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Voor € 4,75

25 jaar in KERKRADE-WEST

FEESTELIJKE OPENING JONGERENPLEK
KJOEP KERKRADE-WEST
Op vrijdag 7 oktober is de Kjoep, 
de nieuwe ontmoetingsplaats 
voor jongeren, in Kerkrade-West 
feestelijk geopend. 

De jongeren uit de wijk en de om-
wonenden kwamen bij elkaar ach-
ter de parkeerplaats van de School-
straat. Tijdens de opening was er 
een foodtruck aanwezig die zorgde 
voor een hapje en een drankje. 

Ook wethouders René van Drunen 
en John Roland waren aanwezig bij 
de opening. 
Er zijn weinig plekken in gemeente 
Kerkrade waar jongeren kunnen 
samenkomen. Daarom is de ge-

meente in gesprek gegaan met 
jongeren uit Kerkrade-West over 
een ontmoetingsplaats. Wethouder 
René van Drunen (Jeugdzorg en 
Jeugdbeleid): “Het is belangrijk dat 
jongeren een eigen, herkenbare 
plek hebben. Hier kunnen ze meer 
sociale contacten opbouwen.” Om 

deze reden is de Kjoep geplaatst. 
De Kjoep is een kubus met een af-
meting van 2,2 x 2,2 x 2,2 meter die 
makkelijk te verplaatsen is. 
De jongeren hebben aangegeven 
dat zij zelf graag meewerken om de 
Kjoep schoon te houden en goed te 
onderhouden. Daarom hebben ze 
samen met de gemeente een bord 
met spelregels opgesteld. Dit bord 
wordt tijdens de opening onthuld. 
Ook zien de jongeren een rol 
voor zichzelf in de wijk. Ze maken 
bijvoorbeeld graag een praatje 
met bewoners. Ook hebben zij een 
buurvrouw geholpen met bood-
schappen en hebben ze geholpen 
bij een reanimatie.
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EXPOSTIE   •    WORKSHOPS Atelier Daan, Gady Mirtenbaum, Liesbeth van Litsenburg, 
Jos Reinders   •    ZONDAGMATINEE 13 november 11.00 uur Judith Konter (dwarsfluit) en 
Marina Stricker (piano)   •    MEER INFO werkplaats k open ateliers

WERKPLAATS K Elbereveldstraat 105, 6466 jm Kerkrade-West  •   info@werkplaatsk.nl

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

SFEERVOLLE ADVENTSMUZIEK IN ALLE VIERINGEN

Door de vrijwilligers wordt weer hard gewerkt om de kerk in Terwinselen 
mooi te versieren en in te richten voor de komende Advents- en Kersttijd. 
De kerststal is opgebouwd vanaf de 1e Adventszondag, met daarbij een 
aantal mooie kerstbomen en adventsversieringen op de verschillende alta-
ren. De kerk straalt het uit, dat zij wacht op de komst van het Christuskind. 
De adventsvieringen mogen de gelovigen tijdens de zondagochtend HH.
Missen om 09.30 uur in de Adventstijd steeds dichter bij het Christuskind 
brengen. Daarvoor wordt elke zondag in de vieringen op de adventskrans 
een extra kaars aangemaakt. 
Tijdens de vier Adventszondagen is gezorgd voor passende muziek in al 
de vieringen. Op de 1e Adventszondag zingt Mannenkoor David; op 2e 
Adventszondag speelt Harmonie St. Callistus (tevens patroonsfeest paro-
chie); op 3e Adventszondag zingt het Slavisch Byzantijns koor Sobornost; 
de Adventstijd wordt op de 4e Adventszondag afgesloten met Popkoor 
Thirdwing. Met gebed en muziek wil de geloofsgemeenschap zich voorbe-
reiden op de geboorte van het Christuskind in Bethlehem. 

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.

https://www.werkplaatsk.nl/activiteiten/open-atelier-weekend/
https://www.werkplaatsk.nl
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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NIEUWSTE JAARBOEK ‘KERKRADE ONDERWEG’

De Stichting Historische Kring Kerkrade presenteert 24 november onder 
de titel Kerkrade Onderweg haar nieuwste jaarboek. Het is alweer de zes-
entwintigste uitgave met opnieuw bijzondere bijdragen over de lokale 
geschiedenis. De geschiedenis van Kerkrade is rijk aan gebeurtenissen en 
kent bijzondere verhalen en markante personen. Aan bod komen deze 
keer onder andere 900 jaar sterfdag Ailbertus von Antoing, Joodse familie 
Berg, Hubert Vorage (spion en priester), negotie in Kerkrade West (familie 
Mohr), drie generaties Coumans, Jeeteberger Highlander 44 jaar, grote kerk 
Eygelshoven, familie Nols-Brull Eygelshoven , Van Wersch Luikerheide en 
Godfried Wirtz.

