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Het nieuwe programma voor de 
Cultuuravond West is bekend. Van 
krimp tot kunst, van creatieve energie 
tot maatschappelijke betrokkenheid: 
er is weer een heel divers pakket 
samengesteld voor alle liefhebbers.
Op donderdag 1 maart komt kunst-
historicus Luc Laudy naar Kerkrade-
West om ons mee te nemen in een 
virtuele wandeling door het rijke 
Rome. De stad kent een culturele 
geschiedenis waar veel kerken, 
imposante gebouwen, beelden en 
pleinen deel van uitmaken. De 
monumenten ademen rijkdom en 
historie. Als u van kunst en cultuur 
houdt mag Rome niet op uw lijst 
ontbreken. 
De Cultuuravond West vindt plaats in 
het gebouw Werkplaats K op de 
Elbereveldstraat 105. Inloop is om 
19.00 uur en duurt van 19.30 tot 21.30 
uur. Toegang is €2,50, incl 
koffie/thee. Wil je meer weten, schrijf 
dan een email naar:
cultuuravondwest@gmail.com of bel 
Kitty Crombach op 06 1550 1032.

Cultuuravond West is een samenwer-
king van VAZOM, WerkplaatsK  en 
het Bewonersplatform Kerkrade
West en wordt mogelijk gemaakt door 
een stimuleringsbijdrage van de 
Gemeente Kerkrade.
De resterende data voor het 4e seizoen 
zijn: 19 april en 14 juni 2018.

CULTUURAVOND WEST
Virtuele reis door Rome

Evenementen in Kerkrade-West
t/m 25-2-2018: Expositie Limburgse 
Kunstkring Rolduc
Zondag 18-2-2018: 12.30 u RodaJC-
FC Utrecht PL Stadion
Dinsdag 20-2-2018: 14.00 u The Big 
Sick Vue Plus Vue Bioscoop
Vrijdag 23-2-2018: 18.30 u Kobiety 
Mafii – Poolse Film Vue Bioscoop
Zaterdag 24-2-2018: 18:00 u Kobiety 
Mafii – Poolse Film Vue Bioscoop
Zondag 25-2-2018: 10.00 u 
Kinderwoorddienst Firenschat
Woensdag 28-2-2018: 18.45 u De 
Wilde Stad – Vue Docs Vue Bioscoop
Woensdag 28-2-2018: 20.15 u The 
Winters Tale – Vue Ballet Vue 
Bioscoop
Donderdag 1-3-2018: 19.30 u 
Cultuuravond West WerkplaatsK
Vrijdag 2-3-2018: 20.00 u RodaJC-
Heracles PL Stadion
Zaterdag 3-3-2018: 20.00 u Sila 
Rodahal
Zondag 4-3-2018: 12.00-13.00 u 
Open rondleiding GaiaZoo
Zondag 4-3-2018: 15.00 u Orpheo 
Concert Minor Rolduc
Woensdag 7-3-2018: 16.00 u High 
Tea Firenschat
Zaterdag 10-3-2018: 20.45 u 
RodaJC-Sparta PL Stadion
Zondag 18-3-2018: 10.00 u 
Kinderwoorddienst Firenschat
Woensdag 21-3-2018: 
Gemeenteraadsverkiezingen
Vrijdag 23-3-2018: Dialekoavend d'r 
Wauwel Sjtaater Hoes
Zondag 25-3-2018: 10.00 u 
Kinderwoorddienst Firenschat
Woensdag 28-3-2018: 13.00 u 
Lentewandeling CvO Kantine RKTSV
Zondag 1-4-2018: 1e Paasdag
Maandag 2-4-2018: 2e Paasdag
7,8,13,14-4-2018: Bikini's en 
broadwoeësj TV Frohsinn Heidsjer 
Treff
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Expositie Limburgse
Kunstkring (t/m 25 februari)
De Limburgse Kunstkring is 
een kunstenaarscollectief dat in 
1910 is opgericht. De aange-
sloten leden hebben over het 
algemeen een professionele 
opleiding in de beeldende kunst 
genoten. Kenmerkend voor het 
werk van de leden is het creëren 
van eigentijdse kunst met een 
persoonlijk karakter. In tegen-
stelling tot het verleden, neigen 
de huidige leden in het 
algemeen naar een meer 
abstracte weergave van de 
werkelijkheid. Dagelijks gratis 
te bezichtigen in de kruisgangen 
van Rolduc. Kijk voor meer 
informatie op de website van de 
Limburgse Kunstkring.

