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Evenementen in Kerkrade-west 
 
Zaterdag 17-8-2013: 12.00-23.00 Castle of Love dance 
Kasteel Erenstein Castle of Love 
Zondag 18-8-2013: 12.00-23.00 Castle of Love dance Kasteel 
Erenstein Castle of Love 
Zondag 18-8-2013: 13.00-13.15 Presentatie Imker GaiaZoo 
kinderboerderij 
Zondag 25-8-2013: Wandeling Hertog limburg pad Rolduc 
Zondag 25-8-2013: 12.00-20.00 Eurodeloop 
Woensdag 28-8-2013: Culinaire wandeling CvO 
Zaterdag 31-08-2013: Concert Callistus Markt-Centrum 
Zondag 1-9-2013: Op reis door GaiaZoo 
Zondag 1-9-2013: koor Voyage Mondo Verde 
Zaterdag 07-9-2013: Ste Mariedag Ste Marie Gracht 
Zondag 08-9-2013: Ste Mariedag Ste Marie Gracht 
Zondag 15-9-2013: 11.00-17.00 Open monumentendag Bota-
nische tuin 
Zondag 15-9-2013: 15.00-18.00 KSO-kasteelconcert Kasteel 
Erenstein KSO 
Zondag 15-9-2013: Jubileumconcert 60 jaar CvO 
Zondag 15-9-2013: Miljoenen Trail ZLSM 
Zondag 22-9-2013: Keverdag ZLSM 
Zaterdag 28-9-2013: Toneelvoorstelling Heidsjer Tref. Froh-
sinn 
Zaterdag 28-9-2013: Hollandse Party Night VVKW 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Expositie eigentijdse iconen in Abdij Rolduc 
Tot 31 augustus exposeren drie hedendaagse iconenschilders 
ongeveer 70 iconen in de kruisgangen van Abdij Rolduc. Het 
betreft werk van Jan Verdonk, Kees Rietveld en Louis van 
Veen. Onder de titel ‘Panorama van Gods liefde’ tonen de 
iconen het hele scala van de grote christelijke feesten, alsmede 
de portretten van Christus en Maria, engelen, evangelisten, 
profeten en vele heiligen. De hele maand augustus gratis te 
bezichtigen. 
 

 
 
Wekelijkste florawandeling 
 

Vanaf 17 augustus ver-
zorgt Anne van der Linden 
van Kruidenproeverij 
LindenGroen elke zater-
dagmorgen om 11.00 uur 
een florawandeling met 
kruidige tekst en uitleg 
door het bosquet van Ab-
dij Rolduc. In het eeuwen-
oude kloosterpark staan 

heel wat bijzonder bomen, planten en struiken. Deelnemers 
aan de wandeling leren onderweg welke planten geneeskrach-
tige werking hebben en welke juist heel giftig zijn, ze horen 
over huis-tuin-en-keukenmiddeltjes die van vlierbes of nagel-
kruid gemaakt kunnen worden. Ook vertelt Anne van der Lin-
den over de oude tradities van monniken en koorheren om 
rond hun abdijen en kloosters kruidentuinen aan te leggen. 
Ook hier is aanmelden vooraf gewenst. De florawandeling 
vindt tussen 17 augustus en 26 oktober elke zaterdagmorgen 
plaats (behalve op 31 augustus). 
 
Laat je horen in de MuziekFabriek! 
  
Deze zomer klinkt door heel Kerkrade muziek vanwege het 
Wereld Muziek Concours en ook Discovery Center Continium 
speelt haar partij mee met de klankvolle zomerexpositie “Mu-
ziekFabriek”. Ontdek in deze expositie wat geluid is, hoe 
geluiden ontstaan, waarom ze verschillend klinken en hoe veel 
geluiden samen muziek kunnen maken. In de MuziekFabriek 
staan tientallen stations klaar die jij naar hartenlust mag bespe-
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len en waarmee een kakofonie aan verschillende geluiden kan 
worden geproduceerd. De muzikale stations zijn zowel binnen 
in het gebouw van het Continium te vinden, als buiten in de 
Ontdektuin. De expositie MuziekFabriek duurt tot en met 1 
september 2013. 
 

 
 
Presentatie imker in GaiaZoo op 18 augustus 
 
Kom meer te weten over bijen. De imker vertelt je van alles 
over de bijenvolken die in GaiaZOO leven. Uiteraard kun je 
ook vragen aan de imker stellen. 
 
Wanneer: 18 augustus 2013 Tijdstip: Van 13.00 tot 13.15 uur 
Start: Kinderboerderij, vakwerkhuisje bij de schapen. 
 

 
 
Castle of Love 
 
De achtste editie van het dance event Castle of Love zal een 
record aantal bezoekers trekken. Volgens de organisatie is de 
kaartverkoop nog nooit zo voorspoedig gegaan en wordt het 
volle bak. 
Het festijn zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 17 en zondag 
18 augustus op de vertrouwde locatie rondom kasteel Eren-
stein in Kerkrade-West. Ook dit jaar weer genoeg dingen te 
ontdekken, zo is er een heel stuk terrein bijgekomen en wordt 
al maanden gewerkt aan de decoratie. 

