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Evenementen in Kerkrade 
 
Vrijdag 25 april: Wandeling Brunssummerheide Willeo 
Vrijdag 25 april: 20.00 u Lampionnenoptocht Gracht 
Zaterdag 26 april: Repaircafé Werkplaats K 
Zaterdag 26 april: Oranjeconcert Kaalheide 
Zaterdag 26 april: Koningsfeest Schutterwei 
Zondag 27 april: 14.30 RodaJC-Groningen PLStadion 
Zondag 27 april: Open dag schacht Nulland 
Zondag 27 april: Dagwandeling Eckelrade IVN 
Zaterdag 3 mei: 18.45- GoAhead-Roda 
Zondag 4 mei: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZoo 
Zondag 4 mei: Koopzondag Rodaboulevard 
Vrijdag 9 mei: Wandeling Val-Dieu (B) Willeo 
Zondag 11 mei: 10.00-17.00 Voorjaarsfair Botanische Tuin 
Vrijdag 16 mei: Wandeling Wahlwiller Willeo 
Vrijdag 23 mei: Wandeling Vijlen Willeo 
Zondag 25 mei: Koopzondag Rodaboulevard 
Zondag 25 mei: Terwinseler straatmarkt 
7-8-9 juni: Pinkpop 
 
De Social Sofa in de Gracht 
 
Op dinsdag 2 april legde wethouder Peter Thomas samen met 
Jack Schreurs, voorzitter van het Bewonersplatform en het 
hoofd van de politie de heer Loe Notten de eerste steen van de 
Social  Sofa  in de  Gracht. Initiatief  van het project ligt bij de 
  

 
 
wijkagent Jo Gerritsen, in coproductie met Wendy Logister 
opbouwwerker van Gemeente Kerkrade. De doelstelling van 
de Social Sofa om met de mensen van de Gracht in gesprek te 
komen. Tijdens het maken van de bank kunnen verschillende 
zaken worden besproken die voor politie en gemeente belang-
rijk zijn. Vanuit het Leefbaarheidsbudget Kerkrade-West is 
een bedrag van  4000 euro toegekend voor het project. 
  
Voortraject 
Onder inwoners van de Gracht is in het voortraject een prijs-
vraag uitgeschreven om tot een ontwerp van de bank te ko-
men. Uit deze ontwerpen is een selectie gemaakt en uiteinde-
lijk is 1 ontwerp gekozen en omgebouwd tot een ontwerp voor 
de bank. Het ontwerp is op dinsdag 2 april ook onthuld.  
De mensen van de Gracht hebben zich kunnen opgeven om 
mee te helpen met het ‘bouwen’ van de bank. Hiervoor hebben 

 
 
 
 
 
 
 
 
zich 80 mensen opgegeven, die in groepjes van 5 aan de slag 
zullen gaan. Het project loopt in april en mei.  
 
Locatie 
De plek waar de bank precies komt te staan, hangt af van de 
gesprekken die hierover worden gevoerd tijdens de werkses-
sies met de bewoners. Verder moet ook worden gekeken naar 
vergunningen etc. 
 
Repaircafé en Workshop kleding pimpen 
 
Op zaterdag 26 april is Repaircafé Parkstad Limburg van 
13.00 tot 16.30 uur in Werkplaats-K aan de Elbereveldstraat 
105 te Kerkrade. 
Je kunt 26 april ook deelnemen aan een gratis workshop kle-
ding “pimpen”. Onder begeleiding van Mathilde, een vakkun-
dige naaister, geef je je oude kleding een nieuwe frisse look. 
Je kunt saaie kleding soms weer nieuw leven inblazen door er 
een plooitje of een rimpeltje in te maken, of door er iets op te 
naaien waardoor het weer een frisse nieuwe uitstraling krijgt. 
Mathilde heeft een uitgebreide collectie accessoires bij zich. 
De workshop is gratis, de accessoires dienen ter plekke afge-
rekend te worden.  
Voor de workshop kun je je aanmelden via ons emailadres: 
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com 
of telefonisch: 045-5440580 
 

 
 
Repaircafé/ afvalberg 
In Werkplaats-K kun je 26 april zelf bijgedragen aan het ver-
minderen van de afvalberg en de CO2 uitstoot. Hoe? Door o.a. 
oude apparatuur, keukengerei, kapotte kleding mee te brengen 
en te laten nakijken door een team van deskundige vrijwil-
ligers die het mee gebrachte dan samen met jou gaan repare-
ren. Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te 
repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en 
de thee staan klaar. 
 
