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Voor € 4,75

25 jaar in KERKRADE-WEST

Aanmelden kan via de inschrijflink 
op www.werkplaatsk.nl of door 
een mail te sturen naar 
info@werkplaatsk.nl.

Locatie: Elbereveldstraat 105 in 
Kerkrade-West. De deuren gaan 
open vanaf 17.30 uur.

WERKPLAATS K  HELPT JE DE WINTER DOOR!
Een warme maaltijd op tafel? Het 
huis warm stoken? Soms moet je 
even rekenen wat mogelijk is. Bij 
Werkplaats K doen we het gewoon 
samen. Een flinke pan hete soep 
met brood, gezellige mensen en 
na afloop een leuke activiteit. Daar 
krijg je het vanzelf warm van!

De kunstenaars van Werkplaats K 
gaan deze winter twee keer per 
maand een gezonde, zelfgemaakte 
soepmaaltijd met brood serveren.
De eerstvolgende editie vindt plaats 
op dinsdag 20 december om 18.00 
uur. Na afloop vindt er een korte, 
creatieve activiteit plaats.

Iedereen is welkom en de bijdrage 
is tussen 0 en 4 euro: wat je kunt 
missen dus.

De volgende edities zijn op 
dinsdag 10 en dinsdag 24 januari; 
dinsdag 7 en dinsdag 21 februari; 
dinsdag 7 en dinsdag 21 maart.

https://www.werkplaatsk.nl/
mailto:info%40werkplaatsk.nl.?subject=
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VACATUREBANK 
KERKRADE-WEST

Activiteitenbegeleider(ster) voor 
bloemschikken (8-10 personen). 
Werkzaamheden omvatten het 
samenstellen van het programma, 
eventueel inkopen van ontbreken-
de materialen en het begeleiden 
van een enthousiaste groep deel-
nemers, 2 dagdelen per maand. 
Locatie Buurtkamer Gracht.
Informatie: bewonersplatform@
kerkrade-west.nl

Actieve wandelaars
Actieve wandelaars gevraagd om 1 
of 2 keer per maand met buurtbe-
woners een wandeling te maken in 
de omgeving. Gedacht wordt aan 
nader te bepalen vaste dagen in de 
maand een wandeling te maken 
van ongeveer 5-10 km. Start en 
eindpunt Buurtkamer Gracht.
Informatie: bewonersplatform@
kerkrade-west.nl

Buurtvertegenwoordigers
Het Bewonersplatform Kerkra-
de-West vraagt personen die actief 
willen meedenken over het wel en 
wee van hun buurt. Woont u in een 
van de buurten van Kerkrade-West 
en zoekt u een mooie invulling van 
uw vrije tijd neem dan contact op 
met het Bewonersplatform.
Informatie: bewonersplatform@
kerkrade-west.nl

Verenigingen kunnen hun vacatu-
res voor vrijwilligers aanmelden 
bij de redactie.

ZLSM KERSTEXPRES
Ervaar de vertrouwde nostalgische 
kerstsfeer uit grootmoeders tijd tij-
dens een stoomtreinreis met de speci-
ale ‘Kerst Expres’. Zacht zet de puffen-
de stoomlocomotief de Kerst Expres 
in beweging. De stoomverwarming 
verwarmt het nostalgische rijtuig 
comfortabel, terwijl slierten stoom 
je raam versieren aan de buitenzijde. 
Geniet van het prachtige winterland-
schap van Zuid-Limburg!

De Kerst Expres rijdt op: zaterdag 17 
december, zondag 18 december, maan-
dag 26 december, dinsdag 27 december, woensdag 28 december, zater-
dag 31 december, woensdag 04 januari, zaterdag 07 januari en zondag 08 
januari.

