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Zelfverdediging voor vrouwen in Snowworld 
Landgraaf 
 
Vanaf 25 februari wordt er gestart met de maandelijkse trai-
ning “zelfverdediging voor vrouwen”.  
Iedere vrouw kan zich op bepaalde momenten wel eens min-
der veilig voelen op straat. Om u juist wel dat veilige en zelf-
verzekerde gevoel te geven zullen ervaren instructeurs vanaf 
25 februari starten met bovengenoemde training. Deze training 
zal iedere laatste zaterdag van de maand plaatsvinden. De 
eerste les start 25 februari van 09.00 uur tot 10.30 uur. Iedere 
training zal een ander thema krijgen. Inschrijven is niet nodig.  

 
Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder 
deed! 
 
Ga op pad met een ervaren GaiaGids, bewonder de dieren en 
luister naar alle leerzame en leuke dierenweetjes! 
Deze ontdekkingsreis is in elk jaargetijde een belevenis; elke 
maand zijn er weer andere bijzonderheden en leuke weetjes te 
melden. Zo worden er het hele jaar door dieren geboren. In de 
zomer zie je wie de zonaanbidders zijn en welke dieren juist 
verkoeling zoeken. ‘s Winters ontdek je wie de koukleumen  
onder de dieren zijn en hoe goed anderen bestand zijn tegen de 
kou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ook als je regelmatig een bezoek brengt aan GaiaZOO bete-
kent deze rondleiding een bijzondere verrijking van je bezoek! 
 
Wanneer: 4 maart 2012 (elke eerste zondag van de maand) 
Tijdstip: van 12.00 tot 13.30 uur      
Start:  in restaurant Plateau van Gaia, bovenaan de trap 
Vooraf inschrijven voor deze rondleiding is niet mogelijk 
 
KSO JEUGDDAG Campus Kerkrade  
  
Op zondag 11 maart 2012 zal het Kerkraads Symfonie Orkest 
in de Aula Campus te Kerkrade-West  een jeugddag organise-
ren. De bedoeling is dat jeugdige muzikanten de gelegenheid 
krijgen om kennis te maken om te musiceren in een grote 
groep. Naast de groep en tutti repetities zal de jeugddag wor-
den afgesloten met een gezamenlijke uitvoering met het KSO 
van The steadfast tin soldier van Keith Amos. Het werk is 
gecomponeerd voor strijkers en hout en koperblazers. 
Leden van het KSO die les geven aan de muziekschool hebben 
al hun leerlingen benaderd. Er is nog plaats voor  invulling van 
leerlingen bij hobo, fagot, trompet en trombone.  
Verder zal het KSO nog enkele werken ten gehore brengen. 
De algehele leiding is in handen van Manon Meijs. 
Deelname is gratis. Voor aanmelding: stuur een e-mail naar: 
voorzitter@k-s-o.org of informeer bij je muziekdocent. 

   
Evenementen februari-maart 2012 
 
Woensdag 15-02-2012: 11.11-22.30 Auw Wieveroptocht Straten 
Kerkrade-West VVKW 
Vrijdag 17-02-2012: 13.11-18.00 Licom Karnavalsmiddieg in Heid-
sjer Tref  
Vrijdag 17-02-2012: 20.00-  Pyamabal in Trefcentrum Gracht 
Vrijdag 17-02-2012: 20.00-  Karnavalsoavend met DJ in Zaal Fohler 
Spekholzerheide  
Zaterdag 18-02-2012: Loemelebal in Sjtaater Hoes Terwinselen 
RKTSV  
Zaterdag 18-02-2012: 15.00-  Kindercarnaval in Trefcentrum Gracht 
Zaterdag 18-02-2012: 20.00- Karnavalsoavvend met DJ in Zaal 
Fohler Spekholzerheide 
Zaterdag 18-02-2012: 15.00-18.00 Kindercarnaval in Zaal d’r 
Wühler Heilust   
Zondag 19-02-2012: 13.11-16.00 Carnavalsoptocht Kerkrade-West 
VVKW www.vvkw.nl 
Zondag 19-02-2012: Optochtbal in Heidsjer Tref   
Zondag 19-02-2012: 15.00-  Optochtbal in Trefcentrum Gracht  
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Zondag 19-02-2012: 16.00- Optochtbal noa d’r tsóg in Gemeen-
schapshuis Heilust  
Zondag 19-02-2012: 16.00- Optochtbal in ’t Sjtaater Hoes Terwinse-
len   
Zondag 19-02-2012: 13.00- Optocht met DJ in Zaal Fohler Spekhol-
zerheide   
Zondag 19-02-2012: 16.00- Optochtbal in Zaal d’r Wühler Heilust  
Maandag 20-02-2012:  Carnaval  
Maandag 20-02-2012: 15.00- Vasteloavendbal met DJ in Trefcen-
trum Gracht   

