
In samenwerking met POST- en 
SCHUNCK* zijn kunstenaars 
uitgedaagd om deel te nemen aan 
twee exposities. De tweede ten-
toonstelling opent in augustus in het 
gemeentehuis in Heerlen.
In de kunst regeren authenticiteit en 
originaliteit. Kunstwerken moeten 
vooral een authentieke expressie 
van de persoonlijkheid van een 
kunstenaar weergeven. Wie als 
muzikant een nummer covert of als 
schilder een beeld uit een museum 
kopieert onttrekt zich aan deze 
categorieën. CopyPaste/Remix 
daagt kunstenaars uit om na te 
denken over deze thematiek. Eigen 
definities te ontwikkelen en dit te 

verzorgingshuis) dan bent u van 
harte welkom!
Aanmelden is niet nodig. Deelname, 
koffie en thee zijn gratis.
Kijk voor meer informatie op 
www.mantelzorgparkstad.nl
Telefoonnummer: 045-2114000. 
Datum: 12 juli en verder elke 
tweede donderdag van de maand 
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Locatie: Verpleeghuis Hambos, 
Multiruimte 2 (Beg. Grond),
Kapellaan 2, Kerkrade

Presentatie imker
De imker van GaiaZOO vertelt je op 
15 juli alles over het leven en het 
belang van honingbijen.
Honingbijen leven in een volk met 
vele honderden of duizenden bij 
elkaar. De baas is de koningin. Zij 
is de enige die eitjes legt. De meeste 
andere bijen zijn onvruchtbare 
vrouwtjes, de werksters. 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!
De imker vertelt je om 13.00 uur 
alles over tijdens deze leuke en 
interessante presentatie.

Seinwezendag ZLSM
Op woensdag 18 juli organiseert de 
Miljoenenlijn de Seinwezendag 
2018! Ieder die geïnteresseerd is in 
de klassieke beveiliging is van harte 
uitgenodigd. 
Tijdens deze Seinwezendag zullen 
we een uitgebreide blik achter de 
schermen geven van het seinwezen 
bij de Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij.
Het programma begint om 10.00 uur 
met ontvangst op Station Simpel-
veld met koffie (of thee) en een stuk 
Limburgse vlaai. Na de presentatie 
over klassieke seinen en verschil-
lende blokstelsels gaan we de vier 
seinposten bezoeken. Je krijgt daar 
ook de kans om het een en ander te 
bedienen en van dichtbij te bekijken.
Naast de reguliere treinen vinden er 
extra trein- en rangeerbewegingen 
plaats. Kosten voor deze dag 
bedragen € 25,00 per persoon. Dit 
is inclusief koffie/thee, vlaai, een 
lunch en natuurlijk een rit met de 
(stoom)trein.

tonen in beeld, vorm of geluid. 15 
kunstenaars uit de Euregio laten in 
Werkplaats K zien hoe zij hun 
opvatting hierover projecteren in 
hun werk. Hoe ethisch of juist 
onethisch zij hiermee omgaan.
Entree vrij. Na 8 juli nog te zien tot 
23 september. Geopend elke zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur.

Op 8 juli is er een historische 
rondleiding met bezoek aan de 
Rolduc micro-brouwerij. Tijdens 
deze rondleiding bezoekt u de 
abdijkerk met crypte en de 
rococobibliotheek en eindigt u met 
een kleine proeverij in de Rolduc 
brouwerij, waar de brouwer u iets 
over het brouwproces zal vertellen. 
Aanvang: 11:15 uur. Prijs: € 11,50 
per persoon incl. een kleine proeverij 
en hapjes. Aanmelden kan tot 
zaterdag 17:00 uur via:
receptie@rolduc.com of via 045-
5466888. 
 
El Mundo Fantasia
See the Fantasy, Cosplay & 
Steampunk World in Two Days! 
“…Imagination Comes Alive”!
Zaterdag 7 en zondag 8 juli 2018 
brengen wij de Fantasy, Cosplay en 
Steampunk wereld weer naar het 
mooie Zuid -Limburg in het 
prachtige familiepark Mondo Verde! 
7 Juli - 10.00h - 19.00h en 8 Juli - 
10.00h - 18.00h
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De seinposten zullen allemaal 
bemand zijn die dag. En er zullen 
vrijwilligers van de ZLSM zijn om 
de presentatie te houden, de groep te 
begeleiden en uitleg te geven.

