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Spectaculaire outdoor beleving - opening 23 mei 
 

In het nieuwe klimpark 
van SnowWorld kunt u 
naar hartelust klimmen 
en klauteren. Bijvoor-
beeld in het Adventure 
Park, hier kunt u via 
touwladders en hang-
bruggen van paal naar 
paal klimmen. Neem 
ook een kijkje in de 

Adventure Trail, race over de Alpine Coaster of suis langs de 
bijna 1000 meter lange Zipline naar beneden. Het Outdoor 
Park bestaat uit een Alpine Coaster, een Zipline, een Adventu-
re Trail en een Adventure Park. Alle onderdelen zijn geschikt 
voor jong en oud, sportief en recreatief, maar ook geschikt 
voor de professionele klimfanaten. 
Het klimpark is het grootste park van Europa en beslaat een 
oppervlakte van ongeveer 25.000 m². Door gebruik te maken 
van de natuurlijke hoogteverschillen van de Wilhelminaberg is 
het klimpark nog sensationeler. 
 
Alpine Coaster    
Neem plaats in de Alpine Coaster voor een spectaculaire, 
zinderende afdaling. De Coaster Carts brengen u in een mum 
van tijd naar de top van de Wilhelminaberg waar u in duize-
lingwekkende vaart weer afdaalt. Spannend is ook de 360º 
bocht waar u maar liefst tien meter boven de grond hangt. Een 
rit in de Alpine Coaster is al mogelijk vanaf € 2,00 per per-
soon. 
Adventure Trail   
Vanaf het startplateau bedwingt u allereerst de 45 meter lange 
Adventure Bridge. Na deze eerste hindernis gaat uw tocht naar 
één van de hoogste punten van Nederland verder, over een 
parcours met 20 uitdagende en gevarieerde hindernissen. 
Wanneer u bij het eindpunt aankomt heeft u een uniek uitzicht 
over de Euregio. 
Ziplines   
Nadat u de Adventure Trail hebt afgelegd wilt u natuurlijk ook 
weer beneden komen. Dat gaat heel gemakkelijk met de Zipli-
nes. Volledig gezekerd beklimt u de eerste houten tipi, waarna 
het avontuur van start gaat. De zes tipi’s zijn met elkaar ver-
bonden door tokkelbanen. Met snelheden tot 50 kilometer per 
uur zijn de afdalingen vooral erg spannend. 
Adventure Park   

Het Adventure Park be-
staat uit 34 Noorse boom-
stammen, met een hoogte 
tot tien meter. De bomen 
zijn verbonden op twee 
niveaus, waardoor er zes 
uitdagende routes bestaan. 
Klimmen en klauteren 
over touwen, planken, 

palen en obstakels was nog nooit zo spannend, want door het 
hoogteverschil van de Wilhelminaberg is het allemaal nog veel 
uitdagender! 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden   
De poorten van het park zullen van 23 mei tot en met 31 
oktober 2012 dagelijks openen tussen 10.00 en 21.00 uur. Op 
zaterdag en zondag openen de poorten zelfs al om 09.00 uur. 
 
Veiligheid  
Veiligheid staat bij SnowWorld al sinds jaar en dag voorop. 
Bij het SnowWorld Outdoor Park zal dit niet anders zijn. Zo 
zit u tijdens een ritje in de Alpine Coaster vastgesnoerd met 
een riem en heeft u de mogelijkheid om uw eigen snelheid te 
bepalen middels de handrem die op iedere Coaster Cart aan-
wezig is. Bij de Adventure Trail, Ziplines en het Adventure 
Park bent u continu gezekerd volgens het Exponent veilig-
heidssysteem waardoor een bezoek aan het park volledig vei-
lig is voor alle bezoekers. Overigens zal het gehele park voor 
opening genormeerd en gekeurd worden door diverse gere-
nommeerde Europese instituten, waaronder de TÜV.  
 
Pinksterontbijt GaiaZoo 27 mei en 28 mei 2012  
 

Kom dit jaar op eerste en tweede Pinksterdag ontbijten in 
GaiaZOO. Geniet samen met uw familie van een rijkelijk 
ontbijtbuffet, welke wordt geserveerd in de sfeervol gedeco-
reerde zalen van Hof van Gaia. Maak na het ontbijt een prach-
tige wandeling 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. 
 

