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Evenementen in Kerkrade-West 
 
Vrijdag 22-2-2013: 10.00 u wandeling Mechelen W.V. Wil-
leo, start Catharinakerk Holz 
Zondag 3-3-2013: Roda JC-FC Groningen Parkstad Limburg 
Stadion  
Zondag 3-3-2013: Op reis door GaiaZoo   
Vrijdag 8-3-2013: 10.00 u wandeling Hulsberg W/V. Willeo  
Zondag 10-3-2013: Roda JC-Feyenoord Parkstad Limburg 
Stadion   
Zondag 10-3-2013: Halfvastenconcert Fanfare St. Barbara 
Gemeenschapshuis Heilust 
Zaterdag 23-3-2013: Dialektavond D'r Wauwel Heidsjer Tref. 
Donderdag 4-4-2013: start Toneelvoorstellingen Frohsinn 
Heidsjer Tref.  
 
Vanaf 23 februari op reis naar de toekomst 
 
Vanaf 23 februari vertrekt vanuit het Continium de tijdtrein 
naar de toekomst. Reis mee naar het jaar 20X0 en ga op ver-
kenning door de stad van de toekomst.  
 
De expositie ‘20X0 – a journey into the future’ toont je een 
glimp van hoe de wereld er straks uit kan zien. Bereidt een 
robotchef straks heerlijke nano-groenten en synthetisch vlees 
voor ons? Hoe wonen we straks en hoe zit het met de energie-
voorziening? Maak zelf je keuzes, registreer ze met het specia-
le polsbandje en check hoe duurzaam jij de toekomst vorm-
geeft. Natuurlijk laat je je ook in de baan om de aarde schieten 
met de Ruimtelift! 
 
Gorillavrouwtje krijgt naam 
 
Nog net op de valreep van 2012, op 31 december, werd in 
GaiaZOO een gorilla geboren. Moeder en jong zijn op dit 

moment de oudste en jongste 
inwoners van de dierentuin. 
De kleine publiekslieveling 
drinkt goed bij de moeder en 
is al volledig ingeburgerd in 
de gorillagroep van 
GaiaZOO. 
 
Ayo 
Sneller dan verwacht konden 
de dierverzorgers aan de 
hand van een plasje het ge-

slacht van het jong vaststellen. Al na een week zag een dier-
verzorger hoe het jong naar achteren plaste. Met behulp van 
een foto van een bezoeker werden de vermoedens bevestigd; 
het jong is een vrouwtje! Het vrouwtje heeft de Afrikaanse 
naam Ayo gekregen, dit betekent blijdschap. 
 
Familie 
Omdat Dalila al een ervaren moeder is (dit is haar 7e jong), 
zien de dierverzorgers de toekomst voor haar en haar jong vol 
vertrouwen tegemoet. Het jong drinkt goed bij haar moeder. 
De puber  van de groep, Loango,  is erg  nieuwsgierig en komt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 regelmatig kijken naar de kleine telg op Dalila’s arm. Vader 
Makula, de grote zilverrug, beschermt zijn jongste nakomeling 
duidelijk, zoals het een goede vader betaamt. 
 
Verkenner 
Ayo is al een echte wereldverkenner. Over het algemeen blij-
ven gorilla’s de eerste drie maanden veilig in de armen of op 
de borst van de moeder. De kleine Ayo is echter al twee keer 
op Dalila’s rug gezien. Moeder is nog heel beschermend en 
helpt Ayo voorzichtig met klimmen. Ze houdt de armpjes van 
haar jong dan ook goed vast en zorgt ervoor dat de kleine niet 
valt. Normaal gesproken gaan gorilla’s pas op ontdekkings-
tocht als ze zo’n drie maanden oud zijn, het is dus opmerkelijk 
dat Ayo deze stap nu al waagt. Sinds deze week begint Ayo 
ook heel gericht te kijken. Terwijl ze zo nu en dan achterover 
hangt, ziet Ayo de wereld op de kop en is ze ervan onderste-
boven… 
 

 
 
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! 
Ook als je regelmatig een bezoek brengt aan GaiaZOO bete-
kent deze rondleiding een bijzondere verrijking van je bezoek! 
 
Wanneer: 3 maart 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 mogelijk 
 
Kienen voor wijkbewoners in Zorgcentrum  
Firenschat 
 
Op woensdag 6 maart nodigt Zorgcentrum Firenschat U uit, 
om gezamenlijk met de bewoners te kienen. 
 
