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In 2018 bestaat de Zuid-Limburgse 
Stoomtrein Maatschappij/de Miljoe-
nenlijn 30 jaar!
Dit wordt op 20 en 21 oktober 
aanstaande groots gevierd tijdens het 
End of Season Gala (de opvolger van 
de beroemde Stoomtreindagen).

In dit jubileumweekend gaan alle deuren 
open en krijg je de kans om alle zintuigen 
kennis te laten maken met dit bijzondere 
stukje cultureel erfgoed.
Snuif de stoom op, raak één van de 
rangeerlocomotieven aan, proef een echt 
machinistenbiertje op het terras van de 
Brasserie terwijl je op de achtergrond een 
stoomfluit hoort, ondertussen kijkend naar 
alle unieke facetten van dit mooie 
vrijwilligersbedrijf. En wie weet word je 
hier dan ook wel vrijwilliger…

VIP-Programma (zaterdag 20 oktober)
Voor de echte liefhebber is er net als tijdens 
de Stoomtreindagen een uitgebreid VIP-
programma, en wel op zaterdag 20 oktober. 
Je ervaart hoe het is om een treinstoker bij 
de Miljoenenlijn te zijn: Je wordt in de 
vroege morgen vanaf 06.00 uur ontvangen 

bij de werkplaats van de ZLSM 
(Vroenkuilerweg 2), waar verse 
koffie en thee voor je klaar staan. 
En als je wilt, mag je om 07.15 uur 
voor € 6,50 extra ook aanschuiven 
bij het stokersontbijt (met spek & 
ei, belegde broodjes, kleine 
versnaperingen en koffie/thee).
Tijdens het VIP-programma rijden 
wij meerdere schijnvertrekken met 
foto(goederen)treinen op locatie. 
Je wordt per railbus naar de 
mooiste plekken langs dit traject 
gebracht. Tijdens de grote 
locparade heb je een exclusieve 
plaats op ons emplacement om de 

beste opnames te kunnen maken. Tevens 
kun je zowel op 20 als op 21 oktober 
gebruik maken van de uitgebreide 
dienstregeling. Dat is dus 2 dagen 
onbeperkte toegang tot het End of Season 
Gala!
Vanwege de veiligheid zijn er maximaal 50 
deelnemers toegestaan. 
De minimum leeftijd is 16 jaar.
Prijs: € 55,00 per persoon
Incl. stokersontbijt: € 61,50 per persoon
Tickets: ZLSM Simpelveld.

ZLSM bestaat 30 JAAR Activiteiten in Kerkrade-West e.o. 
t/m 31-10-2018: Foto-expositie Abdij 
Rolduc
Expositie CSI-Continium Museum-
plein
Expositie met plot twist Cube Mu-
seumplein
Buitenaardse filmbeleving Columbus 
earth center Museumplein
7, 14, 17, 21, 24, 28 en 31-10-2018: 
Historische rondleiding Abdij Rolduc 
Vrijdag 5-10-2018: 20.00 u Najaars-
concert Philomena Abdij Rolduc 
Dinsdag 9-10-2018: 19.00 u Alzhei-
mercafé ZC Tobias
Donderdag 11-10-2018: 14.00 u 
Inloopdag mantelzorgers VH Hambos 
Zondag 14-10-2018: 11.00-15.00 u 
Open dag Hof van Gaia
Zondag 14-10-2018: 11.15 u Bezoek 
micro brouwerij Rolduc
Woensdag 17-10-2018: 12.00-15.00 u 
Herfst in Kraaiennest GaiaZoo 
Vrijdag 19-10-2018: 20.00 u 
RodaJC-Sparta PL Stadion 
Zaterdag 20-10-2018: 20.00 u 
Concert Golden Earring Rodahal
20 en 21-10-2018: End of Season 
Gala ZLSM Simpelveld
Woensdag 24-10-2018: 10.00- 
Seinwezendag ZLSM
26 en 27-10-2018: 19.00- Halloween 
The Villains III Mondo Verde 
Zondag 4-11-2018: 11.00 u 
Hubertusviering Rolduc
Vrijdag 9-11-2018: 20.00 u RodaJC-
Helmondsport PL Stadion
11, 18 en 25-11-2018: 10.30 u 
Historische rondleiding Rolduc 
Zondag 18-11-2018: 12.00- Unicef 
Bridgetoernooi Sjtaater Hoes 
Zondag 18-11-2018: 15.00- Royal 
Roccoco High Tea Rolduc
24 en 25-11-2018: 11.00-18.00 
Wintermarkt Abdij Rolduc



