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NK treintrekken 17 en 18 september 
 

NIEUW. Komt dat zien! Krachtmeting tussen mens 
en machine. Competitie voor ervaren krachtsporters 
en amateurteams. 
Op zaterdag ligt de treindienst over de Miljoenenlijn 
stil en vindt er op het emplacement Simpelveld een 
competitie plaats voor amateurteams, die zich vooraf 
kunnen inschrijven. 
Op zondag komen de profi’s in actie en wordt het 
NK Treintrekken ingepast in de najaarsdienstrege-
ling. 
Het station en de perrons zijn dan vrij toegankelijk. 
Op zondag rijden de treinen de laagseizoensregeling 
en plaatsbewijzen kosten het normale tarief. 
 
EAZA Ape Campaign 18 september 
 

 
 
Wanneer? Op 18 september van 13.00 u tot 16.00 u 
Waar? In de shelter bij het gorilla-eiland (tegenover 
de dwergnijlpaarden) in het Gaia-Park. 
Wat? Kom erachter hoe jij kunt helpen de mensapen 
in het wild te beschermen! Kom bananen raden, ke-
gelen of insecten vissen bij de EAZA-stand, loop de 
speciale speurtocht voor nieuwsgierige aa(p)gjes en 
maak je eigen apenbutton. 
 
Burendag 2011 
 

Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou ja, mooi 
– het weer had voor velen van ons wel wat beter ge-
mogen. Maar niettemin hebben we weer bij kunnen 
tanken voor een nieuw jaar vol activiteiten. 
En er staat alweer een grote activiteit voor de deur: 
Burendag 2011. Op 24 september steken buren de 
koppen bij elkaar om de buurt leuker en socialer te 
maken. De kans om in de buurt met buurtbewoners 
activiteiten te ondernemen. Steek dus ook de koppen 
bij elkaar! 
Informatie: www.burendag.nl 

 
 
 
 
 
 
 
EK VOOR SHOWKORPSEN 2011 
KERKRADE 
 

Muziek, show en dans 
op het hoogste Euro-
pese niveau! Dat ga-
randeren de DCE Eu-
ropean Champion-
ships (EK Show) 2011 
in het Parkstad Lim-
burg Stadion in Kerk-
rade. Aan de startlijn 
van dit nummer één 
drum corps evene-
ment van Europa ver-
schijnen korpsen aan 
de start uit Groot-

Brittannië, Nederland, Duitsland, België, Ierland en 
Italië. Een zinderend evenement van 's morgens 
vroeg tot 's avonds laat, waar de nieuwe Europese 
kampioenen worden gekroond. 
 
De DCE European Championships zijn in een paar 
jaar tijd uitgegroeid tot één van de grootste eendaag-
se muziek- en showevenementen van Europa. De 
deelnemers hebben wervelende showprogramma’s 
voor u in petto. Ze lopen niet in blokjes, maar vol-
gens een gecompliceerde choreografie. Tot ziens op 
zaterdag 24 september! 
 
Zaterdag 24 september 2011 
Parkstad Limburg Stadion, Roda JC Ring 1 
9.30 uur (bestelde kaarten ophalen vanaf 9.15 uur) 
Aanvang dagprogramma: 10.00 uur 
(voorrondes senioren en finale junioren) 
Aanvang avondprogramma: 18.00 uur  
(finale senioren) 
Kaarten voor het evenement zijn snel en gemakkelijk  
via internet te bestellen. Alle vakken bevinden zich 
op de hoofdtribune. Stoelnummers gelden pas vanaf 
18.00 uur. U kunt de hele dag en avond in- en uitlo-
pen met uw toegangskaarten. 
 