Voor meer infdormatie over het festival, de artiesten en de 
kaartverkoop neem dan een kijkje op www.castleoflove.nl 
 
Wandelen over 7, 12, 17, 21 en 28 kilometer Tweede 
Hertog Limburg Wandeldag rond Abdij Rolduc 
 
Abdij Rolduc in Kerkrade is zondag 25 augustus start- en 
eindpunt van de tweede Hertog Limburg Wandeldag. Er kan 
die dag gewandeld worden over afstanden van 7, 12, 17, 21 en 
28 kilometer.  
Het Hertog Limburg Wandelpad is een lange afstandswande-
ling van Kerkrade naar Limbourg door het oude Hertogdom 
Limburg. Abdij Rolduc nam in dat hertogdom een belangrijke 
plek in. Diverse hertogen liggen ook in de abdijkerk begraven.  
Vanaf deze prachtige locatie vindt zondag 25 augustus voor de 
tweede keer de Hertog Limburg Wandeldag plaats. De routes 
over diverse afstanden voeren door unieke wandelgebieden op 
 

 
 
de grens van Nederland en Duitsland. Deelnemers aan de 
wandeling doorkruisen onder meer het Wormdal, het Berenbos 
en de Anstelvallei. Onderweg passeren ze prachtige monu-
menten als de Burcht Rode, kasteel Rimburg, hoeve Boeren-
anstel en kasteel Erenstein.  
In het Wormdal, waar nu nog onontgonnen steenkoollagen aan 
de oppervlakte komen, begon eeuwen geleden onder invloed 
van de abten van Rolduc de ontginning van steenkool. De 
mijnen zijn inmiddels verdwenen en het gebied transformeer-
de van zwart naar groen, hetgeen prachtige nieuwe wandelge-
bieden heeft opgeleverd.  
Vertrektijden 
De wandeldag is een initiatief van de stichting Hertog Lim-
burg Pad in samenwerking met wandelsportvereniging NOAD 
uit Bocholtz. Voor wandelaars met kinderwagens en rolstoelen 



WESTERNIEUWS | Augustus 2013 3 

is er nog een aparte route van 4,5 kilometer uitgezet. Alle 
routes vertrekken vanuit de Aula Minor van Abdij Rolduc. 
Starten kan vanaf 7.00 uur tot uiterlijk 14.00 uur voor de kor-
tere afstanden (28 km tot 11.00 uur, 21 km tot 12.00 uur en 17 
km tot 13.00 uur).  
 
Culinaire wandeling CvO 
 
Op 28 augustus 2013 organiseert de Centrale voor Ouderen in 
het kader van hun 60-jarig jubileum een culinaire wandeltocht 
voor 50+ en scootmobielen. 
Vertrek tussen 13.00 en 14.00 uur vanaf Zorgcentrum Vroen-
hof, Vroenstraat 97 te Bleijerheide. Inschrijven t/m 24 augus-
tus bij de vaste inschrijfadressen. 
Kosten € 9,00 inbegrepen koffie of thee en Limburgse vlaai, 
soep en stokbrood op rustplaatsen en pasteitje bij einde wan-
deling. 
 
 

 
 
Harmonie St. Callistus Terwinselen 
 
De Harmonie St. Callistus geeft op zaterdag 31 augustus om 
16..00 uur een concert op het Focuspodium op de Markt in 
Kerkrade-Centrum.  
 
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! 
 
Wanneer: 1 september 2013 Tijdstip: Van 12.00 tot 13.30 uur 
Start:In restaurant Plateau van Gaia (bovenaan de trap). 
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. 
 
Eurode Open Schaaktoernooi op zaterdag 14 september 
a.s. internationaal schaaktoernooi in Abdij Rolduc 
 
Voor het tweede jaar op rij is Abdij Rolduc in Kerkrade de 
locatie voor een internationaal schaaktoernooi. Op zaterdag 14 
september wordt het Eurode Open Schaaktoernooi gehouden. 
Dit is een vervolg op het grensoverschrijdend toernooi dat 
vorig jaar plaatsvond, vanwege de komst van de Russische 
grootmeester Gary Kasparov naar Kerkrade. Het enthousiasme 

was destijds zo groot, dat de initiatiefnemers besloten hebben 
dit jaar weer een internationaal schaaktoernooi te houden. 
 

 
 
Het Eurode Open Schaaktoernooi wordt georganiseerd door de 
drie plaatselijke schaakverenigingen van Kerkrade en het 
aangrenzende Duitse Herzogenrath: SV Herzogenrath, SV 
Kohlscheid en de Kerkraadse Schaak Vereniging. Zij doen dit 
in samenwerking met de stichting Eurode 2000+ en hotel en 
conferentieoord Abdij Rolduc.  
 
