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Evenementen in Kerkrade-West 
 
Zondag 20-01-2013: Roda JC-NEC Parkstad Limburg 
Stadion   
Vrijdag 01-02-2013: 20.11-23.00 Carnavalsavond Ou-
we Voetbalsjong RKTSV  
Zaterdag 02-02-2013: Roda JC-Heracles Parkstad Lim-
burg Stadion   
Zondag 03-02-2013: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZoo 
GaiaZoo restaurant 
Vrijdag 8-2-2013: 10.00 wandeling Nuth 
Zondag 10-02-2013: 11.00-18.00 Carnavalsoptocht 
Kerkrade-West VVKW www.vvkw.nl 
Zaterdag 16-02-2013: Roda JC-AZ Parkstad Limburg 
Stadion 
Vrijdag 22-2-2013: 10.00 wandeling Mechelen 
 
Lezing over de Limburgse mijnbouw bij IVN 
Kerkrade. 

 
Op maandag 21 
januari 2013 houdt 
Olaf Op den Kamp 
voor IVN Kerkrade 
een lezing over de 
geologie en mijn-
bouw van Zuid-
Limburg. Zuid-
Limburg is rijk aan 

delfstoffen. Dit hangt mede samen met de grote geolo-
gische afwisseling. In Zuid-Limburg dagzomen Carboni-
sche gesteentes in het Geuldal, Krijtgesteenten langs de 
Geul en Maas en op winbare diepte ligt langs de Grens-
maas grind. De oppervlakte van Zuid-Limburg wordt 
gevormd door het vruchtbare löss waarop het goed akke-
ren is.  
Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de steenkolen-
mijnbouw in het Wormdal. Hiervan zijn nog steenber-
gen, enkele schachten, mijnwerkerswoningen en ingan-
gen van mijnen overgebleven. Van de kalksteenwinning 
in Zuid-Limburg getuigen diverse onder- en boven-
grondse groeves die nu vaak een paradijs voor vleermui-
zen, vlinders, amfibieën en vogels zijn geworden. De 
grindgaten langs de Maas worden ’s winters bezocht 
door allerlei eenden uit noordelijke streken. De Bruns-
summerheide is een fraai voorbeeld van een natuurge-
bied dat ontstaan is op een plek waar vroeger zand, 
grind, klei en bruinkool werd gewonnen. Zeer bijzonder 
is de zinkflora die in het Geuldal is ontstaan op de plek-
ken waar zink werd gewonnen. 
 De lezing is geïnspireerd op het boek “Langs mijnen en 
groeven” met 10 natuurwandelingen door Zuid-
Limburgs mijnverleden dat deze avond ook te koop is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De lezing begint om 20.00 uur in het IVN-home, Kaffe-
bergsweg 2a te Kerkrade-Chevremont. De toegang is vrij 
en de koffie staat klaar. 
 

 
 
D´r ouwe voesbalsjong RKTSV  
 
Met het eind van het jaar in zicht, komt de carnaval al in 
beeld. Op vrijdag 1 februari organiseert carnavalsvereni-
ging d´r ouwe voesbalsjong van voetbalvereniging 
RKTSV haar 54e carnavalsavond met prinseproclamatie. 
Tijdens de avond met optredens van de Martino’s, meer-
voudig buutekampioen Jan Geraerdts, Richtig Rex, Bep-
pie Kraft en Echt Lekker zal blijken wie de opvolger 
wordt van prins Jordy I. Kaarten zijn te  verkrijgbaar bij 
de leden van de raad van 11, kantine RKTSV, Jetten 
Mode en Schoenen en herenkapper Armati. 
 

 
 
Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder 
deed! 
 
Ga op pad met een ervaren GaiaGids, bewonder de die-
ren 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 
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weetjes te melden. Zo worden er het hele jaar door die-
ren 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: 3 februari 2013 (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 moge-
lijk 
 
Loemelebal   

    
Zaterdag 9 februari organiseren 
Jack Wolter van ’t Sjtaater Hoes 
samen met de carnavalsverenigin-
gen d’r  ouwe voesbalsjong 
RKTSV en de Sjtaater Trööte voor 
de 5e keer in successie het alom 
bekende Loemelebal. Tijdens de 

avond zijn er optredens van de Martino’s, Tiroler Teufel 
en Frans Theunisz. Entreekaarten à € 5 zijn verkrijgbaar 
bij de leden van raad van 11 van beide verenigingen en 
in ’t Sjtaater Hoes. 
 

