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Voorjaarsarrangementen  ZLSM 25 maart 2012 
met de Schienenbus op de Miljoenenlijn  
 
Op zondag 25 maart 2012 start de Zuid-Limburgse Stoom-
trein Maatschappij haar seizoen 2012 met een voorjaarsdienst-
regeling met de historische dieseltrein ‘Schienenbus’. Maak op 
eigen gelegenheid gebruik van deze dienstregeling en plan zelf 
uw dagje uit of maak gebruik van een van de onderstaande 
arrangementen die wij al voor u hebben samengesteld. Reser-
veren is, voor losse reizigers, in alle gevallen niet nodig!   
 

Wandelarrangement ‘Kunst en Natuur’  
Dit arrangement combineert een historische treinrit per Schie-
nenbus vanaf Simpelveld (vertrek 10.30 uur) met een bezoek 
aan het Verzamelhuis in Wijlre. Dit verzamelhuis was vroeger 
een oude loods die nu helemaal omgetoverd is tot 20 kamers 
met tijdsbeelden uit diverse periodes. Aansluitend wordt er via 
een schitterende tocht dwars door het heuvelland (± 7 km) 
gewandeld naar halte Eys. Daar kan men onder het genot van 
een consumptie even verpozen en genieten van een van de 
mooiste panorama’s langs ons traject.  
De Schienenbus brengt u weer terug naar Simpelveld. Het 
programma eindigt in Simpelveld rond 14.30 uur.  
 

Wandelarrangement XL; voor de doorgewinterde wandelaar 
Trekt u voor een wandeling van 7 kilometer de wandelschoe-
nen niet aan? Kies dan voor het wandelarrangement XL. Dit is 
als basis het wandelarrangement ‘Kunst en Natuur’, alleen 
wordt het laatste deel van het programma niet per Schienen-
bus, maar wandelend afgelegd. Totale lengte van de wandeling 
is dan ± 14 km. Ook dit arrangement start in Simpelveld om 
10.30 uur en eindigt hier weer rond 14.30 uur. 

 

Combinatie Discovery Center Continium  
Riemen vast…. voor de reis van je leven! Beleef, onderzoek 
en ontdek Discovery Center Continium! Combineer een rit per 
Schienenbus met een bezoek aan dit spraakmakende Disco-
very Center. Je kunt je reis beginnen vanaf station Schin op 
Geul (vertrek 11.05 uur) of station Simpelveld (11.40 uur).   
 
Afternoon Tea Arrangement (op reservering) 
Speciaal in onze voorjaarsdienstregeling bieden wij reizigers 
die om  14.05 uur vanuit Schin op  Geul per  Schienenbus naar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Simpelveld reizen tijdens hun uur durend oponthoud in de 
stationsrestauratie een originele Engelse Afternoon Tea aan. 
Reserveer dit arrangement tijdig, want het aantal plaatsen is 
beperkt. 
 
Meer informatie www.zlsm.nl  
 
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: 1 april 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 
 
Help de natuur! 
Deelname aan deze rondleiding is gratis, maar een kleine bij-
drage wordt zeer op prijs gesteld. 
Het geld komt via het Gaia Nature Fund, de natuurbehoud-
stichting van GaiaZOO, ten goede aan de bescherming van 
bedreigde dieren wereldwijd! 
 
