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Herrezietsong Kirchroa West 2012 
Ieëreroad Vasteloavends Verain Kirchroa Wes 
  
Zondag 5 februari 2012 in het Sjtaater Hoes in 
Terwinselen. 
Zaal open 11.00 uur. 
Aanvang 13.11 uur. 
met o.a. 
Hub Stassen, Showballet Birgit Muller, De Mar-
tino's, Angelina, Die Mennekrather, Petra Jacobs, 

Cover Kölsch en 
nog vele anderen . 
  
Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij de 
volgende voorver-
koop adressen á 
22 euro per kaart. 
Sjtaater Hoes, 

Herenkapper Armati en bij de leden van der Ieëre-
road Vasteloavends Verain Kirchroa West. 
Let op Vol = Vol 

 
CARNAVAL OP D’R SJTAAT 
D´r ouwe voesbalsjong RKTSV  
 
Op vrijdag 10 februari organiseert carnavalsvere-
niging d´r ouwe voesbalsjong van voetbalvereniging 
RKTSV haar 53e carnavalsavond met prinsepro-
clamatie. 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. 
 
De Daame Zietsong van D'r Vasteloavends 
Verain Kirchroa Wes 
 
Op de 12e februari 2012 is het dan weer zover, een 
super stimmungs knaller voor de dames van Kerk-
rade West. Het programma word zo als altijd weer 
een knaller van de bovenste plank. Reserveer direct 
de kaarten anders zijn ze zo weer weg, want ze gaan 
weer als verse broodjes.  
Waar? De Auw Noeëdkirch, Ons Limburgstraat 57 
6466 CA Kerkrade West. 
Zaal open om 10.00 uur. 
Aanvang programma 12.11 uur. 
 
Dj Marvin zal de 
dames weer onder-
houden met hem zijn 
Muziek Show! 
De volgende arties-
ten zullen optreden 
tijdens de Daame 
Zietsong 2012: Kling 
Mimi en Clara Zoer-
bier (voorprogram-
ma), Kammauw, 
Martino's, Madame 
Gisela, Auwt Prinse 
de Merkuf (dansbal-
let uit Nieuwstadt), Wüste Wüstensöhne, Clara 
Zoerbier. (Jack Vinders), Wir Sind Spitze en prins 
Kevin II van D'r Vasteloavends Verain Kirchroa 
Wes en zijn gevolg. 
 
Kaarten zijn te bestellen bij: Ankie Honings 
0648469677 en Lieske Cohnen 045-5418116 - 
0611024777. 
 
Loemelebal    
   
Zaterdag 18 februari organiseren ’t Sjtaater Hoes 
samen met de carnavalsverenigingen d’r ouwe voes-
balsjong RKTSV en de Sjtaater Trööte voor de 4e 
keer in successie het alom bekende Loemelebal. 
Tijdens de avond zijn er optredens van de Sjtèch-
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neëlsjer en Richtig Rex. Entreekaarten zijn ver-
krijgbaar bij de leden van raad van 11 van beide 
verenigingen en in ’t Sjtaater Hoes. 

 
KinderKarnaval 
 
Op zondag 22 januari 2012 organiseren de dames 
van D'r Vasteloavend Verain Kirchroa Wes, voor de 
derde keer op rij de carnavals kindermiddag, voor 
alle kinderen van Kerkrade West en omstreken. 
Deze word gehouden in het Sjtaater Hoes Terwinse-
len, Schaesbergerstraat 27 in Kerkrade. De zaal is 
geopend vanaf 13.30 uur en de aanvang is om 14.11 
uur en duurt tot ongeveer 17.11 uur. 
Entree 3 euro. 
Programma: Dj Marvin, Clown Luna. (Spectaculai-
re Kindershow), Prins Kevin II van D'r Vastelo-
avends Verain Kirchroa Wes, en zijn gevolg. 
en nog veel meer ! 
 
Carnavalsmiddag voor Ouderen 
 
Op zaterdag 28 januari 2012 organiseren VVKW 

Kerkrade-West en CV Bur-
gerlust Eygelshoven in het 
Gemeenschapshuis Heid-
sjer Tref. aan de Patronaat-
straat 19 te Spekholzerhei-
de de jaarlijkse carnavals-
middag voor ouderen en 
gehandicapten. Er treden 
dit jaar weer vele toparties-
ten op zoals: Kammauw 
111%, Dansmariesje Marly, 
Victor aus der Schweiz, 

Ballet Burgerlust, De Martino’s, DJ Marvin en Duo 
Alpen Gold. De entree is gratis en het spektakel 
begint om 13.11 uur. 
 
So you think you can dance 
Rodahal Kerkrade 
Datum: 28 januari 2012 
Tijd: vanaf 20.00 uur 
 

De finalisten uit deze reeks van So You Think You 
Can Dance bundelen hun talent met finalisten uit 
voorgaande jaren tot een dynamische dansvoorstel-
ling volledig in stijl van het TV programma. 

 

29 januari Dierschminken GaiaZoo 
 
Word een stoere leeuw of een mooie vlinder. Laat je 
omtoveren tot je favoriete dier! 
 
