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Bondsschuttersfeest 
 
Op zondag 4 september organiseert schutterij St. 
Sebastianus Spekholzerheide het bondsschuttersfeest 
voor schuttersbond Berg en Dal. Hieraan zullen de 
aangesloten bondsverenigingen deelnemen en enkele 
gastverenigingen. Op deze dag zullen de  verenigin-
gen zich presenteren vanaf 13.00 uur. Tijdens het 
weidefeest is er volop eten drinken te krijgen in de 
feesttent. De opening van het schuttersfeest is om 
14.00 uur op het hoofdveld van FC Kerkrade-West 
aan de Industriestraat. Na de opening volgt de ge-
bruikelijke optocht van de verenigingen door de stra-
ten van Spekholzerheide. Bij gelegenheid van het 
130-jarig bestaan van schutterij Sint Sebastianus 
Spekholzerheide is er op zaterdag 3 september van 
18.30 tot 19.30 uur een receptie, waarbij ook gele-
genheid is de heren Jos Sijstermans Jr. en John Kor-
ber te feliciteren die respectievelijk hun 40- en 25-
jarig lidmaatschap vieren. Alle activiteiten worden 
gehouden op de schuttersweide gelegen aan de Indu-
striestraat3/Wauwelpad te Kerkrade-Spekholzerheide. 
 
U bent van harte welkom! 
 
Zoo-marathon 
 
Op zaterdag 27 augustus wordt in GaiaPark de eer-
ste zoo marathon ter wereld georganiseerd. Nog 
nooit eerder is er een marathon gelopen in een die-
rentuin. Han Frenken, voorzitter van de Stichting 
Ultraloop Stein en de directie van GaiaPark zijn on-
langs overeengekomen deze bijzondere marathon 
komende zomer te organiseren.   
 
Deze eenmalige extreme marathon is aangevraagd bij 

het Guiness Book of Re-
cords. Het schitterende 
heuvelachtig parcours be-
draagt 1873 meter en gaat 
door heel GaiaPark, de 
finishzone is gesitueerd 
bij Restaurant ‘Plateau 
van Gaia’. 
De deelnemers zullen 22 
rondjes lopen met een 
aanloopstuk van 989 me-
ter. De start is om 16:00 
uur en de tijdslimiet is  5 

 
 
 
 
 
 
 
uur. Er mogen maximaal 100 mensen deelnemen, in 
volgorde van inschrijving. 
De opbrengst van het inschrijfgeld gaat naar Gaia 
Nature Fund, de natuurbehoud stichting van Gaia-
Park. De Kerkraadse dierentuin ondersteunt met de-
ze stichting diverse projecten van natuur- en soor-
tenbehoud over de hele wereld. 
Inschrijven voor deze unieke marathon via 
www.ultraloopstein.nl 
 
KSO-Kasteelconcert 2011 
 
Het inmiddels traditionele KSO-kasteelconcert vindt 
ook dit jaar weer plaats op de binnenhof van kasteel  

 
Erenstein op zondag 11 september, aanvang 15.00 
uur. Het geheel staat onder leiding van Manon Me-
ijs. Medewerking wordt verleend door het van de 
Vasteloavendskonzëeten bekende koor Vocaal Totaal 
o.l.v. Annemie Vallino-Ravetta. Presentatie is in han-
den van Fer Kousen. Bij de entreeprijs van € 12,50 is 
koffie en vla inbegrepen. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de volgende voorver-
koopadressen in Kerkrade-West: 
Hotel Brughof, Brughofweg 
Kapsalon Maré, René Janssen 
Kantoorvakhandel Schreurs, Graverstraat 68 
Voor overige zie: www.k-s-o.org 
Tevens is er gelegenheid om na afloop van het con-
cert te genieten van een 3-gangen diner-buffet voor 
de prijs van € 27,50. Dit is te reserveren bij: 
Fletcher Hotel-Restaurant - Kasteel Erenstein  
Kerkradersteenweg 4, Kerkrade. 
www.kasteelerenstein.nl  
 
Het Kerkraads Symphonie Orkest is een veelzijdig 
orkest dat vele facetten van de symfonische muziek 
beheerst. Onze leden komen niet alleen uit Kerkrade, 
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maar uit heel Zuid Limburg en zijn van alle leeftij-
den. 
Het orkest - één van de betere amateur symfonieor-
kesten van Nederland - geeft regelmatig concerten, 
vooral in en rondom Kerkrade. In die concerten 
wordt een uitgebreid repertoire ten gehore gebracht. 
Het is zeker de moeite waard om eens een concert bij 
te wonen in de prachtige omgeving van Kasteel Eren-
stein, een van de pareltjes van Kerkrade-West. 