Op zondag 25 februari 
gedenken Bob en Louise 
Olmeyer-Blockholz wonende in 
Massabiellestraat op de Gracht 
dat ze 50 jaar geleden in het 
Huwelijksbootje stapten.
Zij vieren dit met familie en 
vrienden op zaterdag voor-
afgaande in HEIDSJER TREFF.
Op zondag zelf om 11.15 uur 
wordt er een plechtige Hoogmis 
gevierd uit dankbaarheid in de 
St. Martinuskerk van Spek-
holzerheide die opgeluisterd 
wordt door het Kerkelijk 
Zangkoor St. Rochus waarvan 
Bob actief lid is. Fijn als velen 
deze viering met hen mee vieren.

Kinderwoorddiensten 
parochie Terwinselen: 'Tijd 
voor verhalen'
Dit jaar niet in de parochiekerk 
van Terwinselen, maar in de 
kapel van 'Zorgcentrum 
Firenschat', komen de kinderen 
in de Vastentijd een aantal keer 
samen voor een eigen 
kinderwoorddienst tijdens de 
HH.Missen. De kinderen 
luisteren, kijken en knutselen 
rondom het vastenthema: 'Tijd 
voor verhalen'. Tijdens de eerste 
bijeenkomst op de 2e Vasten-
zondag 25 februari om 10.00 
uur krijgen de kinderen een kort 
DVD filmpje te zien over 
Zambia. Met een aantal 
moeders staan de kinderen stil 
bij het thema: 'Wat is veel?' Dat 
is een interessante vraag. Wat is

Westernieuws is een uitgave van
SND Uitgeverij Kerkrade.

veel in Nederland of in Zambia? 
Op de 5e Vastenzondag 18 
maart om 10.00 uur praten de 
kinderen verder rondom het 
thema: 'Help een ander'. Dat lijkt 
allemaal zo gemakkelijk, maar 
dat is het zeer zeker niet! De 
kinderen die op deze zondag in 
de kapel aanwezig zijn krijgen 
een palmpaasstok mee naar huis 
als zij met Palmzondag ook naar 
de kapel komen. Palmzondag 
wordt gevierd op 25 maart om 
10.00 uur. Deze viering is 
afgestemd op de kinderen. Aan 
het einde van de viering kunnen 
zij paaseieren verven.  Al deze 
kindervieringen mogen een 
opstapje zijn als voorbereiding 
op Pasen. 

Open Rondleiding
Ga op pad met een ervaren 
GaiaGids, bewonder de dieren en 
luister naar alle leerzame en 
leuke dierenweetjes!
Wanneer: 4 maart 2018 Tijdstip: 
Van 12.00 tot 13.30 uur 
Start:Restaurant Plateau van 
GaiaBerberaap GaiaZOO
Deze ontdekkingsreis is in elk 
jaargetijde een belevenis; 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 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 betekent 
deze rondleiding een bijzondere 
verrijking van je bezoek!
Vooraf inschrijven voor deze 
rondleiding is niet mogelijk (vol 
= vol)
Op reis door GaiaZOO zoals je 
nog niet eerder deed!

Activiteiten aanbod in 
Wijkzorgcentrum Firenschat:
Vrijdag 16 februari om 15.00 
uur in de kapel, viering met 
askruisje.
Zondag 18 februari om 18.00 
uur muziekavond in het 
restaurant.
Woensdag 21 februari om 
18.00 uur Filmavond in de kapel.
Vrijdag 23 februari om 16.30 
uur frieten avond in het 
restaurant, tegen betaling.