Kerkraads Kwajong Kampioenschap 2011 
 

De Centrale voor Ouderen organiseert op maandag 
26 september in het gemeenschapshuis Heilust, Ons 
Limburgstraat 57 het Kerkraads Kwajong Kampioen-
schap. Inlichtingen en inschrijven 045-5410761. 
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Herfstfair in de Botanische Tuin 
 

Op zondag 25 september kunt u tussen 10.00 uur en 
17.00 uur heerlijk genieten tijdens de Herfst Fair in 
de Botanische Tuin Kerkrade. Een bijzonder sfeervol 
herfst- en oogstfeest voor iedereen. 

Er is een ruim aan-
bod aan herfstbloei-
ende planten en 
grassen, groendeco-
raties en boeketten 
dahlia’s en planten 
uit de pluktuin. 
Maar u kunt ook 
terecht voor een 

grote verscheidenheid aan tuin- en interieuraccessoi-
res, antiek en brocante cadeau-artikelen en sieraden, 
exclusieve wollen kleding, terracotta, aardewerk en 
serviezen. 
Proef van overheerlijke streekproducten, herfstsoepen 
en wildstoofpotjes, jams en herfstige drankjes, mos-
terds, wijnen en Franse lekkernijen. 
De entreeprijs bedraagt 3.50 euro per persoon. Kin-
deren tot 13 jaar gratis. 
 
De Botanische Tuin 
ligt aan de St. Huber-
tuslaan 74 in Kerkra-
de-West. 
Info: www.botatuin.nl 
 
 

 
Zaterdag 17-09-2011: 10.00-17.00 NK treintrekken Station 
Simpelveld ZLSM  www.zlsm.nl 
Zondag 18-09-2011: 10.00-17.00 NK treintrekken Station 
Simpelveld ZLSM  www.zlsm.nl 
Zaterdag 24-09-2011: Burendag Diverse locaties, 
www.burendag.nl 
Zaterdag 24-09-2011: 15.00-21.00 Kermis Plein    
Zondag 25-09-2011: 13.00-21.00 Kermis Plein    
Maandag 26-09-2011: 15.00-21.00 Kermis Plein    
Maandag 26-09-2011: 13.30 Kerkraads Kwajong kamp.  
Gemeenschapshuis Heilust CVO 045-5410761  
Dinsdag 27-09-2011: 15.00-21.00 Kermis Plein    
Zaterdag 24-09-2011: 10.00-23.00 Muziek- en showwedstrij-
den Parkstad Limburg Stadion Drum Corps Europe   
Zondag 25-09-2011: 12.00-20.00 Open Dutch Show  
Championship Parkstad Limburg Stadion WMC   
Zondag 25-09-2011: 12.00-17.00 Koopzondag Spekholzer-
heide       
Zondag 25-09-2011: 10.00-17.00 Herfst fair Botanische tuin  
www.botatuin.nl 
Zondag 25-09-2011:  Saint-Mariedag  Harm. Ste. Marie   
Zaterdag  01-10-2011:  RodaJC -NAC Breda  Parkstad Lim-
burg Stadion  
Zondag  02-10-2011:  19.00-21.00  Vriendenconcert  Callis-
tus  www.callistus.nl 
Maandag  03-10-2011:  20.30  Ernst Hutter & die Egerländer  
Rodahal  www.mullerevents.nl 
Zondag  09-10-2011:  12.00-17.00  Koopzondag Spekholzer-
heide - Braderie/Oktoberfest  SAS  
Zondag 09-10-2011:  18.00-21.00  Najaarsconcert  Heidsjer 
tref.  KH St. Caecilia Spekholzerheide  
Maandag  10-10-2011:  19.30-22.00  Bonus op Aktie 2011  
Bewonersplatform, Zaal Fohler 
 
Lebensfreude TOUR 2011 
 

Ze zijn weer “on tour” en stralen meer levensvreugde 
uit dan ooit. ERNST HUTTER & Die Egerländer 
Musikanten - Das Original 
Met hun muziek “on tour” houden de muzikanten 
zich jong. Muziek is het levenselixer en brengt 
enorm veel plezier. Het motto van deze tournee lag 
dan ook voor de hand: “Lebensfreude”. 
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Sinds de oprichting, 54 jaar geleden door Ernst 
Mosch en enkele mede muzikanten, zijn Die Eger-
länder Musikanten uitgegroeid tot het bekendste, 
populairste, maar met zekerheid het meest gevraagde 
blaasorkest van de wereld. 