Uit de nieuwe uitgave blijkt opnieuw dat het de moeite waard is bijzonde-
re Kerkraadse gelegenheden in een jaarboek vast te leggen. De verhalen 
worden vaak geïllustreerd met foto’s en documenten. Alleen dankzij de 
inzet van schrijvers uit de eigen Kring en ook daarbuiten kan een jaarboek 
elk jaar uitkomen. Het jaarboek kost in de boekwinkel 17,50 euro. De pre-
sentatie van het jaarboek vindt op 24 november plaats in de HuB aan het 
Martin Buberplein, aanvang 16.00 uur. Het boek is daarna ook verkrijgbaar 
bij boekhandel Schreurs/de Mijnlamp.

De Historische Kring Kerkrade is in mei 1986 
opgericht. Het doel is om onderzoek naar de 
geschiedenis van Kerkrade te doen en daarover 
te publiceren. Deze geschiedenis is dan voor een 
groter publiek beschikbaar. Heeft u herinnerin-
gen die u graag met ons wilt delen of is er een 
gebeurtenis waarvan u vindt dat die eigenlijk in 
het jaarboek Kerkrade Onderweg niet mag ont-
breken, neem dan contact met ons op. 
Samen met u zorgen we ervoor dat het volgende deel van Kerkrade 
Onderweg een groot succes wordt. Een mailtje sturen naar het mailadres is 
al voldoende: historischekringkerkrade@gmail.com

REDWEDNESDAY’
KERKEN MET ROOD LICHT 
AANGESTRAALD
Door de pauselijke erkende inter-
nationale kerkelijke organisatie 
‘Kerk in Nood’, wordt op woensdag 
23 november de internationale ac-
tie ‘Redwednesday’ georganiseerd. 

Hier deden in Nederland vorig jaar 
meer dan 100 kerken aan mee, 
waaronder ook de kerken van 
Kerkrade-West. Door kerken rood 
aan te lichten wordt wereldwijd 
aandacht gevraagd voor de vrijheid 
van alle mensen en in het bijzonder 
voor de vervolgde Christenen om 
te geloven. Met de actie ‘Redwed-
nesday’ wil de Kerk: bewustwording 
creëren  over vervolging van gelovi-
gen en in het bijzonder Christenen; 
oproepen tot respect voor gelo-
vigen en tussen geloofsgroepen; 
opkomen voor geloof en vrijheid. 
Op woensdag 23 november, zullen 
de kerken St. Jozef, St.Martinus 
en O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in 
Kerkrade-West, dan ook opnieuw 
met rood licht worden aange-
straald. Iedereen is uitgenodigd om 
te komen kijken en bij de vervolgde 
Christenen en andere gelovigen we-
reldwijd een moment stil te staan. 
De kerken zullen die avond tussen 
19.00 – 21.00 uur geopend zijn voor 
gebed en het aanmaken van kaars-
jes. Zie voor meer info ook: www.
redwednesday.nl. Het vorig jaar 
wisten heel wat mensen de weg te 
vinden naar de kerken.

Op zaterdag 26 november 2022 
opent Flexiforum haar deuren aan 
de Spekhofstraat 15 in Kerkrade- 
West. Tussen 11 en 16 uur is dan 
de Flexiforum Open Dag. 

Maak kennis met het mooie ge-
bouw en de ‘bewoners’ van Flexifo-
rum, zoals bedrijven, instellingen en 
stichtingen. Tijdens de Flexiforum 
Open Dag treden bandjes op van 
Popmuziek Parkstad en Muziek-
school Kerkrade. Toegang is gratis.

Flexiforum (voormalige Campus 
Kerkrade) is een bedrijfsverzamel-
gebouw waarbinnen de gebruikers 
zorgen voor een nadrukkelijke 
meerwaarde voor het gebouw, de 
gemeente Kerkrade en haar inwo-

ners. Flexiforum biedt een platform 
om op allerlei functies te verbinden 
en daarmee samenhang te stimu-
leren op zowel sociaal, maatschap-
pelijk als economisch vlak. Juist de 
verschillende insteken, achtergron-
den, competenties en ideeën van 
de mensen die elkaar ontmoeten 
bij Flexiforum vormen onze kracht. 
Flexiforum is een actieve communi-
ty, gericht op: leren, werken & leven!

