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Evenementen in Kerkrade-West 
 
Zaterdag 22-12-2012:  Wonderlijke winterritten ZLSM 
Zondag  23-12-2012:  Wonderlijke winterritten ZLSM 
Zondag  23-12-2012:  12.00-17.00  Koopzondag  West-
Spekholzerheide/Terwinselen.  
Zondag  23-12-2012: 12.00-17.00 Koopzondag West- 
Locht/Rodaboulevard 
Woensdag  26-12-2012:  11.15-12.30  Stichtingsmis 
MK David  Martinuskerk Spek’heide  
Woensdag 26-12-2012: Wonderlijke winterritten ZLSM 
Donderdag 27-12-2012: Wonderlijke winterritten 
ZLSM 
Zondag  30-12-2012:  Wonderlijke winterritten ZLSM 
Zondag  30-12-2012:  Koopzondag West- Spekholzer-
heide/Terwinselen. 
Dinsdag  1-1-2013: Nieuwjaarsrondgang Fanfare St. 
Barbara Heilust. 
Zondag  20-01-2013:  Roda JC-NEC Parkstad Limburg 
Stadion  
Zaterdag  02-02-2013: Roda JC-Heracles  Parkstad 
Limburg Stadion  
Zaterdag  16-02-2013: Roda JC-AZ  Parkstad Limburg 
Stadion 
 
Kerstpost 
 
PostNL heeft in het afgelopen jaar het aantal straatbrie-
venbussen sterk verminderd. Verder zal in de laatste 
weken van het jaar het vuurwerkprobleem weer opdui-
ken. Daarom adviseren we de kerstpost te deponeren in 
de speciale binnenbrievenbussen in het postkantoor aan 
de Graverstraat. Het postkantoor is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 8.00 tot 18.30 uur en ’s zaterdags 
van 8.00 tot 17.00 uur. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wonderlijke winterritten ZLSM 
 
Winterprogramma Miljoenenlijn staat bol van winterse 
activiteiten voor jong en oud! 
Wonderlijke Winterritten met de Stoomtrein 
 

De imposante stoomtrein 
dendert het station van 
Simpelveld binnen. De 
perrons zijn prachtig ge-
huld in dennengroen met 
rode strikken. Een kruier 
loopt over het perron en 
stookt het vuur nog eens 
op dat knettert in de vuur-
korven. De geur van war-
me chocolademelk en 
glühwein zweeft over de 
hoofden van de reizigers 
die wachten op vertrek. De 
hoofdconducteur opent de 

deuren van de eerste klasse rijtuigen en geeft de reizigers 
een seintje dat ze mogen instappen in de heerlijk ver-
warmde rijtuigen. Het is winter bij de Miljoenenlijn. 
 
Winterse arrangementen 
Reis mee in de stoomtrein met de Wonderlijke Winterrit-
ten en maak een keuze uit een van de prachtige kerstar-
rangementen van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maat-
schappij die starten vanaf station Simpelveld of Valken-
burg. 
 
Parkeer je auto, kosteloos, bij het station van Simpelveld 
en reis geheel in stijl per winterse stoomtrein naar de 
Kerststad Valkenburg. Breng een bezoek aan een van de 
ondergrondse kerstmarkten of geniet van de culinaire 
kerstwandeling Route d’Amuse. Op de zaterdagavonden 
in december tot aan kerst rijdt er zelfs een speciale 
avondstoomtrein tegen een bijzonder tarief naar Valken-
burg die aansluit op de Kerstparade.  
 
Ontmoet de kerstman… 
Alle weekenden vanaf 8 december tot na kerst zijn extra 
aantrekkelijk voor gezinnen met jonge kinderen. Wil je 
vertrekken vanuit Simpelveld dan kies je voor het Fami-
lieprogramma ‘Het verloren pakje’.  Ga met je gezin op 
zoek naar het cadeautje dat de Kerstman rondom Val-
kenburg is verloren vanuit zijn Noordpool Expresse. 
Gezinnen die in Valkenburg willen vertrekken krijgen 
een bijzondere VIP-behandeling als ze kiezen voor het 
arrangement ‘Het bezoek aan het geheime Cadeaudepot’.  
Met een speciaal gouden treinticket reizen de kinderen 
samen met de Kerstman in de stoomtrein naar zijn ge-

 



WESTERNIEUWS | December 2012 2

heime Cadeau Depot. Een ervaring die je niet wilt mis-
sen! 
 
Wonderlijke Winterritten 
De Wonderlijke Winterritten rijden elk weekend en te-
vens extra dagen in de kerstvakantie tot en met 3 januari 
tussen Simpelveld en Valkenburg. Tickets, zowel voor 
de winterse arrangementen als losse plaatsbewijzen, zijn 
verkrijgbaar aan de dagkassa van de loketten van station 
Simpelveld en Valkenburg. Maar nog beter is het om 
vooraf uw tickets al te kopen via het online loket. Alle 
informatie is terug te vinden op www.miljoenenlijn.nl of 
www.eendagjeuitmetkerst.nl. 
 

