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Zomerschool Kerkrade is één 
‘schoolweek’ in de zomervakantie. 
Afhankelijk van het aantal aanmel-
dingen kunnen meerdere weken 
zomerschool aangeboden worden. 
Week 1 is gestart op 25 juli 2022. 
De laatste week (week 5) start op 
maandag 22 augustus. De dag start 
om 9:00 uur en eindigt om 15:00 
uur (op woensdag om 12:30 uur).

De activiteiten van Zomerschool 
Kerkrade vinden plaats op SBO Arca-
dia en St. Jan Baptist, beide aan de 
Schoolstraat te Kerkrade-West. 

Iedere vrijdag eindigt Zomerschool 
Kerkrade met een gezamenlijke af-
sluiting waarvoor alle familie, vrien-
den en kennissen van de kinderen 
zijn uitgenodigd.

De kinderen van de Zomerschool zijn 
ook dit jaar weer welkom in de Buurt-
kamer Gracht voor een gezellige 
soepmiddag met de buurtbewoners 
van Kerkrade-West. 
Elke donder dagmiddag in augustus 
zijn de buurtbewoners welkom om 
samen met de kinderen soep te eten. 
Meer informatie op 
https://zomerschool-kerkrade.nl/

    

Vraag naar de voorwaarden 

2255  jjaaaarr  iinn  KKEERRKKRRAADDEE  --  WWEESSTT 

ZOMERSCHOOL
EN DE BUURTKAMER
GRACHT

Voor € 4,75

https://zomerschool-kerkrade.nl/
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ZOMERAVONDEXPRESS

Wedden dat je nog nooit vanuit de stoomtrein de zomerzon zag zakken 
achter de Zuid-Limburgse heuvels? Maar je kunt je vast wel voorstellen 
hoe romantisch dat zou zijn! En nu is het mogelijk om het met eigen 
ogen mee te maken: op de zaterdagen en enkele woensdagen in au-
gustus rijdt vanaf Station Simpelveld de Zomeravond Expres door het 
Heuvelland en jij mag mee! De Zomeravond Expres rijdt op: zaterdag 
6 augustus, woensdag 10 augustus, zaterdag 13 augustus, zaterdag 20 
augustus en zaterdag 27 augustus.
De ruim 100 jaar oude stoomtrein vertrekt op bovenstaande dagen om 
19.00 uur vanuit Simpelveld richting Kerkrade. Na een korte stop aldaar, 
rijdt de trein terug om zonder tussentijds te stoppen aan te komen in Schin 
op Geul, de andere kant van deze hoogstgelegen spoorlijn van Nederland. 
Om 21.00 uur, na zonsondergang, kom je weer terug aan in Simpelveld. 
Graag verzoeken we je om uiterlijk een half uur voor vertrek op Station 
Simpelveld te zijn.
Let op: Om mee te reizen met de Zomeravond Expres heb je een apart 
ticket nodig, dat geldig is vanaf 19.00 uur. Zie de ticketshop www.zlsm.nl 
en kies een van de rijdagen van de Zomeravond Expres.

Zaterdag 20 augustus – 19.30 uur 
Muziek in de tuin met The Black 
Stars
Een band in Zuid-Limburg die in 
1961 werd opgericht en nog steeds 
rockend aanwezig is. Met nummers 
uit eind jaren ‘50, ‘60 en ‘70. Nostal-
gisch terugkijken naar die tijd, al 
swingend, schuifelend en rockend. 
Entree 15,- euro

Zondag 28 augustus 
Picknick in de tuin
Tussen 12.00 en 17.00 uur kunt u 
komen genieten van een picknick 
in de tuin! Breng uw eigen picknick-
mand met lekkers mee of bestel een 
van de smakelijke pakketten. Het 
pakket voor volwassenen is gevuld 
met heerlijke verrassingen inclusief 

koffie to go voor € 17,50 p.p. (incl 
entree). Het pakket speciaal ge-
maakt voor kinderen bedraagt 
€ 12,50 p.p. (incl entree). In alle ge-
vallen is reserveren noodzakelijk via 
info@botatuin.nl. Betaling vooraf op 
ING bank NL06 INGB 0003 0892 65 
t.n.v. Botanische Tuin Kerkrade on-
der vermelding van Picknick in de 
tuin, uw naam en adresgegevens of 
via de dagkassa. De entree zonder 
picknickpakket bedraagt € 5,00 p.p.

