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De bewoners van Kerkrade-West en 
omgeving kunnen op zondag 27 mei  
a.s. genieten van de negende wandeling 
van de nieuwe wandelreeks Wandelen 
in Kerkrade.
De presentatie van de “Historische 
route”  start om 14.00 uur op het Plein 
te Spekholzerheide  met een wandeling 
langs historische plekjes in de omgeving 
van Kerkrade-West. 
De Historische route is een 
stadswandeling van ongeveer 7 km lang 
met weinig hoogte verschillen. Ook 
voor mensen met rollator of 
kinderwagen is de route een fijne 

manier om hernieuwd kennis te 
maken met de mogelijkheden van 
eigen buurt en omgeving. Aan 
deelname zijn geen kosten verbonden. 
Halverwege de wandeling zijn we te 
gast bij Kasteel Erenstein voor een 
kopje koffie met vlaai.
De “Historische route” leidt ons langs 
historische plekken in Spekhol-
zerheide, Heilust, Kaalheide en 
Dentgenbach.
Deze route is samengesteld door het 
Bewonersplatform Kerkrade-West en 
het geheel is uitgewerkt in een 
prachtige functionele wandelgids. 
De wandelgidsen Wandelen in 

Kerkrade zijn gratis verkrijgbaar bij: 
Stadskantoor Kerkrade,  VVV-
Kerkrade, Bibliotheek Kerkrade-
Centrum, Bibliotheek Kerkrade-West, 
Postkantoor Graverstraat, Botanische 
Tuin Terwinselen en Ruilwinkel 
Eygelshoven (Wandelgids nummer 9 
ná 27 mei). 
Alle routes zijn ook gratis te 
downloaden via onze website 
www.kerkrade-west.nl
Voor verdere informatie kunt u terecht 
bij een van de leden van het 
Bewonersplatform Kerkrade-West. 
bewonersplatform@kerkrade-west.nl

BUURTWANDELINGActiviteiten in Kerkrade-West
20 en 27-5-2018: Historische rondleiding Rolduc
t/m 30-5-2018: Expositie Kort & Krachtig 
Kruisgangen Rolduc
Woensdag 15-5-2018: 14:00 Darkest Hour Vue 
Plus VUE
Donderdag 16-5-2018: 21:30 Deadpool 2 
Marathon VUE
Zondag 20-5-2018: va. 10:00 Annie M.G. 
Schmidt Dag Kids VUE
Zondag 20-5-2018: 20:00 Sneak Preview & Quiz 
Sneak Preview VUE
Zondag 20-5-2018: 11:15 Historische rondleiding 
Rolduc
20 en 21-5-2018: Ikonen expositie Kruisgangen 
Rolduc
Zaterdag 26-5-2018: Operaconcert Mannenkoor 
David PLT-HUB
26 en 27-5-2018: Dieseldagen ZLSM
Zondag 27-5-2018: 14:00 Buurtwandeling start 
Plein Spekholzerheide
Zondag 27-5-2018: 20:00 Sneak Preview & Quiz 
Sneak Preview VUE
Zondag 27-5-2018: 11:15 Historische rondleiding 
Rolduc met bezoek microbrouwerij
Zondag 27-5-2018: Voorjaarsfair Botanische tuin
Dinsdag 29-5-2018: 14:00 The Leisure Seeker 
Vue Plus VUE 
Donderdag 31-5-2018: 19:30 2001: A Space 
Odyssey Vue Classic VUE 
t/m 30-6-2018: Expositie Ariadne Leefoge Rolduc
1,2,3,7,8 en 9-6-2018: Jeugdtoernooi fckw
Zondag 3-6-2018: 20:00 Sneak Preview & Quiz 
Sneak Preview VUE
Maandag 4-6-2018: Pinksterbraderie 
Spekholzerheide
Dinsdag 5-6-2018: Symposium Gaia Nature Fund
Woensdag 6-6-2018: 00:01 Jurassic World: 
Fallen Kingdom Block Buster Night VUE
Zaterdag 9-6-2018: 13:00 Marathon Jurassic 
World Vue Marathon VUE
Zondag 10-6-2018: 20:00 Sneak Preview & Quiz 
Sneak Preview VUE
Zondag 10-6-2018: 11:15 Historische rondleiding 
Rolduc met bezoek Microbrouwerij
Dinsdag 12-6-2018: 14:00 Breathe Vue Plus VUE
Dinsdag12-6-2018: 20:15 Swan Lake / het 
Zwanenmeer Vue Ballet VUE
Woensdag 13-6-2018: 20:00 Ocean’s 8 Ladies 
Night VUE
Donderdag 14-6-2018: Lezing Doris Schillings 
WerkplaatsK
15,16 en 17-6-2018: Pinkpop Megaland 
Landgraaf
Zondag 17-6-2018: 20:00 Sneak Preview & Quiz 
Sneak Preview VUE
Zondag 17-6-2018: 11:00 Historische rondleiding 
Rolduc met bezoek aan wijngaard 
Zondag 17-6-2018: Nostalgiedag ZLSM
Dinsdag 19-6-2018: 14:00 Swan Lake / Het 
Zwanenmeer Vue Ballet / Encore VUE
Zondag 24-6-2018: 20:00 Sneak Preview & Quiz 
Sneak Preview VUE
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Westernieuws is een uitgave van
SND Uitgeverij Kerkrade.
Kopy voor de volgende uitgave juli 
inleveren voor 20 juni a.s. 
Westernieuws@kerkrade-west.nl