GaiaZOOmeravonden
Geniet in de avonduren van de meest 
bijzondere dieren ter wereld! Op 
vrijdag 20 & 27 juli en op 3 & 10 
augustus is GaiaZOO tot 21 uur 
geopend. Er zullen wederom leuke 
activiteiten worden georganiseerd. 
Met een dagticket kun je de hele dag 
én avond genieten. Wil je alleen in 
de avonduren komen? Durf jij een 
kijkje te nemen in het binnenverblijf 
van de giraffen? Weet jij hoe hoog 
zo'n verblijf eigenlijk is? Of ben je 
benieuwd naar het binnenverblijf van 
de neushoorns? Tijdens de Gaia-
ZOOmeravonden kun je tot 20.00 
uur een kijkje gaan nemen in de 
binnenverblijven van deze dieren en 
kom je alles te weten over de 
bijzondere giraffen en de reusachtige 
neushoorns.
Dier(voeder)presentaties
Een dierverzorger vertelt je van alles 
over de dieren in GaiaZOO tijdens 
diverse dier(voeder) presentaties.
Wil je GaiaZOO nog beter leren 
kennen? Ga mee met de speciale 
avondrondleiding door de ZOO en 
leer nog meer over de dieren. Of 
breng eens een bezoekje aan de 
EduKar of het KraaienNest, waar je 

schedels, geweien en vachten kunt 
bekijken.
Kinderen kunnen zich heerlijk 
uitleven in GaiaZOO. Lekker spelen 
in de overdekte DinoDome; Europa's 
grootste indoor Dino Speelpark. Of 
wat dacht je van een ritje op de 
DinoCarrousel?
Tijdens de GaiaZOOmeravonden zijn 
de DinoDome en DinoCarrousel 
geopend tot 20.30 uur.
Eten & Drinken
Wil je écht ZOOmers genieten? 
Breng een bezoekje aan Gaia's 
Cocktailbar voor heerlijke ZOO-
merse drankjes.Op diverse plekken 
in de ZOO kun je genieten van 
LIVEmuziek. Voor lekkere hapjes 
kun je terecht bij de GaiaGrill. Of 
schuif aan bij een sfeervolle BBQ in 
Hof van Gaia (vooraf reserveren 
verplicht)
Abonnementhouders met een geldig 
GaiaZOO-abonnement hebben recht 
op toegang.

Expositie Birgitta Vereecke 
t/m 30 augustus in Abdij Rolduc 
expositie Birgitta Vereecke Haar 
werk zit tussen realistisch werk en 
impressionisme. Haar kracht zit in 
haar spontane handschrift, mensen op 
terrassen of pleinen. Vaak thema’s 
die in onze samenleving worden 
blootgelegd. Door haar reizen in 
verschillende landen, komen mens en 
dier terug in haar werk. 

  

Orlando Festival 2018 
Het Orlando Festival vindt wederom 
plaats van 7 t/m 19 augustus in abdij 
Rolduc. Alle lessen die op 
festivallocatie Rolduc gegeven 
worden zijn toegankelijk voor 
publiek, u kunt ook diverse lezingen 
bezoeken en elke dag vindt een 
namiddagconcert plaats in de Aula 
Minor. Kijk voor meer informatie op 
http://www.orlandofestival.nl.  

Historische rondleiding met 
bezoek aan de Rolduc-wijngaard 
op 15 juli en 19 augustus. 
Tijdens deze rondleiding bezoekt u 
de abdijkerk met crypte en de 
rococobibliotheek en eindigt u met 
een kleine proeverij in de Rolduc 
wijngaard, waar een winzer u iets 
over onze wijngaard en de wijn zal 
vertellen. Aanvang: 11:00 uur. Prijs: 
€ 8,50 per persoon incl. een kleine 
proeverij. Aanmelden kan tot 
zaterdag 17:00 uur via:
receptie@rolduc.com of via  045-
5466888. 

Zomermarkt georganiseerd door 
Junge Kreativ op de Cour van abdij 
Rolduc op 25 en 26 augustus. 
Aanvang: zaterdag 12:00u. tot 
19:00u., zondag 11:00u. tot 18:00u. 
Entree: € 2,00 per persoon. 

Abdijwijnfeest
Tijdens het jaarlijkse abdijwijnfeest 
op 26 augustus zal de nieuwe 
Rolduc wijn gepresenteerd worden. 
Aanvang: 15:00u. Plaats: Foyer. Kijk 
voor meer informatie op:
www.catharinagilde.nl.   

Continium discovery center
- CSI: Continium
Onlangs opende onze nieuwe 
expositie CSI: Continium. 
CSI: Continium is een misdadig 
leuke expositie waarin je kennis 
maakt met de historische 
vondst van ijsmummie Ötzi en 
het forensisch onderzoek dat 
volgde. Je onderzoekt het 
(k)oudste menselijk lichaam 
dat ooit in Europa is gevonden. 
Dankzij de laatste weten-
schappelijke onderzoekstech-

nieken heeft hij nog veel verhalen te 
vertellen.