 
Nieuwe bushaltes in Kerkrade 
 
Op maandag 3 december jongstleden zijn in Kerkrade 
vier nieuwe bushaltes symbolisch geopend. De burge-
meesters Jos Som van Kerkrade en Christoph von den 
Driesch van Herzogenrath en wethouder Tim Weijers 
(Verkeer) namen de bus en stapten bij één van de nieuwe 
bushaltes uit, namelijk die bij het Eurode Business Cen-
ter (EBC) op de grens van Nederland en Duitsland. 
 
De gemeente Kerkrade streeft ernaar om zoveel mogelijk 
(publieke) gebouwen bereikbaar te maken met het open-
baar vervoer. De nieuwe dienstregeling van Veolia die 
op 9 december in werking zal treden, maakte het voor 
Kerkrade mogelijk om in goede samenwerking met Veo-
lia het EBC-gebouw, de Abdij Rolduc en de Rodabou-
levard aan te sluiten op het Openbaar Vervoernet van 
Veolia. Ook het noordelijk gelegen industrieterrein 
Dentgenbach zal via de Vestastraat aangesloten worden 
op het OV-netwerk. 
Lottospelers winnen € 100.000  
 
Op 1 december won ’n Lottospeler met een bij Boek-
handel Schreurs te Spekholzerheide voor € 2,00 gekocht 

lot een van de hoofdprijzen van de wekelijkse Lottotrek-
king, maar liefst € 100.000. 
 

 
Project ‘Burenzout’ nu in heel Kerkrade 
 
Eind vorig jaar vond de eerste uitgifte van strooizout 
plaats in Eygelshoven. Tijdens dit project ‘Burenzout 
voor Burenhulp’ hebben zo’n 323 mensen maar liefst 
3.000 kilo zout opgehaald. Mede door dit succes wordt 
het project dit jaar in de hele gemeente uitgevoerd. Dit 
gebeurt met hulp van diverse verenigingen in de wijken. 
 
Wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte): “Bij win-
ters weer en gladheid voelen veel ouderen en mensen die 
slecht ter been zijn zich onveilig op straat. ‘Burenzout’ 
doet een beroep op bewoners om de komende winter de 
trottoirs sneeuw- en ijsvrij te houden en ook de trottoirs 
mee te nemen van de mensen die dit vanuit gezondheids-
redenen niet meer zelf kunnen.” 
“Om alles goed schoon te kunnen maken en houden, 
wordt strooizout beschikbaar gesteld. Dit wordt gefinan-
cierd uit het Leefbaarheidsbudget van de gemeente 
Kerkrade dat elk jaar ter beschikking wordt gesteld aan 
de drie wijkplatforms in Kerkrade,” aldus de wethouder. 

 
Uitgifte Burenzout 
Tegen inlevering van een bon kan gratis strooizout op-
gehaald worden bij één van de uitgiftepunten. Hiervoor 
dient men wel zelf een emmer mee te nemen. Het voor-
nemen is om zowel in december als in januari strooizout 
uit te geven. 
 
Wanneer en waar 
De eerste uitgifte was op 14 en 15 december j.l. 
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Informatie over de eventuele uitgiftemomenten en -
locaties van januari zal nog volgen (dit is afhankelijk van 
de aard van de winter). 

 
Mijnwerkers in Limburg 
 
Het prachtige boekwerk van Ad Knotter over de ge-
schiedenis van de mijnen in Zuid-Limburg is voor € 
39,95 verkrijgbaar bij Boekhandel Schreurs aan de Gra-
verstraat. 
Het boek van Wiel Kusters met verhalen over het mijn-
werkersleven in Spekholzerheide is verschenen en tot 1 
januari verkrijgbaar voor de speciale prijs van € 17,50. 
 

 
Berichten van de wijkagent 
 
Deze maand willen we de aandacht vestigen op mensen 
die langs de deur gaan voor het reinigen van Kliko’s 
(vuilnisbakken). Het betreft vaak mensen die iets anders 
op het oog hebben als het reinigen van de bakken. 
 
Verder waarschuwen we voor een grote man die langs de 
deuren gaat om te bedelen. Hij hangt een zielig verhaal 
op en mensen geven dan uit medelijden geld. Het advies 
is: Niet doen! 
 
In de dagen rond Kerst en Nieuwjaar komen traditioneel 
veel mensen aan de deur voor een bijdrage, een fooi of 
voor de verkoop van kaarten, wafels enz.  Wij raden u 

aan vóór u de deur openmaakt eerst te kijken en onbe-
kenden gewoon buiten laten staan!!! 
 