Continium discovery center
In deze nieuwe expo CSI: 
Continium – ontrafel het ijs-
koude mysterie ga je als een 
echte rechercheur aan de slag 
om een moordmysterie op te 
lossen. Vanaf 1 juni te bezoeken 
in Continium in Kerkrade.

Cube design museum 
-Koffieleuten, designfanaten en 
Italië-gangers halen hun hart op 
in de expositie  Passione 
Italiana: L’arte dell’Espresso 
waar peperdure, antieke en wifi-
gestuurde espressoapparaten je 
laten proeven aan de wereld van 
espresso en Italiaans design.
-Fashionista’s en schoenenver-
zamelaars mogen Heaven or 
hell?, de iconische schoenen-
expositie niet missen. Bewon-
der de favoriete stappers van 
Marilyn Monroe en het 
beroemde paar waarmee Naomi 
Campbell onderuitging op de 
catwalk. 

een kraam van 
Painted Dog 
Conservation. Je 
kunt er allerlei 
leuke Afrikaanse 
spulletjes kopen; 
van strikkenkunst 
tot houtsnijwerk 
(gemaakt door de 
lokale bevol-
king), maar ook 
T-shirts en sleu-
telhangers. Alle 
inkomsten komen 
ten goede aan de 
bescherming van 
de bedreigde 
Afrikaanse wilde 
hond in Zim-
babwe.

Historische
rondleiding met 
bezoek aan de 
Rolduc-wijngaard 
Tijdens de rondleiding op 20 mei 
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.

Operaconcert “Verdi & Co”
Mannenkoor David Spekhol-
zerheide organiseert op 26 mei 
a.s., in samenwerking met het 
Voerendaals Mannenkoor, een 
operaconcert in het vernieuwde 
Parkstad Limburg Theater te 
Kerkrade. Beide koren vormen 
bij deze gelegenheid één koor 
van om en nabij 70 man.
Het belooft een boeiende uitvoering te 
worden, waarin men het publiek laat 
kennismaken met dappere soldaten, 
wanhopige Joden, zeeschuimers, 
bandieten, een Spaanse korporaal, een 
welgestelde varkensboer en een 
zangeres die te diep in het glaasje heeft 
gekeken; verder komt er een verslag 
van een geraffineerde ontvoering, een 
vervloeking door een abt en een 
bemoedigende preek van een 
hogepriester voorbij.  Al deze rollen 
worden vertolkt door de beide koren 
en een keur aan solisten: de sopraan 
Daphne Ramakers, de bas/bariton Bèr 
Schellings en de tenor Pascal Pittie. 
Patrick Heckmanns, Theo Mazajcik, 
Leon Vinken en Marc Sieben nemen 
de instrumentale begeleiding voor hun 
rekening. De piano- en orgelpartijen 

