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HARMONIE ST. CALLISTUS BESTAAT 90 JAAR 
 
Op 22 april 1922 werd Muziekvereniging St. Callistus Ter-
winselen opgericht. Dit betekent dus, dat de vereniging dit jaar 
90 jaar bestaat. De vereniging is destijds opgericht als fanfare, 
maar maakte in 1989 de omschakeling naar harmonie. Het jaar 
2012 zal grotendeels in het teken staan van dit jubileum. 
Het jubileumjaar wordt officieel geopend op zondag 22 april 
a.s. met om 10.00 uur een eucharistieviering in de parochie-
kerk van Terwinselen die door de jarige harmonie wordt opge-
luisterd. Aansluitend vindt van 12.00 tot 13.30 uur een recep-
tie in het Sjtaater Hoes plaats. 
 

 
Koninginnedag 2012 
 
Zondag 29 april: 
Kaalheide/Heilust - Lampionnenoptocht Kaalheide start 20.30 
uur. Vertrekpunt basisschool “De Schakel” en begeleid door 
Harmonie St. Jozef Kaalheide, Fanfare St. Barbara en Schutte-
rij St. Hubertus Kaalheide. Er zullen prijzen uitgedeeld wor-
den voor de mooist versierde fietsen, skelters enz. Lampion-
nen en vlaggetjes kunnen vanaf 20.00 uur worden afgehaald 
bij de school. 
Spekholzerheide/Gracht - 11.00 uur Vlaghijsen aan de St. 
Martinuskerk m.m.v. Schutterij St. Sebastianus met aanslui-
tend H.Mis in de St. Martinuskerk Spekholzerheide. 20.00 uur 
Lampionnenoptocht op de Gracht vanaf het Trefcentrum De 
Gracht met medewerking van Harmonie Ste Marie.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 30 april: 
Kaalheide/Heilust - Spellenmorgen op de basisschool “De 
Schakel” te Kaalheide vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur. Met Ron 
Dill’s Magic Show voor de kleintjes, genieten van allerlei 
goochel-ballonnenacts. Springkussen en nog veel meer. 
Spekholzerheide/Gracht – Feestmiddag van 13.00 – 16.30 uur 
op de schutterswei St. Sebastianus met diverse activiteiten 
zoals: Oranje vogelschieten, optreden Dutch Dance Crew, 
glijbaan, springkussen, carrousel, wafels bakken, huifkartoch-
ten, schminken. 
 
Lente Fair in de Botanische Tuin Kerkrade 
 
Op zondag 6 mei kunnen bezoekers volop genieten van de 
Lente Fair in de Botanische Tuin Kerkrade. Een sfeervol tuin-
evenement met een groot aanbod aan huis- en tuinaccessoires 
en bijzondere planten, maar ook om gewoon lekker te genieten 
van een hapje en een drankje op een van de terrassen in deze 
prachtige Engelse landschapstuin. 
De hele tuin is ingericht met kraampjes waar  bedrijfjes, plan-
tenkwekers en verenigingen hun aanbod voor u hebben uitge-
stald. De plantenliefhebber vindt onder andere hortensia’s, 
hosta’s, pioenen, olijf- en vijgenbomen.  
Maar ook voor bloemschikwerk en decoratie-materialen, bro-
cante en antiek, baskets en interieur-accessoires kunt u hier 
terecht. Ook worden verschillende streekgerechten aangebo-
den, zelfgemaakte confituren en stropen, mosterds, sauzen en 
blauwe bessen. 
De Lente Fair vindt plaats op zondag 6 mei 2012 van 10 tot 17 
uur. 
Deelnemen aan de Lente Fair op 6 mei? 
Neem dan snel contact op : 045-5415615 
De entree bedraagt € 4,00 per persoon vanaf 13 jaar. 
Kinderen onder begeleiding gratis toegang. 
 