Zondag 25 februari om 18.00 
uur kienen in het restaurant, 
tegen betaling.
Dinsdag 27 februari om 14.00 
uur tot 17.00 uur snuisterijen 
verkoop, in de lounge.
Woensdag 28 februari om 
18.00 uur Filmavond in de kapel.
Vrijdag 2 maart om 15.00 uur 
Kruisweg in de kapel.
Zondag 4 maart om 18.00 uur 
muziekavond in het restaurant
Woensdag 7 maart om 18.00 
uur filmavond in de kapel.
Vrijdag 9 maart om 15.00 uur 
Kruisweg in de kapel.
Zondag 11 maart om 18.00 uur 
kienen in het restaurant, tegen 
betaling.
Woensdag 14 maart om 10.00 
uur verkoop Nachtmode 
Leandora in de kapel.
Woensdag 14 maart om 18.00 
uur filmavond in de kapel. 
Vrijdag 16 maart om 15.00 uur 
Passieviering in de kapel.
Zondag 18 maart om 18.00 uur 
muziekavond in het restaurant.
Vrijdag 23 maart om 16.30 uur 
frieten avond in het restaurant, 
tegen betaling.

Zondag 25 maart om 18.00 uur 
kienen  in het restaurant, tegen 
betaling.
Maandag 26 maart om 10.00 
-12.00 uur H&M mode kleding 
verkoop in de Kapel.
Dinsdag 27 maart om 14.00 - 
17.00 uur snuisterijen verkoop 
in de lounge.
Dinsdag 27 maart om 19.00 uur 
extra bezinning/boete viering in 
de kapel.
Woensdag 28 maart om 18.00 
uur filmavond in de kapel.
Vrijdag 30 maart om 14.00 uur 
extra viering goede vrijdag in de 
kapel.
Zaterdag 31 maart om 16.45 
uur Paaswake in de kapel

High tea in ons restaurant 
Sjaater Tsimmer, op Woensdag 
7 maart, aanvang 16.00 uur. 
Diverse lekkernijen met gepaste 
muzikale ondersteuning,  laat u 
verrassen! Deze High tea kost € 
15 euro per persoon. Bij 
aanmelding in het restaurant, 
gelieve dit bedrag te betalen. 
Aanmelden kan tot 21 februari. 
Wij hopen u te mogen begroeten 
op een van onze activiteiten.
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Sila
Op zaterdag 3 maart 2018 in de 
Rodahal vanaf 20.00 uur Sila, een 
van de populairste artiesten van 
Turkije. 
Sila staat al lange tijd aan de top 
van de Turkse muziekwereld. Als 
zangeres, producer en 
tekstschrijver werkt ze samen 
met vele beroemdheden. Grote 
bekendheid kreeg ze in 2007 toen 
haar debuutalbum Sila werd 
uitgeroepen tot beste album van 
het jaar. Met haar onmiskenbare 
stemgeluid en diepzinnige 
nummers brak ze internationaal 
door met het album Shaker. Ze 
won vele prestigieuze prijzen en 
bleef zich muzikaal ont-
wikkelen. 

Orpheo concertreeks 4 maart 
2018
De stichting Euriade organiseert 
elk jaar de Orpheo concertserie: 
het Euriade-podium voor jonge 

kunstenaars. De concerten vinden 
plaats in de Aula Minor van Abdij 
Rolduc om 15:00 uur. De entree 
bedraagt € 12,50. Kijk voor meer 
informatie op de website van de 
Euriade

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 bloeddruk-metingen. 
Woensdag 7 maart is men tussen 
10.00 en 15.00 uur welkom, een 
afspraak maken is niet nodig. Het 
adres van de Meander Winkel is: 
Kerkrade, 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 
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 
medewerkers kunnen geen 
medisch advies aan de meting 
verbinden. Bij afwijkende 
waarden kan contact opgenomen 
worden met een huisarts. Kijk 
voor meer informatie op vegro.nl 
of bel gratis naar 0800 – 2 88 77 
66.