worden door Pavlina Heckmanns 
vertolkt. Patrick Heckmanns en Theo 
Mazajcik begeleiden enkele werken 
op viool. En het geheel staat onder 
leiding van de dirigent van beide 
zanggezelschappen: Jan Gouders.
Het programma omvat een aantal 
prachtige, bekende en minder bekende 
opera- en operettekoren, waar-onder 
het Matrozenkoor uit Der Fliegende 
Holländer, Ernani uit de gelijknamige 
opera van Verdi en het Pelgrimskoor 
uit I Lombardi. 
Kaarten à € 15,- zijn te bestellen 
via de website van het theater, 
of telefonisch: 045- 5716607. En 
uiteraard aan de balie van het 
theater.

VOORJAARSFAIR…..2018
Op zondag 27 mei 2018 vind de 
jaarlijkse voorjaarsfair plaats in 
de Botanische Tuin Kerkrade. 
Verdeeld over de tuin zullen 
zo’n 40 standhouders hun 
producten presenteren. Van 
kleding tot biologische 
producten, sieraden, keramiek 
en tal van andere producten 
worden ten toon gesteld.
Geniet van de sfeervolle tuin 
onder het genot van een glaasje 
wijn of speciaal bier. Ook voor 
koffie met een heerlijk stukje 
vlaai wordt zorg gedragen. Dit 
jaar is het thema asperges en 
kunt u heerlijke asperge-
gerechten verkrijgen.
Kortom de voorjaarsfair 2018 
wordt een sfeervolle dag met 
leuke activiteiten. Het enige wat 
je nodig hebt is leuk gezelschap, 
lekkere trek en een goed 
humeur. Dan zorgen wij voor de 
rest!

Columbus earth center
-Tijdens de film Tiny Giants 
ontdek je de verborgen wereld 
van de kleinste dieren. Door hun 
ingenieuze superkrachten kun-
nen deze helden in leven blijven. 
Deze 3D-ervaring neemt je mee 
op een avontuur van gigantische 
proporties! Te zien vanaf 16 mei 
bij Columbus earth center.
-De 3D-film Planet Power vertelt 
het verhaal van elektriciteit: van 
de eerste vonk tot aan de grootste 
elektriciteitscentrale. De aller-
laatste innovaties op het gebied 
van energie opwekkend passeren 
op een pakkende wijze de revue. 
-De 3D-film Planet Power vertelt 
het verhaal van elektriciteit: van 
de eerste vonk tot aan de grootste 
elektriciteitscentrale. De aller-
laatste innovaties op het gebied 
van energie opwekkend passeren 
op een pakkende wijze de revue. 
Te zien vanaf 18 juni bij 
Columbus earth center.

Painted Dog Conservation
Neem een kijkje bij de kraam van 
Painted Dog Conservation.
Wanneer: 20 mei 2018 Tijdstip: 
Van 10.00 tot 17.00 uur 
Op 20 mei staat bij het 
Afrikaanse wilde honden verblijf 
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Kerngroep Terwinselen
Bent u op zoek naar een leuke 
activiteit de  kerngroep Terwin-
selen  heeft  nog  enkele plaatsen 
vrij bij ondergenoemde acti-
viteiten:
Maandag en dinsdag Dames 
hobby van 13.30 -16.00 uur
Dinsdagmorgen Actief wandelen 
van 11.15-12.15 uur
Dinsdagmorgen Koersbal van 
10.30 -12.30 uur
Woensdagmorgen  Sport en Spel 
11.00-12.00 uur
Vrijdagmiddag body&mind   van 
14.00-15.00  uur                                                                                                                                                                                                        
De Sport en Spel  activiteiten  
vinden plaats in de sporthal 
gelegen aan de Singelweg
Alle andere activiteiten vinden 
plaats in de zaal bij  Impuls                                                                             
(linker vleugel  van het Stjaater 
hoes Schaesbergerstraat 27A)
Heeft bovenstaande uw  interesse 
gewekt kom dan vrijblijvend eens 
GRATIS mee doen met de 
activiteit. Kosten voor boven-
staande activiteiten zijn minimaal 
(maandelijkse incasso bedraagt 
tussen de  €3,25 en €9,- 
afhankelijk van de activiteit)
Graag aanmelden bij de heer 
Schaaf voorzitter van de 
Kerngroep tel. 0455410797                                   