Locatie: restaurant Plateau van Gaia 
Wanneer: 29 januari 2012 
Tijdstip: 13:00 tot 15:00 uur 
Kosten: € 1,- per kind (opbrengst gaat naar natuur-
behoud) 
Leeftijd: alle kinderen t/m 12 jaar 
 
 
 
Politie op zoek naar eigenaar sieraden  
 
Eind november heeft een man allerlei sieraden gevonden 
aan de waterkant bij kasteel Erenstein in Kerkrade. Bij 
de sieraden lag ook een briefje met de naam van een 
vrouw of meisje erop en een bericht aan haar moeder. De 
politie wil de sieraden - die niet veel financiële waarde 
hebben - graag teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. 
Als u sieraden mist en ons de juiste informatie kunt ge-
ven over de naam en de sieraden kunt u contact opnemen 
met de politie via het landelijk telefoonnummer 0900 - 
8844 (lokaal tarief) of langsgaan op het politiebureau aan 
de Kerkradersteenweg in Kerkrade-West.  
 
The Mix - Kerkrade West 
 
Speciaal voor tieners en jongeren organiseert Impuls 
verschillende activiteiten. Meerdere dagen in de week 
kunnen leerlingen van de Campus terecht in het jonge-
rencentrum The Mix. 
 

Zit je op de Campus? En wil je na school nog wat met 
vrienden afspreken? Dan is The Mix voor jou 'the place 
to be'! Je kunt wat komen drinken, gezellig een praatje 
houden, de x-box uitproberen, tafelvoetballen, darten, of 
een film kijken. 
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Loop gerust eens binnen, je hoeft jezelf niet van tevoren 
aan te melden; kom gewoon wanneer je zin hebt. Je kunt 
natuurlijk ook altijd eerst een keer met je ouders komen 
kijken om te zien of het wat voor je is. 
 

Overige activiteiten 
Behalve de inloop op vaste dagen en tijden, organiseren 
wij soms ook speciale activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld 
de Free-run groep op donderdagavond, een Jongeren 
Persbureau, dit zijn jongeren die foto's en filmpjes ma-
ken van onze activiteiten en een Theatergroep op maan-
dagavond.  
 

Contact 
Tijdens openingstijden 045 - 547 35 36 (The MiX) 
Buiten openingstijden 045 - 545 63 51 (kantoor) 
 

 
Wandelen in Kerkrade-West 
 
Ommetje Hambos 
Aan de oostzijde van Kerkrade-West ligt tussen de 
Hammolenweg en het Miljoenenlijntje het Hambos. Een 
prachtig heuvelachtig gebied om te wandelen. Start 
wandeling hoek Hammolenweg t.o. de Brandweerkazer-
ne. 
 
Craneweijer Mix van natuur en oude mijnen (12 km) 
Tijdens deze wandeling ziet u Kerkrade in een boeiende 
mix van beken, vijvers en een stuwmeer; juweeltjes van 
de natuur die ingeklemd liggen tussen spoorlijnen en 
oude mijnen. Start: Kerkradersteenweg-Brughofweg. 
 
Van beide wandeltochten kun je zowel routebeschrijvin-
gen als kaarten downloaden van onze website 
www.kerkrade-west.nl 
 

 
Zaterdag 21-01-2012: Hangover Hero Plein 13 The Rock 
Temple  
Zondag 22-01-2012: 14.11-18.00 Kinger Zietsong Sjtaater 
Hoes VVKW www.vvkw.nl 
Zaterdag 28-01-2012: RodaJC-AZ Parkstad Limburg Stadion 
Zaterdag 28-01-2012: 13.11-18.00 Ouderen Zietsong Heid-
sjer Tref. VVKW  
Zondag 29-01-2012: 13.00-15.00 Dier Schminken Plateau 
van Gaia GaiaZoo  
Donderdag 02-02-2012: A pale horse named death Plein 13 
The Rock Temple  
Zondag 05-02-2012: 13.11-18.00 Herre Zietsong Sjtaater 
Hoes VVKW www.vvkw.nl 
Vrijdag 10-02-2012: D’r ouwe voesbalsjong RKTSV  
Zaterdag 11-02-2012: RodaJC-NEC Parkstad Limburg Stadi-
on   
Zondag 12-02-2012: 12.11-18.00 Daame Zietsong Gemeen-
schapshuis Heilust VVKW www.vvkw.nl 
Woensdag 15-02-2012: 19.30-22.30 Auw Wieveroptocht 
Straten Kerkrade-West VVKW 
Zaterdag 18-02-2012: Loemelebal Sjtaater Hoes Terwinselen 
RKTSV  
Zondag 19-02-2012: 13.11-16.00 Carnaval Optocht Kerkra-
de-West VVKW www.vvkw.nl 
Maandag 20-02-2012: Carnaval    
Dinsdag 21-02-2012: Carnaval Kloone Treffe  
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Prijzenfestival voor GaiaZoo Kerkrade 
In het statige Tuschinski Theater te Amsterdam werden 

voor de eerste keer de 
Zoo Awards uitgereikt. 
Naast de overall-award 
voor de Beste Neder-
landse Dierentuin waren 
er nog drie awards in 
andere categorieën te 
winnen. Tot haar grote 

verbazing sleepte GaiaZOO naast de overall-prijs ook 
nog alle deelawards in de wacht voor de ogen van de 
gehele Nederlandse dierentuinwereld. Zoo Awards is een 
onafhankelijk initiatief van onderzoeksbureau Q&A en 
wordt ondersteund door Walt Disney, Wereld Natuur 
Fonds, Wugly en consumentenbeoordelingssite Zoover. 
 
Gratis poster Prins Kevin II VVKW 
 
 
 
 
 
 
 
Af te halen bij Boch-jesjef Schreurs, Graverstraat  