Leeftijd   Prijs    Prijs abonnementhouders  
t/m 2 jaar  Gratis   Gratis  
3 t/m 9 jaar  € 22,50 p.p.  € 12,50 p.p.  
vanaf 10 jaar  € 27,50 p.p.  € 15,00 p.p.  
Prijzen zijn inclusief parkbezoek 
Parkeren: € 4,50 
 

Programma eerste & tweede Pinksterdag 27 en 28 mei 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 kaas-
waren, zoet beleg, spek & ei, zoete lekkernijen, koffie, thee, 
melk en chocomelk. 
12.00 uur : Eind van het ontbijt. Iedereen kan het park op 
eigen gelegenheid bezoeken tot sluitingstijd. 
17.00 uur : Sluiting GaiaZOO 
Wees er snel bij. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. 
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Afrikadag GaiaZOO 28 mei 
  
Diverse natuurbehoudstichtingen laten zien wat voor werk ze 
doen om de Afrikaanse wilde hond, cheeta en chimpansee te 
beschermen. Kom bij Yaka African Art kijken hoe beeldhou-
wer Cemet uit Zimbabwe een stuk steen omtovert tot een mooi 
kunstwerk of koop een van de andere natuurlijke kunstobjec-
ten. Laat je informeren over het recyclen van mobiele tele-
foons ter bescherming van de gorilla. Speciaal op deze dag: 
proef knapperig gebakken insecten, een belangrijke en duur-
zame eiwitbron in Afrika! 

 
Nostalgie Dagen  
  
Op 1e en 2e Pinksterdag gaat ZLSM 100 jaar terug in de tijd 
tijdens de Nostalgiedagen. Ga in het Pinksterweekend met ons 
mee naar het jaar waarin het imposante stationsgebouw van 
Simpelveld werd geopend. Beleef de unieke sfeer van het 
reizen per trein in het begin van de vorige eeuw. Tijdens de 
Nostalgiedagen waant u zich op het 100 jaar oude station en 
perrons van Simpelveld helemaal terug in de tijd met activitei-
ten en personages uit lang vervlogen tijden. Laat u verrassen 
en reis met ons mee terug in de tijd. Voor de Nostalgie Dagen 
kunt u vooraf online uw tickets kopen. 
 

Avondopenstelling IKEA-Family 1 juni  
  
In de avonduren van 1 juni 2012 opent GaiaZOO de deuren 
uitsluitend voor IKEA FAMILY leden. Op deze avond zal 
IKEA Heerlen op verrassende wijze vertegenwoordigd zijn in 
de Kerkraadse dierentuin; er vinden bijzondere diervoederin-
gen plaats en er is volop entertainment. Het belooft een onver-
getelijke avond te worden! 
Waar: GaiaZOO 
Wanneer: Vrijdag 1 juni 2012 van 19.00 uur tot 22.00 uur 
Entreeprijs: Op vertoon van een IKEA FAMILY kaart * 
€ 8,- p.p. tegen inlevering van de voucher. Voucher is enkel te 
verkrijgen bij IKEA Heerlen 
€ 10,- p.p. aan de avondkassa (zonder voucher) 
* Max. 4 personen per IKEA FAMILY kaart. Het aanvragen 
van een IKEA FAMILY kaart is gratis via IKEA.nl/heerlen 
 
Op reis langs de dieren 3 juni  
 
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: 3 juni 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! 
 
Historisch wijkfeest 10 juni 
 
Zondag 10 juni historisch wijkfeest in het kader van het 150 
jarig jubileum van de Kon. Harmonie St. Caecilia Spekholzer-
heide en het 90 jarig jubileum van de Federatie van Kerkraad-
se Muziekgezelschappen. 
Aanvang 12.00 uur. Toegang gratis 
 

Ook voor de inwoners van Spekholzerheide organiseren we 
een activiteit in ons jubileumjaar. Op het Carboonplein zullen 
2 podia komen te staan waarop diverse muziekgezelschappen 
uit Kerkrade plaats zullen nemen. Deze collega-verenigingen 
zullen door middel van het uitvoeren van muziekwerken uit 
hun verleden dan wel door het dragen van aangepaste kleding 
een stukje geschiedenis van hun vereniging uitbeelden. 
De muzikale uitvoeringen van de verenigingen worden  van 
18.30 tot 20.00 afgesloten met een optreden van de Cromba-
cher Muzikanten. 
De winkeliers openen hun deuren tijdens deze koopzondag  en 
de winkeliersvereniging zorgt voor een aantal verrassende  
elementen.  
Naast het beluisteren van muziek kan men op het Carboon-
plein ook genieten van een hapje en een drankje. 
 