 
Vrijdag  19-08-2011: RodaJC-RKC Waalwijk in Parkstad 
Limburg Stadion .  
Zaterdag 20-08-2011: 12.00-23.00 Dance festival Castle of 
Love outdoor bij Kasteel Erenstein.  
Zaterdag 20-08-2011: van 10.00-18.00 Nationale MTB wed-
strijd-Snowworld. 
Zondag 21-08-2011: 10.00-16.00 Presentatiedag jeugd FCKW, 
Voetbalterrein Industriestraat FCKW. 
Zondag 21-08-2011: 12.00-23.00 Dance festival Castle of Lo-
ve outdoor Kasteel Erenstein.  
Zondag 21-08-2011: 11.00-20.00 Vrachtwagentrekken Aker-
straat  Café Oud Spekholz.  
Zondag 21-08-2011: 10.00-18.00 Nationale MTB wedstrijd 
Snowworld. 
Zaterdag 27-08-2011: 13.00-18.00 Baanwedstrijden Sen/AB-j 
Sportpark Kaalheide Achilles-top. 
Zaterdag 27-08-2011: 17.00-22.00 Zoo-Marathon, Gaia-Park 
Kerkrade Zoo. 
Woensdag 31-08-2011: 13.00-17.00 Culinaire wandeltocht 
Verzorgingsh. Vroenhof Centrale v Ouderen.  
Vrijdag 02-09-2011: 18.00-24.00 Schuttersfeest St. Sebastia-
nus Schuttersweide.  

Vrijdag 02-09-2011: 14.00-18.00 Parkstad Toernooi Voetbal-
terrein Industriestraat FCKW. 
Zaterdag 03-09-2011: 18.00-24.00 Schuttersfeest St. Sebastia-
nus Schuttersweide.  
Zondag 04-09-2011: 16.00-23.00 Schuttersfeest St. Sebastia-
nus Schuttersweide.  
Zaterdag 10-09-2011: RodaJC-FC Twente Parkstad Limburg 
Stadion.   
Zondag 11-09-2011: 15.00-17.00 KSO-Kasteelconcert Kasteel 
Erenstein - KSO. 
Zondag 11-09-2011: 14.00-17.00 Muziek- & Dansles, Cam-
pus Kerkrade-West. 
 

 

Project Caecilia-Gracht Veilig en schoon 
 

Het Bewonersplatform Kerkrade- West, Hestia en de 
gemeente Kerkrade werken samen aan de verbetering 
van de Gracht. 
In de buurt Gracht zijn de laatste twee jaar diverse grote 
verbeterprojecten uitgevoerd: de entree, parkeerplaatsen en 
plein voor het Trefcentrum Gracht; de entree van de 
Lourdesflats; de vervanging van de bielzen door duurza-
me materialen; de herbestrating van de vele trottoirs de 
reconstructie van het pleintje Dorothea-Gracht en het 
project Dorothea-Gracht Veilig en Schoon. 
Gezien de positieve resultaten van het project Dorothea-
Gracht Veilig en Schoon heeft het bewonersplatform  
Kerkrade-West  voorgesteld  om in de Caecilia-Gracht 
eveneens een dergelijk project op te starten.  
Bij het project ligt de nadruk op de fysieke verbeterpun-
ten van het gebied, het verhogen van het veiligheidsgevoel 
alsmede het verhogen van de betrokkenheid van bewoners 
bij hun eigen woonomgeving. 
Het Bewonersplatform Kerkrade-West, Hestia en de ge-
meente Kerkrade is op 7 oktober 2010 gestart met een 
buurtschouw samen met de bewoners van de Caecilia-
Gracht. Tijdens deze schouw is een inventarisatie gemaakt 
van alle verbeterpunten. 
Vervolgens heeft op 8 december 2010 een bijeenkomst 

met de bewo-
ners van de 
Caecilia-Gracht 
plaatsgevonden 
waarbij aan de 
hand van een 
stratenplan en 
een projectlijst 
het plan van 
aanpak is toe-
gelicht. 