koffie hun verhaal vertellen of 
juist de zorgen even van zich 
afzetten. Aan de bijeenkomsten 
is maandelijks een thema 
gekoppeld. Voor deze maand is 
dit In gesprek met uw gemeente.
De beleidsmedewerker(s) en 
eventueel de wethouder met 
WMO in de portefeuille, zullen 
aanwezig zijn tijdens de 
inloopbijeenkomst en met u van 
gedachte wisselen over het 
beleid dat uw gemeente voert. Er 
zal in gegaan worden op de stand 
van zaken en de eventuele 
wijzigingen in het beleid.
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 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: 11 oktober en verder 
elke tweede donderdag van de 
maand
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Locatie: Verpleeghuis Hambos, 
Multiruimte 2 (Beg. grond), 
Kapellaan 2, Kerkrade

Open dag Hof van Gaia - 
GaiaZOO Food & Events
Hof van Gaia biedt de 
mogelijkheid om te trouwen, te 
vergaderen en te lunchen. 
Tevens bestaat er de mogelijk-
heid om speciale arrangementen 
te boeken voor feesten en 
partijen.
Op 14 oktober kun je Hof van 
Gaia bezoeken tijdens de open 
dag van 11.00 tot 15.00 uur. 
Kom vrijblijvend een kijkje 
nemen en ontdek welke 
mogelijkheden Hof van Gaia 
biedt.
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Westernieuws is een uitgave van
SND Uitgeverij Kerkrade.
Kopy voor de volgende uitgave 
november/december inleveren voor 
10 ovember a.s. 
Westernieuws@kerkrade-west.nl

T/m 31 oktober
Foto-expositie Abdij Rolduc
De winnaars van de foto-
wedstrijd krijgen een plekje 
tijdens de foto-expositie in onze 
kruisgangen. Maar liefst 20 
foto’s zijn hiervoor gese-
lecteerd!

7, 14, 17, 21, 24, 28, 31 ok-
tober
Historische rondleiding door 
Abdij Rolduc. Aanvang: zon-
dag 10:30u. In de schoolvakan-
ties ook op woensdagmiddag 
om 16:00u. Prijs: €9,50 p.p. 
incl. 1 kop koffie/thee en een 
stuk Limburgse vlaai. 

Najaarsconcert 2018
Koninklijke Harmonie St. Phi-
lomena Chevremont organi-
seert  op 5 oktober een 
spetterend najaarsconcert in 
Abdij Rolduc. Aanvang: 
20:00u. Kijk voor meer infor-
matie: harmoniephilomena.nl. 

Parkeren en toegang: gratis!
Historische rondleiding 
met bezoek aan de Rolduc 
micro-brouwerij op 14 
oktober. 
Tijdens deze rondleiding 
bezoekt u de abdijkerk met 
crypte en de rococo-
bibliotheek 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 met hapjes. 
Aanmelden kan tot zaterdag 
17:00 uur 045-5466888. 

Herfst in het KraaienNest!
Duik in de wondere wereld 
van de paddenstoelen! Wist 
je dat er in Nederland ruim 
4700 verschillende soorten 
paddenstoelen bestaan?
17 oktober 2018 van 12.00 
tot 15.00 uur in het Kraai-
ennest van GaiaZoo. Pad-
denstoelen hebben vaak de 
gekste namen. Wat dacht je 
van fop-elfenbankje, brand-
netelvulkaantje, boomwrat en 
geelbruin plooirokje…?
En wist je ook dat allerlei 
dieren regelmatig padden-
stoelen eten: de doods-
hoofdapen smikkelden laatst 
in hun bos van de zwerm-
inktzwam; en ook slakken 
zijn regelmatig op padden-
stoelen te zien; terwijl de 
muskusossen de mooi oranje 
gekleurde ‘zwartwordende 
wasplaat’ die op hun perk 
groeien liever laten staan.

Expositie 'CSI Continium'
Er is een lichaam gevonden 
in Continium Discovery 
Center in Kerkrade. Tijdens 
de nieuwe expositie 'CSI 
Continium' ga jij op 
onderzoek uit wat er precies 
gebeurd is. Verslaggever Lex 

Alzheimercafé
Dinsdag 9 oktober 2018 bent u 
weer van harte welkom in het 
Alzheimercafé Parkstad Heer-
len.
Het onderwerp vanavond is: Sa-
men delen rond dementie.
We beginnen de avond met een 
korte dvd-presentatie, om daar-
na in gespreksgroepen met el-
kaar ervaringen en vragen te 
delen.
De caféavonden wordt gehou-
den in de grote recreatiezaal van 
het Zorgcentrum Tobias, Piet 
Malherbestraat 2 te Heerlen. Te-
voren aanmelden is niet noodza-
kelijk 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 Pee-
ters tel. 045-5416248.

