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Evenementen in Kerkrade-west 
 
Vrijdag 19-10-2012: Dagje uit met Thomas, Station Simpel-
veld, ZLSM, www.zlsm.nl  
Zaterdag 20-10-2012: Roda JC-FC Twente, Parkstad Lim-
burg Stadion   
Zaterdag 20-10-2012: Dagje uit met Thomas, Station Sim-
pelveld ZLSM, www.zlsm.nl  
Zondag 21-10-2012: Dagje uit met Thomas, Station Simpel-
veld ZLSM, www.zlsm.nl  
Zondag 21-10-2012: EAZA Spellen-stand, GaiaZoo kinder-
boerderij GaiaZoo, www.gaiazoo.nl  
Zaterdag 27-10-2012: Halloween Lucius, Station Simpelveld 
ZLSM, www.zlsm.nl  
Zondag 27-10-2012: Halloween bij de stoomtrein, Station 
Simpelveld ZLSM, www.zlsm.nl  
Zondag 04-11-2012: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZoo, 
GaiaZoo Kerkrade-West  
Zondag 25-11-2012: 12.00-17.00 Koopzondag West-
Spek’heide/Terwinselen.   
Zondag 25-11-2012: Roda JC-Ajax, Parkstad Limb. Stadion 
Zaterdag 01-12-2012: Intocht Sint Nicolaas, Station Kerkra-
de-West SAS  
Zondag 02-12-2012: Pietentrein, Station Simpelveld ZLSM, 
www.zlsm.nl  
Zondag 02-12-2012: Roda-JC-ADO, Parkstad Limburg Sta-
dion 
 

Zie voor de volledige evenementenkalender www.kerkrade-
west.nl 
   
EAZA spellen-stand 21 oktober 
 
Speel hier leuke dieren-spelletjes of koop een mooie dieren-
button en help zo de dieren in Zuidoost-Azië! Met jouw bij-
drage steun je de natuurbeschermingscampagne van de Euro-
pese Vereniging van Dierentuinen (EAZA). Deze leuke stand 
staat op zondag 21 oktober van 12.30u tot 15.30u vlakbij de 
kinderboerderij in Limburg. 
 
Een dagje uit met Thomas bij de Miljoenenlijn 
in de Herfstvakantie 
 
In de herfstvakantie op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 
oktober 2012 komt Thomas de trein samen met een aantal van 
zijn vriendjes weer op bezoek bij de Miljoenenlijn in Simpel-
veld. Wil je Thomas ook een keer in levende lijven ontmoeten, 
dan moet je zeker komen kijken! 
Tijdens dit geweldig leuke kinderevenement kun je treinritten 
maken met de grote vrienden van Thomas, zoals met Douglas, 
Diesel of met Daisy de railbus tussen verschillende stations 
langs de spoorlijn. Op alle stationnetjes waar de treinen stop-
pen worden leuke kinderactiviteiten georganiseerd waar je aan 
kunt deelnemen, die op een of andere manier allemaal iets met 
Thomas en treinen te maken hebben.  
Maar het mooiste is natuurlijk om Thomas en de dikke Con-
troleur van dichtbij te ontmoeten in Simpelveld, waar ze ieder 
uur een waar avontuur beleven. Thomas, de levensechte 
stoomlocomotief, komt hiervoor speciaal helemaal uit Enge-
land! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Als je aan alle activiteiten, die in het thomas-weekend worden 
georganiseerd, wilt deelnemen, ben je zeker vijf uur zoet. Het 
complete programma wordt ongeveer twee weken voor het 
evenement op de website bekend gemaakt. 
 

Kaartjes voor Een dagje uit 
met Thomas zijn online te 
bestellen via: 
www.miljoenenlijn.nl of 
verkrijgbaar aan de balie 
bij de VVV-kantoren van 
Maastricht, Valkenburg, 
Heerlen, Gulpen, Epen, 

Vaals, Sittard en Landgraaf. Wees er wel op tijd bij, want op = 
op! Entreekaartjes waarmee je de hele dag kunt treinen en aan 
alle activiteiten kunt deelnemen kosten voor kinderen van 3 
t/m 10 jaar € 15,00 en voor iedereen vanaf 11 jaar € 20,00 
(exclusief de reserveringskosten). 
 
