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Evenementen in Kerkrade-West 
 
Vrijdag 17-08-2012: 10.00-14.00 Wandeling Anstelvallei 
 Start Brughofweg Wandelver. Willeo 045-5419720 
Zaterdag 18-08-2012: 12.00-23.00 Castle of Love Kasteel 
 Erenstein Disco Management Solutions  
Zondag 19-08-2012: 12.00-23.00 Castle of Love Kasteel  
 Erenstein Disco Management Solutions  
Zondag 19-08-2012: 11.00-17.00 Engelse Fair Botanische 
 Tuin  www.botatuin.nl 
Vrijdag 24-08-2012: Trainingsweekend Stadion Kaalheide
 Achilles-Top  
Zaterdag 25-08-2012: Trainingsweekend Stadion Kaalheide
 Achilles-Top  
Zondag 26-08-2012: Open dag Muziekschool Campus  
 Kerkrade-West SMK  
Zondag 26-08-2012: Trainingsweekend Stadion Kaalheide
 Achilles-Top  
Woensdag 29-08-2012: 13.00-17.00 Culinaire Wandeltocht
 Vroenhof CVO  
Zondag 09-09-2012: Ste.Mariedag  Ste. Marie Gracht  
Zondag 09-09-2012: 15.00-17.00 Kasteelconcert Kasteel 
 Erenstein KSO  
Zondag 16-09-2012: NK Treintrekken Station Simpelveld
 ZLSM www.zlsm.nl 

 
Engelse Fair in Botanische Tuin 
 
Op zondag 19 augustus vindt er een Engelse Fair plaats in de 
Botanische Tuin. Tijdens deze Engelse Fair zijn er kraampjes  
waar men naast typische tuinproducten zoals planten en bloe-
men ook lekkere Engelse jams en chutneys kan verkrijgen. 
Ook andere dingen die typisch zijn voor de Britse sfeer zullen 
present zijn.  
Die dag is de Botanische Tuin zeker een bezoek waard. Deze 
Tuin is overigens een Engelse Landschapstuin, een mooiere 
achtergrond voor een Engelse Fair is nauwelijks denkbaar. 
De tuin is geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Entree: € 3.50 
voor volwassenen. 
 
Open dagen SMK 
 
Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus heten we alle geïnte-
resseerden welkom tijdens onze jaarlijkse open dagen. Er is 
dan  volop gelegenheid om  instrumenten uit te proberen, vra- 

 
 
 
 
 
 
 
 
gen te stellen of gewoon om een keer een kijkje te nemen op 
onze muziekschool. Ook als u informatie wilt over de ballet- 
en danslessen kunt u tijdens de open dagen terecht. 
 
Zaterdag 25 augustus van 10:00 - 12:00 uur 
Open Dag in de muziekschool van Landgraaf. 
Adres: An de Voeëgelsjtang 12; Landgraaf 
 
Zaterdag 25 augustus van 13:30 - 15:30 uur 
Open Dag in de muziekschool van Brunssum. 
Adres: Henri Dunantstraat 2; Brunssum Noord 
 
Zondag 26 augustus van 14:00 - 17:00 uur 
Open Dag in de muziekschool van Kerkrade. 
Adres: Spekhofstraat 15; Kerkrade-West 

 
Culinaire wandeltocht 
 
Deze zomer organiseert de Centrale voor ouderen, KBO-
Limburg en Impuls weer een culinaire wandeltocht in het 
Kerkraadse. Op woensdag 29 augustus a.s. vertrekken we 
tussen 13.00 en 14.00 uur vanaf Verzorgingshuis Vroenhof, 
Vroenstraat 97 te Bleijerheide voor een prachtige maar vooral 
gezellige wandelmiddag. Er is een wandelroute gepland van 
ongeveer 10 km, een route die ook geschikt is voor deelne-
mers in scootmobielen en rolstoelen. Vanwege de hoeveelheid 
te bestellen koffie en wafels, pasteitjes plus consumptie naar 
eigen keuze is het nodig zich vooraf aan te melden. Dit aan-
melden kan tot 24 augustus bij Drukkerij Schreurs, Graver-
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straat 68 en CVO Piet Schepers, Akerstraat 114. De kosten 
bedragen € 8,50 per persoon. 
Spoor elkander aan om samen deel te nemen aan deze culinai-
re wandelhappening! 

