
WESTERNIEUWS | oktober 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boshondenverblijf geopend    
    

Op 13 september opende GaiaPark het vijfde nieuwe 
dierenverblijf van dit jaar. GaiaPark is vanaf nu de 
enige Nederlandse dierentuin waar boshonden te 
zien zijn. Het grootste deel van het jaar kun je ze in 
hun ruime en groene buitenverblijf bewonderen. In 
de winter zie je ze in hun warme binnenverblijf. 
Boshonden komen oorspronkelijk voor in met name 
het regenwoud van Zuid-Amerika. Ze leven in groe-
pen en mede dankzij hun kleine zwemvliezen, zijn ze 
de beste zwemmers van alle wilde honden. De bos-
hond is een echt roofdier en heeft net als andere 
vleeseters zogenaamde knipkiezen: speciaal ontwor-
pen om vlees in hapklare brokken te knippen. Om 
prooien te bemachtigen, gaan boshonden bijna altijd 
samen op jacht. De kleine boshond heeft een ge-
drongen postuur; korte pootjes, een stompe snuit en 
een sterke nek. Dankzij deze lichaamsbouw kan de 
bos-hond gemakkelijk prooien uit holen graven en 
trekken of ze in de dichte vegetatie achtervolgen. Nu 
te bewonderen in onze dierentuin. 
 
EAZA Ape Campaign 
 

Kom erachter hoe jij kunt helpen de mensapen in 
het wild te beschermen! Kom bananen raden, kegelen 
of insecten vissen bij de EAZA-stand, loop de specia-
le speurtocht voor nieuwsgierige aa(p)gjes en maak je 
eigen apenbutton. 
 

Locatie: In de shelter bij het gorilla-eiland (tegenover 
de dwergnijlpaarden)  
Wanneer: 16 oktober 2011 en 30 oktober 2011 
Tijdstip: 13.00 – 16.00 uur 
 
GET SMART! ENTERTAIN YOUR 
BRAIN 
 

Loop! Denk! Eet! Zit! Kauw! Vlucht! Lach! Droom! 
Ren! Onderzoek! Spring! Beslis! Je hersenen draaien 
dag én nacht op volle toeren om jou te laten functi-
oneren. Doe eens iets terug voor je hersenen en trak-
teer ze op een uitje naar de expositie Get Smart! En-
tertain your Brain! De expo staat van 8 oktober 2011 
tot en met 10 juni 2012 vol fitness voor je brein! 
Ontdek waar jouw brein blij van wordt en hoe je je 
hersenen zo kietelt dat ze nog beter hun best voor 
jou doen. Dat is slim, want je brein is tot veel meer 
in staat, dan jij nu denkt. Dus: Get Smart! Entertain 
your Brain!  

 
 
 
 
 
 
 
Braintraining op maat  
Om jouw brein optimaal te verwennen en topfit te 
krijgen, stel je, voordat je aan de slag gaat in de expo-
sitie jouw persoonlijke braintrain-programma op. 
Meld je aan met de speciale RFID-ring en beant-
woord een aantal  vragen. Aan de hand van jouw 
antwoorden wordt een trainingsprogramma op maat 
samengesteld, waarmee je precies die onderdelen van 
je brein aanpakt die nog wel wat extra oefening kun-
nen gebruiken.  

  
Jouw Brein, aangenaam! 
Get smart en maak eens kennis met je eigen herse-
nen: hoe zien ze eruit, hoe zitten ze in elkaar en zijn 
ze “links- of rechtshelftig”? Speel voor hersenchirurg 
en bekijk de verschillende onderdelen van je herse-
nen eens van dichtbij. Ontdek welke apparatuur ge-
bruikt wordt om in je hoofd te kijken, hoe je herse-
nen omgaan met de rest van je lichaam en ervaar hoe 
spiegelneuronen alles na-apen. 
 