Dialekoavend
Ing kier in ’t joar haode vier inne 
dialekoavend. Óp ós dialek-
oavende treëne hoopzechlieg 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 moez-
ziekaliesje 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.
D’r nieëkste dialekoavend is óp 
d’r : 23 meëts 2018 in ’t Sjtaater 
Hoes.
De kate kómme in d’r 
vuurverkoof óp de vuur-
verkoofadresse: D’r Heidsjer 
Tref, Bóchjesjef ”De Mijnlamp” 
aan de Jraversjtroas 68, 
Blommejesjef Tamara an de 
Heiveldsjtroas 123 en bij de 
mitjelieder van d’r verain. 
Mieëtstens zunt de kate noa e 
paar daag oesverkaod.

Lentewandeling Centrale voor 
Ouderen
Naar aanleiding van de positieve 
response op de lente wandelingen 
van de afgelopen jaren 
organiseren de Centrale voor 
Ouderen in Kerkrade, de 
Katholieke Bond van Ouderen 
afd. Kerkrade en Welzijns 
organisatie Impuls samen 
wederom deze wandeling op 
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woensdag 28 maart 2018. 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 Kantine 
Voetbalvereniging RKTSV 
Seghemanstraat 30 te Kerkrade-
West. Vertrek wandeling 13.00 
t/m 14.00 uur en de kosten 
bedragen € 6,50 per persoon, te 
betalen bij aanmelding, zie 
onderstaande inschrijfadressen. 
Inbegrepen bij deze mooie 
wandeling,  op rustplaats Kantine 

Hoofdkantoor Meander Minc-
kelerstraat 2 Landgraaf  heerlijke 
soep met stokbrood en op het 
eindpunt Kantine Voetbal-
vereniging  RKTSV koffie en 
Limburgse vlaai. Inschrijven 
voor deze wandeling kan tot en 
met 23 maart a.s. bij de volgende 
inschrijfadressen:
Drukkerij Schreurs, Graverstraat 
68 Kerkrade West. Tel. 5413045
Kantine RKTSV, Seghe-
manstraat 30 Kerkrade West. Tel. 
5411030. C.v.O. Piet Schepers, 
Akerstraat 114, Kerkrade West. 
Tel. 5410761

Pasen in Abdij Rolduc!
1e Paasdag zondag 1 april kunt 
u in onze abdij heerlijk genieten 
van een uitgebreid brunchbuffet 
à € 32,50 per persoon (kinderen 
€ 15,00). De brunch begint om 

12:30 uur. U kunt de brunch 
uitbreiden met vooraf een 
historische rondleiding (5,00 per 
persoon voor de rondleiding), die 
om 11:00 uur begint. 's Avonds 
serveren wij een 4-gangen 
Paasmenu à € 37,50 in onze 
brasserie (maar u kunt ook à la 
carte dineren). U kunt kiezen 
voor een tafel om 17:00 of om 
20:15 uur.  
2de Paasdag maandag 2 april 
kunt u in onze brasserie à la carte 
dineren of kiezen voor het 
weekmenu.
Reserveren voor de brunch en de 
diners kan via
receptie@rolduc.com of bel 045-
5466888. Wilt u ook overnachten 
met Pasen? Boek dan ons 
tweedaags of Driedaags Paas-
arrangement in ons Abdijhotel! 

Bikini’s en broadwoeësj
Een doldwaze klucht in 3 
bedrijven in het Kerkraads 
dialect.
De titel luidt: “Bikini’s en 
broadwoeësj” en de vertaling in 
het Kerkraads dialect is van 

Bertie Vermeersch en de regie is 
in handen van Fien Tans.”
Voor de verandering spelen we 
nu eens niet in een woonkamer, 
keuken of hotel, maar op een 
heus strand. We nemen u mee 
naar …  Kirchroa an zieë!