Expositie Ariadne Leefoge 
Rolduc
t/m 29 juni grote schilderijen op 
doek, maar ook kleiner werk op 
panelen, kleurrijke composities in 
pastel, verfijnde pentekeningen: 
beeldend kunstenaar Ariadne 
Leefoge legt haar hele wezen in 
vele werkvormen. Haar 
schilderwerk is een spel met verf, 
textuur, beweging en gelaagd-
heid. Ook haar pastel- en 
pentekeningen zijn niet direct 
‘leesbaar’: maar vertellen steeds 
een verhaal. Vanuit verwondering 
over de wereld. Het werk van 
Ariadne is doordrenkt van 
gedachten over grensgebieden, 
verbinding, zuiverheid en 
oorsprong. 
Haar beeldtaal is heel eigen en 
oorspronkelijk. Abstractie en 
figuratie wisselen elkaar op 
verrassende wijze af. Kijk voor 
meer informatie op 
http://www.ariadneleefoge.nl.

Dieseldagen 2018 
Jarenlang hebben de diesels de 
dienst uitgemaakt op de 
Miljoenenlijn. Vanaf 1954 reden 
de Blauwe Engelen tussen 
Heerlen, Kerkrade, Simpelveld en 
Valkenburg. Tot aan het sluiten 
van het traject tussen Kerkrade en 

Simpelveld waren de DE1’tjes en 
DE2’tjes hier heer en meester.
Maar ook op spoorlijn Aken – 
Maastricht reden tientallen jaren 
afwisselend Nederlandse en 
Duitse dieseltreinen. Simpelveld 
werd nog lange tijd door 
stoomlocs bereikt, maar dat was 
vanaf de jaren ’50 vooral door 
goederentreinen van en naar 
Duitsland. Het aantal treinen dat 
met diesel werd voortbewogen 
was overduidelijk in de 
meerderheid.
Tijdens het weekend van 26 & 27 
mei komen de stoomlocs daarom 
ook niet in actie. De ZLSM rijdt 
op beide dagen uitsluitend met 
dieseltreinen over de sporen van 
de Miljoenenlijn.

Jeugdvoetbaltoernooi
In het weekend voor de 
Pinksteren en in het Pinkster-
weekend organiseert FC Kerk-
rade-West voor de 30e keer haar 
internationaal Jeugdtoernooi. 
Liefst 184 teams, een record-
aantal, nemen aan het toernooi 
deel en meer dan 350 over-
nachters verblijven 2 of meer 
dagen in het tentenkamp. Het 
toernooi is al sinds februari 
helemaal volgeboekt. 
Het Jeugdtoernooi wordt gehou-
den op het terrein van FCKW aan 
de Industriestraat op 1,2,3,7,8 en 
9 juni.

Activiteitenoverzicht Wijk-
zorgcentrum Firenschat juni-
juli 2018.
Muziekavond in het restaurant. 
Zondag 3 juni, Zondag 17 juni, 
Zondag 1 juli, Zondag 15 juli. 
Aanvang: 18.00 uur tot 19.30 
uur.( gratis).
Filmavond, Woensdag 6 juni, 
woensdag 13 juni, woensdag 20 
juni, woensdag 4 juli, woensdag 
11 juli. Aanvang: 18.00 uur in de 
Kapel. (tegen kleine vergoeding).

Kienavond in het restaurant. 
aanvang 17.30 ( kaartverkoop) 
18.00 uur tot 20.00 uur, ( Tegen 
betaling).
Frietenavond, Vrijdag 22 juni 
(tegen betaling). Aanvang 16.30 
uur in het restaurant.
Snuisterijen verkoop, in de 
lounge. Dinsdag 26 juni en 
dinsdag 31 juli. Aanvang 14.00 
uur tot 16.00 uur. 
Wist u dat u als buurtbewoner 
ook gebruik kunt maken van de 
warme maaltijden in ons 
restaurant? Dagelijks van 12.00 
uur tot 14.00 en 17.00 uur. De 
kosten bedragen € 10,00 p.p. per 
dag. U heeft de keuze uit 2 
verschillende soepen, 2 
verschillende hoofdgerechten, 
nagerecht (pudding/yoghurt of 
fruit en koffie/thee). Ook kunt u 
van 10.00 uur tot 19.00 uur 
gebruik maken van de 
uitgebreide kleine kaart. Loop 
gerust eens binnen, wij heten u 
van harte welkom.