In Simpelveld bevindt zich het kloppende hart van de Miljoenenlijn. In en 
rondom het 110 jaar oude stationsgebouw word je door onze vrijwilligers 
meegenomen naar Kerstmis uit de tijd van vroeger. Graag verwelkomen 
wij je hier in stijl met ouderwetse kerstmuziek en sfeervolle versieringen. 
Terwijl de kinderen een kijkje nemen in de Kerstkribbe op het perron, kun 
je in onze stationsrestauratie ‘Brasserie Perron 4’ genieten van warme cho-
comel met een stuk Limburgse vlaai of een heerlijke huisgemaakte soep.

Arrangementen
Tijdens de rijdagen van de Kerst Expres bieden we ook bijzondere arran-
gementen aan. Wat dacht je van het Miljoenenlijn-Arrangement (treinrit, 
lunch en informatieve rondwandeling over emplacement), waarbij we op 
26, 27 en 31 december zelfs een extra luxe lunch serveren in onze Brasserie 
Perron 4 op station Simpelveld. Of neem deel aan de Kasteelwandeling 
rondom Schin op Geul met daarbij een lunch bij Brasserie De Kleine Koning.

Route & Dienstregeling
De Kerst Expres pendelt meermaals per rijdag tussen 
ons hoofdstation Simpelveld en station Schin op Geul. 
Onderweg passeert de trein daarbij de stations Eys-Wit-
tem en Wijlré-Gulpen. Het is mogelijk om op elk station 
onderweg in of uit te stappen. Parkeren kan gratis bij 
Station Simpelveld of een van de andere stations.

mailto:bewonersplatform%40kerkrade-west.nl?subject=
mailto:bewonersplatform%40kerkrade-west.nl?subject=
mailto:bewonersplatform%40kerkrade-west.nl?subject=
mailto:bewonersplatform%40kerkrade-west.nl?subject=
mailto:bewonersplatform%40kerkrade-west.nl?subject=
mailto:bewonersplatform%40kerkrade-west.nl?subject=
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DECEMBEROPENSTELLING 
VOORMALIG NAVO HOOFDKWARTIER, MAASTRICHT
OPENING PILOT BRIEFING FACILITY

Het geheime ondergrondse hoofdkwartier van de NAVO bij Maastricht 
werd in 1992 gesloten. In de tijd van de Koude Oorlog werd vanuit dit 
hoofdkwartier de luchtverdediging in de noordelijke helft van West-Duits-
land aangestuurd. In de decembermaand zijn er extra rondleidingen door 
de Bosberg, het deel van de Cannerberg waarin het geheim ondergronds 
hoofdkwartier van de NAVO was gevestigd en daar is nu een nieuw onder-
deel aan toegevoegd, de Pilot Briefing Facility.

Koude Oorlog
In 1992 werd het complex ontruimd omdat de dreiging van de Koude Oor-
log was verdwenen, maar het thema lijkt nu weer actueler dan ooit. Sinds 
2012 is er een enthousiaste vrijwilligersgroep van Het Limburgs Landschap 
actief die rondleidingen verzorgd. De vrijwilligers proberen bezoekers een 
beeld te schetsen van wat er zich tijdens de Koude Oorlog in dit deel van 
het gangenstelsel heeft afgespeeld.

Pilot Briefing Facility
De Cannerberg is de plek waar de tijd van de Koude Oorlog centraal staat. 
Afgelopen jaren is er door de vrijwilligers hard gewerkt aan verdere inrich-
ting en is uit de bunkers van de Britse militaire basis RAF Brüggen een Pilot 
Briefing Facilty overgebracht naar de Cannerberg in Maastricht en daar 
opgesteld. Brüggen is een van de vliegvelden die binnen de commando-
structuur onder het voormalig NAVO hoofdkwartier vielen. In dergelijke 
bunkers verbleven de piloten van de gevechtsvliegtuigen en kregen zij de 
laatste instructies die nodig waren voordat ze in oorlogsomstandigheden 
een missie startten. De PBF geeft op een historisch verantwoorde manier 
een sfeerbeeld van de omstandigheden op die vliegvelden en voegt zo 
weer een nieuwe dimensie toe aan de presentatie in de Cannerberg.

