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STOOMTREINDAGEN SIMPELVELD 
- het grootste stoomfestival in de euregio -  
 
Volgens traditie begint de zomervakantie bij de Zuid-
Limburgse Stoomtrein Maatschappij met het grootse stoom-
spektakel in de euregio ‘De Stoomtreindagen Simpelveld’. In 
het weekend van 30 juni en 1 juli staan, op dit altijd druk 
bezochte evenement, veel locomotieven onder stoom en wordt 
een zeer uitgebreide dienstregeling gereden over de Miljoe-
nenlijn. 

 
Naast de uitgebreide dienstregeling met nostalgisch materieel 
zal er een ruime variëteit aan activiteiten worden aangeboden. 
Op en rondom het museumstation van Simpelveld kunt u te-
recht voor een indrukwekkende hobby- en spoormarkt, veel 
levende muziek en tal van kinderactiviteiten. Dit jaar verwel-
komen wij twee bijzondere gastlocomotieven in Simpelveld 
van de Stoom Stichting Nederland (SSN) uit Rotterdam. De 
grote stoomlocomotief 65018 uit de jaren 50 zal ingezet wor-
den in de dienstregeling. De zadeltanklocomotief 8811 van 
SSN, die jaren dienst heeft gedaan bij de Steenkolenmijn Lau-
ra & Vereeniging in Eygelshoven, zal rondom het festivalter-
rein in Simpelveld, onder stoom te bewonderen zijn.   
 
Plaatsbewijzen 
Bezoekers van de Stoomtreindagen Simpelveld kunnen met de 
speciale dagkaart naar hartelust gebruik maken van al het 
treinverkeer op het traject van de ZLSM. Deze dagkaart geeft 
tevens toegang tot het station en emplacement van de ZLSM te 
Simpelveld. Een dagkaart kost € 12,00 p.p. (vanaf 12 jaar), € 
10,00 p.p. (60+) en € 5,00 p.p. voor kinderen (4 t/m 11 jaar). 
Kaartjes zijn aan de dagkassa’s en bij de conducteurs op de 
treinen verkrijgbaar of nu al online te bestellen via 
www.miljoenenlijn.nl. (Het station van Simpelveld is dit 
weekend niet vrij toegankelijk). 
 
Station Simpelveld 
Op het moment dat de stoomlocomotieven niet in de dienstre-
geling worden ingezet, zal dit nostalgische stoomgeweld af-
wisselend langs de perrons van station Simpelveld te bezichti-
gen zijn. Er mag gerust even op de ‘bok’ gekeken worden. 
Rondom de perrons komt u een variëteit van stoomattracties 
tegen. De overdekte spoor- en hobbymarkt is een must voor 
elke  modelspoorliefhebber.  De uitgebreide  horecafaciliteiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
in combinatie met veel live-muziek en kinderactiviteiten ma-
ken de sfeer op station Simpelveld compleet. De werkplaats 
zal beide dagen geopend zijn voor het publiek. Hier kunt u 
zien hoe de locomotieven onderhouden en gereviseerd wor-
den. De dienstdoende stoomlocomotieven worden hier voor-
zien van water en kolen.  
 
Vertrektijden en openingstijden 
De dienstregeling over de trajecten Simpelveld – Schin op 
Geul, Simpelveld – Kerkrade en Simpelveld – Vetschau wordt 
gereden tussen 10.00 uur en 18.00 uur en het festivalstation 
‘Simpelveld’ is gedurende deze tijd ook geopend. De complete 
dienstregeling, alsmede het aanvullende programma, is terug 
te vinden op  www.miljoenenlijn.nl. 
 
Spectaculaire outdoor beleving 
 
In het nieuwe klimpark van SnowWorld kunt u naar hartelust 
klimmen en klauteren. Bijvoorbeeld in het Adventure Park, 
hier kunt u via touwladders en hangbruggen 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 Adventure Trail en een Adventure 
Park. Alle onderdelen zijn geschikt voor jong en oud, sportief 
en recreatief, maar ook geschikt voor de professionele klimfa-
naten. 
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. 
 