FLEXIFORUM OPEN DAG

mailto:historischekringkerkrade%40gmail.com?subject=
http://www.redwednesday.nl
http://www.redwednesday.nl
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Atletiekvereniging Achilles-Top 
Kerkrade bestond in 2021 zestig 
jaar. De officiële oprichtingsda-
tum is 19 april 1961. Vanwege de 
coronaperikelen in dat jaar kon 
het diamanten verenigingsjubi-
leum helaas niet in datzelfde jaar 
worden gevierd.
Maar dit jaar wordt dit allemaal in-
gehaald. Het jubileumcomité heeft 
gekozen voor een reünie/jubile-
umfeest op zaterdag 26 november 
in het Catharinahoes aan de Lam-
bertistraat 12 in Kerkrade. Aanvang 
19.00 uur en het feest duurt tot 
23.00 uur.
Alle leden en oud-leden zijn 
welkom op dit feest. Omdat niet 
alle adressen van oud-leden be-
kend zijn, vriendelijk verzoek aan 
oud-leden die interesse hebben 
om aan de reünie deel te nemen, 
zich te melden door een berichtje 
te sturen of te mailen naar info@
achilles-top.nl.  
Graag deelname aan het reünie/
jubileumfeest kenbaar maken 
vóór uiterlijk 18 november door 
een mailtje te sturen naar info@
achilles-top.nl met vermelding met 
hoeveel personen. 
Het kan ook schriftelijk: 
AV Achilles-Top, Postbus 265, 
6460 AG Kerkrade.

Na aanmelding ontvangt iedereen 
meer informatie over de deelname 
aan het feest.
Het jubileumcomité zal er een leuk 
feest van maken. Samen met onze 

leden en oud-leden oude herin-
neringen ophalen en terugblikken 
op zestig jaar atletiek in Kerkrade 
en omstreken onder de vlag van 
Achilles-Top.

REÜNIE EN JUBILEUMFEEST ATLETIEKCLUB ACHILLES-TOP

Een groep junioren uit begin jaren zestig van de vorige eeuw.

ZLSM KERST EXPRES

Ervaar de vertrouwde nostalgische kerstsfeer uit grootmoeders tijd 
tijdens een stoomtreinreis met de speciale ‘Kerst Expres’. 

Zacht zet de puffende 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 winterlandschap van Zuid-Limburg!

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

mailto:info%40achilles-top.nl?subject=
mailto:info%40achilles-top.nl?subject=
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BESTE INWONERS VAN KERKRADE WEST
Zoals u wellicht weet is The European Pop Orchestra van Guido Dieteren 
gehuisvest in Flexiforum. Naast kantoren worden in Flexiforum ook de 
nodige muzikale voorbereidingen getroffen voor de grote muziek concer-
ten van het orkest. Het voor u bekendste concert is waarschijnlijk dat op de 
markt in Kerkrade en de Symphonica in Rosso concerten met grote Neder-
landse artiesten. 

Op 14 december 2022 keert Symphonica in Rosso terug naar de Ziggo 
Dome met als hoofdartiest de Dolly Dots! Het concert, met The European 
Pop Orchestra als muzikale rode draad en onder leiding van Guido Diete-
ren, vormt de grote finale en het afscheidsconcert van de Dolly Dots. Ook 
hiervoor vinden de nodige voorbereidingen plaats in Flexiforum.
In samenwerking met The European Pop Orchestra heeft Flexiforum het 
initiatief opgepakt om het voor publiek mogelijk te maken om bij 1 van 
die orkest repetities van dit Symphonica in Rosso gratis aanwezig te zijn. 
Hiervoor zijn op 29 November 50 kaarten beschikbaar. Het repetitiebezoek 
duurt van 14 tot 15 uur. 

Wilt u deze repetitie bijwonen stuur dan een mail naar info@flexiforum.nl  
en reserveer uw plek. Zoals gezegd toegang is gratis. 
Reserveren gaat op volgorde van aanmelding en op = op. 
Tot ziens in Flexiforum, Spekhofstraat 15.

Mantelzorgers maken doorgaans 
hetzelfde mee en kunnen hierin 
veel voor elkaar betekenen. 
In een groep kunnen zij door 
begrip, tijd, aandacht en het 
delen van ervaringen vaak beter 
grip krijgen op hun gezamenlijke 
onderwerp.  

Ruggesteun en Steunpunt voor 
Mantelzorgers Parkstad orga-
niseert gespreksgroepen voor 
mantelzorgers waarin het elkaar 
ontmoeten centraal staat.

Waar en wanneer vindt deze bij-
eenkomst plaats? 