Decemberopenstelling
In december zijn er in de ‘NAVO-berg’ extra publieksexcursies in het week-
end van 17-18 december en op woensdag 28 december, ook naar het 
nieuw ingerichte deel van de militaire basis RAF Brüggen. Voor € 7,00 per 
persoon kunt u een ticket kopen op www.limburgs-landschap.nl/kalender. 
Een enthousiaste groep gidsen, waaronder veel oud-medewerkers, staat 
voor u klaar om de Koude Oorlog te laten [her] leven.

DONEER UW OUDE FIETS
Heeft u één of misschien zelfs wel 
meerdere fietsen over? En zijn 
deze nog in een redelijke tot goe-
de staat? Doneer ze dan, u doet er 
een kind een groot plezier mee. 

In december organiseert de ANWB 
samen met de Stichting Leergeld 
Parkstad en de drie samenwerken-
de werkplaatsen in Parkstad een 
fietsinzamelactie onder de noemer 
‘Meer dan een fiets’. 
De gedoneerde fietsen zijn bestemd 
voor kinderen uit gezinnen die te 
weinig geld hebben om een fiets 
te kunnen betalen. De bedoeling is 
dat de kinderen hierdoor op de fiets 
naar school kunnen en mee kunnen 
doen aan activiteiten die anders 
buiten hun bereik zouden vallen. 
Fietsen is gezond en nodigt uit tot 
buiten spelen. 

Wat gebeurt er met mijn fiets?
De fietsen die worden gedoneerd, 
worden door vrijwilligers van deze 
werkplaatsen opgeknapt. Vervol-
gens geeft Stichting Leergeld ze 
aan kinderen die uw fiets heel goed 
kunnen gebruiken. Als een kind de 
fiets ontgroeit, dan kan het de fiets 
omruilen voor een ander exemplaar. 
De actie draagt dus ook nog bij 
aan een duurzaam hergebruik van 
fietsen. 

Hoe kunt u uw fiets doneren?
Er zijn drie structurele inzamelplek-
ken waar u op werkdagen uw fiets 
kunt inleveren: 
Betere Buren Brunssum, 
Boschstraat 18, 6442 PB Brunssum 
Tel. 045-7271250
Stichting Werk voor Heerlen, 
Diepenbrockstraat 15, 6411 TJ Heer-
len Tel. 06-11014573
Kansenwinkel  (Re-Cycle), 
Akerstraat 68A, 6466 HK Kerkrade 
Tel. 06-14227913 
En als u hem niet zelf kunt brengen, 
bel dan even met hen. Zij komen de 
fiets dan bij u thuis ophalen. 

Wilt u meer lezen: 
https://www.anwb.nl/over-anwb/
anwb-kinderfietsenplan#doneer-je- 
fiets 

38E ZIETSOENG MIT PRINSEPROKLEMATIOËN 
CV DE SJTAATER TRÖATE

Vrijdag 27 januari 2023 in ‘t Sjtaater Hoes is weer zover. Carnavalsvereni-
ging de Staater Tröate organiseert voor de 38e keer de grote Zietsoeng 
met Prinseproclamatie. 

Om 19.00 uur gaat de zaal open voor het publiek. 20.11 uur start het pro-
gramma. De entree bedraagt € 13,50.
Voorverkoop: Sjtaater Hoes, Cafetaria Gertico en alle leden van het CC. 
Groeps-aanbieding: Bij aankoop van 10 én meer kaarten kosten ze 11 euro!
Aan het programma werken mee: Koeteloemele, Wiesse Sjwaam, Fer Kous-
sen, d’r Tim,  website Palaver. Bezoekende verenigingen: KVV – Kirchroatsjer 
Vasteloavends Verain, VVKW – Vasteloavends Verain Kirchroa West en d’r 
Ouwe Voesbalsjong.
De muziek tijdens en na de zietsoeng zal als vanouds tot in de kleine uur-
tjes weer verzorgd worden door: Marvin Entertainment

https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan#doneer-je-fiets 
https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan#doneer-je-fiets 
https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan#doneer-je-fiets 
http://www.limburgs-landschap.nl/kalender
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De Abdijcross staat in het week-
end van 21 en 22 januari 2023 
voor de 57ste keer op het pro-
gramma. De laatste twee jaren 
moest de internationale atletiek-
cross in Kerkrade-Rolduc nog wor-
den afgelast vanwege de corona-
maatregelen. 
Vanaf 1 december kan worden in-
geschreven via www.inschrijven.nl. 
Aanmelden voor 31 december is 
goedkoper. Dus wees er snel bij. 
De definitieve sluitingsdatum is 15 
januari 2023.