Inloopdagen mantelzorgers
Het Steunpunt voor Mantel-
zorgers organiseert maandelijks 
in Parkstad en Schinnen inloop-
bijeenkomsten. Mantelzorgers en 
zorgvrijwilligers kunnen er 
onder het genot van een kopje 
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Uiting is al op locatie en 
Professor Kees Koud helpt je 
verder op weg. 'CSI Continium' 
is een misdadig leuke expositie 
waarin je kennismaakt met de 
historische vondst van ijsmum-
mie Ötzi en het forensisch 
onderzoek dat volgde. 
Je gaat zelf aan de slag met 
allerlei forensische onderzoeks-
technieken. Zet je deze deze goed 
in, dan kom je erachter dat het 
lichaam het (k)oudste menselijk 
lichaam is dat ooit in Europa is 
teruggevonden. IJsmummie Ötzi 
blijkt de getroffene, die dankzij 
de laatste wetenschappelijke 
onderzoekstechnieken nog heel 
veel verhalen te vertellen heeft. 
Reguliere toegangsprijs vanaf 5 
jaar: € 12,-. Online tickets vanaf 
5 jaar: € 11,-. Gezinsticket: € 
44,-, geldig voor twee volwas-
senen vanaf 18 jaar en twee of 
drie kinderen t/m 17 jaar. 
Combitickets beschikbaar. Kin-
deren t/m 4 jaar: gratis. 
Museumkaart: gratis (de Muse-
umkaart is tevens te koop aan de 
kassa).

Concert Golden Earring
Buro Pinkpop zet ook dit jaar de 
traditie voort door weer een 
concert van de GOLDEN EAR-
RING in Limburg te presenteren 
in de Rodahal en wel op zaterdag 

20 oktober 2018. Na het 
uitverkochte concert vorig jaar 
komt de band op zaterdag 20 
oktober terug in de Rodahal van 
Kerkrade.
De levende rocklegende GOL-
DEN EARRING kan na meer dan 
50 jaar aan de top putten uit een 
lange reeks van hits. Wie kent niet 
de wereldhits “Twilight Zone”, 
“When The Lady Smiles” en 
“Radar Love”. Oud en jong 
zingen deze nummers uit volle 
borst mee en schromen niet om 
op overtuigende wijze blijk te 
geven aan het plezier wat een 
ieder aan een concert met deze 
Haagse rockgroep beleeft. Zij zijn 
de enige echte Godfathers van de 
Nederlandse rock en staan altijd 
garant voor een enerverend 
concert. Dit tot groot genoegen 
van de vele fans bestaande uit drie 
generaties popmuziekliefhebbers. 
In december 2015 vierde de band, 
in de klassieke bezetting be-
staande uit Rinus Gerritsen 
(bas/toetsen), George Kooymans 
(gitaar/zang), Cesar Zuiderwijk 
(drums) en Barry Hay (zang/ 
gitaar), hun 50 jarig jubileum 
groots in de Ziggo Dome maar 
nu, bijna twee jaar later, is van 
rustiger aan doen geen sprake. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.00 uur.

Op woensdag 24 oktober orga-
niseert de Miljoenenlijn de 
Seinwezendag 2018! Ieder die 
geïnteresseerd is in de klassieke 
beveiliging is van harte 
uitgenodigd. Tijdens deze Sein-
wezendag zullen we een 
uitgebreide blik achter de 
schermen geven van het sein-
wezen bij de Zuid-Limburgse 
Stoomtrein Maatschappij.
Het programma begint om 10.00 
uur met ontvangst op Station 
Simpelveld met koffie (of thee) 
en een stuk Limburgse vlaai. Na 
de presentatie over klassieke 
seinen en verschillende blok-
stelsels 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 rangeer-
bewegingen plaats. Zo zal er op 
de post wat meer werk dan 
gebruikelijk te doen zijn.
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.
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.
Kosten € 25,00 p.p.

Expositie Stichting Euriade
T/m 29 november expositie in 
onze kruisgangen met als thema 
“Gelukzaligheid …in het Licht 
van Verbondenheid…” met 
kunstwerken van kunstenares 
Anna Graba uit Kaldenkirchen 
(D).