Restaurant is  geopend om 18.00 uur. We starten om 18.30 
uur. De kienkaarten worden voor een schappelijke prijs aan-
geboden zodat iedereen kan meedoen. Ook zijn er leuke prijs-
jes te winnen, maar gezelligheid staat voorop. Wel even aan-
melden vooraf, dit i.v.m. zitplaatsen. Telefoonnummer: 
5468468. 

 



WESTERNIEUWS | Februari 2013 2 

Wandeling in kader van: Jaar van de Boerderij 
 
Zaterdag 9 maart a.s. maakt IVN Kerkrade een ochtendwan-
deling in het kader van Jaar van de Boerderij.  
 

 
 
Het jaar 2013 is uitgeroepen tot het Jaar van de Boerderij om 
de bewustwording van het belang van historische boerderijen 
en erven, voor de identiteit en de beleving van o.a. het Lim-
burgse cultuurlandschap te bevorderen en om daarmee draag-
vlak voor boerderijbehoud te creëren. Teveel boerderijen ver-
dwijnen, terwijl ze zo’n belangrijke bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van het landschap en de regionale identiteit van het 
landelijk gebied. Het Jaar van de Boerderij 2013 is een initia-
tief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland en de 16 
provinciale en regionale boerderijstichtingen die Nederland 
rijk is. 
 

 
 
Kerkrade heeft nog slechts 2 boerenbedrijven in haar gemeen-
te en dat was voor IVN Kerkrade de reden om eens  kennis te 
gaan maken met wonen en werken op een Kerkraadse boerde-
rij anno 2013. Na een wandeling langs akkers en door velden, 
brengen we een bezoek aan de boerderij van de familie 
Lanckohr. Boer Lanckohr geeft ons tekst en uitleg over het 
reilen en zeilen van de boerderij en met trots zal hij ons zijn 
nieuwe aanwinst tonen: de robotmelkmachine.  
 
We starten om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats Museum-
plein/station Kerkrade-C. 
U allen bent van harte welkom en ook kinderen onder begelei-
ding van een ouder.  Er zijn geen kosten aan deelname ver-
bonden.  
Graag even aanmelden i.v.m. bezoek boerderij bij Marlous 
Fox, telefoon:  045-5412650. 
 

 
 
Convenant gebruikmaking Schacht Nulland 
 
Op vrijdag 25 januari 2013 ondertekenden een delegatie van 
oud-mijnwerkers van de Domaniale Mijn, wethouder Peter 
Thomas (Toerisme en Cultuur) van de gemeente Kerkrade en 
directeur Hans Gubbels van Discovery Center Continium een 
convenant, waarmee zij gebruikmaking van Schacht Nulland 
vastleggen. De lichtgeel gepleisterde schacht in Kerkrade is 
één van de weinig overgebleven gebouwen uit de mijntijd in 
Kerkrade. Het tekenen van het convenant vond plaats in de 
schacht die werd gebouwd als luchtschacht. Later werd de 
schacht ook gebruikt voor het transport van materialen en 
personen. De schacht is nooit in gebruik geweest als produc-
tieschacht. Meer informatie over schacht Nulland is onder 
andere terug te vinden op de website over de Domaniale Mijn. 
 
In het convenant komen de belangen van de drie partijen bij 
elkaar en komen ze overeen hoe de schacht voorlopig gebruikt 
mag worden. De ‘koempels van de Domaniaal’ mogen 
Schacht Nulland gebruiken om rondleidingen in de schacht te 
verzorgen en om uitleg te geven over de historie van de 
schacht.  
 

 



WESTERNIEUWS | Februari 2013 3 

Dialectavond D’r Wauwel met veel zang en muziek 
op zaterdag 23 maart 2013 
Voorverkoop vanaf 1 maart  
 
