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Evenementen in Kerkrade-West 
 
Zaterdag 21-12-2013 t/m 5-1-2014: 10.00-17.00 GaiaZoo in 
kerstsfeer. 
21/22/26/27/28/29/31-12-2013: Santa Expresse ZLSM 
Zaterdag 21-12-2013: 14.30 Consortium Musicum Rolduc 
21-12-2013 t/m 5-1-2014: Legospektakel Continium 
Zondag 22-12-2013: 12.30- RodaJC-Ajax PL Stadion  
Zondag 22-12-2013: 10.00-17.00 Koopzondag 
Donderdag 26-12-2013: 14.30 Orgelkring Kerkrade Rolduc 
Zaterdag 18-1-2014: 20.45 SC Heerenveen-RodaJC 
Vrijdag 24-1-2014:  18.00-20.00 Uitgifte Burenzout FCKW 
Zaterdag 25-1-2014: 20.11 Oelkzietsong VVKW 
Zaterdag 25-1-2014: 19.45  RodaJC-FC Utrecht 
Zaterdag 25-1-2014: 14.00-16.00 Uitgifte Burenzout FCKW 
Vrijdag 21-2-2014: Senioren Carnavals Zietsong 
2-3-2014 t/m 4-3-2014: Carnaval 
 

 
 
Mannenzangkoor St. Jozef, Kaalheide. 
 
December wordt een drukke maand voor het Mannenzangkoor 
St. Jozef, Kaalheide-Kerkrade. Veel zangactiviteiten staan op 
het programma. 
Vrijdag 20 december wordt om 18.30 uur een Kerstviering in 
de Hamboskliniek verzorgd. 
Dan  volgt  op  zaterdag  21 december  in  Verzorgingstehuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Firenschat te Terwinselen traditioneel getrouw om 16.45 uur 
de H. Mis opluistering en om 18.00 uur het concertoptreden. 
Saillant detail: het is de 40e keer dat het Mannenzangkoor 
aldaar acte de présence geeft. 
Om het winkelend publiek in stemming te brengen worden op 
maandag 23 december vanaf 17.30 uur op het Carboonplein 
in Kerkrade-West vrolijke kerstzangwerken ten gehore 
gebracht  in diverse winkels aldaar. 
Tot  slot wordt op 1e Kerstdag om 11.15 uur de H. Mis 
opgeluisterd in de R.K. Kerk St. Jozef te Kaalheide. 
 

 
 
GaiaZOO gehuld in kerstsfeer 
 
In GaiaZOO beleef je de verschillende seizoenen, in de 
kerstvakantie is de ZOO gehuld in een gezellige kerstsfeer. 
Wanneer: 21 december 2013 - 5 januari 2014 Tijdstip: Van 
10.00 tot 17.00 uur Start:GaiaZOOKerstsfeer 
Tijdens de donkere dagen is de dierentuin met duizenden 
lampjes en tientallen houten kerstbomen versierd. Sfeervolle 
kerstliederen en Zweedse fakkels, die de geur van kampvuur 
verspreiden, maken de ambiance compleet. Kom vervolgens 
tot rust in het sfeervol gedecoreerde restaurant van GaiaZOO 
onder het genot van een kop koffie, warme chocomel, 
heerlijke erwtensoep of traditionele glühwein! 
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 wintermaanden mag 
een bezoek aan de wollige muskusos, de stoere veelvraat en de 
speelse lynx daarom zeker niet ontbreken. En voor het ultieme 
kerstgevoel is een reis naar Lapland overbodig, de rendieren 
van de Kerstman dartelen namelijk gewoon rond in GaiaZOO. 
Bezoek ook de exotische diersoorten die zich prima aanpassen 
aan de kou, zoals leeuwen, neushoorns, stokstaarten en 
giraffen. 
 
Carnaval in Mondo Verde 
 
Begin januari is het weer zo ver: de jaarlijkse "Menkes & 
Wiefkes Zittingen" staan weer op de activiteitenagenda van 
familiepark Mondo Verde. Speciaal voor deze 
carnavalszittingen tovert Mondo Verde de toplocatie Alhambra 
om tot een waar ‘Narren en Jekke' feestpaleis. 
Op zondag 12 januari 2014 zijn eerst de wiefkes aan de beurt 
en een week later de menkes. 
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Miljoenenlijn wint hoofdprijs! 
 