 



WESTERNIEUWS | juni/juli 2012 2

Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder deed! 
1 juli 
 
Ga op pad met een ervaren GaiaGids, bewonder de dieren en 
luister naar alle leerzame en leuke dierenweetjes! Deze ont-
dekkingsreis is in elk jaargetijde een belevenis; elke maand 
zijn er weer andere bijzonderheden en leuke weetjes te mel-
den. 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 juli 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! 

 
Max adventures 8 juli  
 

Dé kinderheld Max heeft in 
2011 zijn entree gemaakt in de 
kidswereld en vele kinderharten 
veroverd. Ter promotie zal een 
Max Adventures team in de 
middag 3 keer een spectaculaire 
show van een half uur komen 
geven in GaiaZOO. Er vinden 

deze dag speciale Meet en Greetz plaats en de kids kunnen op 
de foto met hun kinderheld. Daarnaast vinden er in de ZOO de 
hele dag ook nog andere leuke activiteiten plaats! 
 
Evenementen juni-augustus 
 
Zaterdag 30-06-2012: Jeu de Boules kampioens. Terrein 
FCKW 
Zaterdag 30-06-2012: Stoomtreindagen Station Simpelveld 
ZLSM www.zlsm.nl 
Zondag 01-07-2012: Op reis door Gaia GaiaZOO  
Zondag 01-07-2012: Jeu de Boules kampioens. Terrein 
FCKW 
Zondag 01-07-2012: Stoomtreindagen Station Simpelveld 
ZLSM www.zlsm.nl 
Zondag 01-07-2012: Groei en Bloei Botanische tuin  

Vrijdag 06-07-2012: 15.00-24.00 Zomerfeesten Heerenanste-
lerweg McSluis events  
Zaterdag 07-07-2012: 15.00-24.00 Zomerfeesten Heerenan-
stelerweg McSluis events  
Zondag 08-07-2012: 15.00-23.00 Zomerfeesten Heerenanste-
lerweg McSluis events  
Zondag 08-07-2012: MAX adventures GaiaZOO  
Vrijdag 27-07-2012: Fuchsiashow Botanische Tuin Botani-
sche Tuin  
Zaterdag 28-07-2012: Fuchsiashow Botanische Tuin 
Zondag 29-07-2012: Fuchsiashow Botanische Tuin Botani-
sche Tuin  
Zondag 05-08-2012: Op reis langs de dieren GaiaZOO  
Vrijdag 10-08-2012: Avondopening abonnement GaiaZoo  
Zondag 12-08-2012: Afrikadag GaiaZOO  
Zaterdag 18-08-2012: 12.00-23.00 Castle of Love Kasteel 
Erenstein Disco Management Solutions  
Zondag 18-08-2012: 12.00-23.00 Castle of Love Kasteel 
Erenstein Disco Management Solutions 
 

 
HOEVE SPEKHOF: DE “VERGETEN” HOEVE 
VAN SPEKHOLZERHEIDE 

Een opstel van Karel Spruijt 
 
Een oude, bouwvallige en witgekalkte vakwerkboerenwoning 
met daarnaast een paar oude en deels krom gewaaide bomen 
op een winderig Limburgs plateau. Er kringelde wat rook uit 
de schoorsteen. Het is eind jaren zeventig van de twintigste 
eeuw. Dit agrarische deel van de Spekholzerheide was tot voor 
kort ongemoeid gelaten in een landschap dat gedurende een 
eeuw in de nabije omgeving flink werd omgewoeld middels de 
“Wilhelmina” in Terwinselen en de “Willem-Sophia” op 
Spekhei.  
Toen de mijnbergen niet meer aanzwelden, zijn vervolgens in 
het tot dan toe onbedorven gebied van de Spekholzerheide 
allerlei fabrieken neergestreken, waaronder een meubelfa-
briek, een plastic flessenfabriek en een garenververij. De 
bouwvallige witte boerenwoning stond nog een aantal jaren als 
een oude herinnering aan agrarische dagen van weleer in de 
post-kolentijd. De bewoners hebben afscheid  genomen van 
een vermoedelijk eeuwenoude leefwijze op de vruchtbare 
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kleigrond van Spekholzerheide. Die oude witte boerenwoning 
van de Spekhei werd, vermoedelijk om plaats te maken voor 
bedrijfspanden, gesloopt in 1980.  
Toen het bouwvallige huisje eenmaal verlaten was, ergens 
rond 1979/80 en het gesloopt zou worden, heb ik op de valreep 
nog wat teerachtige roet uit de schoorsteen gehaald om bister 
van te maken. Mooie en fijne inkt leverde dat op. Een restant 
van die bruine inkt heb ik nog in een glazen potje. Daardoor is 
de geur van de schoorsteen van de oude witte boerenwoning  
nog voorhanden.   
 