Cube design museum
- Heaven or Hell?
Nog enkele maanden is dé ultieme 
schoenenexpositie te bezichten in 
Cube. Meer dan honderd  extra-
ordinary shoe designs geven je een 
uniek inkijkje in de ontwikkelingen 
op het gebied van schoenen: van de 
Manolo Blahniks uit Sex and the City 
tot de Vivienne Westwood’s 
waarmee Naomi Campbell viel op de 
catwalk.
- Passione Italiana: L’arte dell’ 
Espresso
Coffeelovers opgelet: de nieuwe 
expositie over espresso en Italiaans 
design neemt je mee op een tijdreis 
langs peperdure, indrukwekkende, 
antieke én wifi-gestuurde espresso-
machines en design serviezen door 
de decennia heen. Elke zondag proef 
je in de expositie echte espresso uit 
de legendarische Faema E61.

Columbus earth center - Nieuwe 
3D-voorstellingen!
- Tiny Giants 3D
Maak een levensechte reis naar een 
verborgen wereld en ontdek de 
verbluffende levens van kleine 
dieren die grootse avonturen beleven. 
Alleen door hun ingenieuze super-
krachten kunnen deze helden in leven 
blijven. Deze 3D-film is Nederlands 
gesproken en geschikt voor alle 
leeftijden.
- Planet Power 3D
Planet Power neemt je mee naar de 
geschiedenis van elektriciteit: van de 
eerste vonk gecreëerd door mens tot 
de huidige industriële energie-
centrales. Ontmoet de wetenschap-
pers die de wereld hebben veranderd, 
maar ook de pioniers van de 
toekomst.
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Culinaire zomerwandeling
Centrale voor Ouderen
Naar aanleiding van de positieve 
response op de culinaire zomer-
wandelingen van de afgelopen jaren, 
organiseren de Centrale voor 
Ouderen in Kerkrade, de Katholieke 
Bond van Ouderen (Afd. Kerkrade) 
en  Ouderenwelzijn Impuls samen 
wederom deze wandeling  op 
woensdag 5 september a.s.. De 
wandelroute is ca. 10 km. 
Deze route voert u langs diverse 
schitterende plekjes.   
Zowel de Centrale voor Ouderen, de 
Katholieke Bond van Ouderen afd. 
Kerkrade als Impuls stellen zich tot 
doel dat U, Uw familie, kennissen en 
vrienden van een gezellige en 
smakelijke middag  kunt genieten.
We starten vanaf  Zorgcentrum 
"Kling Nullet" Maria Gorettiplein 
24. Tel. 045-2114795 Inschrijven 
vanaf  12.30 uur en start om 13.00 
uur t/m 14.00 uur.
Dit is ook tevens het eindpunt. U 
kunt nu genieten van een aangekleed 
pasteitje en een consumptie.
De kosten voor deze gezellige tocht 
bedragen € 8,00  p.p., waarbij naast 
de wandeling de lekkernijen zijn 
inbegrepen. 
Op het rustpunt "West Hoes" 
voormalige Kerk in de Heilust na 
plus minus 5 km wordt U getrakteerd 
op koffie/thee en Limburgse vlaai.  
Indien U wenst deel te nemen aan de 
culinaire zomerwandeltocht gelieve 
u zich uiterlijk t/m 1 september 2018  
bij een van onderstaande adressen in 
te schrijven.
Optiek Bemelmans, Markt 28, 
Kerkrade, Telefoon: 045-5452618
Sigarenmagazijn Meertens, 
Zonstraat 75, Chevremont, 
Telefoon:045-5455105 
Drukkerij Schreurs, Graverstraat 68, 
Kerkrade-West, Telefoon: 045-
5413045
Chocolaterie Bruns, Veldhofstraat 
41, Eygelshoven. Telefoon: 5451861

C.v.O. Piet Schepers, Akerstraat 114, 
Kerkrade-West. Telefoon 045-
5410761 

Center Court bedreiging voor 
buurtvoorzieningen in West
De gemeente is bezig met het 
ontwikkelen van plannen voor de 
realisatie van een sportcomplex met 
sporthal, sportvelden en zwembad in 
het centrum van Kerkrade. De 
realisatie daarvan gaat echter over de 
rug van de bewoners in de wijken. 
De huidige voorzieningen in de 
buurten worden namelijk afgebroken 
en onze verenigingen en leerlingen 
zullen in de toekomst niet meer in de 
eigen wijk hun sport kunnen 
beoefenen. Het Bewonersplatform 
Kerkrade-West kan met deze 
negatieve ontwikkeling niet 
instemmen en heeft daarom de 
raadsleden van de Gemeente 
Kerkrade de volgende brief 
geschreven:

Aan de Raadsleden van de Gemeente 
Kerkrade

Mijnheer, Mevrouw,

Het Bewonersplatform Kerkrade-
West heeft kennis genomen van het 
concept voor het eventueel te 
realiseren Center Court in Kerkrade.
In het concept, met ontelbare 
aannames en losse eindjes zijn ons 
een aantal zaken opgevallen waarvan 
wij als bewoners van mening zijn dat 
ze nadelig zijn voor de inwoners van 
Kerkrade-West. Reden voor ons om 
daar uw aandacht voor te vragen.