Waar: Continium/Discovery Center Kerkrade 
Dagelijks tot 10 juni 2012 
Entreeprijs: 
0-3 jaar       € gratis 
4-17 jaar € 8,50 
v.a.18 jaar € 11,00
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DierSchminken 
 

Word een stoere leeuw of een mooie vlinder. Laat je 
omtoveren tot je favoriete dier! 
 

Locatie: restaurant Plateau van Gaia (bij mooi weer 
op het terras) 
Wanneer: 16 oktober 2011 en 30 oktober 2011 
Tijdstip: 13:30 tot 15:30 uur 
Kosten: € 1,- per kind (opbrengst gaat naar natuur-
behoud) 
Leeftijd: alle kinderen t/m 12 jaar 
 
Een dagje uit met Thomas 
 
22 en 23 oktober komt Thomas naar Simpelveld. 
 

10e editie van een 
dagje uit met Tho-
mas. Twee dagen vol 
familieplezier, kom 
naar Simpelveld en 
ontmoet de enige 
echte ‘Thomas de 

stoomlocomotief’ 
die voor de 10e keer samen met zijn vriendjes een 
bezoek brengt aan de Miljoenenlijn. 
 
Tijdens dit kinderspektakel zullen Gordon, Henry en 
Daisy een intensieve dienstregeling verzorgen tussen 
de activiteitenstations. Ieder station omvat meerdere 
activiteiten gericht op de kinderen waarbij u kunt 

denken aan: schmincken, springkussens, paard met 
wagen, clown enz. enz. 
 

Thomas en dikke controleur zullen meerdere keren 
per dag een heuse theatershow onder stoom verzor-
gen te station Simpelveld. 
 

Dagkaarten (inclusief alle treinritten, kinderactivitei-
ten en bezoek Thomas, excl. Reserveringskosten) 
kosten: 
Vanaf 11 jaar € 20,00 per persoon 
3 t/m 10 jaar € 15,00 per persoon 
0 t/m 2 jaar gratis 
 
Halloween op de miljoenenlijn 
 
Het Halloweenweekend, 29 en 30 oktober 2011, viert 
ZLSM met een bloedstollende zaterdagavondrit, uit-
sluitend geschikt voor volwassenen. Voor dit zater-
dagavondprogramma geldt een aangepaste dienstre-
geling en gelden andere tarieven.  
Op zondag ontmoet jong en oud gezellige griezels in 
onze treinen, die volgens de najaarsdienstregeling 
hun ritten rijden. De plaatsbewijzen kosten het nor-
male tarief. 
Meer informatie: www.zlsm.nl 

 
1 Dick Swaab 
Wij zijn ons brein. Van baarmoeder tot alzheimer. 
2 Paulo Coelho 
Aleph 
3 Isabel Allende 
Het negende schrift van Maya 
4 Jenna Blum 
Het familieportret 
5 Amber Albarda 
Eet jezelf 
mooi, slank 
& gelukkig 
kookboek 
6 Annema-
rie Gualthé-
rie van Wee-
zel 
De smaak 
van de macht 
7 Jonas Jonasson 
De 100-jarige man die uit het raam klom en ver-
dween 
8 Simone van der Vlugt 
De reünie 
9 Karina Schaapman 
Het Muizenhuis. Sam en Julia 
10 Willem Nijholt 
Met bonzend hart 
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Zaterdag  15-10-2011:  10.00-18.00  Winteropening 
Snowworld  Snowworld  www.snowworld.com 
Zondag  16-10-2011:  RodaJC-ADO Den Haag  Parkstad 
Limburg Stadion  
Zondag  16-10-2011:  10.00-18.00  Winteropening Snow-
world  Snowworld  www.snowworld.com 
Zondag  16-10-2011:  Federatiefestival SDM  Odeon Ter-
winselen  
Zaterdag  22-10-2011:  Thomas Stoomlocomotief  Station 
Simpelveld  ZLSM  www.zlsm.nl 
Zondag  23-10-2011:  Thomas Stoomlocomotief  Station 
Simpelveld  ZLSM  www.zlsm.nl 
Zondag  23-10-2011:  12.00-17.00  Koopzondag  
Rodaboulevard/Locht  
Zaterdag  29-10-2011:  14.30-  RKTSV dames-ATC’65 
dames Sportcomplex Seghemanstr.  RKTSV  
Zaterdag  29-10-2011:  RodaJC-AJAX  Parkstad Limburg 
Stadion  Onder voorbehoud  
Vrijdag 04-11-2011: 20.00 Howard Carpendale Rodahal   
www.mullerevents.nl 
Zaterdag 05-11-2011:  RodaJC-Heerenveen Parkstad Lim-
burg Stadion    
Zondag 13-11-2011: 14.11-18.00 Prinsenproclamatie VV-
KW Heidsjer Tref. VVKW  www.vvkw.nl 
Zaterdag 19-11-2011: 10.00-17.00 Kerstexpresse Station 
Simpelveld ZLSM  www.zlsm 
 