 
Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das 
Original maken van elk optreden een spetterend, 
muzikaal vuurwerk. 
Beleef nu ook dit muzikale spektakel, een avond 
pure levensvreugde in de RODAHAL KERKRADE 
Op maandag 3 oktober 2011 
Aanvang: 20.30 uur | Zaal open: 19.30 uur 
Entreeprijs € 37,50 / € 45,- / € 52,50 incl. servicekos-
ten 
www.mullerevents.nl 

 
Een dikke week feest rond het kinderboek 
 

De 57e Kinderboekenweek vindt 
plaats van woensdag 5 t/m zater-
dag 15 oktober 2011. Het motto 
is Superhelden! – Over dapper 
durven zijn. Tjibbe Veldkamp 

schrijft het Kinderboekenweekgeschenk. 
 

De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober ge-
houden. Tijdens het tien dagen durende evenement 

zijn er in het hele land allerlei activiteiten rond het 
kinderboek. Op grote schaal haken bibliotheken, het 
onderwijs, boekhandels en culturele centra hierop in. 
Het jaarlijks wisselende thema van de Kinderboe-
kenweek dient als leidraad bij de organisatie van de 
vele activiteiten. 
 

Geschenkboek 
Tijdens de Kinderboekenweek is 
een speciale uitgave verkrijgbaar. 
Dit Kinderboekenweekgeschenk 
wordt gratis door de boekhandel 
weggegeven bij aankoop van ten 
minste € 10 aan kinder- of jeugd-
boeken. 
 
De Kinderboekenweek 2011 wordt een eerbetoon aan 
alle kinderboekfiguren die dapper durven te zijn. 
Van Tiuri uit De brief voor de koning (Tonke Dragt) 
tot Iwan Olsen uit Pudding Tarzan (Olle Lund Kir-
kegaard). Een superheld hoeft niet iemand met bij-
zondere krachten te zijn. Denk aan de dieren in de 
verhalen van Toon Tellegen, die met kleine daden 
zichzelf onsterfelijk maken.  

 

 
1 Dick Swaab - Wij zijn ons brein. Van baarmoeder tot 
   alzheimer. 
2 Isabel Allende - Het negende schrift van Maya 
3 Jenna Blum - Het familieportret 



WESTERNIEUWS | september 2011 4

2 Karin Slaughter - Gevallen 
4 Simone van der Vlugt - De reünie 
5 Paulo Coelho - Aleph 
6 Suzanne Vermeer - Bella Italia 
8 Jonas Jonasson - De 100-jarige man die uit het raam klom 
  en verdween 
9 Marc van der Linden - De vrouwen van Prins Bernhard 
10 Nicci French - Blauwe maandag 

 
Kerkraadse bewoners hebben invloed op 
beleid via bewonersplatforms 
 

Wat zijn bewonersplatforms? 
De drie platforms van bewoners 
in Kerkrade zijn een aantal jaren 
geleden in het leven geroepen 
toen de gemeente Kerkrade in het 

kader van wijkontwikkeling wijkplatforms installeer-
de, waarin ook een afvaardiging van bewoners kon 
plaats nemen.  
 
Bewonersplatforms en gemeente werken samen aan 
het bevorderen van bewonersparticipatie in het kader 
van leefbaarheid en wijkontwikkeling. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van de kennis en deskundigheid 
van de leden van het bewonersplatform. Denk hierbij 
aan de communicatie met burgers, het bespreekbaar 
maken van signalen uit de wijk in het wijkplatform 
en het bevragen door een bewonersplatform van 
burgers over plannen op het gebied van wijkontwik-
keling. 
 
Meer informatie: 
www.kerkrade-
west.nl 
 

 