Verpleeghuis Hambos Kerkrade 
Donderdag 01-12-2022, 14.00 tot 
16.00 uur. Aanmelden verplicht via 
045 211 40 00 of via info@mantel-
zorgparkstad.nl Vol=Vol
Er zijn twee begeleiders aanwe-
zig die zelf ervaring hebben met 
het bieden van mantelzorg. Deze 
bijeenkomst wordt georganiseerd 
onder voorbehoud van de actuele 
situatie omtrent corona. Houdt 
hiervoor de activiteitenkalender op 
onze website in de gaten: 
www.mantelzorgparkstad.nl 

Mocht u voorafgaande meer infor-
matie wensen? Neem dan contact 
met ons op via telefoonnummer 
045 211 40 00 of via info@mantel-
zorgparkstad.nl

GESPREKSGROEP VOOR MANTELZORGERS

KERSTMARKT IN HET 
WESTHOES
Op zondag 27 november een 
gezellige kerstmarkt met diverse 
kraampjes met leuke kadootjes en 
lokale producten voor onder de 
kerstboom, gemaakt door mensen 
uit West.
Kom kijken wat er te koop is!
Ook kan er genoten worden van 
zelf gemaakte wafels, goulashsoep, 
glühwein en chocolademelk.
Van 10.00 tot 17.00 uur in het West-
hoes, Anemonenstraat 17.

mailto:info%40flexiforum.nl%20%20?subject=
mailto:%20info%40mantelzorgparkstad.nl%20?subject=
mailto:%20info%40mantelzorgparkstad.nl%20?subject=
https://www.mantelzorgparkstad.nl/
mailto:info%40mantelzorgparkstad.nl?subject=
mailto:info%40mantelzorgparkstad.nl?subject=
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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:

De Koninklijke Harmonie St. Caecilia 
Spekholzerheide presenteert op 17 
december 2022 een spectaculair 
themaconcert ‘Ós Krismes’. Met o.a. 
MoKla vocaal ensemble, Viergesang 
op reis, Toine Ruiters sketches, Léon 
Simons Alphorn en trombone, Kris-
ty van der Ven zangeres, Kyandra 

Paas op harp en de Combo band. 
St. Martinuskerk Spekholzerheide – 
aanvang 19.30 uur zaal open 19.00 
uur. De entree bedraagt € 15,00 p.p. 
– kaarten in de voorverkoop ver-
krijgbaar. De entreeprijs is inclusief 
warme drank in de pauze.

THEMACONCERT ÓS KRISMES POP-UP EXPO 
EINSTEIN TELESCOPE
Nieuwe expositie in Discovery 
Museum Kerkrade, Iedere dag tot 
en met 8 januari 2023. Ontdek het 
Einstein Telescope project! 
De Einstein Telescope, een zeer 
geavanceerd meetinstrument, komt 
mogelijk in Zuid-Limburg te staan. 
Maar wat voor impact heeft dit? 
Wat meet de Telescope nu eigen-
lijk? Hoe gaat dat in zijn werk? En 
waarom is dat van belang? Op deze 
en andere vragen krijg je antwoord 
in deze pop-up expo, te bekijken tot 
het einde van de kerstvakantie. 
Leer alles over zwaartekrachtsgol-
ven en de mogelijke komst van de 
Einstein Telescope en de betekenis 
daarvan voor de regio. Interactieve 
exhibits en films met Frans Pollux 
en dr. Gideon Koekoek, assistant 
professor of physics aan Maastricht 
University, leggen uit hoe zwaar-
tekracht en zwaartekrachtsgolven 
werken en hoe de Einstein Tele-
scope deze golven meet. De expo-
sitie is ontwikkeld in samenwerking 
met de Provincie Limburg, Maas-
tricht University en Nikhef.
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ADVENTMARKT
FIRENSCHAT

Op Zondag 27 november heeft 
Wijkzorgcentrum Firenschat, gele-
gen aan de Schaesbergerstraat 25,  

Kerkrade West weer een Advent 
Markt van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Onder het genot van een kopje 
koffie met gebak kunt u gezellig di-
verse kraampjes bezoeken of mooie 

prijzen winnen bij de verloting. 

U komt toch ook weer !

INLOGGEN MET DIGID IS VANAF OKTOBER 2022 GEWIJZIGD.

Vanaf oktober is de methode om in te loggen met 
uw DigiD gewijzigd. Bij allerlei instanties, instel-
lingen en overheidsdiensten. Ook bij de Belas-
tingdienst. U kunt dan alleen nog inloggen met de 
DigiD-app of met uw Gebruikersnaam en  wacht-
woord gekoppeld met een SMS-code. Dit wordt de 
“tweetrapsverificatie” genoemd.