Het aanbieden van persoonlijke 
beweeg- en voedingsinterventies 
voor burgers met obesitas, hart- en 
vaatziekten of diabetes. Men kan wel 
vinden dat het voor deze doelgroep 
beter is als men hun voedings- en 
leefpatroon wijzigt, maar in de 
praktijk zal het bij een handjevol 
burgers blijven die zich dit laten 
opdringen c.q. opleggen. Het actief 
benaderen van deze groep is wellicht 
ook in strijd met de huidige 
privacywetgeving.

De stelling dat de sporthal Kerkrade-
West geen wijkfunctie meer heeft 
kunnen wij niet onderschrijven. De 

huidige gebruikers zowel school als 
verenigingen hebben allen hun 
wortels in de wijk Kerkrade-West. 
Sluiten van de sporthal heeft dan ook 
verstrekkende gevolgen voor de 
wijk. Jarenlang is het beleid van 
gemeente en partners gericht geweest 
op het realiseren en in stand houden 
van voorzieningen op wijkniveau. 
Het weghalen van de laatste grote 
binnensportvoorziening in de wijk 
Kerkrade-West staat daar haaks op. 
Door het vergroten van de afstand 
naar de sportvoorziening toe zullen 
o.i. niet meer maar minder mensen 
gaan sporten. Bewoners die actief 
willen sporten doen dat het liefst in 
hun eigen woonomgeving.
Leerlingen van de BSO Arcadia die 
nu gebruik maken van de 
naastgelegen sporthal krijgen door 
tijdverlies in dit plan óf minder 
lesuren óf minder sporturen. De 
kosten van georganiseerd busvervoer 
zal ieder jaar terugkomen op de 
gemeentebegroting.

Elke gemeente zal haar eigen meest 
geschikte locatie hebben voor het 
toepassen van het Center Court 
concept. In Kerkrade kwam vanuit 
de gemeente het dringende verzoek 
hiervoor het Atrium-terrein in 
overweging te nemen. Deze vorm 
van wensdenken komt een objectieve 
keuze niet ten goede. Wij zijn ervan 
overtuigd dat er in Kerkrade 
meerdere locaties zijn die voor het 
Center Court Concept in overweging 
genomen moeten worden. Met name 
het voormalige Campusgebouw met 
bijbehorende sportvelden en sporthal 
aan de Spekhofstraat. Voor relatief 
weinig geld kan Kerkrade een topper 
toevoegen en daar van de Big-Five 
een Big-Six maken.

Mogen wij u vragen bovenstaande 
opmerkingen mee te nemen in de 
besluitvorming.
w.g. Met vriendelijke groet,
De leden van het Bewonersplatform 
Kerkrade-West

Wilt u als bewoner van Kerkrade-
West reageren? Stuur dan een mail 
naar bewonersplatform@kerkrade-
west.nl

Pas op voor nepmail MijnOverheid
Criminelen hebben bedriegelijk echt 
uitziende valse e-mails rondgestuurd 
die afkomstig lijkt van MijnOverheid.

De nepmail meldt dat er een nieuw 
bericht klaarstaat in de Berichtenbox 
op MijnOverheid. De link in de mail 
zou verwijzen naar deze officiële 
overheidswebsite. De site achter de link 
is echter nep. Doel van de afzenders is 
om DigiD inloggegevens te be-
machtigen.

Het onderwerp van de mail is ‘Bericht 
van Belastingdienst in uw 
Berichtenbox op MijnOverheid’.
Opvallend is dat de voor- en 
achternaam van de ontvanger in de 
aanhef van de mail staan. Daardoor 
lijkt de mail betrouwbaar.

Het is duidelijk dat de criminelen hun 
best hebben gedaan de site zo echt 
mogelijk te laten lijken. Zo begint de 
URL met mijnoverheid, maar dat is 
slechts het subdomein. Ook is de URL 
voorzien van een groen slotje.

Advies
Deze e-mail is een goede imitatie van 
berichten die daadwerkelijk vanuit 
MijnOverheid worden verstuurd. 
Mocht je een mail krijgen die van 
MijnOverheid lijkt te zijn, klik dan niet 
op de link maar typ het webadres 
(mijn.overheid.nl) zelf in op de 
adresbalk, zodat je zeker weet dat je op 
de juiste site bent.

Kijk voor voorbeelden van de mail en 
de site op Fraudehelpdesk.nl.