Graag tot zondag 10 juni ! 
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Country tracks 10 juni 
 
Op 10 juni rijden de treinen van ZLSM een wel heel afwij-
kende dienstregeling. Vanuit Valkenburg en Kerkrade, eindbe-
stemming Silver City. Waan u in de gloriejaren van het oude 
westen in de Verenigde Staten tijdens ZLSM’s eerste country 
en western lifestyle event voor het hele gezin. 
 
Kunst in de tuin 24 juni 
 
Op zondag 24 juni a.s. wordt van 10.00 uur tot 17.00 uur de 
kunstmanifestatie  'Kunst in de tuin'  gehouden. De markt, 
georganiseerd door harmonie St. Callistus en de Botanische 
Tuin vindt voor de 16e keer plaats. 
 
Tientallen kunstenaars uit de Euregio zijn dan aanwezig met 
hun schilderijen, aquarellen, litho's, beelden, sculpturen, siera-
den en keramiek. 
Een aantal muziekgezelschappen zorgt voor muzikale opluis-
tering  zodat het een samensmelting wordt van kunst, muziek 
en onze prachtige Botanische Tuin. 
Bent u een liefhebber van muziek, beeldende kunst of van 
onze plantencollectie? 
 
Of misschien waardeert u dit wel allemaal?  

 
Bezoek dan zeker onze Tuin op zondag 24 juni want het 
wordt puur genieten. 
Op het terras bij het theehuisje of in het nieuwe theehuisje zelf 
heeft u gelegenheid om in alle rust te genieten van dit alles 
onder het genot van een kopje koffie met Limburgse vlaai of 
een drankje. 
 
Houd de dagbladen t.z.t. in de gaten voor de reductiebon! 
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de organisatie; 
kunstindetuin@callistus.nl    
 
 
 

Evenementen mei-juni 
 
Zondag 20-05-2012: 10.00-11.00 Processie Spekholzerheide 
Martinuskerk    
Zondag 20-05-2012: 12.00-17.00 Koopzondag  West-
Locht/Rodaboulevard    
Zondag 20-05-2012: 05.50-17.00 Word wakker tussen dieren 
GaiaZOO   www.gaiazoo.nl 
Woensdag 23-05-2012:  Opening outdoorpark Outdoorpark 
Snowworld   
Zaterdag 26-05-2012: 09.00-19.00 Int.Jeugdvoetbaltoernooi 
Voetbalterrein Industriestraat FCKW  www.fckw.nl 
Zaterdag 26-05-2012:  Pinkpop 2012 Megaland Landgraaf 
Pinkpop   
Zondag 27-05-2012: 09.00-19.00 Int.Jeugdvoetbaltoernooi  
Voetbalterrein Industriestraat FCKW  www.fckw.nl 
Zondag 27-05-2012:  Nostalgiedagen Station Simpelveld 
ZLSM  www.zlsm.nl 
Zondag 27-05-2012: 10.00-17.00 Pinksterontbijt Hof van 
Gaia GaiaZOO   
Zondag 27-05-2012:  Pinkpop 2012 Megaland Landgraaf 
Pinkpop   
Maandag 28-05-2012:  Nostalgiedagen Station Simpelveld 
ZLSM  www.zlsm.nl 
Maandag 28-05-2012: 09.00-19.00 Int.Jeugdvoetbaltoernooi 
Voetbalterrein Industriestraat FCKW  www.fckw.nl 
Maandag 28-05-2012: 10.00-17.00 Pinksterbraderie Aker-
straat-Carboonplein  

 
Maandag 28-05-2012: 10.00-17.00 Pinksterontbijt Hof van 
Gaia GaiaZOO 
Maandag 28-05-2012: 10.00-17.00 Afrikadag GaiaZOO   
Maandag 28-05-2012: 10.00-17.00 Koopzondag  West-
Spek’heide/Terwin.    
Maandag 28-05-2012: 12.00-17.00 Koopzondag  West-
Locht/Rodaboulevard    
Maandag 28-05-2012:  Pinkpop 2012 Megaland Landgraaf 
Pinkpop   
Vrijdag  01-06-2012:  19.00-22.00  Ikea-Family avond  
GaiaZOO  
Zaterdag  02-06-2012:  09.00-19.00  Int. Jeugdvoetbaltoer-
nooi  Voetbalterrein Industriestraat  FCKW  www.fckw.nl 
Zondag  03-06-2012:  10.00-11.00  Processie Kaalheide  Kerk 
Kaalheide  
Zondag  03-06-2012:  09.00-19.00  Int.Jeugdvoetbaltoernooi  
Voetbalterrein Industriestraat  FCKW  www.fckw.nl 
Zondag  03-06-2012:  12.00-13.30  Op reis langs de dieren  
GaiaZOO   
Zondag  10-06-2012:  12.00-17.00  Historisch feest  Aker-
straat, Carboonplein Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide  
Zondag  10-06-2012:  Country tracks  Station Simpelveld  
ZLSM  www.zlsm.nl 
Zaterdag  23-06-2012:  10.00-15.00  Jeugddag Campus  
Campus Kerkrade-west  St. Caecilia Harm.  
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Zondag  24-06-2012:  12.00-18.00  Schoolpleinfeest  BS De 
Schakel   
Zondag  24-06-2012:  13.00-17.00  Tuinconcert  Fanfare 
Barbara  
Zondag  24-06-2012:  10.00-17.00  Kunstmarkt  Botanische 
tuin Terwinselen  www.botatuin.nl 
 