Zodra u inlogt met uw DigiD krijgt u op uw mobiele 
telefoon (smartphone) via een sms-bericht een kop-
pelcode gestuurd. U wordt gevraagd deze code in 
het inlogscherm in te voeren. Deze dubbele verifica-
tie is ter beveiliging van uw persoonlijke gegevens 
en accounts.
Indien u nog geen gebruik maakt van de SMS-con-
trole dient u dit via de site van de DigiD in te stellen.   
Sms-controle instellen bij DigiD
• Open de website www.digid.nl
• Klik rechtsboven op Mijn DigiD.
• Klik op Met gebruikersnaam en wachtwoord.
• Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen.
• Nu gaan we de sms-controle activeren. Klik onder ‘Met gebruikersnaam en wachtwoord’ op Meer details.
• Klik achter ‘Sms-controle’ op Sms-controle activeren.
• Volg de aanwijzingen in het scherm.

Indien u hulp wenst bij het instellen en activeren van de Sms-controle kunt u terecht bij alle wijkkantoren van Impuls, 
bij de Geldwijzerwinkel in het centrum (Martin Buberplein) dinsdag tot en met donderdag van 09.00 – 15.00 uur en 
iedere vrijdag van 10.00 – 12.00 uur bij de bibliotheek in het centrum, de HUB.   Neem uw mobiele telefoon mee.

http://www.digid.nl
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Inloopkoffieuurtje
Elke maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 
16.00 uur

Kom op de Soep
Vrijdagmiddag 25 november soepmiddag, aanvang 
13.00 uur Meld je dan aan bij Tiny 06 10 47 32 97. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ombudsman PvdA
Woensdag 7 december van 19.00 tot 20.00 uur. De 
ombudsman kan helpen bij diverse persoonlijke 
zaken zoals uitkeringen, toeslagen, belastingen en 
energie. Vrije inloop.

Creatief Allerlei
Dinsdag 22 november van 13.00  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
Dinsdag 22 november. 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 dinsdag 
29 november. Meld je aan bij Tiny 06 10 47 32 97

Spreekuur Burger Belangen
Donderdag 17 november van 19.00 tot 20.00 uur.
Zijn er zaken die u wilt bespreken met een van de BB 
raadsleden, dan is dit een goede gelegenheid. Aanmel-
den niet nodig.

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

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

SINTERKLAASOPTOCHT KERKRADE WEGENS SUCCES HERHAALD

Zaterdag 19 november trekt de Beleef Kerkrade Sinterklaas Optocht door het cen-
trum! Vanaf 13.30 uur is de feestelijke stoet langs de route Kapellaan-Markt-Hoofd-
straat te bewonderen. Er is geen optreden op de Markt; overal langs de route is 
hetzelfde te zien. Ook de bekende Meet & Greet met de Sint in de HuB keert terug. 

Beleef Sinterklaas Optocht
In 2021 werd de Beleef Sinterklaas Optocht voor de eerste keer georganiseerd. Sint 
vertelt dat hij mooie herinneringen heeft aan die dag: “Ik voelde me heel welkom 
door de fraai versierde voertuigen, de feestelijke muziek en de speciaal ingestu-
deerde dansjes. Ik heb daarom gevraagd of het mogelijk is om weer zoiets te 
organiseren. We vertrekken om 13.30 uur halverwege de Kapellaan. Ik heb Logis-
tiek Piet gevraagd om genoeg Pieten in te plannen voor deze middag, zodat we 
onderweg zoveel mogelijk kinderen een handje kunnen geven”, aldus de Goed-
heiligman. “Ik ben natuurlijk al wat ouder en loop niet meer zo snel. Door weer te 
kiezen voor een optocht, kan ik veel meer kinderen persoonlijk begroeten en ziet 
het publiek op elke plek langs de route hetzelfde”, concludeert de Sint tevreden.

Gratis Meet & Greet in de HuB op koopzondag
Er bestaat ook nog de mogelijkheid om Sinterklaas persoonlijk te ontmoeten tijdens 
de Meet & Greet in de HuB. Deze is op zondag 27 november van 13.30 tot 16.00 uur. 
Tijdens het wachten op de Sint kunnen de kinderen in de jeugdbibliotheek spelle-
tjes doen met diverse Pieten of aanschuiven bij Voorlees Piet. Muziek Piet speelt de 
mooiste meezingers. Kinderen kunnen voorafgaand aan de intocht hun knutselplaat 
inleveren bij de balie van de HuB; misschien doet Sint er nog wat lekkers in!
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