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. 
Woensdag 6 juni  is men tussen 
10.00 en 15.00 uur welkom, een 
afspraak maken is niet nodig. De 
adressen van de Meander Winkel 
is als volgt: Kerkrade, Kapellaan 
11a.

Symposium Gaia Nature Fund
Het afgelopen jaar zette 
GaiaZOO zich middels het “jaar 
van de berberaap” op allerlei 
fronten in voor de bescherming 
van de bedreigde berberaap in 
Marokko.
Wanneer: 5 juni 2018 Tijdstip: 
Van 19.00 tot 22.00 uur 
Eindstand
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10 juni 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: 11.15u. Prijs: € 11,50 
per persoon incl. een kleine 
proeverij met hapjes. Aanmelden 
kan tot zaterdag 17:00 uur via 
receptie@rolduc.com of via 045-
5466888. 

17 juni historische rondleiding 
met bezoek aan de Rolduc-
wijngaard 
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.

CULTUURAVOND WEST 
Doris Schillings
Lezing van Doris Schillings over 
het Barcelona van Zafón en 
Gaudi.
Op donderdag 14 juni geeft Doris 
Schillings een lezing over het 
Barcelona van Zafón en Gaudi. 
Tot enkele jaren geleden was een 
bezoek aan Barcelona vrijwel 
identiek aan Gaudi. Sinds de 
roman De schaduw van de wind 

van Carlos Ruis Zafón is hierin 
verandering gekomen. Dit 
intrigerende werk leidt de lezer 
door een heel ander Barcelona. 
In de lezing zullen de twee 
gezichten van Barcelona worden 
getoond. Uit de roman van Zafón 
worden de parken van de Monte 
Tibidabo en de Montjuìc 
besproken. Hier tegenover staan 
als ontwerpen van Gaudi zoals 
het fantastische Parc Gùell.
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 bel Kitty Crombach 
op 06 1550 1032.
Cultuuravond West is een 
samenwerking van VAZOM, 
WerkplaatsK  en het Bewoners-
platform Kerkrade-West en 
wordt mogelijk gemaakt door een 
stimuleringsbijdrage van de 
Gemeente Kerkrade.

Nostalgiedag 
We schrijven het jaar 1945, het 
is 17 juni om precies te zijn. De 
Tweede Wereldoorlog is in 
Nederland voorbij. Hoewel 
persoonlijk verdriet nog bij de 
mensen heerst, is men weer vol 
goede moed. Het leven gaat 
verder en dat wordt op deze dag 
getoond op station Simpelveld. 
De wederopbouw is in volle gang 
en het normale leven na de oorlog 
wordt weer opgepakt. Zo komen 
er dan de mensen die hun oude 
ambachten weer oppakken, naar 
hun werk reizen of de soldaten 
die op welverdiende verlof naar 
Parijs vertrekken. Station 
Simpelveld bruist!
Op zondag 17 juni 2018 worden 
bezoekers van de Miljoenenlijn 
uitgenodigd om mee terug in de 
tijd te gaan naar de dag 17 juni 
1945. Muziek uit de jaren veertig 
klinkt over het station, re-

enactors in stijl gekleed lopen 
rond en laten zien hoe het 
dagelijkse leven na de oorlog 
weer wordt opgepakt.
Ga met ons mee terug in de tijd 
en geniet op zondag 17 juni ook 
van het gevoel van vroeger.