 
 
Carnavalsoptocht Kerkrade-West 
 
D'r Tsóg va 2013 zal plaats vinden op zondag 10 febru-
ari en gaat om 13.11 uur van start vanaf de Gracht. 
Vanaf 13.11 uur trekt D’r Tsóg dan via de Grachterstraat 
- Plein - Industriestraat - Akerstraat (waar ter hoogte van 
het Kruidvat het defilé zal worden afgenomen door het 
bestuur van de VVKW en genodigden). Vervolgens gaan 
we verder via de - Van de Weijerstraat - Sophiastraat - 
Kleingraverstraat - Ericastraat – Heiveldplein - Begonia-
straat - Kampstraat - Akerstraat - Schaesbergerstraat - 

Piusstraat, alwaar d’r Tsóg zich ontbindt bij de kerk van 
Terwinselen. 
 

 
 
Waken tegen inbraken (van onze wijkagenten) 
 
Woninginbraak komt helaas regelmatig voor in uw ge-
meente. En de inbrekers slaan zowel overdag als in de 
avond- en nachtelijke uren hun slag. Daarom slaan de 
politie en de gemeenten de handen in elkaar om inbraken 
tegen te gaan. Het is niet alleen hun taak: ook u kunt 
maatregelen nemen om het inbrekers zo moeilijk moge-
lijk te maken. 
Een inbraak is een ingrijpende gebeurtenis. Het idee dat 
iemand zonder uw toestemming door uw huis heeft ge-
lopen, aan uw spullen heeft gezeten en de boel vervuild 
of vernield heeft, is voor veel mensen moeilijk te ver-
dragen. Daarbij komt de ergernis door schade, aangifte 
doen, regelen via verzekering en schade laten herstellen. 
Toch is die ellende vaak niet nodig. 
 

 
 
Veel inbraken zijn te voorkomen, lees de tips die de kans 
op inbraak verkleinen 
• Sluit de ramen en deuren goed af en sluit ook het toilet-
raampje. 
• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten.  
• Zorg dat uw huis steeds een bewoonde indruk maakt. 
• Laat niet zien dat u weg bent: plak dus geen briefjes op 
de deur en laat geen touwtjes uit de brievenbus hangen. 
• Zorg dat ladders, vuilcontainers en andere voorwerpen 
waarop geklommen kan worden weggezet. 
• Maak van uw woning geen etalage; laat bijvoorbeeld 
geen laptop op tafel staan die van buitenaf goed zicht-
baar is. 
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• Gebruik schakelklokken waarmee de verlichting aan- 
en uitgaat. Denk hierbij ook aan een lampje op de bo-
venverdieping. 
• Schaf voor kostbaarheden en waardevolle zaken een 
inbraakwerend kastje aan. 
• Zorg voor goed hang en sluitwerk conform PKVW. 
• Zorg voor goede verlichting bij toegangsdeuren.  
En tot slot:  inbrekers hebben een hekel aan schrikver-
lichting, een woningalarm, een grote bewakingshond en 
oplettende buren. 
 

 
 
Meld vreemde dingen 
De politie doet er alles aan om woninginbraken tegen te 
gaan en informatie van buurtbewoners is daarbij erg 
belangrijk. Hoe meer informatie de politie heeft, hoe 
beter dit is voor lopende onderzoeken en des te eerder 
mogelijke daders gepakt kunnen worden.  
Wanneer u iets verdachts ziet in uw buurt maak hiervan 
dan melding. De politie is geïnteresseerd in belangrijke 
details van 'vreemde' personen of auto's, zoals signale-
menten, kentekens, plaats en tijdstip. Dit kan soms bete-
kenen dat zij direct actie kan ondernemen.  
Bel daarom 0900-8844 (lokaal tarief) of bij spoed 112. 
Blijft u liever anoniem bel dan met M. 0800-7000 (gra-
tis). Voor meer informatie Politie Preventieteam telefoon 
046-4510020. 
 

 
 
Geld versturen in binnen- en buitenland 
 
Vertrouw op MoneyGram voor het veilig, snel en voor-
delig bezorgen van contant geld 
MoneyGram speelt een hoofdrol op het gebied van we-
reldwijde geldtransferservices en werkt nauw samen met 
zorgvuldig geselecteerde agenten in 293.000 locaties 
verspreid over 197 landen en gebiedsdelen. 