Het Eurode Open Schaaktoernooi begint op zaterdag 14 sep-
tember om 13.00 uur en eindigt rond 19.00 uur. Aanmelden 
kan tot 7 september via eurode@svkerkrade.nl of telefonisch 
via 0617566140.  
 

 
 
KSO Erensteinconcert zondag 15 september 
 
Het inmiddels traditionele openluchtconcert zal ook dit jaar 
plaatsvinden op de binnenhof van Kasteel Erenstein. 
Het concert vindt plaats onder leiding van Manon Meijs.  
Medewerking verlenen: 
Kim Savelsbergh, sopraan en Mark Omvlee, tenor 
De presentatie is wederom in handen van Fer Kousen. 
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De entreeprijs voor dit concert bedraagt € 15,00 koffie en vlaai 
inbegrepen!! 
Voor de leden van de vriendenkring geldt een reductie. 
Kaarten in voorverkoop o.a. verkrijgbaar bij: 
Kapsalon Maré, René Janssen, Akerstraat 86 Kerkrade-West 
Kantoorvakhandel Schreurs, Graverstraat 68, Kerkrade-West  
Of reserveringen via e-mail aan: penningmeester@k-s-o.org 
 
ZLSM Miljoenenlijn Trail 
 
De verrassende loop met prachtige vergezichten vindt op 15 
september a.s. plaats en voert door de velden rondom station 
Simpelveld. Het station is deze dag de verzamelplaats en van 
hieruit wordt gestart en gefinisht. Er kan 5 en/of 10 kilometer 
gelopen worden.  

Na afloop van de Trail staat 
er voor iedere deelnemer, 
naast water en/of sportdrank, 
een kop koffie/thee én een 
lekker stuk Limburgse vlaai 
klaar! Ook aan de 
fans/toeschouwers is ge-
dacht. Bij de start/finish is 
een gezellig horecapunt, 

waar de lopers goed in de gaten gehouden kunnen worden. 
Om 10.30 uur start de 5 kilometer. En om 11.45 uur start de 10 
kilometer. Inschrijven kan via het formulier hieronder of op de 
dag zelf tot een half uur voor de wedstrijd. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 6,00 per persoon, per afstand. Dit kan, op de dag 
zelf, bij het wedstrijdsecretariaat voldaan worden. Hier ont-
vang je dan ook het startnummer. 
Houd er rekening mee dat er géén douchegelegenheid aanwe-
zig is. Er is wel een omkleedgelegenheid en een tassenverza-
melpunt. 
 
Volg de voorbereidingen via twitter, @RunteamBrunssum. 
Heb je vragen of opmerkingen dan kun je die stellen via 
trail@miljoenenlijn.nl. 
 

 

Toneelvereniging Frohsinn 

Zoals bekend zijn de gebruikelijke voor-
jaarsproducties van TV Frohsinn wegens 
omstandigheden uitgesteld. Na maanden 
keihard werken staan de voorstellingen 
eindelijk voor de deur!  

De doldwaze dialectklucht "Jeströpd in 't 
nets" gaat o.a. over afspraakjes maken via internet, mensen 
met dezelfde voor -en achternamen, vaders met dezelfde be-
roepen, dubbellevens enz. Genoeg ingrediënten voor 
een vrolijke en onbezorgde avond vermaak in ons Kerkraads 
dialect.    

De speeldata zijn 28, 29 september, 2, 4 en 5 oktober 2013. 
De voorstellingen vinden plaats in het Heidsjer Trefpunt, aan-
vang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur. Na afloop van de voor-
stellingen op zaterdag 28 en zaterdag 5 oktober kan er op 
muziek van DJ Renato E lekker gedanst worden in het café-
gedeelte van het Heidsjer Trefpunt.  

Kaarten (€ 7,50 p/st) zijn vanaf medio augustus 2013 verkrijg-
baar via o.a. Kantoorboekhandel Schreurs (Graverstraat 68). 
Reserveren via e-mail: frohsinn1904@hotmail.com of telefo-
nisch via 06-38321176. 

ZLSM Limburgse Keverdag 

In navolging op de succesvolle eerste editie in 2012 organi-
seert de Keverclub Nederland afdeling Limburg rondom het 
emplacement van station Simpelveld op zondag 22 september 
haar jaarlijkse keverdag. Een must voor elke kever- en auto-
liefhebber! Entree is gratis. 

Een dagje uit met Thomas 2013  
  

Ook dit jaar mag een bezoek 
van Thomas en zijn vriendjes 
natuurlijk niet ontbreken op 
de kalender van de Miljoenen-
lijn. In de herfstvakantie van 
18 t/m 20 oktober komt 
Thomas en de dikke Contro-
leur tijdens Een dagje uit met 

Thomas weer een kijkje nemen in Simpelveld. 
Wil je er bij zijn en gebruik maken van de aantrekkelijke 
vroegboekkorting? Koop dan vóór 31 augustus je tickets 
online en ontvang 20% korting. Bezoek snel de webshop 
www.zlsm.nl. 
 

 
  