Na het grote succes van de vorige 
editie in 2020 is zaterdag 21 januari 
om 13.00 uur de start van de Euro-
de Trail Runs over 10,5 km en 21 km. 
Het parcours van de korte trail gaat 
door het bosquet van Rolduc rich-
ting Berenbos en daarna naar de 
Carisborg en via de Berenbos weer 
terug naar Rolduc. De 21 km  wordt 
na de Carisborg gesplitst richting 
Kaffeberg, Gravenrode en de Anstel-
vallei en vervolgens via de Kaffe-
berg weer richting Rolduc. De start 
en finish is telkens op het sportveld 
van Rolduc. De crossen voor pupil-
len van de Atletiekunie staan die 
zaterdagmiddag even na 13.00 uur 
opnieuw op het programma. 
Het wedstrijdprogramma op 
zondag 22 januari begint traditie-
getrouw met de MOVARE Abdij-kids-
crossen vanaf 9.30 uur. Tijdens de 
kidscrossen wordt ook aandacht 
besteed aan het gemeentelijk 
project Jeugd Op Gezond Gewicht 
(JOGG). Daarna volgt om 10.45 uur 
de recreantenloop voor mannen en 

vrouwen over 5,2 km. Aansluitend 
zijn de diverse jeugdlopen van de 
Atletiekunie.

De lange cross mannen over een 
afstand van 10.500 meter start om 
13.00 uur, gevolgd door de lange 
cross vrouwen over 7400 meter. 
Tijdens deze twee lopen verschijnt 
de nationale top aan de start, aan-
gevuld met enkele internationale 
lopers en loopsters. Met de korte 
cross voor mannen en vrouwen 
over 2600 meter wordt de Abdij-
cross om 15.45 uur afgesloten. De 
Abdijcross geldt deze keer tevens 
als Limburgs crosskampioenschap 
in de diverse categorieën. Elke 
deelnemer aan deze Abdijcross 
ontvangt na de finish een herinne-

ring. De cross maakt deel uit van het 
Nationaal Crosscircuit. De officiële 
inschrijvingstermijn is op 15 januari 
gesloten, maar deelnemers kunnen 
nog tot een half uur voor de start ter 
plaatse inschrijven. Na-inschrijven 
kost 2 euro extra. Deelnemers die 
hun e-mailadres invullen, krijgen een 
dag na het evenement per e-mail 
een magazine met een persoonlijke 
foto, uitslagen en sfeerfoto’s ge-
maild. Voor alle informatie over de 
Abdijcross en de Eurode Trail Runs 
kijk op de website www.abdijcross.
nl. Scholieren van de basisscholen 
kunnen via de school inschrijven. 
Het secretariaat is op de wedstrijd-
dagen gevestigd in de aula Minor te 
Rolduc. Bezoekers aan dit cross-
evenement hebben vrij entree. 

ABDIJCROSS MET  TRAIL RUN ROND OMGEVING ROLDUC

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

Kunstenaars van waarde in de wijk
Elbereveldstraat 105, 6466 JM Kerkrade  06 411 35 101

https://inschrijven.nl/
https://www.abdijcross.nl
https://www.abdijcross.nl
https://www.werkplaatsk.nl
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MOOI REÜNIE/JUBILEUMFEEST
AV ACHILLES-TOP KERKRADE

Het reünie/jubileumfeest ‘Zestig jaar Achilles-Top’ op 
26 november in het Catharinahoes in Kerkrade was 
een mooi feest, dat door 125 mensen werd bijge-
woond. 