Neem op het gras of op uw eigen 
picknickdeken of -stoeltje plaats in 
de tuin. Spreid de lekkernijen uit en 
genieten maar. Van het uitzicht, de 
culinaire verrassingen, de buiten-
lucht, de sfeer en de gezelligheid.

PROGRAMMA BOTANISCHE TUIN AUGUSTUS

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD IN 
HET ZUYDERLAND ZIEKENHUIS 
IN HEERLEN.

De Unie van Vrijwilligers is op 
zoek naar vrijwilligers die patiën-
ten begeleiden bij hun bezoek 
aan het ziekenhuis en die werk-
zaam zijn ter ondersteuning van 
de zorg. Bent u ook bereid om 
minimaal één dagdeel per week 
maatschappelijk betrokken te 
zijn?Kijk dan voor vacatures en 
aanmeldingsformulier op 
www.uvvheerlen.nl

http://www.zlsm.nl
mailto:info@botatuin.nl
http://www.uvvheerlen.nl
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GAIAZOOMERAVONDEN

Geniet tijdens de GaiaZOOmeravonden van de meest bijzondere die-
ren ter wereld! Dit jaar vinden de GaiaZOOmeravonden plaats op 6 & 7 
augustus, 13 & 14 augustus, 20 & 21 augustus, 27 & 28 augustus (week-
enden in augustus). GaiaZOO is dan geopend tot 19.00 uur. 

Met een dagticket kun je overdag komen en mag 
je langer blijven. 
Wil je later op deze dag komen? Kies dan voor 
een voordelig GaiaZOOmeravondticket (geldig 
vanaf 15.00 uur). Abonnementhouders heb-
ben recht op toegang met een geldig Gaia-
ZOO-abonnement.

Bezoek de dieren 
Neem eens een kijkje bij een van de voederpre-

sentaties van bijvoorbeeld de gorilla’s (14.30 en 17.30 uur) of de doods-
hoofdapen (12.00 uur). Maak een heerlijke wandeling tijdens de zwoele 
ZOOmeravonden in de weekenden van augustus en laat je verrassen door de 
meest bijzondere dieren ter wereld.

• De volières zijn tot 18.30 uur geopend
• Het Doodshoofdapenbos is tot 18.00 uur geopend. 

FIRENSCHAT ZOEKT WANDELMAATJES 
EVEN EEN RONDJE WANDELEN BUITEN. 

HOE HEERLIJK IS DAT!
Wij zijn op zoek naar maatjes die (wekelijks) willen wandelen met onze 
bewoners. U biedt hierbij een helpende hand, duwt de rolstoel of loopt 
mee met iemand die een rollator of scootmobiel gebruikt. Vaak zijn 
ouderen minder zelfverzekerd en durven ze niet goed alleen op pad te 
gaan. Zij hebben soms een helpende hand nodig, maar bovenal vinden 
ze je gezelschap heel prettig. Wellicht kun je na de wandeling nog even 
een kopje koffie of thee blijven drinken. Gemiddeld ben je dan 1 tot 1,5 
uur bezig met een wandelactiviteit. 

Gewenste eigenschappen:
Interesse in de doelgroep ouderen, verantwoordelijkheidsgevoel heb-
ben, sociale vaardigheden, respect en houden aan gemaakte afspraken.
Werkdagen en tijden in overleg.

ZOO VAN ZAND

Zandsculpturenfestival ZOO van 
ZAND in GaiaZOO is officieel geopend! 
Bezoek GaiaZOO en bewonder tien 
indrukwekkende zandsculpturen die 
in het teken staan van natuur- en 
soortbehoud. Gaia is de godin van de 
aarde en die aarde bestaat voor een 
groot deel uit zand. Zand is overal: 
het vormt duinen, stranden en woes-
tijnen en is een bouwsteen voor dier 
en mens.