Op een oude kadasterkaart lijkt  tussen Valkenhuizen en On-
derspekholz de oude witte boerenwoning  ingetekend.  Daar 
vlakbij is een aanzienlijke carré-vormige hoeve zichtbaar. Dit 
is de van oorsprong middeleeuwse hoeve “Spekhof”. Ook is 
een L-vormig stuk water ingetekend. Het is niet uitgesloten dat 
dit een restant is van een gegraven gracht rondom de hoeve. 
Of was hier ooit een klein waterbronnetje? Was die witte boe-
renwoning een restant van de eerder in 1964 gesloopte carré-
boerderij “Spekhof”? 
Alleen in de witte letters, op een metalen blauwe straatnamen-
bord echoot de naam van de boerderij van weleer in het heden 
door: in de “Spekhofstraat” van Spekholzerheide. Niets tast-
baars herinnert  ter plekke meer aan die oude Limburgse boer-
derij .  
In hoeverre achteraf aan de hoeve Spekhof mogelijk bijzonde-
re architectonische en/of cultuurhistorische waarde zou kun-
nen worden toegeschreven kan ik niet bepalen. Het ligt wel 
voor de hand dat deze carréboerderij eeuwenlang beeldbepa-
lend  zal zijn geweest in de directe omgeving.  
 “Jans verjesse is deur boerderie noch nit, doar ut jeft sich 
noch ummer luu van os Spekhei die zaant daat deur Spekhof 
enne jouwe boerderie waor!”  

 
Op reis langs de dieren 5 augustus 
 
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: 5 augustus 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 
 
 

Avondopening voor abonnementhouders 10 augustus  
 

Bezoek de dierentuin, die door het publiek werd gekozen tot 
beste dierentuin van Nederland, eens gedurende de avond. Dan 
ziet de wereld er heel anders uit, dieren die overdag doorgaans 
minder goed te zien zijn zoals bijvoorbeeld bevers en uilen, 
komen tot leven in de latere uren. Natuurlijk blijven ook de 
andere dieren langer buiten en kun je onder andere genieten 
van gorilla’s, neushoorns, giraffen en leeuwen. 
Deze avondopenstelling is uitsluitend voor abonnementhou-
ders tegen inlevering van de bon uit de bonnenfolder. 
 
Wil je naar deze avondopenstelling komen? Meld je dan vóór 
1 juli aan via info@GaiaZOO.nl onder vermelding van avond-
openstelling en geef je naam en abonnementsnummer door. 

 
Afrikadag in GaiaZoo 12 augustus  
 

Diverse natuurbehoud stichtingen laten zien wat voor werk ze 
doen om de Afrikaanse wilde hond, cheeta en chimpansee te 
beschermen. Bij Yaka African Art kun je een mooi Afrikaans 
beeldhouwwerk kopen. Laat je informeren over het recyclen 
van mobiele telefoons ter bescherming van de gorilla. Speciaal 
op deze dag (vanaf 13:00 uur): proef knapperig gebakken 
insecten, een belangrijke en duurzame eiwitbron in Afrika! 

 
Geslaagde opruimactie Kaalheide 
 
Op vrijdag 11 mei organiseerde de werkgroep leefbaarheid in 
Kaalheide een geslaagde opruimactie. Binnenkort start de 
renovatie van de 153 woningen aan de Dahliastraat e.o. in 

Kaalheide. Nu de reno-
vatie voor de deur staat, 
hebben veel bewoners 
de behoefte om hun huis 
op te ruimen en spullen 
die niet meer nodig zijn 
weg te doen. De werk-
groep leefbaarheid (be-
staande uit bewoners, 

