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Het Cadeaudepot van de kerstman  
 

Sinds vorig jaar legt de Kerstman met zijn Noord-
pool Expresse, vlak voor kerst, beslag op het station 

van Simpelveld. Hier neem 
hij zijn intrek in de stati-
onswoning om vanuit het 
nabij gelegen geheime Ca-
deaudepot alle cadeautjes op 
tijd te bezorgen. Het Ca-
deaudepot is toegankelijk 
voor alle reizigers van de 
Kerst Expresse. 

Vanuit Kerkrade rijdt er op 17 en 18 december een 
speciale Cadeaudepot-trein naar Simpelveld om 10.00 
uur, 11.00 uur, 13.20 uur en 15.40 uur om een be-
zoek te brengen aan de kerstman in Simpelveld. (Re-
tourtijden naar Kerkrade 12.55 uur, 15.15 uur, 16.40 
uur en 17.45 uur). Kaartjes voor deze cadeaudepot-
trein kosten € 5,00 p.p. en zijn verkrijgbaar bij de 
conducteur. 
 

De Kerst Expresse   
 

De Kerst Expresse rijdt tot en met 18 december elke 
zaterdag en zondag retourritten tussen Simpelveld en 
Kerststad Valkenburg. In Valkenburg kan men de 
onderaardse kerstmarkten bezoeken, de Route 
d’Amuse volgen of rondwandelen door de feeëriek 
versierde stadskern. 
 

Winterdroomritten  
 

Als toetje op het winterprogramma heeft ZLSM in de 
periode na Kerstmis – de kerstvakantie dus - nog een 
verrassing: de Winterdroomritten; sfeervolle winterse 
stoomritten over de Miljoenenlijn. De winterdroom-
ritten worden gereden op 26, 28, 29 en 31 december 
en 4 en 5 januari 2012. Gezeten in de pluchebanken 
in een van de sfeervol versierde 1e-klasse rijtuigen 
reist u op comfortabele wijze door het Heuvelland 
tussen Simpelveld en Valkenburg. 
 

Tarieven  
De plaatsbewijzen voor de Kerst Expresse en Winter-
droomritten kosten voor volwassenen € 12,00 p.p., 
voor senioren (60+) € 10,00 p.p. en voor kinderen (4 
t/m 11 jaar) € 5,00 p.p.. Kaartjes zijn online te bestel-
len via www.zlsm.nl of verkrijgbaar aan de loketten  
van station Simpelveld of Valkenburg op de dag zelf. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abonnementenactie GaiaZOO      
 

Héél véél korting 
In december gaat de jaarlijkse abonnementenactie 

van GaiaZOO weer van start. 
Hét moment om je abonne-
ment van GaiaZOO extra 
voordelig te verlengen. 
Verleng je huidige abonnement 
tussen 1 december 2011 en 31 
januari 2012 en maak gebruik 

van de extra korting. Zo kun je extra voordelig genie-
ten van nog een jaar lang dier en natuur in Gaia-
ZOO. 
    
Wat houdt het GaiaZOO jaarabonnement in?  
Bezoek GaiaZOO een jaar lang én ontvang zoals je 
gewend bent vele extra’s met een waarde van ruim 
€175,-. In 2012 ontvang je korting of gratis toegang bij 
o.a. De Efteling, Apenheul, Plopsa en Zoo Antwerpen. 
Als abonnementhouder ben je tevens ‘Vriend van Gaia’. 
Maak vanaf 2012 via de speciale Vriend van Gaia-
webpagina gebruik van wisselende aanbiedingen bij an-
dere dierentuinen en pretparken, maar ook van aanbie-
dingen uit D’r Winkel van GaiaZOO en restaurant Pla-
teau van Gaia. 
We verheugen ons om jou ook het komende jaar weer 
in GaiaZOO te mogen begroeten. 
Schaf je actie-abonnement aan tussen 1 december 2011 
en 31 januari 2012 aan de kassa of via GaiaZOO.nl; en 
profiteer van het voordelige tarief. 
 