 
Maandag 20-02-2012: 20.00- Karnavalsoavend met DJ in Zaal 
Fohler Spekholzerheide 
Maandag 20-02-2012: Rosenmontagsbal in Zaal d’r Wühler Heilust  
Dinsdag 21-02-2012: 11.11- Carnaval  Kloone Treffe in West VV-
KW  
Dinsdag 21-02-2012: 09.00-  Sjmienke in Trefcentrum Gracht 
Dinsdag 21-02-2012: 11.11- Klonetrekke in Gemeenschapshuis 
Heilust   
Dinsdag 21-02-2012: 11.11-  Klonetreffe met DJ in Zaal Fohler 
Spekholzerheide  
Dinsdag 21-02-2012: 11.11-  Klonetreffe in Zaal d’r Wühler Heilust 
Woensdag 22-02-2012: 20.00-22.00 Herrigke-ese in Heidsjer Tref.  
Woensdag 22-02-2012: 20.00-22.00 Herrigke biese in Trefcentrum 
Gracht  
Woensdag 22-02-2012: 20.00-22.00 Viusj-èse in Gemeenschapshuis 
Heilust  
Woensdag 22-02-2012: 19.30-22.00 Herrigke biese in Zaal d’r 
Wühler Heilust  

Donderdag 23-02-2012: 21.00-  Wieëtebal in Zaal d’r Wühler Hei-
lust   
Vrijdag 24-02-2012: 20.00-23.00 Visj-èse met DJ in Zaal Fohler 
Spekholzerheide  
Zaterdag 25-02-2012: RodaJC-De Graafschap in Parkstad Limburg 
Stadion   
Zaterdag 25-02-2012: 20.11-24.00 Prinsenbal in Café Willem Tell 
VVKW www.vvkw.nl 
Vrijdag 02-03-2012: D.A.D.  Plein 13 The Rock Temple 
Zondag 04-03-2012: Op reis door GaiaZoo  GaiaZoo Restaurant 
GaiaZoo  
Vrijdag 09-03-2012: RodaJC-VVV Venlo in Parkstad Limburg 
Stadion   
Zondag 11-03-2012: The perfect tool & Ninin Plein 13 The Rock 
Temple  
Zondag 11-03-2012: 09.30-15.30 KSO Jeugddag in Campus Kerkra-
de-west KSO  
Zondag 18-03-2012: Patroonsfeest St. Jozef - Har. St.Jozef  
 

 
 
Het politieteam Kerkrade-West wil u graag informeren via 
het Westernieuws. Wij streven ernaar dit zo'n vier keer per 
jaar te doen en onderwerpen aan te kaarten die bij u -de wijk-
bewoner- spelen. 
 
Eén van die onderwerpen is te hard rijden in de wijk. Klachten 
hierover worden onder meer besproken in een overleg waar 
ook de gemeente bij betrokken is. Dit kan er bijvoorbeeld in 
resulteren dat elektronische borden worden geplaatst, waarop 
u kunt zien hoe hard u rijdt. Vroeger waren dit smileys, in-
middels zijn die door een ander systeem vervangen. 
 

Uitlezen van snelheidsborden 
De hierboven genoemde snelheidsborden slaan gegevens op. 
Zo kan de politie zien van hoeveel voertuigen de snelheid is 
gemeten en wat de gemiddelde snelheid was. Dit helpt in het 
keuzes maken met betrekking tot mogelijke acties. Een voor-
beeld: In 2009 stonden de borden gedurende 1 week in de 
Grachterstraat. In die week tijd is ruim 19.000 keer geregi-
streerd hoe snel een voertuig langs kwam. De gemiddelde 
snelheid kwam toen uit op 28 en 30 km/uur. Dit is een gemid-
delde snelheid dus er komen natuurlijk ook auto's langs die 
(veel) te hard rijden. 
 

Maak hardrijders bekend 
De kans dat wij een hardrijder op heterdaad kunnen betrappen 
is niet groot. Maar u kunt ons helpen door informatie over 
structurele hardrijders door te geven. Als u belt via 0900 - 
8844 (lokaal tarief) kunt u vragen naar het Meldpunt Agressief 
Rijgedrag. In dat geval moet u een kenteken kunnen doorge-
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ven. Ook kunt u natuurlijk naar uw wijkagent vragen. Met 
deze informatie wordt contact opgenomen met de overtreder 
en bij meerdere meldingen kan de notoire verkeerszondaar 
verplicht worden mee te werken aan een onderzoek bij het 
CBR. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad 
Anoniem 0800 - 7000 (gratis). 
 