Evenementen 
 
Zondag 18-03-2012:  Patroonsfeest St. Jozef  Har. St.Jozef   
Zondag 18-03-2012: 10.30- Voorjaarsarrangement ZLSM 
Zondag 25-03-2012:  RodaJC-Vitesse Parkstad Limburg 
Stadion    
Zondag 25-03-2012: 12.00-17.00 Koopzondag West-
Spekholzerheide/Terwinselen 
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Zondag 25-03-2012: 10.30- Voorjaarsarrangement ZLSM    
Woensdag 28-03-2012: 19.00-20.30 Miniconcert Firenschat 
Verzorgingstehuis Firenschat MK David   
Vrijdag 30-03-2012:  Percussionfestival Gemeenschapshuis 
Heilust Har. St. Jozef 
Vrijdag 30-03-2012: 19.00- Soepavond in WerkplaatsK   
Zondag  01-04-2012:  14.00-16.30  Jeugdmatinee  Trefcen-
trum Gracht  Harm. Ste Marie  
Zondag  01-04-2012:  Op reis langs de dieren  GaiaZoo res-
taurant  GaiaZoo  
Zondag  01-04-2012:  12.00-17.00  Koopzondag  West-
Locht/Rodaboulevard  
Zondag  08-04-2012:  Paasontbijt  Restaurant GaiaZoo  Gaia-
Zoo  
Maandag  09-04-2012:  Paasontbijt  Restaurant GaiaZoo  
GaiaZoo  
Maandag  09-04-2012:  12.00-17.00  Koopzondag  West-
Locht/Rodaboulevard  
Woensdag  11-04-2012:  RodaJC-Feyenoord  Parkstad Lim-
burg Stadion  
Zaterdag  14-04-2012:  Toneelvoorstelling  Heidsjer Tref.  
TV Frohsinn Zondag  15-04-2012   
Zondag  15-04-2012:  Toneelvoorstelling  Heidsjer Tref.  TV 
Frohsinn  
Zondag  15-04-2012:  12.00-17.00  Koopzondag  West-
Locht/Rodaboulevard  
Woensdag  18-04-2012:  Toneelvoorstelling  Heidsjer Tref.  
TV Frohsinn  
Vrijdag  20-04-2012:  Toneelvoorstelling  Heidsjer Tref.  TV 
Frohsinn  
Zaterdag  21-04-2012:  Toneelvoorstelling  Heidsjer Tref.  
TV Frohsinn  
Zondag  22-04-2012:  12.00-17.00  Koopzondag  West-
Locht/Rodaboulevard  

 
Paasontbijt GaiaZoo 8 en 9 april 2012  
Kom dit jaar op eerste en tweede Paasdag ontbijten en paasei-
tjes zoeken in GaiaZOO. 
Geniet samen met uw familie van een rijkelijk ontbijtbuffet, 
welke wordt geserveerd in de sfeervol gedecoreerde zalen van 

Hof van Gaia. De paashaas zal niet 
ontbreken en de kinderen mogen dan 
ook naar hartenlust zoeken naar de 
paaseitjes die de paashaas rondom 
het terras goed verstopt heeft. 
Maak na het ontbijt een prachtige 
paaswandeling langs ’s werelds 
mooiste dieren en geniet van het 

park in zijn mooie lentekleuren. Breng ook een bezoekje aan 
de kinderboerderij en laat uw kinderen lekker knuffelen met 
de geitjes. 
Kortom een heerlijk dagje genieten in GaiaZOO. 
 
Programma 1e & 2e paasdag 8 & 9 april 2012 
10.00 uur: Ontvangst bij hoofdingang van GaiaZOO 
10.15 uur: Verzamelen bij trefpunt in Limburg voor doorver-
wijzing naar zalen Hof van Gaia, Terra & Acacia. 
10.30 uur: Ontbijt diverse broodsoorten luxe vlees en kaaswa-
ren, zoet beleg spek & ei, paaseieren zoete lekkernijen koffie, 
thee, melk en chocomelk 
11.30 uur: De kinderen kunnen op het terras bij de DinoDome 
paaseieren gaan zoeken en deze verzamelen bij de paashaas 
welke ze eerlijk zal verdelen over alle aanwezige kinderen. 
Alle kinderen ontvangen tevens een chocoladehaasje. 
12.00 uur: Eind van het paasontbijt. 
Iedereen kan het park op eigen gelegenheid bezoeken tot slui-
tingstijd 
17.00 uur Sluiting GaiaZOO 
 
Reserveren kan tot en met 2 april 2012 via reserverin-
gen@GaiaZOO.nl. 
Let op: Voor 2e Paasdag zijn alle beschikbare plaatsen 
reeds gereserveerd. Er is nog voldoende plek beschikbaar 
voor 1e Paasdag. 