Winnaars Groen en Doen 2013 
De winnaars van Groen en Doen 2013 zijn bekend! 
Gefeliciteerd Miljoenenlijn, Groene Visite en Dak boven het 
hoofd van Meester Gert!  
De finale van Groen en Doen stond in het teken van de 
verdeling van €100.000,- onder 8 vrijwilligersprojecten die 
zich inzetten voor natuur- en landschapsbeheer. Op 27 
november was de uitreiking en weden de 3 hoofdprijswinnaars 
bekend gemaakt tijdens een feestelijke en leerzame 
bijeenkomst op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in 
Beesd. 
De projectplannen moesten aan strenge voorwaarden voldoen. 
Niet alleen moesten de indieners duidelijk aangeven wat zij 
met €25.000,- zouden willen doen, er werd ook beoordeeld of 
de plannen realistisch en haalbaar waren.  Het Miljoenenlijntje 
is al 25 jaar op eigen kracht bezig, het prijzengeld gaat in een 
natuur en cultuur leerpad langs de track en gaan beter 
materieel aanschaffen. 
 

 
 
Legospektakel Continium 21-12-2013 t/m 5-1-2014 
 
Je hoeft je niet te vervelen tijdens de kerstvakantie! Tijdens het 
LEGO Spektakel in het Continium liggen tienduizenden lego 
stenen op je te wachten waarmee je kunt spelen en bouwen. 
  
Geen zin om zelf te bouwen? Dan is er genoeg te zien! Kom 

kijken naar het portret van onze Koning Willem-Alexander en 
naar prachtige LEGO kunstwerken en mozaieken van de 
gecertificeerde LEGO bouwer Dirk Denoyelle, de Vlaamse 
kunstenaar en comediant. Ook is er een pretpark van LEGO en 
zijn er nog allerlei andere LEGO bouwsels en beelden. 
 
Maak kans op mooie LEGO-prijzen! 
Ben jij trots op een LEGO-creatie die je zelf hebt gebouwd? 
Exposeer deze dan tijdens de kerstvakantie in het Continium 
en maak kans op mooie LEGO-prijzen.  
 
Samen aan Tafel.  
Het nieuwe sociale restaurant in Kerkrade West 
 
Eet u niet graag alleen? Bij ons is het altijd gezellig samen aan 
tafel. Om deze vorm van ontspanning voor iedereen 
toegankelijk te maken heeft de stichting Kansenwinkels het 
sociale wijkrestaurant: “Samen aan tafel” geopend. Dit 
restaurant is gelegen aan de Akerstraat 63B.  
 
Voor 5 euro per persoon wordt een lekker en  verantwoord 
driegangen menu geserveerd inclusief tafelwater. “Samen aan 
tafel” is geopend op woensdag en donderdag en het menu 
wordt gecommuniceerd via de Facebookpagina van Stichting 
Kansenwinkels en via de etalage van het restaurant. 
Reserveren kunt u via info@sjalter.nl en via het 
telefoonnummer: 045 535 4800. 
In “Samen aan tafel” worden ook maandelijks speciale thema 
avonden georganiseerd zoals onbeperkt mosselen eten en zijn 
er plannen om kinderfeestjes met het thema “lekker eten” aan 
te bieden.  
 
Kerstman schakelt hulp in van stoomtrein 
 
Met de Santa Expresse op zoek naar het Gouden Cadeau! 
De vrijwilligers van de Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij zijn echt bijzonder trots dat de Kerstman dit jaar 
de hulp van de stoomtrein heeft ingeschakeld om alle 
cadeautjes op tijd bij alle kinderen te krijgen. Speciaal voor 
deze gelegenheid is de stoomtrein helemaal omgebouwd tot de 
magische Santa Expresse, inclusief een speciale wagon voor 
de kerstman zelf. 
Normaal gesproken is de kerstman alleen in de nachtelijke 
uren onderweg. Maar soms… heel soms gebruikt hij zijn Santa 
Expresse ook overdag. Tijdens een twee uur durend 
familieprogramma ‘Op zoek naar het Gouden Cadeau’ neemt 
de kerstman iedereen mee op een zoektocht naar het Gouden 
Cadeau voor de burgemeester van Valkenburg, dat hij 
onderweg ergens is kwijtgeraakt. Lukt het jullie om het 
cadeautje op tijd weer terug te vinden? 
De Santa Expresse vertrekt op 21, 22, 26, 27, 28, 29 en 31 
december om 12.30 uur en 15.00 uur vanaf station 
Valkenburg.  
 