Onder hen veel oud-leden 
die van heinde en verre naar Kerkrade waren gekomen 
om het glas te heffen en deel te nemen aan een buffet. 
Maar belangrijker nog was het weerzien na vele jaren. 
Over en weer werden gegevens uitgewisseld en anecdo-
tes aangehaald. Enkele mannen van de eerste succes-
volle herenploeg uit het begin van het ontstaan van de 
atletiekclub waren aanwezig zoals Hub Zitzen, Rob Her-
mans, Theo Kessels, Math Vilain, Piet Jacobs, Herman 
Vleugels en voorzitter Arno Deckers. Ook de generatie 
daarna was ruim aanwezig. Datzelfde gold ook voor de 
voormalige vrouwen- en meisjesploeg zoals Bianca Len-
tjes, Dionne van Hoof, Ellen Lambrichts, Fieny Jongen, 
Ilona Wagelaar, Ilse Smit, Linda Merx, Monique Hensen, 
Nicole van de Kar, Ria en Anja Senden, Janine Handels, 
Ingrid Suylen, Han Vos,Tiny Pluymen en vele anderen. 
Fijn was het ook dat Hugo Kusters present was na zijn 
hartoperatie en zware revalidatie. De voorzitter blikte in 
zijn welkomstwoord uiteraard ook terug op zestig jaar 
Achilles-Top. De viering had eigenlijk vorig jaar moeten 
plaatsvinden, maar vanwege de coronapandemie was 
dit op dat tijdstip niet mogelijk. Hij stond ook even stil bij 
enkele clubiconen die zijn overleden zoals mede-oprich-
ter Jo Jeurissen en verder Wiel Suylen, Louis Hermans, 
Herman Theunissen, Kees van Loon, Wim Sangen, 
Martin Claassen, Frans van Mil, Baer Smit, Theo Jongen 
en Tinus Osendarp.
Tijdens het feest waren op een scherm voortdurend 200 
oude foto’s te zien uit het oude en jonge verleden van 
de vereniging. Leon Jeurissen werd benoemd tot erelid 
van Achilles-Top vanwege zijn diamanten lidmaatschap. 
Oud-burgemeester Jos Som en erebeschermheer van de 
club hield een toespraak namens het jubileumcomité. 
Som heeft contact gelegd met de Spaanse kunstenaar 
Juan Ripollés, de ontwerper van het Viva la Vida beeld in 
Kerkrade. Deze kunstenaar gaat speciaal 50 kunstwer-
ken maken die vervolgens verkocht worden. Een groot 
gedeelte van deze opbrengst wordt besteed aan de 
aanschaf van de elektronische tijdwaarneming. 

WINTERTIJD HEERLEN TERUG VAN 
NIET WEGGEWEEST

Na de succesvolle edities van 2018 en 2019, kon 
Wintertijd Heerlen in 2020 helaas niet plaatsvinden, 
in 2021 heeft het winterfestijn in aangepaste vorm 
plaatsgevonden. 

Dit jaar is Wintertijd van donderdag 15 december 
t/m zondag 8 januari terug van niet weggeweest met 
de bekende trekpleisters als de schaatsbaan, de ijs-
glijbaan en een duurzame curlingbaan, maar ook een 
boordevol programma in het Wintercafé en Lexor. 

Pancratiusplein
De 600m2 grote overkapte (ijs)schaatsbaan en een 6 
meter hoog en 35 meter lange ijsglijbaan op het Pan-
cratiusplein vormen wederom het middelpunt van 
Wintertijd Heerlen. Direct aan de schaatsbaan bevindt 
zich het gezellige wintercafé. Vanuit het wintercafé 
kan men onder het genot van een heerlijk winters 
hapje en drankje genieten van de gezellige schaats- 
en glijtaferelen. Het wintercafé is daarnaast een ideale 
locatie voor een gezellige bedrijfsborrel, kerstbijeen-
komst of nieuwjaarsborrel.