Hestia groep en de gemeente Kerkrade) maakte van de nood 
een deugd en organiseerde een feestelijke dag voor de bewo-
ners van fase 1 van het renovatieproject. 
Feestelijke opruimdag 
Tijdens deze dag konden bewoners spullen en afval brengen in 
een speciaal ingericht milieuparkje op het pleintje van de Kas-
perenstraat. Ook konden ze hun ideeën kwijt over de inrichting 
van de openbare ruimte en over activiteiten die ze graag geor-
ganiseerd zien in uw buurt 
Veel bewoners maakten van de gelegenheid gebruik om hun 
huis en tuin op te ruimen en maakten in de tent gezellig een 
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praatje, onder het genot van een kopje koffie/thee met gebak. 
Kortom: een geslaagde dag. Voor de bewoners van fase 2 van 
het renovatieproject wordt later nog een opruimdag georgani-
seerd. 
West Wint 
De aanpak van de 153 woningen Dahliastraat e.o., oftewel ‘De 
bestaande wijk van morgen’ is een deelproject van ‘West Wint 
aan ruimte, waarin de gemeente Kerkrade en Hestia groep, 
Regio Parkstad Limburg en de provincie Limburg zich samen 
met de bewoners inzetten voor de ontwikkeling van West. De 
aanpak is integraal: Niet alleen de woningen worden opge-
knapt, ook de openbare ruimte en de leefbaarheid in de buurt 
worden verbeterd. 
 
Wandelvereniging Willeo 
 
Ook voor het 3e kwartaal hebben de organisatoren van de 
Kerkraadse wandelclub Willeo weer een reeks leuke en inte-
ressante wandelroutes uitgestippeld in de omgeving van Park-
stad, het Heuvelland en rondom Geleen. Bij de wandelclub 
wordt er geen leeftijdsgrens gehanteerd, ofschoon de activitei-
ten in principe bedoeld zijn voor senioren van 50 jaar en ou-
der. Dus ook jongere leeftijdsgenoten worden sowieso in de 
gelegenheid gesteld om eventueel lid te kunnen worden van de 
Kerkraadse wandelvereniging. 
De wandelingen schommelen steevast zo rond de 10 kilome-
ter. Met pauzes erbij is dat telkens ca 3 uur gezapig wandelen. 
Zoals gezegd zijn de wandelingen afgestemd op de gemiddel-
de wandelaar. Dus niet al té moeilijk. Maar soms moeten er 
wel eens wat hellingen en/of andere kuitenbuiters worden 
overwonnen. Dat is nu eenmaal zo en daar ontkom je niet aan 
in het gevarieerde Zuid-Limburgse heuvelland. Het wandelen 
brengt iedereen in contact met de natuur en het landschap. En 
wat nog belangrijker is: wandelaars zien meer van de omge-
ving dan fietsers en automobilisten. En wandelen is tevens 
goed tegen stress. Het programma voor het derde kwartaal ziet 
er als volgt uit: 
 
Vrijdag 6 juli: Euverem Kasteelroute 11 km 
Vrijdag 13 juli: Kerkrade Ham- en Wormdal 9 km 

Vrijdag 20 juli: Mechelen 9 km 
Vrijdag 10 augustus: Partij Veldwegen 8 km 
Vrijdag 17 augustus: Kerkrade Anstelvallei 8 km 
 
Voor inlichtingen en deelname: 
Willem van Kuijck  Leo Meels 
Dorotheagracht 53  R.van Rijnstraat 18 
6465 EC Kerkrade  6464 BL Kerkrade 
045-5419720   045-5456634 
06-51503060  06-38239349 

 
Wedstrijden RODA-JC 2e helft 2012 
 

07-07-2012 18:00 SVA - Roda JC Kerkrade 1 
14-07-2012 19:00  Selektie Stadt Ham - Roda JC Kerkrade 1 
21-07-2012 18:00  Bekkerveld - Roda JC Kerkrade 1 
26-07-2012 17:30  FC Brussels - Roda JC Kerkrade 1 
28-07-2012 17:00  Jong Ajax - Roda JC Kerkrade 1 
31-07-2012 19:00  Helmond Sport - Roda JC Kerkrade 1 
04-08-2012 18:45  Roda JC Kerkrade 1 - Bayer Leverkusen 
11-08-2012 19:45  Roda JC Kerkrade 1 - PEC Zwolle 
18-08-2012 18:45  PSV - Roda JC Kerkrade 1 
24-08-2012 20:00  RKC Waalwijk - Roda JC Kerkrade 1 
 