Onder het motto: “Sjprèch üng moddersjproach, modders erve 
darf nit sjterve!” is de jaarlijkse dialectavond van dialekverain 
D’r Wauwel van Kerkrade-West ook dit jaar weer gevuld met 
een zeer gevarieerd programma. Op zaterdag 23 maart a.s. 
om 20.00 uur zal in De Auw Noeëdkirch aan de Ons Limburg-
straat 57 in de wijk Heilust in Kerkrade-West een volle zaal 
met dialectliefhebbers voor de 32ste keer kunnen genieten van 
een afwisselend programma. Het ”Vocal Harmony ensemble” 
zal onder leiding van dirigent Jan Gouders deze avond muzi-
kaal opluisteren met een keuze uit zijn enorme voorraad lied-
jes, waarbij er tevens een aantal liedjes in het dialect zullen 
worden gezongen. De zanggroep "Vocal Harmony" brengt 
verzorgd entertainment. Opgericht in maart 1993. Thans be-
staande uit 13 zangers. Zij dragen voor een gevarieerd pro-
gramma zorg. Hoewel zij zich speciaal hebben toegelegd op 
"Barbershop" hetgeen a capella gezongen wordt, zingen zij 
ook een repertoire bestaande uit opera, operette, musical en 
andere liederen, waaronder liederen in het dialect. Deze zang 
wordt dan begeleid aan de piano door hun muzikale leider, Jan 
Gouders, die tevens tussen de verschillende voordrachten de 
avond muzikaal aan elkaar speelt. Het ensemble kent een zeer 
rijke historie en heeft in de afgelopen jaren opgetreden in 
België, Duitsland en uiteraard in zeer veel plaatsen in Lim-
burg. Hoogtepunt is de reis naar en optredens in China in 2005 
geweest. Daarnaast zal Lynda Cordewener, een Kerkraadse 
meid uit Valkenburg, enkele van haar dialectliederen zingen, 
waarbij ze zich zelf op gitaar begeleidt. Een van de liedjes die 
ze zal zingen is haar Kerkraadse hit ”Inne pap dat wunsjt ziech 
jiddes kink”. Bij dit lied zullen de mensen in de zaal een waar 
kippenvelmoment beleven. 

 
Wie kent het niet: de liefde tussen man en vrouw? De bekende 
Heidsjer acteurs Tamara Hodzelmans (van Bloemsierkunst 
Tamara) en Jean Lejeune zullen in het Kerkraads dialect een 
sketch van Maurice Hinzen van D’r Wauwel opvoeren. Hierbij 
zal duidelijk worden dat koude voeten in bed kunnen bijdra-
gen aan de ware, echte liefde tussen man en vrouw. Vorig jaar 
hebben Tamara en Jean tijdens de dialectavond geschitterd in 
de act ”Los ’t diech sjmaache” waarbij de mensen het van het 
lachen niet droog hielden. Dit jaar zullen ze de zaal laten bul-
deren in een ware, maar uiterst humoristische ”Bedscène”. 
 

 
 
Daarnaast zullen een aantal leden van D’r Wauwel teksten 
voorlezen uit eigen werk. Zo kunt u genieten van de gedichten 
van Jessie Spin, teksten van José Mayer, Chris Theunissen, 
Maurice Hinzen, John Vandeberg en Wim Wouters. Ook An-
ny Klein Breteler van dialekverain Kirchröadsj Plat en ons 

erelid Mia Engels van de gelijknamige dialectvereniging zul-
len teksten voordragen.  
 
De gehele avond wordt gepresenteerd door Wauwelvoorzitter 
John Vandeberg en muzikaal begeleid door Jan Gouders.  
Kaarten à € 8,50 zijn vanaf 1 maart in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij boekhandel Schreurs aan de Graverstraat 68, De 
Auw Noeëdkirch aan de Ons Limburgstraat 57, Bloemsier-
kunst Tamara aan de Heiveldstraat 123 en bij alle leden van 
dialekverain D’r Wauwel.  
 

 
De Nationale Politie! Verandert er iets voor u? 
 
Met de komst van de Nationale Politie is er het een en ander 
verandert bij de Politie. 
Maar verandert er ook iets voor U? 
 
Waarom Nationale Politie? 
De wereld verandert, in onze samenleving zijn er allerlei snel-
le maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die 
invloed hebben op het werk van de politie. Denk bijvoorbeeld 
aan de komst van social media. Burgers stellen hogere eisen 
aan het politiewerk en de toegankelijkheid, terwijl criminelen 
zich steeds minder laten beperken door grenzen. Op al deze 
veranderingen moeten we als politie zo goed mogelijk inspe-
len. Dat lukt niet met het decentrale stelsel van 26 zelfstandige 
politiekorpsen.  
De nationale politie kan dit wel. Door alle mensen en midde-
len samen te brengen in één organisatie kan de politie letterlijk 
met vereende krachten bijdragen aan een veiliger Nederland. 
Verankerd in de wijk en (inter)nationaal verbonden. 
 