Bongerd
De Bongerd is ook deze editie weer de feestelijke 
brug tussen de horeca en de winkelstad. Met de sfeer-
vol ingerichte almhütte, welke bol staat van lokale 
programmering en een duurzame curlingbaan voor 
teambuilding sessies, vriendenuitjes of een dubbel-
date. Daarnaast wordt op de Bongerd een carrousel, 
kinderactiviteiten en diverse eetgelegenheden 
gesitueerd. De sfeervolle aankleding zorgt voor een 
ongekende winterambiance!

Programmering
Naast dit alles staat Wintertijd Heerlen wederom 
garant voor een brede programmering. Het uitgangs-
punt is beleving te creëren voor alle leeftijden. Zo 
kunnen basisschoolkinderen weer massaal school-
schaatsen, kunt u weer genieten van verassende 
optredens in Lexor en staat ook het populaire kerst-
kienen weer op het programma. 

Kom gezellig genieten van al het moois dat Winter-
tijd Heerlen te bieden heeft!
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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:

Speciaal voor jou willen we aan de 
weken rondom Kerstmis een magi-
sche draai geven met  de GaiaZOO 
Winterweken!

Van 26 december tot en met 8 
januari (m.u.v. 31 december) is het 
park daarom geopend tot 17.00 uur 
en verlicht met duizenden lampjes, 
gezellige kersthuisjes en sfeervolle 
vuurpotten. Onder het genot van 
een dampende chocolademelk of 
glühwein worden er marshmallows 
geroosterd bij de vuurkorven. 

Combineer je ZOObezoek met de 
Culinaire Wintersafari en maak je 
winterwandeling nog leuker én lek-
kerder. Hoe komen de dieren uit het 
Taiga-gebied de donkere en koude 
winter door? Dat leren kinderen 
allemaal met de winterspeurtocht. 
Op het WinterPlein komt er een 
glasblazer langs, ga je op de foto 
in GaiaZOO’s arrenslee en begroe-
ten onze uitgedoste steltlopers 
Koning & Koningin Winter je vanaf 
ijle hoogte. Beleef het allemaal in 
GaiaZOO!

PROGRAMMA:
Een warm welkom op het Entree-
Plein (27 t/m 30 december en 1, 7 & 
8 januari van 10.30 - 12.00 uur)
Bij aankomst tussen 10.30 en 12.00 

uur word je vóór betreding van het 
park muzikaal verwelkomd door de 
man met het antieke orgel om je op 
en top in de stemming te brengen.
Kinderkok op het WinterPlein (27 
t/m 30 december en 1, 7 & 8 januari 
van 13.00 - 16.00 uur) Al zingend 

samen broodjes bakken bij de vuur-
korf. Luister naar de kerstverhalen 
van de verteller!
Poseren in de Hooischuur (dage-
lijks van 10.00 - 17.00 uur)
Bij de arrenslee van GaiaZOO maak 
je de leukste foto’s! Op tweede 
kerstdag is er zelfs een kerstman die 
(tussen 12.00 en 16.00 uur) met je 
op de foto gaat!
Gezellige kerstmarkt op het Acacia 
WinterPlein (dagelijks tijdens de 
WinterWeken)
Op het plein bij restaurant Acacia 

kun je bij de sfeervolle kersthuisjes 
terecht voor een keur aan produc-
ten, die je dat échte decemberge-
voel geven.
Kijk dáár! De fantastisch uitgedoste 
Koning & Koningin Winter zetten 
het plein op stelten! (26, 27, 28, 29 
december en 1, 6, 8 januari)  

Educatieve activiteiten
• Voorleesmiddagen in het Kraaien

Nest op 28 december & 4 januari 
• Speurtocht langs de winterdieren 

van 26 december t/m 8 januari 
• Privérondleiding met een GaiaGids 

(meer informatie volgt)
• Braakbalpluizen in het KraaienNest 

(meer informatie volgt)
• Eikelmuismaskers maken 

(meer informatie volgt)
• Vogelvoer maken 

(meer informatie volgt)