Vrijwilligers 
De reparateurs van het Repaircafé zijn vrijwilligers en allen 
woonachtig in en om Parkstad. Elke (meestal) laatste zaterdag 
van de maand is er een bijeenkomst van het Repaircafé op een 
wisselende locatie. Repaircafé Parkstad Limburg is altijd op 
zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers, vooral op het 
gebied van elektrotechniek en computers, maar ook een fiet-
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senmaker, timmermensen en andere geïnteresseerden zijn 
welkom. 
Meer informatie 
Kijk op onze website: www.repaircafe.nl/heerlen of 
http://www.facebook.com/repaircafeparkstad  
Andere data en locaties: 
Repaircafé Parkstad Limburg is zaterdag 31 mei van 10 tot 
13.00 uur in de Rode Beuk Kloosterstraat 57 Simpelveld, 
 

 
 
Oranjeconcert Kaalheide 
 
Het Oranjeconcert 2014 dient zich weer aan. Ook dit jaar, 
maar nu op 26 april, willen de muzikanten van Harmonie St. 
Jozef Kaalheide u trakteren op een wervelend concert. De 
uitvoering vindt plaats in het Parkstad Limburg Theater Heer-
len en begint om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
theaterkassa en via de leden van de harmonie. 
 

 
 
Koningsdagviering 2014 
 
Het Oranje-Comité Kerkrade-West heeft de volgende activitei-
ten gepland: Vrijdag 25 april om 20.00 uur lampionnenop-
tocht op de Gracht vanaf het voormalige VTC gebouw Gracht 
met medewerking van Harmonie Ste. Marie. 
Zaterdag 26 april van 13.00 tot 17.00 uur activiteiten op de 
schutterswei St. Sebastianus aan het Wauwelpad zoals vogel-
schieten, glijbaan, springkussen, wafels bakken, loterij enz. In 
de schutterijkantine zijn hartige hapjes en gekoelde drankjes 
beschikbaar. 
Zondag 27 april om 11.15 uur H. Mis in de St. Martinuskerk 
te Spekholzerheide met medewerking van kerkkoor St. Ro-
chus, dameskoor St. Martinus en een blazersensemble. 
 

27 april: Open dag Schacht Nulland 
  
De Koempels van de Dominiale organiseren op 27 april 2014 
een Open Dag in Schacht Nulland.  
Van 13.00-17.00 uur heten de koempels je van harte welkom 
in dit markante gebouw.  
Bekijk de film over het leven van de mijnwerker ondergronds 
en ontdek de geschiedenis van de Schacht tijdens een rondlei-
ding in en om het gebouw.  
De entree is gratis. Voor meer informatie neem je contact op 
met de Koempels van de Dominiale via koempels@live.nl. 
 

 
 
IVN Dagwandeling Eckelrade op 27 april 2014  
 
Op zondag 27 april gaat het IVN Kerkrade wandelen in de 
omgeving van Eckelrade. Iedereen die mee wil wandelen, is 
van harte welkom. De wandeling voert door kleine dorpjes, 
langs hoog- en laagstamboomgaarden en verder over holle 
wegen, waar een dassenburcht te zien is. Tot slot voert de 
wandeling door het prachtige Savelsbos waar enorme hoe-
veelheden daslook groeien.  
Goede wandelschoenen, eventueel een wandelstok, en vol-
doende proviand is een must. Halverwege is er ook nog gele-
genheid om van een horecagelegenheid gebruik te maken. 
 