‘De Vloek van Luvius’ 27 oktober 

 
Een aantal jaren geleden ontdekten we 
het dagboek van één van de arbeiders 
die betrokken was geweest bij de 
aanleg van de Miljoenenlijn. Hij ver-
telde over de vondst van een Romein-
se askist. In opdracht van zijn leiding-
gevenden is de askist, zonder hier 
ruchtbaarheid aan te geven, verdwe-
nen in de vijver van Huize Damiaan. 
De duidelijk steeds banger wordende 
schrijver van het dagboek vertelt over 

de gruwelijk manier waarop vervolgens zijn collega-arbeiders 
aan hun einde komen. Volgens de omwonenden van het stuk 
van het traject waar de kist gevonden moet zijn, gebeuren hier 
ieder jaar rond het einde van oktober huiveringwekkende en 
onverklaarbare zaken.  

 
In 2010 gingen een aantal onderzoekers op zoek naar de waar-
heid achter deze 'Vloek van Luvius' . In het laatste weekend 
van oktober werd een expeditie, met dramatische gevolgen, 
opgezet. Het jaar daarna werd een zoektocht ingezet naar de 
personen die sinds oktober 2010 vermist zijn. Een zoektocht, 
die de speurders bijna met de dood moesten bekopen... Ter-
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nauwernood aangekomen op station Simpelveld doen ze hun, 
nauwelijks begrijpbaar, relaas over ontspoorde treinen, doods-
kisten en martelwerktuigen in het bos. Van de verdwenen 
onderzoekers was echter geen spoor te bekennen... 
Dit jaar gaan we op zaterdag 27 oktober 2012 op zoek naar 
luvius. 
Meer informatie en inschrijven kan via de website 
www.luvius.nl. Volg ons op Twitter: @Luviusvloek 

 
Halloween bij de stoomtrein 28 oktober 
 
Op de zondag van het Halloweenweekend rijden wel heel 
bijzondere gasten mee. In de trein zitten gezellige geesten en 
griezels in een speciale griezelcoupe, die de kinderen verge-
zellen op hun treinreis. Het 100 jaar oude station van Simpel-
veld, waar de reis door het Zuid-Limburgse heuvelland begint 
en eindigt is helemaal aangekleed in Halloweensfeer. Neem 
hier deel aan allerlei leuke Halloween-activiteiten. 
 
Natuurwerkdag in Kerkrade! 
 
Zaterdag 3 november is het weer “Landelijke Natuurwerk-
dag”!  
IVN Kerkrade gaat aan de slag in natuurgebied Erenstein, 
Verboden Bosje nabij nieuwe amfibieënpoel. Hier gaan we de 
wilgen knotten die een natuurlijke afscherming vormen van 
natuur-  naar agrarisch gebied. Omdat het natuurgebiedje ’s 
zomers een zee van rose wilgenroosjes is met ook nog moeras-
spirea en wilde valeriaan, willen we de werkzaamheden in dit 
gebied met klein handgereedschap uitvoeren om zodoende de 
ondergrond niet te verstoren zodat gevallen zaad volgend jaar 
weer veel bloemen kan voortbrengen. 
Het snoeiafval sjouwen we naar het nabijgelegen fietspad, van 
waar het dan wel met een vrachtauto afgevoerd kan worden.  
Ook zin om een ochtend te werken in dit natuurgebied?   
U bent van harte welkom. Iedereen werkt naar eigen kracht. 
Ook kinderen (onder begeleiding van ouders)  kunnen lekker 

meehelpen! Bezoek de website Natuurwerkdag: 
www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/knotten-in-verboden-
bosje/194 of meldt u telefonisch aan: 045-5412650 Marlous 
Fox. 
We verzamelen op de parkeerplaats van kasteel Erenstein te 
Kerkrade om 9.00 uur, lopen gezamenlijk naar de werkplek 
om dan tot ca. 13.00 uur te werken. Voor gereedschap en 
handschoenen wordt gezorgd en tot besluit is er weer soep en 
een broodje knak! 
 
Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder 
deed! 4 november 
 
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: 4 november 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 natuurbe-
houdstichting van GaiaZOO, ten goede aan de bescherming 
van bedreigde dieren wereldwijd! 
 
Chandra-online 
 
De traditionele winkel verdwijnt langzaam maar zeker uit het 
straatbeeld en wordt vooral door de grote bedrijven bepaald. 
Hierdoor verdwijnt ook het persoonlijke contact steeds meer 
naar de achtergrond en de speciale dingetjes waar de kleine 
ondernemers nog tijd voor nemen en moeite voor doen lijken 
te vervagen. Toch kan het ook anders. Veel kleine onderne-
mers zoeken hun toevlucht tot het internet om hun producten 
nog tegen een betaalbare prijs aan te bieden. Groots inkopen 
zoals de grote ondernemingen doen is niet mogelijk. Dan 
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wordt gekozen om de kosten omlaag te halen en geen duur 
winkelpand meer te huren. Zo is ook Bloemenboetiek Chandra 
verder gegaan. Door de winkels in Vaals en Voerendaal te 
sluiten en op het internet een webshop te starten kon Bloe-
menboetiek Chandra het bloemwerk met het persoonlijke 
tintje voor een scherpe prijs terugbrengen. Naast de producten 
die in de webshop worden aangeboden is het mogelijk om 
bloemwerk te laten maken dat volledig naar eigen smaak sa-
mengesteld wordt. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld 3-
dimensionale bloemstukken. Doordat ook geen voorraad meer 
aanwezig is en dagelijks vers ingekocht wordt is de kwaliteit 
van het bloemwerk nog hoger als voorheen. Voor de zakelijke 
klant kan zelfs een eigen bestelomgeving in de bedrijfskleuren 
ingericht worden met logo, dat eveneens op de kaartjes afge-
drukt kan worden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden 
kunt u vrijblijvend contact opnemen met Chandra via de web-
site op www.chandra-online.nl. 

 
Bibliotheek/Sociaal Wijkpunt West 
 
De bibliotheek in Kerkrade-West, gelegen aan de Akerstraat 
33, huisvest de bibliotheek en het Sociaal Wijkpunt. De biblio-
theek is ook bedoeld als ontmoetingsruimte voor buurt- en 
wijkbewoners die onder het genot van een kop koffie contac-
ten kunnen leggen of een krant of tijdschrift kunnen lezen. 
Buiten de openingstijden van de bibliotheek wordt de ruimte 
ook benut als vergader- en cursuslocatie en als filmhuis en 
activiteitencentrum. 
Lees de openingstijden van de bibliotheek (rubriek Klanten-
service). 
 
In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) is in elke wijk een Sociaal Wijkteam opgericht. In 
deze Sociale Wijkteams bundelen diverse partijen hun krach-
ten. Hierdoor kunnen knelpunten eerder gesignaleerd en opge-
lost worden. 
Het Sociaal Wijkteam West bestaat uit: 

gemeentelijke WMO-consulenten; 
een ouderenadviseur van Impuls; 
de vrijwilligerscoördinator van Impuls; 
een maatschappelijk werker van Impuls; 
sociale raadslieden van Impuls; 
een medewerker van Meander Groep Zuid-Limburg; 
een medewerker van Stichting MEE; 
een opbouwwerker van de gemeente; 
de wijkmanager van de gemeente; 
een medewerker van de Hestia Groep; 
medewerkers van de sector Maatschappelijke Zorg van de 
gemeente. 