Hubertusviering 4 november
Heilige Mis in de abdijkerk van 
Rolduc ter gelegenheid van het 
feest van Sint Hubertus met het 

Jachthoornkorps van Rolduc. 
Aanvang: 11.00 uur.

Historische rondleiding
Historische rondleiding door 
Abdij Rolduc op 11, 18 en 25 
november. Aanvang: 10:30u. 
Prijs: € 9,50 p.p. incl. 1 kop 
koffie/thee en Limburgse vlaai.

Unicef Bridge-toernooi
Op 18 november a.s. organiseren 
we weer een Unicef bridgedrive 
in ’t Sjtaater Hoes aan de 
Schaesbergerstraat 27 te Kerk-
rade-Terwinselen. Ontvangst 
11.30 uur, begin drive 12.00 uur. 
Om 14.00 is tijd voor de lunch. 
De 2e drive begint om 14.45 uur 
en rond 17.00 uur is de 
prijsuitreiking met gratis mede-
werking van diverse artiesten. Er 
worden 24 spellen gespeeld in de 
lijnen A-B-C ect. Bij voldoende 
deelname ook een aparte lijn voor 
thuisbridgers. Wedstrijdleiding is 
in handen van mevrouw Elly v.d. 
Haar en de kosten bedragen 
25,00 euro. De opbrengst is 
bestemd voor Unicef.
Inschrijfgeld overmaken naar 
NL77INGB0001364394 t.n.v. 
M.F. Diekema o.v.v. Bridgedrive 
Unicef. Aanmelding mfdiekema 
@home.nl of telefonisch bij Elly 
Spierts 045-5418042.

Royal Rococo high tea
In een van de mooiste vertrekken 
van Abdij Rolduc serveren wij op 
zondag 18 november een “Royal 
high tea” in meerdere gangen! 
Geniet in de schitterende Rococo-
bibliotheek van huisgemaakte 
hapjes, zoete lekkernijen en thee 
van Fleur de Café. Een zalige 
balans tussen zoet en hartig. Dit 
alles met muzikale begeleiding 
van pianist Vincent Snackers. 
Aanvang van dit speciale 
evenement is 15:00 uur.
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Reserveer deze Royal Rococo 
High Tea via info@rolduc.com 
of bel 045-5466888.  Er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen, dus 
reserveer snel. In de prijs zijn de 
high tea, een glas bubbels als 
aperitief en onbeperkt thee of 
koffie inbegrepen.

Wintermarkt Rolduc
Jaarlijkse markt georganiseerd 
door Junge Kreativ. Op zaterdag 
24 november van 12.00 tot 19.00 
uur; zondag 25 november van 
11.00 tot 18.00 uur. Entree: 2,00 
per persoon. Kijk voor meer 
informatie op http://www.junge-
kreativ.com. 

Dagtrip naar kerstmarkt 
Dortmund
De parochies van Kerkrade-West 
willen dit jaar de kerstmarkt in 
Dortmund bezoeken. Op ver-
schillende plekken en pleinen 
staan daar heel wat kraampjes 
met kerstartikelen. Allemaal heel 
sfeervol. Naast de kerstmarkt zijn 
ook de winkels en warenhuizen 
in Dortmund mooi versierd en 
ademt alles kerstsfeer uit. Het 
bezoeken van een kerstmarkt 
nodigt zeker uit om in een goede 
stemming te komen, aan het 
begin van deze bijzondere tijd 
van het kerkelijke jaar.
De dagtrip staat gepland, in de 
eerste week van de Advent, op 
maandag 3 december. Wij 
vertrekken om 08.00 uur en 
zullen 's avonds rond om 19.00 
uur weer huiswaarts keren. 
Aankomst in Terwinselen zal 
rond 21.00 uur zijn. De 
opstapplaats van de bus is St. 
Hubertuslaan  (bij de kerk van 
Terwinselen). De kosten van de 
busreis bedragen € 17,50 per 
persoon. Aanmelding verloopt 
via parochiekantoor van 
Terwinselen. St. Hubertuslaan 
80, tel. 045-5412581, op 

maandag, dinsdag of vrijdag 
tussen 10.00 - 11.00 uur.   