Details  
Binnenkort ontvangen abonnementhouders post met 
daarin details over de actie en een link naar de website 
met alle uitgebreide voorwaarden en extra informatie. 
Je kunt gebruik maken van de ‘verleng-actie’ zo lang je 
huidige abonnement nog geldig is. Je verlengt je be-
staande abonnement met 365(+1) dagen, want volgend 
jaar is een schrikkeljaar. 
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Heidsjer Oavend 
 

Op 7 januari 2012 organiseert d'r Vasteloavends 
Verain Kirchroa West voor de derde keer d'r Heidsjer 
Oavend "nieuwe stijl". Vanaf 19:00 uur kan iedereen 
in een gezellig Heidsjer Trefpunt terecht. Om 20:11 
uur zal het programma beginnen. 
De volgende artiesten zullen u op deze Heidsjer 
Oavend 2012 vermaken:  
 - De Martino's 
 - Friens 4 Ever 
 - Frans Croonenberg 
 - Dom en Doöl 
Entreekaarten á € 11,00 zijn te koop op de voorver-
koopadressen: Boekhandel Schreurs, Bloemsierkunst 
Tamara en Kapperszaak Armati . 
Natuurlijk is er ook een avondkassa. 

 
Donderdag 15-12-2011  The Doors Alive  Plein 13  The 
Rock Temple  
Zaterdag  17-12-2011  RodaJC-Excelsior  Parkstad Limburg 
Stadion  
Zondag   18-12-2011  12.00-17.00  Koopzondag Spekholzer-
heide  
Zaterdag  17-12-2011  10.00-17.00  Kerstexpresse  Station 
Simpelveld  ZLSM  www.zlsm.nl 
Zondag  18-12-2011  Kerstconcert  Harm. Kaalheide  
Zondag  18-12-2011  10.00-17.00  Kerstexpresse  Station 
Simpelveld  ZLSM  www.zlsm.nl 
Zondag  18-12-2011  12.00-17.00  Koopzondag Rodaboule-
vard/Locht  

Dinsdag  20-12-2011  20.00-23.00  Kerstshow Jack Vinders  
PL Theater Kerkrade  
Woensdag  21-12-2011  20.00-23.00  Kerstshow Jack Vinders  
PL Theater Kerkrade  
Maandag  26-12-2011  10.00-17.00  Winterdroomrit  Station 
Simpelveld  ZLSM  www.zlsm.nl 
Woensdag  28-12-2011  10.00-17.00  Winterdroomrit  Stati-
on Simpelveld  ZLSM  www.zlsm.nl 
Donderdag 29-12-2011  10.00-17.00  Winterdroomrit  Stati-
on Simpelveld  ZLSM  www.zlsm.nl 
Zaterdag  31-12-2011  10.00-17.00  Winterdroomrit  Station 
Simpelveld  ZLSM  www.zlsm.nl 
Zaterdag 07-01-2012 20.11-24.00 Heidsjer aovend Heidsjer 
Tref. VVKW  www.vvkw.nl 
 

CARNAVAL OP D’R SJTAAT 
D´r ouwe voesbalsjong RKTSV  
 

Nog voor de feestdagen zijn begonnen komt de car-
naval al in beeld. Op vrijdag 10 februari organiseert 
carnavalsvereniging d´r ouwe voesbalsjong van voet-
balvereniging RKTSV haar 53e carnavalsavond met 
prinseproclamatie. Tijdens de avond met optredens 
van de Sjtèchneëlsjer, Ziesjoem! Kartoesj, Erwin en 
de Kellerjunges zal blijken wie de opvolger wordt van 
prins Kay I. De voorverkoop is reeds gestart en wees 
er snel bij op=op. 
 

Loemelebal    
   

Zaterdag 18 februari organiseren Jack Wolter van ’t 
Sjtaater Hoes samen met de carnavalsverenigingen 
d’r  ouwe voesbalsjong RKTSV en de Sjtaater Trööte 
voor de 4e keer in successie het alom bekende Loe-
melebal. Tijdens de avond zijn er optredens van de 
Sjtèchneëlsjer en Richtig Rex. Entreekaarten zijn 
verkrijgbaar bij de leden van raad van 11 van beide 
verenigingen en in ’t Sjtaater Hoes. 
 