Botanische Tuin zoekt vrijwilligers 
 
In de Botanische Tuin zijn diverse vrijwilligers actief. Zo zijn 
er vrijwilligers die meehelpen bij de werkzaamheden in de 
tuin. Ook zijn er vrijwilligers die behulpzaam zijn  bij de acti-
viteiten van het Centrum Natuur- en Milieueducatie. Denk 
daarbij aan ondersteunende activiteiten bij de lessen en projec-
ten die worden verzorgd. Ook zijn vrijwilligers actief in het 
Theehuis. Zo zijn er gastvrouwen die de bezoekers van de tuin 
verwelkomen, de kassa bedienen en zorgen voor koffie, thee 
of fris. Op zondagen worden vrijwilligers ingezet als toezicht-
houder. Zij lopen regelmatig door de tuin, geven informatie en 
houden een oogje in het zeil. Er is met name behoefte aan 
uitbreiding van deze toezichthouders.   
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk ten behoeve van de 
Botanische Tuin of het centrum voor Natuur- en milieueduca-
tie, neem dan gerust contact op met de directeur, Harrie van 
Beers. Dat kan telefonisch (5415615)  
of per mail: 
directie@botatuin.nl 
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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: 6 mei 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 
 

 
Dag van de modelbouwer 
 
Op 6 mei is er een grote overdekte modelbaanmarkt op het 
emplacement van Station Simpelveld. Alles voor de spoorlief-
hebber; van spoor Z tot normaal spoor! Entree is gratis voor 
reizigers. Losse bezoekers, zonder geldig plaatsbewijs, betalen 
€ 3,00 p.p. De treinen rijden hoogseizoendienstregeling. 
 
 
Dagtocht Fantasialand 
 
Senioren zonder Grenzen organiseert op donderdag 24 mei a.s. 
een dagtocht voor senioren naar Phantasialand. 
Vertrek in Kerkrade 9.00 uur vanaf Old Hickoryplein 
Vertrek in Brühl 18.00 uur 
Kosten € 13,50 p.p. 
Kinderen tot 14 jaar onder begeleiding € 5,00 
Bij aanmelding opgeven of rollator en/of rolstoel mee moet. 
Vanwege de stijging van de brandstofkosten zijn wij helaas 
genoodzaakt voor kinderen onder de 14 jaar een bijdrage van 
€5,00 te vragen. 
Let s.v.p. goed op de volgende mededeling. 

Aanmelding alleen bij Annemie Housen, 045-5455525  
U kunt ook via mail aanmelden: annemiehousen@ziggo.nl 
Aanmelding in volgorde van ontvangst geldt pas als definitief, 
wanneer aanmelding + het verschuldigde bedrag is ontvangen. 
De aanmelding sluit op 8 mei a.s. 
 
Bouwwerkzaamheden Lynxenverblijf GaiaZOO    
 
De afgelopen maanden werd er hard gewerkt aan de realisatie 
van een nieuw lynxenverblijf en een vernieuwde entreepartij. 
Het lynxenverblijf en de nieuwe entree in Zuid-Limburgse stijl 
zijn zo goed als af, op dit moment worden de puntjes op de i 
gezet. De lynxen zijn naar verwachting vanaf 17 mei (Hemel-
vaartsdag) in hun nieuwe verblijf te bewonderen. 
Ook kiosk de Wolf is in een nieuw jasje gestoken. Vorige 
week arriveerde nieuw, robuust meubilair die onder de over-
kapping rond de Wolf geplaatst is. Kiosk de Wolf is overigens 
vanaf nu dagelijks geopend.  
Er zijn genoeg nieuwigheden in GaiaZOO. Kom snel persoon-
lijk een kijkje nemen! 
 
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 en d’r Jean! 
Jas-óptreëne in ’t Kirchröadsj Plat van 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  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 
 
Kaalheide ruimt op 
Wanneer:  vrijdag 11 mei van 11.00 – 18.00 uur 
Waar:   Pleintje Kasperenstraat 
Voor wie:  de bewoners van het renovatieproject 153  
  woningen Dahliastraat en omgeving 
Tijdens deze dag kunnen de bewoners: Spullen en afval bren-
gen, goede spullen ruilen en/of inleveren, hun ideeën kwijt 
over de inrichting van de openbare ruimte en activiteiten die 
zij graag in hun buurt zouden willen of gezellig een praatje 
met elkaar maken onder het genot van een kopje koffie/thee 
met gebak. 
Helaas zal deze opruimdag wel voor enige verkeershinder 
zorgen rondom het Kasperenplein.  
Zo kan er die dag tot 19.00 uur niet worden geparkeerd 
rondom het Kasperenplein en zullen er mogelijk veel auto’s 
met aanhangwagen af- en aanrijden. 
 