LIMBURGS ZAND
Er zijn veel soorten zand: los zand 
glipt door de vingers, maar met het 
juiste zand kun je kastelen bouwen. 
En precies zo’n zand zit in de bodem 
van Zuid-Limburg. Daarom hebben 
we zandkunstenaars gevraagd om 
met ‘ons zand’ sculpturen van be-
dreigde dieren te creëren, verdeeld 
over de vier gebieden van Gaia-
ZOO: Taiga, Limburg, Rainforest en 
Savanna.

Nagenieten t/m de herfstvakantie!
Dankzij een speciale beschermlaag, 

is een zandsculptuur 
bestand tegen weer 
en wind. De kunst-

werken zijn daarom 
tot het najaar in de 

ZOO te bewonderen.

MAATJES DIE BEWONERS 
KUNNEN BEGELEIDEN
Vindt u het ook zo vervelend als u 
ergens alleen naar toe moet, naar de 
arts in het ziekenhuis, tandarts, oog/
oor onderzoek etc. Dat vinden onze 
bewoners ook. Daarom zoeken wij 
maatjes, die onze bewoners hierin 
willen ondersteunen. Het gaat vaak 
om de kleine dingen. Een praatje 
maken, wat persoonlijke aandacht 
geven. Maar hoe klein het gebaar 
ook lijkt, voor onze bewoners bent 
U van grote waarde. Iemand een fijn 
moment bezorgen, daarmee maak 
jij als maatje het verschil!

Belangstelling? Neem contact op 
met Marianne Senden-Trags, 
045-2114670 of mail naar 
mariannesenden@mgzl.nl

mailto:mariannesenden@mgzl.nl
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Nadat in twee jaar tijd vanwege de 
coronamaatregelen het jaarlijks 
Nieuwjaarsontbijt telkens niet 
door kon gaan, maakte atletiek-
vereniging Achilles-Top Kerkrade 
zondag 3 juli een inhaalslag met 
een zomerontbijt. Het werd een 
gezellig weerzien van de Achil-
les-Top familie in het Catharina-
hoes met de huldiging van een 
groot aantal jubilarissen van de 
afgelopen twee jaren. Ook de 
atleten die in 2020 en 2021 tijdens 
nationale kampioenschappen in 
de prijzen waren gevallen, werden 
eveneens in het zonnetje gezet.

Toine Ruiters sprak namens het 
jubileumcomité tot de aanwezigen 
en deelde onder andere mede dat 
het comité zich hard zal maken om 
de aanschaf van een nieuwe elek-
tronische tijdmeting te realiseren. 
Namens de gemeente Kerkrade was 
burgemeester Petra Dassen aanwe-
zig. De bijeenkomst werd enigszins 
overschaduwd door het overlijden 
van gouden jubilaris Baer Smit op 
vrijdag 1 juli. Zijn dochters Ilse en 
Rosa waren aanwezig om de felici-

ATLETIEKCLUB ACHILLES-TOP HULDIGDE JUBILARISSEN

taties in ontvangst te nemen. 
Dionne van Hoof ging in een 
toespraak in over de manier hoe 
zij het trainen onder Baer Smit had 
ervaren.
De jubilarissen die door voorzitter 
Arno Deckers in het zonnetje wer-
den gezet waren:
60 jaar lid Tiny Kessels-Pluymen, 
Léon Jeurissen en postuum Herman 
Theunissen aan echtgenote Roos; 
50 jaar lid Karel Arnolds die tevens 

benoemd werd tot Lid van 
Verdienste, Jo Hanssen, Jo van 

Hoof, Arno Last en Hans Merx; 40 
jaar lid Adry Weijenberg en Ellen 
Lemmens-Lambrichts; 25 jaar lid 
Lars Curfs, Harry Handels en Wim 
Smit. 