 
Voorstelling 2012 Frohsinn 
Wat da noe, kammeraad? 
 
Wij gaan terug naar het midden van de 80'er jaren naar Com-
mandant Brouwesj en zijn dochter Nannie.  
Vriendin Sabine Zorelli komt op een zekere dag voorbij en 
deelt haar plannen om de beroemde Russische balletdanser 
Joerie Petrovian naar het vrije westen over te laten lopen met 
haar vriendin.  
Hilarische ontwikkelingen ontstaan bij het verborgen houden 
van deze plannen bij Nannie's vader en haar verloofde Boebie 
Bus....  
 

Speeldata 2012 
14 April 2012, 15 April 2012, 18 April 2012, 20 April 2012, 
21 April 2012 
 

Voorverkoop adressen o.a.: 
Drukkerij Schreurs, Graverstraat 68, Spekholzerheide 
Bloemsierkunst Tamara, Heiveldstraat 123, Kaalheide 
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Dialekoavend D’r Wauwel Vrieddieg d’r 11 de 
mai 2012 Um 20.00 oer in D’r Heidsjer Tref 

 
Vuur üch treëne óp de Wauwelsjrievere  
Annie Lennartz, Chris Theunissen, Jessie Spin, John Vande-
berg, José Mayer, Maurice Hinzen. 
 
Jas-óptreëne in ‘t Kirchröadsj Plat van ’t Tamara, d’r Jean en  
d’r Paul Weelen 
Jas-óptreëne in ’t Heëlensj Plat van d’r Jan Widdershoven 
Jas-óptreëne in ’t Waubesj Plat van d’r Marc Didden en d’r 
Patrick Vaessens 
 
Vuurverkoof vanaaf d’r 1 ste april 2012 bij 
Bóchjesjef Schreurs aan de Jraversjtroas 68 
Blommejesjef Tamara aan de Heiveldsjtroas 123 
D’r Heidsjer Tref aan de Patronaatsjtroas 19 
En alle mitjlieder van D’r Wauwel 
Kate koste € 7,50 
Kiek óch óp www.wauwel.net 

 
Project “Elisa-Gracht Veilig en schoon” 
Het Bewonersplatform Kerkrade-West, de gemeente Kerkrade 
en studenten van de Hogeschool Zuyd werken eenmalig samen 
in het project ‘Achterpaden in de Gracht’. 
 
In de buurt Gracht zijn de laatste twee jaar diverse grote ver-
beterprojecten uitgevoerd in samenwerking tussen gemeente, 
het Bewonersplatform Kerkrade-West en overige betrokken 
partijen in de buurt. Zo zijn er projecten uitgevoerd in de 
Lourdesstraat, Dorothea-Gracht en Caecilia-Gracht. Voor het 
vervolg van het project is gekozen voor de Elisa-Gracht. 
Project 
Aan de  hand van een inventarisatie van verbeter-punten, sa-
mengesteld door het Bewonersplatform Kerkrade-West, en de 
resultaten van de interviews die de studenten van de Hoge 
School Zuyd onlangs gehouden hebben met de bewoners van 
de Elisa-Gracht, zal een toelichting gegeven worden over het 
project. 
 
Doel 
Doel van het project in de Elisa-Gracht is de fysieke verbete-
ring van de achterpaden, het verhogen van het veiligheidsge-
voel in het gebied en het verhogen van de betrokkenheid van 
de bewoners in hun eigen woonomgeving. 
 