50+ Zwemmen in Kerkrade-West 
 

Op diverse dagen biedt Sauna-Zwemschool Spekhol-
zerheide 50+ zwemmen aan met zwem- en fitnessoe-
feningen. De activiteit is bedoeld voor iedereen die 
de 50 jaar gepasseerd is. In het warme water van 31 
graden wordt in een kleine groep lesgegeven door 
vakkundige leiding. 30 minuten oefening en 30 mi-
nuten vrij zwemmen. Wilt u hier meer over weten bel 
dan naar 541 05 15 of kijk op www.zss.nl . 
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Verkoop Decemberzegels 
 

De verkoop van de Decemberzegels 
is gestart. Het velletje Decemberze-
gels bestaat uit 20 zegels en is per 
vel en per set van 3 velletjes ver-
krijgbaar. 
POSTNL heeft in het afgelopen jaar 
het aantal straatbrievenbussen be-

hoorlijk verminderd, daarom adviseren we de kerst-
post te deponeren in de speciale bussen in het post-
kantoor aan de Graverstraat. De medewerkers van 
de post zorgen dan voor snelle en veilige verwer-
king. 
 
Scouting St. Hubertus 
 

Scoutinggroep St. Hubertus heeft 
als thuishaven Kerkrade, om pre-
cies te zijn in de wijk Terwinselen 
in Kerkrade-West. De groep 
maakt deel uit van de regio Car-
boonland in Limburg. 

Iedereen kan lid worden van Scouting: jong of oud, 
meisje of jongen. Je wordt lid van een Scoutinggroep 
bij jou in de buurt. Scoutinggroep St. Hubertus is 
aangesloten bij de landelijke vereniging Scouting 
Nederland. 
Nieuwe kinderen zijn van harte welkom. We draaien 
om de week, op de zaterdag. De Welpen draaien 's 
middags van 12.30 - 15.00 uur, de Scouts van 18.30 - 
21.00 uur. Wil je eens komen kijken of de Welpen 
wat voor jou zijn? Dat kan natuurlijk, neem dan wel 
eerst even contact met ons op via email: 
info@scoutinghubertus.nl zodat we een afspraak 
kunnen maken over het (kosteloos) proefdraaien. 

 
Werkplaats K 
 

Op zondag 13 november 2011 was het Bewonersplat-
form Kerkrade-West te gast bij Werkplaats K, een 
kunstenaarscollectief gevestigd in het oude schoolge-
bouw van Sancta Maria aan de Elbereveldstraat 105 
te Kerkrade-Spekholzerheide. Na een korte inleiding 

en een gezellige 
brunch konden we 
onder deskundige 
leiding een kijkje 
nemen achter de 
schermen van dit 
collectief. In het 
gebouw, dat eigen-
dom is van de ge-

meente Kerkrade, is plaats voor 10-25 kleine ateliers. 

Binnen dit unieke concept kunnen kunstenaars, ie-
der op z’n eigen manier en in zijn of haar eigen inte-
ressegebied zich helemaal uitleven op hun passie, het 
creeëren van iets tastbaars. Van fotografie, beeldhou-
wen, tekenen, schilderen tot boetseren van alles is 
hier mogelijk. 
Het collectief organiseert regelmatig exposities in het 
gebouw, dat door de prachtige grote hallen en  de 
ruime parkeervoorzieningen zich uitstekend leent 
voor het tonen van allerlei kunsten aan een breed 
publiek. In dit kader past Werkplaats K perfect in 
het streven van de gemeente Kerkrade om initiatie-
ven te ondersteunen die iets te bieden hebben aan 
toeristen en de eigen bewoners die op zoek zijn naar 
interessante plekken in de stad. 
 
Poster Prins Kevin II VVKW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratis af te halen bij Boch-jesjef Schreurs, Graverstraat  
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