Word wakker tussen de dieren in GaiaZOO 
 
Kom op 20 mei 2012 in alle vroegte naar GaiaZOO. Samen 
met een professionele GaiaGids maak je een unieke wandeling 
door het park. De dieren ontwaken en beginnen de dag. 
 
Programma 
05.50 uur Opening GaiaZOO; aankomst bij de hoofdingang op 
het entreeplein.  
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06.00 uur Aanvang 2 uur durende rondleiding door GaiaGids-
en langs de ‘ontwakende’ dieren. 
08.30 uur Aanvang rijkelijk ontbijtbuffet in Restaurant Plateau 
van Gaia met als inhoud: diverse broodsoorten, luxe vlees en 
kaaswaren, zoet beleg, een gekookt ei, koffie, thee, melk, jus 
d’orange. 
09.30 uur Einde van het Vroege Vogels Programma. 
Iedereen kan het park op eigen gelegenheid bezoeken tot aan 
sluitingstijd 17.00 uur. 
 
De prijs van het Vroege Vogels Programma bedraagt € 12,50 
per persoon, waarvan € 5,- ten goede komt van Gaia Nature 
Fund. Het programma geldt uitsluitend voor abonnementhou-
ders waarvan bij reservering het abonnementsnummer wordt 
gecheckt. Voor kinderen t/m 2 jaar is deelname gratis m.u.v. 
ontbijt & drankjes.  
Entree o.v.v. jaarkaart gratis 
Vroege Vogels programma €12,50 p.p.  
Parkeren per auto € 4,50 
Let op: Dit is alleen te reserveren voor abonnementhou-
ders van GaiaZOO. 
Het ontbijt zal doorgang vinden bij een minimum aantal reser-
veringen van 25 personen; GaiaZOO behoudt zich het recht 
voor het ontbijt te annuleren op basis van te weinig aanmel-
dingen. 
 
Vooraf reserveren verplicht. Voor aanmelden kunt u contact 
opnemen met de afdeling reserveringen via +31(0)45 5676072 
of klik hier om te reserveren. 
Wees er snel bij. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. 

 
Continium Kerkrade 
 
Frisse blik op het brein: Swaab, puberbrein en meer in nieuwe 
i-Magazine 
2012 is het jaar om jouw brein eens flink op te frissen, daarom 
heeft het Continium dit jaar uitgeroepen tot jaar van het brein 
met Project Brain. Met de vele exposities, lezingen, work-
shops en demo’s in dit Project ontdek je oneindig veel over 
jouw hersenen.  
Meer weten over het brein? Check www.projectbrain.eu voor 
meer info en alle activiteiten 
 
Evenementen 
 
Zondag 22-04-2012: 12.00-17.00  Koopzondag  West-Locht/ Roda-
boulevard  
Zondag 22-04-2012: Jubileumdag St. Callistus Terwinselen 
Zaterdag 28-04-2012:  At Vance & Iron Mask  Plein 13  The Rock 
Temple  