Staater Tröate Terwinselen 
 
Op vrijdag 18 januari 2013 organiseren de Sjtaater Tröa-
te hun inmiddels 30e traditionele zietsóng met prinsen-
proclamatie. De programmacommissie heeft weer een 
keur aan binnen- en buitenlandse artiesten weten vast te 
leggen. Zo zullen onder andere De Sjtéchneëlsjer, De 
Vlaegelkes, De Sjtaater Meëdsjer, de Martino's en de 
Karamba Männcher in het voetlicht treden. Als afsluiter 
zal niemand minder dan Erwin op de bühne staan. Kort-
om, plezier en sjtimmung gegarandeerd! 

 
Afscheid president 
Na 11 jaar nemen de Sjtaater Tröate tijdens deze 30e 
zietsóng afscheid van president Rob Lang. Dit was geen 
gemakkelijke keuze, maar gezien de gezinsuitbreiding 
op 28 september j.l. met dochter Sophie en drukke werk-
zaamheden o.a. met zijn eigen bedrijf Parkstad Music 
Centre, wel een begrijpelijke. 

 
Als opvolger is tijdens de vergadering op 19 november 
Math Paffen uit de bus gekomen. Hij zal het komende 
seizoen naast Rob meedraaien om de laatste kneepjes 
van het "vak" te leren. Rob zal wel lid blijven van de 
vereniging en achter de schermen mee blijven werken. 
Met het benoemen van Math Paffen als president met 
ingang van het seizoen 2013/2014 komt de positie van 
ceremoniemeester vrij. Deze zal vanaf dan worden inge-
vuld door onze voorzitter Ton Driessen. Deze is tot he-
den adjudant van de prins, welke functie vanaf 2014 zal 
worden ingevuld door Wilfried Dorweiler.  
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Huurders geven mening over hun buurt 
 
Woningstichting Land van Rode, Woningstichting 
Ubach over Worms en Woonmaatschappij Hestia groep 
fuseren per 1 januari 2013 en hebben gezamenlijk laten 
onderzoeken wat bewoners vinden van hun buurt.  Wat 
vinden zij van de speelmogelijkheden en het groen in 
hun buurt? En van de veiligheid? Welke ideeën leven er 
om de buurt te verbeteren? De onderzoeksresultaten 
geven inzicht in de mening van huurders. Hiermee gaat 
de fusiecorporatie aan de slag. 
 
Huurder als vertrekpunt 
Marjo Vankan, directeur-bestuurder van Woningstich-
ting Ubach over Worms, licht het onderzoek toe. ‘In het 
onderzoek benaderen we leefbaarheid vanuit vier invals-
hoeken: woning en woonomgeving, leefklimaat, veilig-
heid en voorzieningen. We vroegen de mening van be-
woners aan de hand van stellingen. Daarnaast gaven 
bewoners een rapportcijfer per thema. De vragenlijst is 
in goed overleg met de huurdersorganisaties tot stand 
gekomen.  
Het leefbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door onder-
zoeksbureau Markteffect onder alle huurders van de drie 
fusiepartners; 25% van de huurders heeft de vragenlijst 
ingevuld’.  

 
Fijne buurt 
De drie corporaties fuseren per 1 januari 2013 en hebben 
gezamenlijk ongeveer 10.000 woningen in Kerkrade en 
Landgraaf. ‘De nieuwe fusiecorporatie wil zorgen voor 
een goed woon- en leefklimaat. We vinden het belang-
rijk dat bewoners prettig wonen, zich thuis voelen in hun 

buurt en zich verantwoordelijk voelen voor hun woon-
omgeving. Dankzij het leefbaarheidsonderzoek hebben 
we nu in beeld hoe onze bewoners de leefbaarheid in hun 
buurt waarderen en weten we op welke punten verbete-
ringen nodig zijn.  
Dit leefbaarheidsonderzoek is een 0-meting. Onze doel-
stelling is dat de huurders de leefbaarheid in hun buurt 
gemiddeld met minimaal een 7 waarderen. Er is dus 
werk aan de winkel.  

 
We zien verschillende aandachtspunten per buurt en 
gaan hier samen met bewoners en beide gemeenten mee 
aan de slag om de leefbaarheid in onze buurten verder te 
verbeteren. Oftewel: Samen het verschil maken. Een 
fijne buurt, daar gaat het ons om! De leefbaarheid in een 
buurt verbeteren gaat echter niet van de ene op de andere 
dag. Hiervoor is tijd nodig, én geld. We hopen dat de 
kabinetsplannen wat de financiën betreft geen roet in het 
eten gooien. 
Over een paar jaar  herhalen we het leefbaarheidsonder-
zoek. Dan wordt duidelijk of we onze doelstellingen 
hebben bereikt’. 