 

 
Babbeltrucs aan de deur  
 
Het gebeurt regelmatig dat dieven met een smoesje aanbellen 
en zo een huis weten binnen te komen. Soms vragen ze u om 
een glaasje water of om pen en papier en glipt een handlanger 
uw huis binnen terwijl u hiermee bezig bent. Ook doen dieven 
zich wel voor als meteropnemer of reparateur. Vaak zijn oude-
re mensen slachtoffer van deze praktijken, maar ook jonge 
mensen lopen een risico. Om te voorkomen dat u hier het 
slachtoffer van wordt, bieden wij u een aantal preventietips:  
• Maak met uzelf de afspraak dat u niet open doet zonder eerst 
te kijken wie er voor de deur staat.  

 
• Maak bij woongebouwen met een centrale toegang alleen 
open voor uw eigen bezoek. Kijk door het raam, deurspion of 
gebruik de intercom.  
• Overvallen en babbeltrucs vinden niet alleen 's avonds plaats. 
Wees dus ook overdag beducht voor mensen met verkeerde 
bedoelingen.  
• Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen. Vraag bij 

twijfel om een legitimatie, ook als hij zegt namens de gemeen-
te, een bedrijf of een instelling te komen. Als u dan nog twij-
felt aan zijn goede bedoelingen is het verstandig om - voordat 
u de persoon binnenlaat - ter controle te bellen naar het betref-
fende bedrijf of instantie.  
• Aan onverwacht bezoek (bijvoorbeeld een elektriciteitsbe-
drijf) kunt u ook vragen om op een ander tijdstip terug te ko-
men als er meerdere mensen thuis zijn.  
• Als u een collectant niet kent, laat deze dan buiten wachten 
en doe de deur even dicht terwijl u uw portemonnee gaat ha-
len. Het is ook handig om een klein geldbedrag vlakbij de 
voordeur neer te leggen (in de meterkast bijvoorbeeld). Een 
collectant is verplicht een legitimatiebewijs en een afschrift 
van de vergunning van de gemeente/collecterende instantie bij 
zich te dragen.  
• Dieven komen in alle vormen en maten en dragen vaak keu-
rige pakken. Ook schattig ogende kinderen of moeders met 
kinderen zijn niet per definitie te vertrouwen.  

 
• Wees bedacht op zielige praatjes/smoesjes die oplichters 
gebruiken om binnen te komen. Als onbekenden 'in nood' aan 
de deur komen en vragen of ze het alarmnummer mogen bel-
len, laat ze dan niet binnen, maar bel zelf 112.  
• Laat vreemden geen gebruik maken van uw toilet, verwijs ze 
liever naar een openbaar toilet.  
• Betaal geen (porto)kosten voor pakjes die u niet heeft be-
steld. Er zijn gevallen bekend waarbij een nepkoerier mensen 
vraagt  te pinnen via een mobiel pinapparaat. Het verkeerde 
pasje wordt dan teruggegeven en er wordt geld van de reke-
ning gestolen.  
• Er is vaak sprake van buitverwachting. De overvaller ver-
wacht dat er geld, sieraden of autosleutels van (dure) auto's te 
vinden zijn. Het is belangrijk om over dit soort bezittingen met 
zo weinig mogelijk mensen te praten. Voorkom dat er grote 
geldbedragen thuis bewaard worden. 

 
De puzzel van april werd gewonnen door  Tommy de We-
ver en Ria Korach-de Kock. Beide ontvangen 2 vrijkaarten 
voor een bezoek aan de mooiste dierentuin van Nederland 
beschikbaar gesteld door GaiaZOO. 