Tijdens de huldiging ontbraken 
wegens vakantie of ziekte Richard 
Vulkers (25 jaar), John Stoffelen (50 
jaar), Marcel de Veen (50 jaar) en 
overleden Baer Smit (50 jaar). Ook 
werd aandacht besteed aan atleten 
die bij nationale kampioenschap-
pen in de afgelopen twee jaar een 
podiumplaats hadden veroverd. 
Bert Vanwersch was niet aanwezig 
maar werd in 2021 vijf keer nati-
onaal kampioen bij de mannen 
M55: 10 km weg, 5000 en 10.000 
meter baan, marathon en cross. 
Hans Smeets en Carel Claassen 
waren eveneens niet aanwezig. Zij 
vertoeven momenteel in het Finse 
Tampere voor deelname aan het WK 
masters. Hans werd in 2020 indoor-
kampioen mannen M70 op de 400 
en 800 meter. Carel Claassen won 
in 2020 bij de mannen M55 indoor 
de 400 meter en in 2021 goud op 
de 400 meter en zilver op de 800 
meter outdoor. Jan Muijrers en Lisa 
Hilgers waren wel present. Jan won 
in 2021 bij de mannen M75 zilver op 
de marathon en brons op de 10 km 
weg. Lisa won in 2021 brons bij het 
discuswerpen meisjes tweedejaars.
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CULINAIRE WANDELING CENTRALE VOOR OUDEREN
OP 31 AUGUSTUS 2022

Naar aanleiding van de positieve response op de zomer wandeling van 
het afgelopen jaar, organiseren de Centrale voor Ouderen in Kerkrade, 
de Katholieke Bond van Ouderen afd. Kerkrade en Welzijns organisatie 
Impuls samen wederom deze wandeling op woensdag 31 augustus 
2022. 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 
“Kling Nullet” Maria Gorettiplein 24 Kerkrade. 
Vertrek wandeling 13.00  t/m  13.30 uur en de kosten bedragen € 9,50 per 
persoon, te  betalen bij aanmelding, zie onderstaande inschrijfadressen. 
Inbegrepen bij deze mooie wandeling,  op rustplaats Bij Iris eten & drinken 
Hammolenweg 7 koffie/thee en Limburgse vlaai.  Bij einde wandeling 
“Kling Nullet” een heerlijk aangekleed pasteitje. 

Inschrijven voor deze wandeling kan tot en met vrijdag 27 augustus bij de  
volgende inschrijfadressen:
• Drukkerij Schreurs, Graverstraat 68 Kerkrade West. Tel. 5413045
• CÍGO Kevin Huijnen, Zonstraat 75,  Chevremont. Tel.5455105 
• Chocolaterie Bruns, Veldhofstraat 41, Eijgelshoven. Tel. 5451861 
• Damesmode Severens, Markt 11, Kerkrade. Tel. 5452093
• Restaurant Kling Nullet, Maria Gorettistraat 4 Kerkrade Tel. 06-11844566
• C.v.O. Piet Schepers, Akerstraat 114, Kerkrade West. Tel. 5410761
• Bestuur Centrale voor Ouderen

Bel: 06 237 740 05  voor het maken van een vrijblijvende 
afspraak om uw wensen door te nemen.

Bel Bij sterfgeval: 
045 532 01 12

(dag en nacht bereikbaar)

Kloosterraderstraat 14a, Kerkrade
Dr. Poelsstraat 24, Heerlen

Paffen
Uitvaartverzorging

     - Wij verlenen onze uitvaartdiensten voor alle verzekeringen -

GGoed geregeloed geregeldd  ........................  

                              een gerust gevoeleen gerust gevoel........

Úw uitvaart:

WIND EN ENERGIE 
PARKSTAD
Begin dit jaar zijn de gemeen-
teraden van Heerlen, Kerkrade en 
Simpelveld akkoord gegaan met 
het verder uitwerken van de plan-
nen voor windenergie in Parkstad-
Zuid.
Met dit besluit kwam de marktuit-
vraag en daarmee fase 2 van het 
project Windenergie Parkstad-Zuid 
ten einde. De initiatiefnemers Stat-
kraft en Het Coöperatieve Samen-
werkingsverband kregen hiermee 
groen licht voor het starten van de 
huidige fase 3. In deze fase doen 
de initiatiefnemers in samenspraak 
met de omgeving een voorstel over 
waar de windmolens precies ko-
men te staan en hoe de omgeving 
meeprofiteert van de opgewekte 
windenergie, met als resultaat de 
uitwerking tot een omgevingsver-
gunning.