Uitvoeringen van Toneelver-
eniging Frohsinn 1904 in april 
2018 in ’t Heidsjer Trefpunt 
(Patronaatstraat 19 Kerkrade).
Wie d’r janse krempel noen inee 
zitst, ziet uur bij de oesveuroenge 
van d’r Frohsinn
óp d’r 7e, 8e, 13e en 14e april 
2018 in d’r Heidsjer Tref.
Aavank van de oesveuroenge is 
20.00 oer en d’r zaal jeet óp um 
19.00 oer.
Vuurverkoofadresse: Drukkerij 
Schreurs, Graverstraat 68, 
Spekholzerheide, Primera, 
Carboonplein 36, Spekhol-
zerheide, Herenkapper Armati, 
Heerlenersteenweg 1A 8, 
Spekholzerheide en Heidsjer 
Trefpunt, Patronaatstraat 19, 
Spekholzerheide. Kate rezervere: 
06-18370787 | Itrit € 8,50.

IMPULS, Aangiftecampagne 
2018. 
Het BelastingTeam van Impuls 
helpt u indien u aan de 
voorwaarden voldoet bij het 
invullen van uw aangifte. Deze 
hulp wordt verleend vanuit de 
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diverse wijkpunten van Impuls in 
de gemeente Kerkrade. Voor 
Kerkrade West is dit ’t Sjtaater 
Hoes. U kunt ook op andere 
locaties terecht. 

Uw aangifte inkomstenbelasting 
een ramp?
Je kent hem wel. De blauwe 
envelop.
Je wordt uitgenodigd aangifte te 
doen. Digitaal. 
Volgens de Belastingdienst een 
fluitje van een cent. Zij hebben al 
veel voor je ingevuld, alleen nog 
controleren en dan een klik op de 
knop om te verzenden.
Maar je hebt helemaal niets met 
computers. Je hebt er zelfs geen. 

Wat nu?
Als je aan bepaalde voorwaarden 
voldoet, staat het BelastingTeam 
van Impuls voor jou klaar om je 
te helpen.
En ook als in de brief in de 
envelop staat dat je geen aangifte 
hoeft te doen zou het toch wel 
eens zo kunnen zijn dat het loont 
dit wel te doen. 
De Belastingdienst heeft veel 
gegevens van je maar ze weet niet 
alles. Heb je bijvoorbeeld veel 
zorgkosten gemaakt in 2017 dan 
zou het best mogelijk kunnen zijn 
dat je geld terug kunt krijgen. 
Ook dan kan het BelastingTeam 
je helpen als je aan de 
voorwaarden voldoet. 
Je komt voor deze gratis hulp in 
aanmerking als je 55 jaar of 
ouder bent; in Kerkrade woont; 
een maximum bruto verzamel-
inkomen tot €20.000,= (alleen-
staanden) of tot €25.000,= (voor 
gehuwden en fiscaalpartners) 
hebt; je spaartegoeden niet hoger 
dan €25.000,= (alleenstaanden) 
of tot €50.000,= (voor gehuwden 
en fiscaalpartners) zijn.

Wil je een afspraak maken?
Dit kan telefonisch op het 
nummer (06)47842404 in de 

periode van 20 februari tot en met 
15 maart 2018 op dinsdag-, 
woensdag- en donderdagochtend 
tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

Stichting K.A.N.S.
In Nederland en met name in de 
Parkstad-gemeenten leven nog 
steeds een groot aantal gezinnen 
in relatieve armoede. Deze 
gezinnen, die leven van € 35,00 
per week,  hebben geen geld over 
om noodzakelijke goederen aan 
te schaffen of te vervangen. De 
kinderen van deze gezinnen zijn 
daarvan de dupe omdat ze niet 
kunnen meedoen met 
leeftijdgenoten op school, er 
binnen het gezin geen geld is voor 
speelgoed, kleding of vakantie. 
De Stichting K.A.N.S. ziet het als 
zijn maatschappelijke taak om 
zich in te zetten voor de rechten 
van deze kwetsbare groep 
kinderen en gezinnen in Zuid-
Limburg. Maak kennis met de 
stichting K.A.N.S. in onze 
ruilwinkel aan de Akerstraat 59 
te Spekholzerheide en bouw mee 
aan een samenleving waar binnen 
deze kinderen in vrijheid en 
veiligheid zich kunnen ont-
wikkelen en ontplooien.