Aanmelden/informatie  
Vertrek is om 9.00 uur vanaf het Museumplein (bij het station) 
in Kerkrade. De wandeling is gratis. Honden zijn niet toege-
staan.  
Aanmelden bij Ger Jacobs, telefoon 045-5416827 of via 
ivn.kerkrade@gmail.com.  
Informatie over deze wandeling vindt u ook op de website van 
het IVN, afdeling Kerkrade: www.ivn.nl/afdeling/kerkrade. 
 

 
 
Donateursactie St. Callistus 
 
In de week van 27 april t/m 3 mei zullen de leden van Har-
monie St. Callistus weer huis aan huis gaan voor een financië-
le bijdrage ten bate van hun vereniging. Naast gezamenlijk 
repeteren en concerteren, zetten de muzikanten zich in bij 
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kerkelijke vieringen en bij speciale gelegenheden in de buurt 
Terwinselen. Zonder voldoende financiële middelen zijn deze 
activiteiten niet allemaal mogelijk. Bestuur en leden hopen 
ook dit jaar weer op uw bijdrage. 
 

 
 
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. Ook 
als je regelmatig een bezoek brengt aan GaiaZOO betekent 
deze rondleiding een bijzondere verrijking van je bezoek! 
 
Wanneer: 4 mei 2014 (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. 
 
Buurtbemiddelaars gezocht in Kerkrade 
 
Buurtbemiddeling is een succesvolle methode om conflicten 
tussen buurtbewoners op te lossen. Getrainde bemiddelaars bren-
gen mensen weer met elkaar in gesprek. Ze helpen om het onder-
linge contact te herstellen en oplossingen voor het conflict te 
bedenken.  
 

 
 
Op zoek naar acht bemiddelaars 
Impuls is op zoek naar acht enthousiaste buurtbemiddelaars die 
zich op vrijwillige basis willen inzetten. Buurtbemiddeling is 
afwisselend en interessant werk. En het geeft voldoening. Het 
kost niet veel tijd, gemiddeld vijf uur per bemiddeling en twee uur 
voor de maandelijkse teambijeenkomst. Het aantal bemiddelingen 
en de werktijden bepaalt u zelf. 

Wat moet een bemiddelaar kunnen? 
Er zijn geen opleidingseisen voor mensen die buurtbemiddelaar 
willen worden. Het is belangrijk dat u enthousiast bent, goed kunt 
luisteren en een neutrale en onpartijdige houding heeft. U bena-
dert mensen op een open en positieve manier.  
Eigen training 
Alle bemiddelaars krijgen een training en hebben maandelijks een 
teambijeenkomst. Ook mediators zijn welkom om te reageren.  
 
Meer info 
Heeft u interesse? Neem contact op met welzijnsorganisatie Im-
puls, met Sylvia Kohlen, projectleider Buurtbemiddeling Kerkra-
de voor een oriënterend gesprek, T (045) 545 63 51  
of buurtbemiddeling@impulskerkrade.nl 
 

 
 
Botanische tuin Kerkrade 
 
In Kerkrade vindt u een unieke internationaal erkende Botanische 
Tuin. De tuin is in 1939 aangelegd door de bekende landschaps-
architect John Bergmans (1892-1980) uit Oisterwijk. Hij heeft 
een Engelse landschapstuin ontworpen waarin het aangenaam 
wandelen is met prachtige zichtlijnen in de tuin. 
In de tuin kunt u bij mooi weer genieten op het terras met een 
kopje koffie en een lekker stukje Limburgse vlaai. Bij regenweer 
is het aangenaam vertoeven in de serre of het Theehuisje. 
 
Openingstijden: 
Dagelijks van 10.00 – 17.00 uur  
Het theehuisje en de horeca sluiten om 16.30 uur. 
Meer informatie en programma: www.botatuin.nl 
 

 
 
Wandelclub Willeo 
 
Wandelclub Willeo trekt de laatste maanden steeds meer leden 
aan en het aantal wandelaars is inmiddels gestegen boven de 
25. Het maximum bedraagt rond de 30. 
 