 
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 betekent 
deze rondleiding een bijzondere 
verrijking van je bezoek! 
Wanneer: 2 september 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-Kasteelconcert 2012 
 

Het inmiddels traditionele KSO-
kasteelconcert vindt ook dit jaar weer 
plaats op de binnenhof van kasteel Eren-
stein op zondag 9 september, aanvang 
15.00 uur. Het geheel staat onder leiding 
van Manon Meijs. Medewerking wordt 
verleend door Mirjam Schreur, mezzo-
sopraan, het Koninklijk Kerkraads Man-
nenkoor St. Lambertus en het Rumpens 
Mannenkoor Brunssum, beide o.l.v. Wim 

Schepers en Mirjam Schreur. Presentatie is in handen van Fer  

 
Kousen. Bij de entreeprijs van € 15,00 is koffie en vla inbe-
grepen.  
 
Kaarten zijn o.a. verkrijgbaar bij de volgende voorverkoop-
adressen: 
Kapsalon Maré, René Janssen, Akerstraat 86. Kerkrade-West. 
Kantoorvakhandel Schreurs, Graverstraat 68, Kerkrade-West. 
Voor meer bijzonderheden: www.k-s-o.org 

 
Het Kerkraads Symphonie Orkest is een veelzijdig orkest dat 
vele facetten van de symfonische muziek beheerst. Onze leden 
komen niet alleen uit Kerkrade, maar uit heel Zuid Limburg en  
zijn van alle leeftijden. 
Het orkest - één van de betere amateur symfonieorkesten van 
Nederland - geeft regelmatig concerten, vooral in en rondom 
Kerkrade. In die concerten wordt een uitgebreid repertoire ten 
gehore gebracht. Het is zeker de moeite waard om eens een 
concert bij te wonen in de prachtige omgeving van Kasteel 
Erenstein, een van de pareltjes van Kerkrade-West. 
 

 
NK Treintrekken en MiljoenenlijnTrail 
 
Zondag 16 september staat de Miljoenenlijn geheel in het 
teken van Sport en Spoor.  
Na de spectaculaire afleveringen van het NK Treintrekken in 
2010 en 2011 wordt deze krachtmeting tussen mens en machi-
ne herhaald. Komt dat zien! Een ijzingwekkende competitie 

voor ervaren kracht-
sporters en amateur-
teams. Teams kunnen 
inschrijven via:in-
fo@miljoenenlijn.nl . 
Voor toeschouwers is 
de toegang gratis. 
Gelijktijdig rent jong 
en oud voor het eerst 
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de MiljoenenlijnTrail: een 5 en 10 kilometer run door het 
Simpelveldse landschap. Voor inschrijvingen zie: 
www.zlsm.nl 

 
Spectaculaire Outdoor-beleving 
 

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 Adventure Trail en een Adventure Park. Alle 
onderdelen zijn geschikt voor jong en oud, sportief en recrea-
tief, 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 

 
Verkeersregels voor voetgangers en fietsers 
(Aut: Politie Limburg-Zuid) 
 
Ook voor voetgangers en fietsers zijn er natuurlijk ver-
keersregels waar zij zich aan moet houden. Waar mogen 
voetgangers lopen als het trottoir ontbreekt of mag je met 
z'n tweeën naast elkaar fietsen? 
De regels hiervoor staan in het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 en de Wegenverkeerswet 1994. 
 
Voor iedere weggebruiker (dus ook voetgangers en fietsers) 
geldt dezelfde gedragsregel. 
 
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar 
op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat 

het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehin-
derd. 
Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994 
 
Verkeersregels voetgangers 
Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad. Als deze er 
niet zijn mogen voetgangers gebruik maken van het fietspad 
en/of bromfietspad. Als ook deze er niet zijn moeten voetgan-
gers gebruik maken van de berm of de uiterste zijde van de 
rijbaan. 
Voetgangers mogen wegen gelegen binnen een erf over de 
volle breedte gebruiken. 
Als u gebruik moet maken van de rijbaan loop dan ook aan de 
meest overzichtelijke zijde zodat u opvalt voor andere wegge-
bruikers. 
 