Marges en meetcorrecties bij bonnen 
In Nederland wordt bekeurd als de maximum snelheid wordt 
overschreden. Hierbij worden marges gehanteerd. Dit houdt 
bijvoorbeeld in dat bij snelheden onder de 100 km/uur een 
marge van 7 km/uur geldt. Een radar zal dus bijvoorbeeld 
afgesteld zijn op 57 km/uur waar je 50 km/uur mag rijden. 
Vervolgens berekent de politie nog een meetcorrectie om er 
zeker van te zijn dat (met de geijkte apparatuur) geen te hoge 
bonnen worden uitgedeeld. Onder de 100 km/uur gaat er 3 
km/uur vanaf. Als u dus 57 km/uur reed, wordt u bekeurd voor 
54 km/uur. Overigens zal de teller van uw auto dan waar-
schijnlijk een hogere snelheid hebben aangegeven in de rich-
ting van de 60 km/uur. Meer informatie hierover en over ande-
re verkeersovertredingen vindt u op: 
www.om.nl/onderwerpen/verkeer . 
 

Regels voor snelheid zijn er niet voor niets en de politie moet 
die handhaven. Daarbij is zoals u hierboven ziet al een marge 
genomen boven bijvoorbeeld de 50 km/uur. Al zou die marge 
hoger liggen, er zullen altijd mensen blijven klagen als ze een 
bekeuring krijgen om in hun ogen kleine overtredingen. Maar 
een snelheid van 60 km/uur in plaats van 50 km/uur levert al 
een 8 meter langere stopafstand op. 

 
Heilustpark 
 
Op 31 januari werden bewoners, partners, en verenigingen uit 
de Heilust in Kerkrade-West aangezet tot een creatief proces 
over een nieuw aan te leggen park. Tijdens een bijeenkomst 
konden ze hun ideeën over de invulling van het park kenbaar 
maken. Ook mensen uit de Heilust die niet aanwezig waren bij 
de bijeenkomst kunnen hun wensen insturen.  
  

Eerste ontwerp 
 

Het ontwerp laat zien dat we met de aanleg van Park Heilust 
een verbinding maken tussen het noordelijk gelegen Park 
Gravenrode en het zuidelijke Pferdeland. In het eerste ontwerp 
wordt het park, door de aanleg van hagen (grijze, liggende 
streepjes), opgedeeld in diverse 'tuintjes' (blokjes). Voor de 
invulling van deze tuintjes doen we een beroep op u! Wat zou 
u er graag zien? Een Cruijff Court is reeds voorzien. Ook ziet 
u op het kaartje de speeltuin en de natuurspeelplaatsen (ge-
streept in Parkbos) aangegeven. Ook daar kunt u over mee-
denken.  
  

 
Wensen en ideeën insturen 
Voor het insturen van ideeën kunt u gebruik maken van de 
papieren versie van de wenskaart. U vindt deze op vijf locaties 
in Kerkrade-West: op het kantoor van Hestia groep in de Lu-
pinestraat 80, bij basisschool De Schakel, bij de bibliotheek 
aan de Akerstraat 31, in de Kantine van FC Kerkrade-West en 
bij de MIX op de Campus. Lever uw wenskaart uiterlijk 24 
februari in! Op bovengenoemde locaties vindt u tevens idee-
enborden met voorbeelden van hoe het park ingevuld kan 
worden. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact 
op met Hein Bracun of Mado van Oppen van de gemeente 
Kerkrade, bereikbaar op telefoonnummer 14 045 of via e-mail: 
gemeentehuis@kerkrade.nl. Of met een van de leden van het 
Bewonersplatform bereikbaar per mail: 
bewonersplatform@kerkrade-west.nl. 
 

 
Oplichters actief in Zuid-Limburg   
 
De politie waarschuwt voor oplichters die actief zijn in Zuid-
Limburg. De oplichters, meestal vrouwen, bellen aan bij een 
woning en weten met een smoes binnen te komen. Soms bie-
den ze namens 'de zorg' een plantje of een stuk vlaai aan, in 
andere gevallen willen ze een paar vragen over de woonomge-
ving stellen. Als de bewoners afgeleid zijn, stelen ze de bank-
pas. In sommige gevallen bellen ze naderhand op met de vraag 
of de bewoner de bankpas kwijt is. Wordt hierop bevestigend 
geantwoord dan vragen ze de pincode om een nieuwe pas te 
kunnen aanvragen. Ook nemen ze wel eens andere (waarde-
volle) spullen uit de woning mee. De slachtoffers zijn meestal 
oudere mensen.  
 
Algemene tip:  
Laat geen vreemde personen binnen. Gebeurt dit toch, laat 
ze dan niet alleen in een kamer of door de woning lopen. 
Geef nooit de code van de pinpas of andere  belangrijke 
informatie door. 
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