Diervoederingen tijdens de 
WinterWeken
• Leeuwen: woensdag en zondag 

om 11.30 uur
• Afrikaanse wilde honden: zaterdag 

om 11.30 uur
• Europese nertsen: dagelijks om 

12.00 uur
• Veelvraten: dagelijks om 15.30 uur
• Gieren: woensdag, zaterdag en 

zondag om 14.30 uur
• Rendieren: woensdag om 15.00 uur

Kom ook naar de sfeervolle 
WinterWeken in GaiaZOO!
Met een abonnement bezoek je 
de GaiaZOO WinterWeken gratis 
en met een Culinaire Wintersafari 
geniet je van diverse winterse 
gerechten tijdens je wandeling 
door de ZOO!

DE GAIAZOO WINTERWEKEN
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KERST BRUNCH GAIAZOO
Kerst vier je in GaiaZOO! Laat je op eerste en tweede kerstdag culinair 
verrassen met een kerst brunch in ons sfeervolle restaurant Magnolia. 
Geniet van het uitzicht op de prachtige rode panda’s en maak na de 
brunch een winterse wandeling langs ’s werelds mooiste dieren. 
Kortom: een heerlijk dagje genieten in GaiaZOO!

Buffet
Geniet bij het buffet van diverse luxe warme en koude gerechten, waaron-
der heerlijke huisgemaakte salades, luxe broodsoorten, diverse vlees- en 
kaassoorten, warme beenham, pasteitjes, diverse zoetigheden en nog meer 
luxe producten. Kortom, een feestelijk, speciaal én culinair aanbod. Natuur-
lijk heeft GaiaZOO ook aan haar kleine bezoekers gedacht. Zij mogen een 
lunchtrommel vullen met allerlei lekkers.

Programma: eerste en tweede kerstdag 2022
10.00 uur: Opening GaiaZOO. Je ontvangt bij de kassa een polsbandje 
waarmee je toegang krijgt tot de zalen van restaurant Magnolia.
10.30 uur: Aanvang rijkelijk brunchbuffet in de zalen van Magnolia, laat je 
culinair verrassen! Je bent vrij om tussen 10.30 en 13.30 aan te schuiven. 
Jouw tafel is gereserveerd.
13.30 uur: Einde brunchbuffet. Iedereen kan de ZOO op eigen gelegenheid 
bezoeken tot aan sluitingstijd. 

BEZOEK DE WINTERDIEREN 
IN GAIAZOO

Voor sommige dieren in GaiaZOO is 
de winter de mooiste tijd van het jaar. 
Zij leven oorspronkelijk in het koude 
Noorden en zijn gewend aan vorst en 
sneeuw. In de wintermaanden mag 
een bezoek aan de stoere veelvraat 
en de grote kudde rendieren daarom 
zeker niet ontbreken.

Fijne feestdagen allemaal en een gelukkig 2023
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Inloopkoffieuurtje
Elke maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 
16.00 uur. Maandag 26 december gesloten

Ombudsman PvdA
De ombudsman kan helpen bij diverse persoonlijke 
zaken zoals uitkeringen, toeslagen, belastingen en 
energie. Vrije inloop.

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 
afspraak. Wij  zijn ook aanwezig tijdens het koffie-
uurtje 

MAANDPROGRAMMA BUURTKAMER GRACHT
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Volgende uitgave 1 februari 2023, 
inleveren kopy vóór 15 januari 
2023 
westernieuws@kerkrade-west.nl

Heel Kerkrade Bakt!!
Heb je ook zin om te komen bakken? Dat kan voortaan 
ook in de Buurtkamer. Voor meer informatie of aanmel-
den bij Tiny 06 10 47 32 97

Spreekuur Burger Belangen
Deze maand geen spreekuur.

Oliebollenmiddag
Vrijdag 30 december van 14.00 tot 17.00 uur Oliebollen-
middag voor iedereen. Opgeven 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!
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