Vervolgproces
In februari jl. informeerden wij u 
over het feit dat fase 3 onder andere 
zou starten met het uitvoeren van 
enkele onderzoeken, waaronder het 
onderzoek naar de relatie tussen de 
Einstein Telescope en het voorne-
men om windmolens te realiseren 
in Parkstad-Zuid (in opdracht van 
de provincie). Gezien de onzeker-
heden rondom de relatie tussen 
Windenergie Parkstad-Zuid en de 
kandidatuur voor de Einstein Tele-
scope, kunnen wij u op dit moment 
nog niet concreet informeren over 
hoe het vervolgproces er verder 
uit gaat zien. Zodra er meer over 
bekend is, ontvangt u wederom een 
e-mail update.

Heeft u een vraag? 
‘Veelgestelde vragen en antwoor-
den’ over dit project vindt u op 
www.windenergieparkstad.nl. 
Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt 
u een e-mail sturen naar 
info@windenergieparkstad.nl.

CREATORS MOBIELE GAMEMIDDAG 

Laatste woensdag van de maand 31 augustus 14:00-16:00 uur HuB. Biblio-
theek Kerkrade. Deelname is gratis 

Thuis een spelletje spelen op je telefoon is leuk, maar…samen is alles 
leuker. Kom in onze Creatorsplek samen met of tegen elkaar je favoriete 
mobiele spel spelen. Wij zorgen voor wat lekkers... jij voor de gezelligheid. 
Aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl of 045 763 05 20

http://www.windenergieparkstad.nl
mailto:info@windenergieparkstad.nl
mailto:info@bibliotheekkerkrade.nl
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Inloopkoffieuurtje
Elke maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 
16.00 uur

Kom op de Soep
Donderdagmiddag 4, 11, 18 en 25 augustus soep-
middag met de kinderen van Zomerschool. Meld je 
dan aan bij Tiny 06 10 47 32 97. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Creatief Allerlei
Dinsdag 16 augustus van 14.00  tot 16.00 uur. 
Heb je nou ook zin om  om een middag creatief te 
zijn? Bel dan even met  Finy Reubsaet 06 47 33 12 03

Bloemschikken
 Informeren bij Bernie Thomas. 06 14 29 16 93 voor 
de volgende bijeenkomst.

Handwerkclub Het Losse Steekje
Elke maandag van 19.30 tot 22.00 uur. Elke woensdag 
van 9.30 tot 12.00 u.

Hulp nodig bij het opschonen van je laptop?
Bel met Ger Valkenburg 06 51 14 87 97 voor een af-
spraak. Wij  zijn ook aanwezig tijdens het koffieuurtje 

Heel Kerkrade Bakt!!
Heb je ook zin om te komen bakken? Dat kan voortaan 
ook in de Buurtkamer. Volgende bakmiddag op 30 au-
gustus. Is je interesse gewekt? 
Meld je aan bij Tiny 06 10 47 32 97

Actuele informatie
Informatie over de activiteiten in de Buurtkamer Gracht 
vind je op onze facebookpagina @buurtkamergracht. 
Volg ons en doe mee!

MAANDPROGRAMMA BUURTKAMER GRACHT

Buurtkamer Gracht, Massabiellestraat 17 | 045 851 39 02 | Postadres: Postbus 1166, 6460 BD Kerkrade

Kunstenaars van waarde in de wijk Zie voor meer informatie en activi-
teiten onze Facebookpagina en de 
website: 
www.werkplaatsk.nl

KUNST IN DE WIJK

14 t/m 16 oktober 2022 
Foto expositie The Living City

11 t/m 13 november
Open Atelierweekend

Wil je geinformeerd blijven?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief:
www.werkplaatsk.nl

Volgende uitgave 15 september 
2022, inleveren kopy vóór 
1 september 
westernieuws@kerkrade-west.nl

Elbereveldstraat 105, 6466 JM Kerkrade  06 411 35 101

http://www.werkplaatsk.nl
http://www.werkplaatsk.nl
mailto:westernieuws@kerkrade-west.nl