Door de slechte weeromstandigheden is uiteindelijk op 4 
april j.l. gestart met de uitvoering van de verbeterpunten. 
Onder aanwezigheid van wethouder T. Weijers, vele be-
woners van de Caecilia-gracht, het Bewonersplatform-West 
en de gemeente is op 16 april j.l. onder het genot van kof-
fie en vlaai de start van de werkzaamheden voorzien van 
een feestelijk tintje. 
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1 Karin Slaughter - Gevallen 
Een gewone dag wordt een nachtmerrie op het moment 
dat de moeder van Faith spoorloos verdwijnt. Thriller. 
2 Suzanne Vermeer - Bella Italia 
De elfjarige zoon van Hans en Petra is getuige van een 
moord bij een Italiaanse camping. Zijn hulp aan het on-
derzoek blijkt gevaarlijk. Thriller. 
3 Simone van der Vlugt - In mijn dromen 
Rosalies droom blijkt voorspellend: haar man verongelukt 
met een vliegtuig. Maar haar dromen over de toedracht 
van het ongeval worden niet serieus genomen. Thriller. 

4 Nicci French - Blauwe maandag 
Eerste deel van thrillerreeks over psychoanalytica Frieda 
Klein. Kan haar kennis de recherche helpen een verdwe-
nen kind te vinden? 

 
5 Tatiana de Rosnay - Het huis waar jij van hield 
Door plannen van baron Hausmann verdwijnen hele Pa-
rijse wijken. Het huis van Rose Bazelet staat op de lijst en 
bergt een goed bewaard geheim. Roman. 
6 Jenna Blum - Het familieportret 
Roman over Trudy’s zoektocht naar het oorlogsverleden 
van haar Duitse moeder. Welk verhaal vertelt de familie-
foto met een nazi-officier haar? 
7 Simone van der Vlugt - De reünie 
Psycho-thriller. Jonge vrouw ontdekt op schoolreünie iets 
over haar lang geleden verdwenen vriendin. 
8 Herman Koch - Zomerhuis met zwembad 
Huisarts Marc Schlosser heeft een medische fout gemaakt, 
waarvan een beroemd acteur het slachtoffer is. Of ging 
het om een afrekening? 
9 Annejet van der Zijl - Sonny Boy. Filmeditie. 
De liefde tussen een Surinaamse student en een getrouwde 
Hollandse vrouw zorgt in de jaren twintig van de 20e 
eeuw voor een schandaal. 
10 Heleen van Royen - Het grote Heleen van Royen 
zomerboek 
Zomers leesvoer: avonturen van de schrijfster met en 
zonder gezin, recepten, tips voor bestemmingen en meer. 



WESTERNIEUWS | augustus 2011 4

 

 
Culinaire wandeltocht 
 

Deze zomer organiseert 
de Centrale voor oude-
ren, KBO-Limburg en 
Impuls weer een culinaire 
wandeltocht in het Kerk-
raadse. Op woensdag 31 
augustus a.s. vertrekken 
we tussen 13.00 en 14.00 
uur vanaf Verzorgings-
huis Vroenhof, Vroen-

straat 97 te Blijerheide voor een prachtige maar 
vooral gezellige wandelmiddag. Er is een wandelroute 
gepland van ongeveer 10 km, een route die ook ge-
schikt is voor deelnemers in electrische rolstoelen. 
Vanwege de hoeveelheid te bestellen koffie en wafels, 
pasteitjes plus consumptie naar eigen keuze is het 
nodig zich vooraf aan te melden. Dit aanmelden kan 
tot 25 augustus op de volgende adressen: Sigarenma-
gazijn Meertens, Zonstraat 75 - Impuls, Hoofdstraat 
77 – Optiek Bemelmans, Markt 28 – Zorgcentrum 
Vroenhof, Vroenstraat 97 – Drukkerij Schreurs, Gra-
verstraat 68 – Verzorgingshuis Hoog Anstel, Anstel 1 
- CVO Piet Schepers, Akerstraat 114 – CVO Pierre 
Derksen, Portbeemden 34.  
De kosten bedragen € 8,50 per persoon. 
 
Spoor elkander aan om samen deel te nemen aan de-
ze culinaire wandelhappening! 
 