 
Zondag 29-04-2012:  RodaJC-PSV  Parkstad Limburg Stadion  
Zondag 29-04-2012: 18.00-21.00  Lampionnenoptocht Gracht  Tref-
centrum Gracht  
Zondag  29-04-2012:  18.00-20.00  Lampionnenoptocht Kaalheide  
Maandag 30 april 2012:  10.00-12.30 spellenmorgen De Schakel 
Maandag 30 april 2012: 13.00-16.00 uur Feestmiddag schutterweide 
Industriestraat 
Zondag 13-05-2012: 12.00-17.00 Koopzondag West-Spek’heide/ 
Terwin.    
Zondag 06-05-2012:  RodaJC-Utrecht Parkstad Limburg Stadion    
Zondag 06-05-2012: Lentefair Botanische Tuin Terwinselen   
www.botatuin.nl 
Zondag 06-05-2012: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZOO 
Zondag 06-05-2012: Dag van de modelbouwer Staion Simpelveld 
Vrijdag 11-05-2012:  Think Floyd Plein 13 The Rock Temple   
Vrijdag 11-05-2012: 20.00-23.00 Dialekoavend Heidsjer Tref D’r 
Wauwel   
Zondag 13-05-2012: 09.00-16.00 Terwinseler Straatmarkt  Omge-
ving kerk Terwinselen Ondernemersver.  www.straatmarkt.nl 
Donderdag 17-05-2012: 12.00-17.00 Koopzondag  West-Locht/ 
Rodaboulevard    
Zaterdag 19-05-2012:  Voorjaarsconcert P. Limburg Theater Kerk-
rade KSO   
Zondag 20-05-2012: 10.00-11.00 Processie Spekholzerheide Marti-
nuskerk    
Zondag 20-05-2012: 12.00-17.00 Koopzondag West-Locht/ Roda-
boulevard   
Zondag 20-05-2012: 05.50-17.00 Word wakker tussen de dieren 
GaiaZOO  
 
38e Straatmarkt, 2012 
 
Je raakt nooit uitgekeken op de Terwinseler Straatmarkt! 
De Terwinseler Straatmarkt heeft een vaste plek veroverd op 
de Zuidlimburgse evenementenkalender. Voor de 38ste keer 
wordt deze markt zondag 13 mei weer gehouden. Een markt 
die zijn weerga niet kent in deze contreien. Elk jaar komen 
zo’n 40 tot 50.000 bezoekers naar deze gezellige Kerkraadse 
wijk. Je raakt gewoon niet uitgekeken. 
Dat zal ook op de zondag voor Hemelvaartsdag niet anders 
zijn. Tientallen kraampjes slingeren als een bont gekleurd lint 
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door de straten rond de parochiekerk en de Botanische Tuin. 
Ieder jaar biedt de Terwinseler Straatmarkt volop koopjes, 
amusement en live muziek. Handelaren uit het hele land zullen 
hun waar op een vaak originele manier aan de man of vrouw 
proberen te brengen. Het is een lust voor het oog om deze 
ware handelskunstenaars aan het werk te zien. Diverse infor-
matiestands van verenigingen en instellingen completeren 
deze sfeervolle straatmarkt. 
In de Botanische Tuin is, net als vorig jaar, een Wellnessplein 
ingericht. Dit themaplein is speciaal voor standhouders die 
zaken, diensten of informatie aanbieden rondom wellness. En 
dat alles in een schitterend gelegen tuin, die er in dit jaargetij-
de wel heel mooi uitziet. 
 

 
Pak de overvaller. Pak uw mobiel. Of help op een 
andere manier! 
 
Kerkrade heeft last van overvallen. In het eerste kwartaal van dit jaar 
zijn er 12 geweest, waarbij vooral snackbars werden bezocht door de 
overvallers. Een zorgelijke ontwikkeling die de politie graag wil 
stoppen en waar ze zich ook sterk voor maakt. Zo hebben de wijk-
agenten fritures in hun wijk bezocht om te kijken of een en ander 
preventief beter geregeld kan worden, en krijgen deze zaken ook al 
een tijdje extra aandacht in de surveillance. De overvallen die ge-
weest zijn worden natuurlijk onderzocht en hoe meer informatie de 
politie daarvoor heeft, hoe groter de kans dat een overval kan worden 
opgelost. 
Hoe kunt u helpen? 
De politie kan de hulp van u als inwoner van Kerkrade of omgeving 
goed gebruiken. Landelijk loopt al een tijdje de campagne "Pak de 
overvaller. Pak je mobiel". In deze campagne wordt aan mensen 
gevraagd goed op te letten. Bent u getuige van een overval, dan zult u 
in eerste instantie schrikken. Probeer zo snel mogelijk te herstellen, 
zodat u op een goede en veilige manier hulp kunt bieden. Aan even-
tuele slachtoffers en aan de politie. Let daarbij altijd eerst op uw 
eigen veiligheid. En handel zo snel mogelijk: 
1. Film of fotografeer 
2. Bel 1-1-2 
3. Noteer het kenteken 
Film of fotografeer 
Met de meeste mobiele telefoons kunt u filmen en fotograferen. Film 
of fotografeer zo veel mogelijk van wat u ziet. Let daarbij wel op dat 
u uzelf niet in gevaar brengt. Dus houd afstand en gebruik zo moge-
lijk de zoomfunctie op uw mobiel om overvallers, een auto of scooter 