Santa Expresse naar Kerststad Valkenburg 
 
Maar je kunt natuurlijk ook vanaf Simpelveld met de 
stoomtrein vertrekken en een bezoek brengen aan Kerststad 
Valkenburg. Beleef het vertrouwde en nostalgische kerstgevoel 
uit lang vervlogen tijden en reis met de stoomtrein naar 
Valkenburg aan de Geul, de kerststad van Nederland met een 
scala aan aantrekkelijke activiteiten voor jong en oud.  
Breng een bezoek aan Santa's Village, de Kerstmarkt in de 
Fluweelengrot of de Gemeentegrot, de Magisch Zand Kerststal 
in de Wilhelminagrot of boek een culinaire wandeling door de 
Kerststad: de Route d'Amuse. 
De stoomtrein naar Kerststad Valkenburg vertrekt op  21, 22, 
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26, 27, 28, 29 en 31 december in Simpelveld om 11.30 uur. In 
Valkenburg heb je tot 17.30 uur de tijd om op je gemak rond te 
wandelen en een van de andere attracties te bezoeken. 
Kijk voor alle aanvullende informatie en het boeken van je 
ticket op www.miljoenenlijn.nl. 
 

 
 
Reeks bijzondere concerten in december in Abdij 
Rolduc 
 
Abdij Rolduc in Kerkrade ontwikkelt zich steeds meer tot een 
van de bijzondere concertlocaties in de regio Parkstad. In de 
feestmaand december vindt er in het meer dan 900 jaar oude 
abdijcomplex een reeks opvallende concerten plaats. Op het 
programma staan uitvoeringen van het Consortium Musicum 
met Yvonne Nijsten, Anna Freeman, Tjeu Zeijen en Harrie 
Ries en tot slot een optreden van de bekende Limburgse groep 
Reïncarnatus met de orgelkring Kerkrade. 
 
21 december: Consortium Musicum 
Het Consortium Musicum met Tjeu Zeijen (orgel), Harrie Ries 
(trombone), Ivonne Nijsten (sopraan) en Anna Freeman 
(trompet) geeft op zondag 21 december een benefietconcert 
in de abdijkerk. De opbrengst van het concert is bedoeld voor 
de restauratie van het orgel in de abdijkerk van Rolduc. 
Aanvang: 19.30 uur. Entree: € 15,- Kaarten verkrijgbaar aan 
de zaalkassa. 
 
26 december: Reïncarnatus en Orgelkring Kerkrade 
De concertreeks wordt op Tweede Kerstdag afgesloten met 
een gezamenlijk optreden van de folkgroep Reïncarnatus en de 
Orgelkring Kerkrade. De combinatie van mystieke 
romantische ballads, afgewisseld met folk en orgel in 
kerstsfeer belooft een bijzonder concert te worden. Aanvang: 
14.30 uur. Entree: €10,- Kaarten verkrijgbaar aan de zaalkassa. 
 
Abdij Rolduc ligt aan de Heyendallaan 82 in Kerkrade en is 
via navigatiesystemen het makkelijkste bereikbaar via de 
Roderlandbaan. Op het terrein is ruime gratis 
parkeergelegenheid aanwezig. 
T   +31 (0)45 5466917 
 
Bestaande Wijk van Morgen wint Architectuurprijs 
Voorbeeldproject op renovatiegebied 
 
Winnaar van de VKG Architectuurprijs in de categorie 
Renovatie is de Bestaande Wijk van Morgen in Kerkrade-
West, een complex van 153 woningen van woningcorporatie 
HEEMwonen. De ontwikkeling heeft plaatsgevonden binnen 
een consortium van partijen waarbij vernieuwend 
opdrachtgeverschap, de principes van ‘Lean bouwen’ en 
ketenintegratie tot een vernieuwend renovatieconcept hebben 
geleid. Het ontwerp van de renovatie van de woningen is van 
de hand van Teeken Beckers Architecten. 