Programma voor deze maand: 
Vrijdag 25 april  Brunssummerheide Zandpadenroute 
Vrijdag 9 mei Val-Dieu (B) Weilandenroute 
Vrijdag 16 mei Wahlwiller 
Vrijdag 23 mei Vijlen 
 
Inlichtingen: 
Willem van Kuijck, Dorotheagracht 53, 6465 EC Kerkrade 
045-5419720 of 06-51503060 
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Garageboxen en kelderboxen doelwit voor inbrekers 
 
Kerkrade; Afgelopen weken is in een groot aantal garageboxen aan 
de Industriestraat en aan de Graverstraat ingebroken. De daders 'knip-
ten' de garagepoorten open om zo het slot aan de binnenzijde te kun-
nen openen. 
De politie onderzoekt nog of deze 'bijzondere' inbraakmethode elders 
in de regio is gebruikt. 
Ook ziet de politie in Kerkrade het aantal inbraken in kelderboxen 
toenemen. 
De kelderboxen maken doorgaans deel uit van een flat of apparte-
mentengebouw. De daders verschaffen zich de toegang via de centra-
le toegangsdeur om vervolgens hun slag te slaan in de kelderboxen. 
 
Preventietips 
Woont u in een flat of appartementencomplex is het raadzaam om 
mensen die u niet kent, maar wel bij u aanbellen via de intercom, 
NIET binnen te laten via de centrale toegangsdeur.  
Verzeker u ervan dat er geen 'vreemde' personen samen met u het 
complex binnenlopen. Wacht altijd tot de centrale toegangsdeur ook 
echt dicht is. 
Goed hang- en sluitwerk doet wonderen, evenals goede verlichting. 
Ziet u personen die zich verdacht ophouden rond uw flat, apparte-
mentencomplex of garagebox kunt u dit altijd melden bij de politie. 
U kunt dan contact opnemen met de politie  via 0900 - 88 44, bij 
spoed 112.  
De wijkagenten in uw buurt zijn tevens te bereiken via 
www.politie.nl of via Facebook. 
 

 
 
Vereniging van de maand 
 
TCK '54 werd op 26 juni 
1954 opgericht. De eerste 
locatie was gelegen bij het 
huidige zwembad d'r Pool. 
In juni 2004 vierden wij het 
50 jarig bestaan van onze 
club, die nu gelegen is aan 
de Parkstraat 1 te Kerkrade. 
In 2010 is de accommodatie 
geheel vernieuwd. De gra-
velbanen zijn vervangen door kunstbanen (Redcourt, 7 verlichte 
banen) en er is een nieuw clubhuis gebouwd, voorzien van alle 
gemakken en comfort van deze tijd. 
De club telt momenteel rond de 400 leden, waarvan 100 jeugdle-
den. TCK'54 is een actieve vereniging met diverse eigen evene-
menten, waaronder het 'Open Toernooi' in week 28 en het Klank-
stadtoernooi in week 34. Ook de recreatieve speler komt aan zijn 
trekken. Regelmatig worden er leuke activiteiten voor jeugd en 
volwassenen georganiseerd zoals 'BBQ-toernooien' en het jaar-
lijkse jeugdkamp. 
Inlichtingen: 
Tennisclub Kerkrade '54 
Parkstraat 1A, 6466 BA Kerkrade, 045-5411211 
www.tckerkrade54.nl 

Wandelen in Kerkrade 
 
De wandelgidsen Wandelen in Kerkrade zijn 
gratis verkrijgbaar bij: Stadskantoor Kerkrade, 
Continium Museumplein, Bibliotheek Kerkra-
de-Centrum, Bibliotheek-steunpunt Kerkrade-
West, Postkantoor Graverstraat en Botanische 
Tuin Terwinselen. 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Wil 
Slangen, Bewonersplatform Kerkrade-West. 
Telefoonnummer:  06-51419087  
bewonersplatform@kerkrade-west.nl 
 

 
 
 

 
 
 