Glitter, glamour en gewetens-
vragen bij Cube in Kerkrade
Expositie met plot twist
Meer dan tachtig design objecten, 
geëxposeerd op twee verdie-
pingen van het designmuseum in 
Kerkrade, vertellen een ver-
rassend verhaal. Bezoekers 
kunnen het vraagteken achter de 
titel van de expositie maar beter 
in hun achterhoofd houden als ze 
bij binnenkomst worden verleid 
door de meest luxueuze objecten: 
een haute couture jurk van Iris 
van Herpen, een peperduur 
Zwitsers horloge met edelstenen 
(Hublot) en een glimmende 
custom motorbike. Maar het is 
niet alles goud wat er blinkt, want 
luxe is voor iedereen anders.
Om de blik op persoonlijke 
uitspattingen van luxe te 
verbreden, bewonderen bezoe-
privacybril en zelfs de aller-
nieuwste seksrobot. De expositie 
tilt de term luxe naar een hoger 
niveau en prikkelt tot nadenken 
over hoe persoonlijk en 
veelzijdig luxe eigenlijk is. 
Wetenschappelijk experts wer-
pen ook een blik in de toekomst, 
richting de nieuwe luxe. Hierbij 
duiken serieuze gewetensvragen 
op, want is onze vraag naar de 
vele vormen van luxe eigenlijk 
nog wel haalbaar in de toekomst? 
En hoe zien de oplossingen er 
dan uit?
Wat: ‘LUXE? Veranderende 
verlangens’ 
Waar: Cube design museum, 
Museumplein 2 Kerkrade
Wanneer: van 22 september 2018 
tot en met 14 april 2019
Prijs: vanaf € 11,-

Twee rolstoelvriendelijke 
moestuinbakken voor woon-
vorm Rochusstraat Radar 
dankzij sponsoractie 

De bewoners van woonvorm 
Radar Rochusstraat in 
Kerkrade wilden al jaren 
meer gebruikmaken van hun 
tuin, waar eerst een 
tweehonderd jaar oude beuk 
stond die onlangs gesneu-
veld was. Zij maakten zelf 
plannen voor de inrichting, 
maar binnen het beschikbare 
budget waren er niet de 
financiële middelen om alle 
wensen te realiseren.
De statiegeldbonnenactie 
van de AH supermarkt XL 
in Kerkrade bracht uitkomst. 
Klanten van deze vestiging 
konden hun statiegeld bon 
inleveren en daarmee de 
aanschaf van twee rolstoel-
vriendelijke moestuinbak-
ken voor woonvorm Rochus-
straat sponsoren. Hierdoor 
kunnen de cliënten actief mee 
doen met het verbouwen van 
eigen groenten en kruiden.
Wethouder Jongen was zeer te 
spreken over de samenwerking in 
de buurt en hoe de cliënten van 
Radar en de buurtbewoners écht 
naast elkaar leven en elkaar 
helpen.

Nieuwe fietsroutes vanuit 
Kerkrade-West
Het Bewonersplatform Kerkrade-
West heeft in samenwerking met 
Seniorenfietsclub 2000 een 
fietsroute ontwikkeld met start en 
finish Plein Kerkrade-West. De 
eerste route in een serie van 5 is 
de Pferdelandroute, een fietstocht 
van ongeveer 24 of 29 km lang 
met beperkte hoogte verschillen 
via de Locht naar het Duitse 
Pferdeland. 
De fietsroutes Fietsen vanuit 
Kerkrade zijn gratis verkrijgbaar 
bij: Stadskantoor Kerkrade,  
VVV-Kerkrade (HUB) , Biblio-
theek Kerkrade-Centrum, Biblio-
theek Kerkrade-West, Postkan-
toor Graverstraat, Botanische 

Tuin Terwinselen en Ruilwinkel 
Eygelshoven. Alle routes zijn 
ook gratis te downloaden.
Voor verdere informatie kunt u 
terecht bij een van de leden van 
het Bewonersplatform Kerkrade-
West.
bewonersplatform@kerkrade-west.nl

Wandelen in Kerkrade
Door de aanleg van de Buitenring 
Parkstad kunnen wandelroutes, 
zoals omschreven in de wandel-
gidsen Wandelen in Kerkrade, 
tijdelijk onderbroken zijn.

Route 1: Deze route kan niet 
meer gelopen worden en zal 
vervangen worden door een 
nieuwe wandeling.
Route 2, 4, 7, 8 en 9 geen 
bijzonderheden
Route 3 en 5 zijn wel te lopen 
maar daar waar de Buitenring de 
wandelroute doorkruist goed 
kijken waar de route verder loopt.
Route 6: Vanaf Horbach (pagina 
10, 4e alinea) bij bushalte de grote 
weg richting Locht aanhouden 
i.v.m. tijdelijke stremming bij de 
Katz/Hamstraat.
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