 
 
Wat betekent dit voor U in Kerkrade? 
De regio's Limburg Zuid en Limburg Noord zijn samenge-
voegd tot de Eenheid Limburg. 
De Eenheid Limburg zal gaan bestaan uit 3 districten. 
De districten Parkstad-Limburg, district Noord- & Midden 
Limburg en district Zuid-West Limburg. 
De gemeente Kerkrade komt dan te vallen onder het district 
Parkstad-Limburg. 
In de districten komen de robuuste basiseenheden. 
De basiseenheid Kerkrade verandert fysiek niet, enkel van 
naam in robuuste basiseenheid Kerkrade. 
U kunt dus altijd bij de politie in Kerkrade terecht zoals U dit 
gewend bent. 
Ons bezoekadres is en blijft Kerkradersteenweg 27 te Kerkra-
de. De wijkagenten en de wijkteams van de robuuste basiseen-
heid Kerkrade staan voor u klaar en zijn via het landelijke 
nummer 0900-8844 bereikbaar. 
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Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs 
 
Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw pas-
poort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoor-
beeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U 
kunt dit tegengaan. 
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een 
kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Regi-
stratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer 
is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ 
Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.  
 
Schrijf op de kopie: 
1. dat het een kopie is 
2. aan welk bedrijf u de kopie geeft 
3. de datum waarop u de kopie afgeeft 
Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude 
 

 
 
Luxor bouwt megabios in Kerkrade 
 

De Drentse bioscoopex-
ploitant Luxor bouwt een 
megabioscoop in Kerkra-
de. Luxor heeft al vesti-
gingen in Hoogeveen, 
Meppel en Deventer. De 
bioscoop in Kerkrade 
komt naast het voetbal-
stadion van Roda JC en 

krijgt acht zalen met meer dan 2000 stoelen. De bouw vordert 
gestaag en de verwachting is dat de bioscoop in maart/april 
gereed zal zijn. 
De megabios komt op palen boven een waterbassin aan de 
Imstenraderweg. Naast de zeven zalen krijgt de bioscoop ook 
een iMax-zaal. Deze is speciaal voor films in 3D en heeft een 
gebogen scherm van 16 bij 20 meter. Verder komen in het 
complex de overdekte kinderspeeltuin Kidsworld en een 
wokrestaurant met 1000 zitplaatsen. Onder het stadion zijn 
plannen voor een bowlingcentrum, midgetgolf en natuurlijk de 
lang verwachte vestiging van Albert Heijn XL aan de andere 
kant van het stadion.   
 
Winterdieren in GaiaZoo 
 
GaiaZOO biedt een adembenemende wereld van dier en na-
tuur. De Zuid-Limburgse dierentuin werd vanwege een nieuw 
en uniek dierentuinconcept door het publiek in 2012 voor de 
vierde keer gekozen tot ‘Mooiste Dierentuin van de Benelux’. 
Beleef de seizoenen in GaiaZOO. Tijdens de donkere dagen 
wordt de dierentuin met honderden lampjes versierd. Kom 
tijdens uw bezoek tot rust in het sfeervol gedecoreerde restau-
rant van GaiaZOO onder het genot van een kop koffie, warme 
chocomel of heerlijke erwtensoep. 

Winterdieren  
Voor sommige dieren in GaiaZOO is de winter de mooiste tijd 
van het jaar. Zij leven oorspronkelijk in het koude Noorden en 
zijn gewend aan vorst en sneeuw. In de koude decembermaand 
mag een bezoek aan de wollige muskusos, de stoere veelvraat 
en de grote kudde rendieren daarom zeker niet ontbreken. 
Bezoek ook de exotische diersoorten die zich prima aanpassen 
aan de kou, zoals leeuwen, neushoorns, stokstaarten en giraf-
fen. 
GaiaZOO is alle dagen van het jaar geopend vanaf 10.00 uur. 
 

 
 
Toneelvereniging Frohsinn met Jesjtröpd in 't nets 
 
Spelersgroep 2013: 
Bertie Vermeersch, Daphne 
Martens, Frans Duijsens, 
Jan Severens, Jeanny Hub-
ben, Lilian Gillessen, Marc 
Steijvers, Milan Ver-
meersch, Monique Steij-
vers, Rita Duijsens, Robert 
Lahaije. 
 
Speeldata 2013 
zaterdag, 6 april 2013 
zondag, 7 april 2013 
woensdag, 10 april 2013 
vrijdag, 12 april 2013 
zaterdag, 13 april 2013 
 
Voorverkoopadressen o.a. (na 1 maart) 
Drukkerij Schreurs, Graverstraat 68, Spekholzerheide 
Bloemsierkunst Tamara, Heiveldstraat 123, Kaalheide 
 

 