dichterbij te halen. Vergeet niet om elke foto op te slaan. Bekommer 
u daarbij niet om de naamgeving. 
Laat de beelden die u gemaakt heeft zien aan agenten die snel ter 
plaatse zijn, upload ze op www.nationale-recherche.nl, of ga met uw 
beelden langs bij een politiebureau. 
Bel 1-1-2 
Hoe eerder de politie op de hoogte is, hoe groter de kans dat overval-
lers gepakt kunnen worden. Bel daarom altijd zo snel mogelijk 1-1-2. 
Denk nooit dat anderen al gebeld hebben. Meld de plek van het delict 
(straat en adres) en eventueel de vluchtroute van de overvallers. De 
politie kan dan bijvoorbeeld de wegen rond de plaats van de overval 
afzetten of controleren.  
Noteer het kenteken 
Lukt het niet om te filmen of fotograferen, noteer dan zo veel moge-
lijk informatie. Dat kan op een papiertje, zakdoek of bijvoorbeeld uw 
mobiel. Noteer in elk geval het kenteken (letters en cijfers) en de 
kenmerken (kleur, type) van een (vlucht)auto of scooter. En de ken-
merken van een overvaller (zoals huidskleur, lengte en kleur haar, 
kleur ogen, soort kleding, lengte (vergelijk die met je eigen lengte). 
Ook hier geldt: let altijd eerst op uw eigen veiligheid. 
Een niet-pluis-gevoel 
Het kan zijn dat u iets ziet dat u niet vertrouwd; iemand heeft bij-
voorbeeld veel interesse voor bewakingscamera's of zit in de auto die 
al een tijd voor een bepaalde winkel geparkeerd staat. Of lijkt 
vluchtwegen te bekijken. Als u het gevoel heeft dat iets niet goed 
gaat, bel dan ook de politie. Bij spoed 1-1-2 en anders 0900 - 8844. 
Alle informatie kan mogelijk gebruikt worden, bijvoorbeeld om 
camerabeelden te bekijken met uw informatie over het signalement of 
het kenteken.  
 
Heeft u informatie maar wilt u die anoniem doorgeven? Bel dan Meld 
Misdaad Anoniem 0800 - 7000 (gratis). Wilt u meer informatie, kijk 
dan eens op www.nederlandveilig.nl/pakdeovervaller . Op deze site 
staat ook informatie voor bedrijven. 
 
Kaartverkoop THOMAS nu van start!  

  
De online kaartverkoop voor 
Een dagje uit met Thomas op 
vrijdag 19, zaterdag 20 en 
zondag 21 oktober 2012 is 
van start gegaan. Het familie-
evenement bij de Miljoenen-
lijn, dat je zeker niet wilt 
missen. De kaartjes zijn via 

internet verkrijgbaar. Het digitale ticket dat je per mail ont-
vangt is je toegangsbewijs tijdens Een dagje uit met Thomas. 
Wees er tijdig bij want vol is vol!!! Heb je geen toegang tot 
internet dan kun je je tickets voor Een dagje uit met Thomas 
ook telefonisch bestellen via Euroticket onder telefoonnummer 
0900-3636966 (40 ct. p. minuut) of kopen op het station van 
Simpelveld. Maak tot 1 mei gebruik van de voordelige 
vroegboekkorting. Tot 1 mei betalen volwassenen het kin-
dertarief! 