Center Court
In onze volgende uitgave ruimte 
voor de mogelijk negatieve 
gevolgen van het Center Court 
voor de leefbaarheid in de wijk.

Kaartcompetitie
In Kerkrade wordt door de 
Centrale voor Ouderen een 
kaartcompetitie kwajongen 
georganiseerd De competitie 
bestaat uit 28 wedstrijden. 
Hieraan nemen acht teams deel 
(Heilust, Ons Genoegen 
Eygelshoven, Haanrade, Holz, 
Bleyerheide, Ovada en De 
Belschkes (Cafe d’r Belg) en 
Hei/Bley (combinatie van Heilust 
B en Bleyerheide).

Iedere maandag (behalve als de 
maandag een zondag is) wordt er 
in verschillende locaties een 
wedstrijd gespeeld. Deze 
competitie duurt van september-
mei. Zowel dames als heren 
kunnen voor nadere informatie 
terecht bij Pierre Derksen. 
Telefoon 045-5459496 of 06-
12090000. E-mail:
pmjderksen@home.nl

COMPETITIE
In de kaartcompetitie zorgde 
Ovada in ronde 16 voor een 

verrassing. Het puntloze Ovada 
wist het zeer sterke Oad Haander 
2e in de stand) een gelijkspel af 
te dwingen 32-32. Het was tevens 
het eerste punt voor Ovada deze 
competitie. Hei-Bley verraste 
eveneens met een nipte 34-30 
overwinning op Holz.
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Nieuwe toekomst voor 
Campus Kerkrade

Het college van 
burgemeester en 
wethouders van de 

gemeente Kerkrade heeft 
besloten om de Campus te 
herstellen. Op woensdag 21 
februari zal hierover gesproken 
worden in de commissie-
vergadering van Grondgebied en 
Economische Zaken. De 
gemeenteraad zal uiteindelijk 
besluiten of het ingediende 
herstelplan wordt uitgevoerd.

"We werken al jaren aan een 
oplossing voor de Campus. Het 
was een ingewikkeld en complex 
dossier. Ik ben blij dat er nu weer 
toekomst is voor dit prachtige 
multifunctionele gebouw. Ik 
hoop dan ook dat de 
gemeenteraad het collegebesluit 
onderschrijft zodat we snel aan 
de slag kunnen", zegt wethouder 
Jo Bok (Vastgoed).

Onderzoeken
De afgelopen jaren is het gebouw 
door diverse deskundigen 
onderzocht. Dit leidde echter niet 

tot een eenduidig advies 
waardoor de gemeente de deuren 
van de Campus gesloten moest 
houden. Inmiddels zijn de experts 
het erover eens dat het gebouw 
veilig is maar dat er wel 
bouwkundige verbeteringen 
nodig zijn om het weer in gebruik 
te nemen. Hierbij moet gedacht 
worden aan een sterkere 
verankering van wanden en 
vloeren maar ook aan 
cosmetische ingrepen zoals het 
aanbrengen van een nieuwe 
coating op de vloeren. Als de 
gemeenteraad op 7 maart instemt 

met de plannen, zullen de 
werkzaamheden zo spoedig 
mogelijk starten.

Nieuwe invulling
Hoe de nieuwe invulling er exact 
gaat uitzien, is nog niet bekend. 
De afgelopen periode hebben 
zich reeds belangstellenden 
gemeld die het gebouw willen 
kopen of exploiteren. De 
komende maanden wordt de 
haalbaarheid van de ideeën nader 
onderzocht.  