 
 
Zij bieden een veilige manier om wereldwijd geld te 
versturen naar, of te ontvangen van, familie en/of vrien-
den en zij zullen ervoor zorgen dat uw geld snel op de 
plaats van bestemming komt. 
Keuze en gemak 

Door het ruime aanbod aan 
agenten en locaties, vaak 
met verlengde openingstij-
den, hebt u de keuze en het 
gemak om geld te versturen 

en te ontvangen op het tijdstip dat u het best uitkomt. Als 
u vragen hebt over onze plaatselijke of wereldwijde 
diensten kunt u via de Routebeschrijving contact opne-
men met een van onze agenten 
Waarom kiezen voor MoneyGram? 
• Het is snel – uw geld is binnen 10 minuten op de plaats      
van bestemming. 
• Het biedt gemak – met 293.000 overboekingsagenten 
wereldwijd is MoneyGram altijd dichtbij. 
• Iedereen kan er gebruik van maken – een bankrekening 
of een creditcard is niet nodig. 
• Het is gemakkelijk – u gaat gewoon naar een Mo-
neyGram-agent en u vult een simpel formulier in. 
• Het is persoonlijk – u kunt zonder extra kosten een 
boodschap van 10 woorden meesturen. 
• Het is voordelig (tot 50% goedkoper dan bijvoorbeeld 
Western Union) 
In Nederland op geselecteerde postkantoren, zie 
www.moneygram.com 
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NLdoet, meld uw klussen aan! op=op  
 
Weet u al wat voor klus u met vrijwilligers wilt oppak-
ken op 15 en 16 maart? Meld uw klus dan direct aan op 
NLdoet. Omschrijf uw organisatie en klus op enthousias-
te wijze. Grote kans dat u aanmeldingen krijgt van vrij-
willigers! 
 
Het Oranje Fonds stelt € 1,5 miljoen ter beschikking 
voor materialen, entree of vervoersbewijzen. Afhankelijk 
van uw klus en organisatie kunt u maximaal € 450,= per 
locatie aanvragen. Zorg dus dat u snel een aanvraag doet, 
want op=op. 
 

 

 
 
Wandelclub Willeo 
 
In het eerste kwartaal van 2013 staan weer een reeks 
interessante wandeltochten op het programma. 
 
Houdt U ook zo van zorgeloos bewegen in de natuur? 
Dan is wandelen misschien de toekomstige hobby voor 
u. Een uitdagende vrijetijdsbesteding waarin u op eigen 
tempo geniet van de mooie Zuid-Limburgse omgeving 
en waarbij U, gezellig kletsend en keuvelend met uw 
mede-collega’s, sportief beweegt. 
 

 
 
Bij de wandelclub kunt u derhalve in groepsverband 
(mee) wandelen. En wandelen is één van de goedkoopste 
bewegingsactiviteiten die er bestaat. Tenslotte blijf je 

flexibel en men traint het evenwicht optimaal waardoor 
de kans op vallen afneemt. 

Al met al is wandelen een 
ontspannen en rustige 
manier om continu aan je 
gezondheid te werken.  
De wandelingen schom-
melen steevast zo rond de 
10 kilometer. 
Het wandelen brengt ie-

dereen 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 te-
vens goed tegen stress. 
  
Het programma voor het eerste kwartaal ziet er als volgt 
uit: 
vrijdag 8 februari: Veldwegenroute Nuth 
vrijdag 22 februari: Elzetterbos Mechelen 
vertrek 10.00 uur Catharinakerk Holz. 
 
Willem van Kuijck       Leo Meels 
Dorotheagracht 53     R.van Rijnstraat 18 
6465 EC Kerkrade   6464 BL Kerkrade 
06-51503060   045-5456634 
045-5419720    06-38239349 
 
 
Metamorfose in Kerkrade West:  
Bestaande Wijk van Morgen 

 
De bestaande wijk van 
morgen in Kerkrade-West 
krijgt vorm. Fase 1 van 
het duurzame renovatie-
project is afgerond: 95 
van de 153 huurwoningen 
van Woonmaatschappij 
Hestia groep zijn voorzien 

van compleet nieuwe gevels, een nieuw dak met zonne-
panelen en een nieuwe cv-ketel. De energierekening van 
de bewoners gaat naar verwachting met maar liefst € 100 
per maand omlaag. De buurt ondergaat een ware meta-
morfose.  
 

 
 