Zomertrainingen AV Achilles-
Top
Atletiekvereniging Achilles-Top 
Kerkrade is weer volop begonnen 
met de zomertrainingen voor alle 
categorieën in sportpark Kaal-
heide, als voorbereiding op het 
nieuwe baanseizoen. De jongens 
en meisjes van zeven tot tien jaar 
trainen elke dinsdag en don-
derdag van 17.30-18.30 uur. De 
oudere jongens en meisjes op 
dezelfde dagen van 18.30-20.00 
uur. Ook de senioren trainen op 
dat tijdstip in het sportpark. De 
recreanten, beginnende lopers en 
lange afstandslopers trainen op 
maandag en woensdag van 18.30-
20.00 uur. Tevens is er op 
donderdag van 10.00-11.00 uur 
sport overdag voor recreanten. 
Ook zijn er activiteiten voor 
Nordic Walkers op zondag-
morgen, maandag- en donder-
dagavond op wisselende locaties. 
Verder vinden in overleg met de 
trainers extra trainingen plaats op 
zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur. 
Nieuwelingen kunnen als ken-
nismaking gratis een maand 
meetrainingen. Voor verdere 
informaties ga naar de website 
www.achilles-top.nl.

Beste bewoners Kerkrade-West,
Ik studeer Biometrie aan Zuyd 
Hogeschool Heerlen. Voor mijn 
opleiding doe ik een onderzoek naar 
het DAVID-Spine-Concept. Het 
DAVID-Spine-Concept is apparatuur 
wat gebruikt wordt binnen het 
Rughuis Parkstad. De apparaten zijn 
specifiek ontworpen om op een 
veilige, maar zeer effectieve wijze, 
de kracht, mobiliteit en coördinatie 
van uw rug en nek in kaart te 
brengen. 

Nu ga ik voor mijn onderzoek een 
groep mensen meten op het DAVID-
Spine-Concept. Het onderzoek vind 
plaats bij het Rughuis Parkstad, 
Euregiopark 14, 6467 JE Kerkrade.
Heeft u interesse in het deelnemen 
aan het onderzoek of heeft u na het 
lezen van de informatie nog vragen, 
kunt u mij bereiken via:
Louise Thunnissen          
Mobiel: 06 57720987      
louise.thunnissen@hotmail.com              

Drie keer EK-goud voor Hans 
Smeets
Achilles Top-atleet Hans Smeets is 
tijdens de EK indoor atletiek voor 
masters in Madrid drievoudig Euro-
pees kampioen geworden. Hij won 
bij de mannen M70 goud op de 3000 
meter, de 800 meter en de 1500 me-
ter in respectievelijk 11.43.72 min. , 
in 2.32.73 min. en in 5.21.27 minu-
ten. Behalve dat Smeets door de 
Atletiekunie is uitgeroepen tot mas-
ter van het jaar 2017, is hij onlangs 
door de WMA ook gekozen tot we-
reldmaster van het jaar.

Leef vrung van D’r Wauwel,
Vanaf vandaag ontvangt u als lid van 
de RABObank Parkstad een per-
soonlijke code om uw stem uit te 
brengen op een van de deelnemende 
verenigingen in Parkstad. In de brief 
van de RABObank staat aangegeven 
hoe u uw stem kunt uitbrengen. U mag 
van de 5 stemmen er maximaal 2 op 
een en dezelfde vereniging uitbrengen. 
Vorig jaar leverde elke uitgebrachte 
stem de betreffende vereniging € 5,-- 
op, een zeer welkome bijdrage om 
bepaalde activiteiten te ondersteunen. 
Zo kunnen wij bijvoorbeeld dankzij 
deze bijdragen tijdens onze 
dialectavonden zorgen voor een zeer 
goede geluidsinstallatie.
Als u op de link  www.rabobank.nl/ 
parkstadlimburg klikt en daar op de 
Rabobank Clubkas Campagne button 
klikt, kunt u daar inloggen met uw 
persoonlijke code en u komt dan 
vanzelf op de stempagina. U kunt in het 
zoekvakje Wauwel intypen, drukt 2 x 
op de + (plus) en de rest volgt dan 
vanzelf. 
Alvast bedankt voor uw steun, 
waardoor wij ons motto “Sjprèch uung 
moddersjproach, modders erve darf nit 
sjterve!” kunnen blijven waarmaken.