U kunt bij het sociaal wijkteam terecht met vragen over bij-
voorbeeld: 

 
de aanvraag van hulp in de huishouding 
hulpmiddelen en woningaanpassingen 
vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel 
hulp bij het oplossen van financiële problemen 
hulp bij psycho-sociale problemen 
de zorg en veel instanties 
het invullen van formulieren 
uw inkomenssituatie 
activiteiten in de buurt 
het vrijwilligerswerk 
de leefbaarheid in de wijk 
zaken die u nog moeilijk zelf kunt doen 

Het Sociaal Wijkteam West is gehuisvest in de bibliotheek 
(Akerstraat 33). Het Sociaal Wijkteam houdt spreekuur op de 
volgende tijdstippen: 
maandag van 11.00 uur tot 12.00 uur 
dinsdag van 10.00 uur tot 11.00 uur 
woensdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 
16.00 uur 
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur 
vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur 
U hoeft geen afspraak te maken, u kunt gewoon binnenlopen. 
Voor vragen aan genoemde organisaties hoeft u dus niet meer 
het centrum van Kerkrade in. Het Sociaal Wijkteam staat voor 
alle bewoners van Kerkrade-West klaar ! 
Het Sociaal Wijkteam is dan ook telefonisch bereikbaar via 
het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 045. 
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Illegale venters actief in Kerkrade 
 

In diverse wijken in Kerkrade zijn illegale 
venters actief. Door de illegale venters wor-
den aardbeien en aardappels verkocht waar-
na men 'problemen heeft met het wisselgeld'. 
Bij de politie zijn diverse meldingen bin-
nengekomen over problemen met venters. 

Zij bieden aardbeien en aardappels te koop aan en vervolgens 
kunnen ze bij het afrekenen geen wisselgeld teruggeven. 
De venters bieden dan aan om het wisselgeld op een later 
tijdstip terug te geven of voor het "restant" van het wisselgeld 
aardappels te geven. Uiteraard zijn de klanten hier niet mee 
akkoord gegaan en hebben zij de politie gealarmeerd. 
De politie heeft een aantal van deze illegale venters gecontro-
leerd en zij zijn op de bon geslingerd. 
Mocht u te maken krijgen met venters en u vertrouwt het niet? 
Neem dan contact op met de politie Limburg-Zuid via 0900-
8844 (lokaal tarief) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 
0800-7000 (gratis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw kind naar school brengen? Houdt het veilig! 
 
Uw kind naar school brengen doet u het liefst op een veilige 
manier. Toch is er vaak aanhoudende chaos tijdens het halen 
en brengen van kinderen bij de basisscholen. Auto’s die af en 
aan rijden en ouders die hun kinderen met de auto voor de 
ingang van de school afleveren, ondanks het geldende stop- of 
parkeerverbod. 
De gemeente en de politie doen er alles aan om kinderen veilig 
naar school te kunnen laten gaan. De gemeente zorgt ervoor 
dat de infrastructuur is aangepast in de schoolomgeving. Bij de 
ingang van de scholen is er doorgaans een stop- en parkeer-
verbod en zijn er parkeerplaatsen aangewezen waar u als ou-
der gebruik van kunt maken. De politie controleert of iedereen 
zich aan de regels houdt. 
 
Wat kunt u er als ouder zelf aan doen?  
Probeer uw kind zoveel mogelijk te voet of met de fiets van en 
naar school te halen en te brengen. Zo kunt u uw kind wijzen 
op eventuele knelpunten in het verkeer en samen naar een 
oplossing zoeken. 
Wilt u uw kind toch met de auto naar school brengen en ha-
len? Parkeer uw auto dan op een legale plek in de buurt van de 
school. Geef het goede voorbeeld aan uw kind. 
Dit zorgt voor overzicht bij de ingang van de school en kan uw 
kind op een veilige manier het schoolplein betreden. 
 
Mochten er nog klachten of knelpunten zijn in de buurt van de 
school van uw kind? Dan kunt u dit melden bij de wijkagent in 
uw buurt. 
De wijkagenten, Leon Becholz, Frans Reinaerts, Michael 
Reijnders en Jo Gerritsen, zijn te bereiken via het landelijke 
telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). 
 
 
 

 