Howard Carpendale "Das alles bin ich“ 
 
De carrières van Howard Carpendale 
“Das alles bin ich“ heet het nieuwe, zeer persoonlijke 
werk van Howard Carpendale. Hij heeft in zijn leven 
dan ook al heel wat beleefd. Hits en flops, creatieve 
hoogte- en dieptepunten, gelukkige tijden, maar ook 
persoonlijke tegenslagen.  
 

 
 

RODAHAL KERKRADE 
Vrijdag 4 november 2011 
Aanvang: 20.00 uur 
Zaal open: 18.30 uur 
 
Entreeprijs € 45,-/ € 67,- / € 78,- incl. 
servicekosten 
Start voorverkoop 15 juni 2011 
www.mullerevents.nl  
 
 

Open rondleiding GaiaPark 
 
06 november 2011  
Een ervaren gids neemt je mee op reis langs de die-
ren  
(elke eerste zondag v.d. maand).  
Ontdek allerlei weetjes en feitjes over de dieren die je 
nog niet kende.  
 
Tijdstip: 12.00 – 13.30 uur 
Start in restaurant Plateau van Gaia  
Kosten: gratis 
 
Prinsenproclamatie VVKW 
 
Zondag 13 November houden wij onze proclamatie-
zietsóng waar wij alweer de 54ste prins van Kerkrade-
west zullen uitroepen. Er zal dan een einde aan de 
ambtsperiode van Marc I (Hermans) komen. 
 
In een sfeervol aangeklede zaal in het Heidsjer Tref-
punt zullen de leden van d’r VVKW vanaf 13.00 uur 
klaar staan om het carnavalsminnend publiek te be-
groeten. 
Aanvang van de zietsóng is gepland om 14.11 uur. 
Tijdens het verloop van de zietsóng zal ergens in het 
programma op een ludieke manier de nieuwe heerser 
aan iedereen gepresenteerd worden. Daarnaast wordt 
afscheid genomen van Prins Marc I (Hermans). Al-
vorens het zover is zal het publiek eerst getrakteerd 
worden op een aantal optredens van bekende zang- & 
dansgroepen.  
Entreekaarten á € 11,00 zijn te koop op de voor-
koopadressen: Café Willem Tell, Heidsjer Trefpunt, 
Boekhandel Schreurs, Kapperszaak Armati en bloem-
sierkunst Tamara. Online zijn kaarten 
te bestellen via www.snd.nl . 
Er is op de dag zelf ook een zaalkassa. 
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Speuren naar geluiden    
 
Weet jij welk geluid een neushoorn maakt? Of al eens 
gehoord of een zebra net zo hinnikt als een paard? 
Vanaf de herfstvakantie kun je in GaiaPark een speciale 
dierengeluiden speurtocht doen. Via een geluidappa-
raatje neemt een vriendelijke reisleidster je mee op 
rondreis door GaiaPark. Onderweg moet je raden welke 
diergeluiden gemaakt worden door de dieren die je 
tegenkomt en stelt de reisleidster je allerlei dierenvra-
gen.  
Vanaf 15 oktober is de geluidenspeurtocht voor slechts 
2 euro te huur aan de kassa van GaiaPark. 

 