Zebrapad 
Een zebrapad, ook wel een voetgangersoversteekplaats (VOP) 
genoemd, bestaat uit witte strepen dwars op het wegdek. Een 
zebrapad wordt aangeduid met het verkeersbord "voetgan-
gersoversteekplaats" 

Voetgangers zijn niet verplicht een 
zebrapad te gebruiken.  
Bestuurders moeten voetgangers  die op 
een zebrapad lopen of dit van plan zijn 
te doen voor laten gaan, maar pas op! 
Niet iedereen houdt zich aan deze regel. 
Naast het zebrapad zijn er ook andere 

oversteekplaatsen. Deze worden aangeduid met zogenaamde 
kanalisatiestrepen. Dit zijn stippellijnen op het wegdek waar-
tussen overgestoken kan worden. Hiervoor gelden niet dezelf-
de regels als een zebrapad. 
 
Tips voor voetgangers 
Maak zo veel mogelijk gebruik van het zebrapad 
Oversteken bij een zebrapad is veiliger dan oversteken op een 
plaats waar geen zebrapad is, ondanks het feit dat de regels bij 
een zebrapad niet altijd nageleefd worden. 
Bekijk goed of een bestuurder tijdig voor u kan stoppen 
Maak een goede inschatting van de tijd die u heeft om over te 
steken. Probeer via oogcontact of andere signalen te weten te 
komen of de bestuurder u heeft gezien. Overigens kunt u dui-
delijk laten merken dat u van plan bent over te steken door 
bijvoorbeeld recht op de zebrapad af te lopen en eventueel uw 
hand op te steken. Steek bij twijfel niet over. 
Als voetganger bent u zeer kwetsbaar. De gevolgen van een 
aanrijding zijn voor u als voetganger veel groter dan voor de 
bestuurder. 
 Steek niet naast het zebrapad over 
Wanneer u gebruik maakt van het zebrapad steek dan op het 
zebrapad over en niet één of enkele meters ernaast. Daarmee 
voorkomt u onduidelijke en onveilige situaties. 
Beloon eventueel de wachtende bestuurder 
Ook al is het niet meer dan normaal dat iemand voor u stopt, 
een vriendelijk gebaar werkt stimulerend. 



WESTERNIEUWS | augustus 2012 4

 
Verkeersregels fietsers 
Fietsers gebruiken het verplichte fietspad en/of fiets/ brom-
fietspad. Als deze ontbreekt maken zij gebruik van de rijbaan. 

  
 
 

 
verplicht fiets/bromfietspad          verplicht fietspad 
 
Fietsers mogen het onverplichte fietspad gebruiken. 

 onverplicht fietspad 
Fietsers zijn verplicht zo veel mogelijk rechts te rijden. Fiet-
sers mogen met z'n tweeën naast elkaar fietsen. 
Fietsers dienen elkaar links in te halen; andere bestuurders 
mogen zij rechts inhalen. 
Fietsers mogen bij een rood stoplicht rechtsaf slaan als het 
bordje met de tekst "rechtsaf voor fietsers  vrij" hangt. 
Voor fietsers afslaan moeten ze een teken met hun arm geven. 
Fietsers die willen afslaan mogen voor sorteren door zo veel 
rechts te fietsen of bij links afslaan zo veel mogelijk tegen de 
wegas te rijden. 
Denk hierbij aan uw eigen veiligheid en zorg dat u altijd 
zichtbaar blijft voor de andere weggebruikers. 
Fietsen worden geplaatst op het trottoir, op het voetpad of in 
de berm dan wel op andere door het bevoegde gezag aangewe-
zen plaatsen. 
Fietsers moeten 's nachts een voor- en achterlicht aanhebben. 
Ook overdag bij slecht zicht is het voor- en achterlicht ver-
plicht. Dit houdt in helder wit licht of geel licht aan de voor-
zijde en rood licht aan de achterzijde. 
Losse fietslampjes mag, zolang ze maar voldoen aan bepaalde 
eisen. Wanneer er iemand achterop de fiets zit, mag het losse 
achterlicht ook op de rug van die ander vastzitten. Knipperen-
de verlichting mag niet. 
Fietsers mogen alleen kinderen onder de 8 jaar vervoeren als 
zij op een veilige zitplaats zitten. De zitplaats moet voldoende 
steun bieden aan rug, handen en voeten. 

 
Meer informatie over verkeersregels kunt u vinden op 
www.rijksoverheid.nl . 
Het volledige Reglement voor Verkeersregels en Verkeerste-
kens 1990 en Wegenverkeerswet 1994 kunt u inzien op 
www.wetten.nl. 
 