Meer informatie: www.kerkrade-west.nl  

 
 
Volkstuinen te huur 
Hebt u wel eens overwogen om uw eigen groenten en fruit te 
telen? 
Dan hebt u nu de gelegenheid om een stukje grond te huren, 
waar u deze gezonde hobby kunt uitoefenen. Gezond, omdat u 
bezig bent in de buitenlucht en gezond, omdat de groenten die 
u gaat eten onbespoten zijn, biologisch geteeld! 
Bovendien is het in deze economisch slechte tijd voordelig: 
wat je zelf hebt, hoef je niet meer te kopen. 
Op het Volkstuincomplex “aan de Winckelen” te Kerkra-
de/Terwinselen zijn op dit moment enkele tuinen van 50 m² 
vrij. Het complex is gelegen tussen Op de Knip/Daslook en de 
Euregioweg en gemakkelijk bereikbaar, ook met de auto. 
De huur bedraagt € 25 per jaar voor één tuin. Het is ook moge-
lijk om 100 m² te huren. De huur  is dan € 35 per jaar.  
Als u interesse hebt, reageer dan vlug. Want die het eerst 
komt, het eerst maalt.  
Het bestuur is gaarne bereid om met u een afspraak te maken 
om de tuinen te bezichtigen. Voor een afspraak of nadere 
informatie kunt u bellen met telefoonnummer 5418472. 

 

 
Ook de wijkagenten twitteren! 
 
Wat is twitter? 
Twitter is een "microblogdienst", een combinatie van sms, 
weblog en chat. De dienst werd al drie jaar geleden opgericht, 
maar beleeft met name de laatste tijd een doorbraak. Steeds 
meer internetgebruikers, onder wie veel journalisten, politici 
en mediafiguren, hebben Twitter ontdekt. De aanslagen in 
Mumbai, de landing in de Hudson en de Schipholcrash. 
Nieuwsfeiten waar veel verslag van werd gedaan via Twitter. 
Zelfs het NOS Journaal gebruikt Twitter als bron. 
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v.l.n.r Léon Becholz, Frans Reinaerts en Jo Gerritsen. 

 
Wist U dat de wijkagenten van Kerkrade West ook twitteren? 
 

De politie en Twitter 
Opsporingsberichten en nieuwsberichten worden door hen via 
de mobiele internetdienst TWITTER verzonden. Zo kunnen zij 
ook, door middel van het plaatsen van berichten op twitter, de 
hulp inroepen van burgers en bovendien sneller grote groepen 
bereiken. Zo hopen zij in de toekomst sneller verdachten te 
kunnen opsporen en daarnaast het publiek goed op de hoogte 
houden van belangrijke ontwikkelingen in "hun wijk".  
Het Twitteradres van ons Korps is @politielbz. 
Om opsporingsberichten via Twitter te versturen gelden overi-
gens dezelfde richtlijnen als die voor andere middelen zoals 
Opsporing Verzocht of L1. 

 

Aandacht voor "HENGELEN" 
Voordeuren die alleen zijn dichtgetrokken kunnen eenvoudig 
worden geopend door ‘hengelen’.  
Door bijvoorbeeld een ijzeren kleerhanger door de brievenbus 
te steken kan men hengelen naar het slot. Zo kan een oplegslot 
worden opengetrokken, maar worden ook deurkrukken be-
diend. U voorkomt dit door de deur op slot te doen. Als extra 
maatregel kunt u overwegen een goedgekeurde bescherming 
aan de binnenzijde over de brievenbus te monteren. Mocht u 
vergeten de deur op slot te draaien, dan voorkomt deze be-
scherming dat het slot of de deurkruk met een voorwerp via de 
brievenbus kan worden bediend.  

 

 
"hengelmethode" 

 

 
 

Puzzel van de maand 
 
Hoeveel stokstaartjes zijn er geboren in GaiaZOO? 
 

Stuur de juiste oplossing naar westernieuws@kerkrade-west.nl 
en maak kans op 2 vrijkaarten voor een bezoek aan de mooiste 
kleine dierentuin van Nederland. 