Supersnelle renovatiemethode: tien werkdagen 
De kunststof kozijnen zijn samen met de installaties volledig 
geprefabriceerd in de gevelelementen, die op het werk in één 
keer zijn geplaatst. Daarnaast kregen de huurwoningen een 
nieuw dak met zonnepanelen, een nieuwe cv-ketel, nieuwe 
radiatoren en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. 
En dat in slechts tien werkdagen. Deze methode van renovatie 
acht de jury een voorbeeld voor andere. ‘De kwaliteit is 
gezocht in het wooncomfort en de duurzaamheid, en pas in 
tweede instantie in het decoreren’. Het is in de ogen van de 
jury bovendien een knap staaltje organisatiewerk. Ook is het 
project in Kerkrade een integrale benadering voor een actuele 
problematiek.  
 

De Bestaande wijk van Morgen is een deelproject van West 
Wint aan ruimte. 
 

 
 
Senioren Carnavals Zietsong 
 
Na het geweldige succes van de dit jaar gehouden 
carnavalsavond, georganiseerd door de Gemeente Kerkrade in 
samenwerking met de Centrale voor Ouderen in Kerkrade, 
heeft het bestuur van laatstgenoemde vereniging  besloten 
komend jaar weer een carnavalszietsong voor de ouderen te 
organiseren. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 21 februari 
2014 in de Rodahal. De zaal is open vanaf 16.30 uur en het 
programma start om 17.30 uur. 
De entree bedraagt slechts € 4,50.  
Het is misschien leuk om iemand (vader/moeder, opa en oma) 
met de kerstmis een cadeau te doen in de vorm van een 
entreebewijs. 
De volgende artiesten zullen deze avond acte de present 
geven: Jack Vinders, Fer Kousen, Kammauw, Martino’s, Wim 
Ploum, Jod Jek, Voal Sjpas, Kirchroatsjer Vasteloavend Verain, 
Reeënboagkloeb, Los mar Joa, Balletgroep Burgerlust, Sjpas 
Ohne Stress, Mart & Mathieu en DJ Henk Strüver. 
De voorverkoop is reeds gestart en de kaarten zijn o.a. 
verkrijgbaar bij de volgende adressen: 
Drukkerij Schreurs, Gravestraat 68, Tel. 5413045 
Centrale voor Ouderen, P. Schepers, Akerstraat 114, Tel. 
5410761 
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Burenzout voor Burenhulp in heel Kerkrade 
 

Eind vorig jaar heeft het project 
“Burenzout” voor het eerst 
plaatsgevonden in alle 3 de wijken van 
Kerkrade. Tijdens dit project 
“Burenzout” hebben in totaal 2260 
mensen strooizout opgehaald! Mede 

door dit succes zal Burenzout ook dit jaar, in alle 3 de wijken 
van Kerkrade, weer plaatsvinden. 
 
Bij winters weer en gladheid voelen veel ouderen en mensen 
die slecht ter been zijn zich onveilig op straat. “Burenzout” 
doet een beroep op bewoners om de komende winter de 
trottoirs sneeuw- en ijsvrij te houden, ook de trottoirs van de 
mensen die dit vanuit gezondheidsredenen niet meer zelf 
kunnen. Hiervoor wordt, middels een bijdrage door de 
gladheidbestrijding, strooizout ter beschikking gesteld.    
 
Uitgifte Burenzout 
Tegen inlevering van de onderstaande bon kan gratis een 
emmer (zelf mee te nemen) met strooizout opgehaald worden 
bij een van de uitgiftepunten. Het voornemen is om in 
december en januari een uitgifte van “Burenzout” te 
realiseren. 
 
Waar 
Kerkrade-Noord: Scoutinghome ’t Kompas, Anselderlaan 65 
te Eygelshoven  
Kerkrade-Oost: Kantine KVC Oranje, Voorterstraat 80 
(parkeerplaats) te Bleijerheide 
Kerkrade-West: FC Kerkrade-West, Industriestraat 1 
(parkeerplaats) 
 
Wanneer 
Vrijdag 24 januari (18.00-20.00 uur) en zaterdag 25 januari 
(14.00-16.00 uur) 
Burenzout voor Burenhulp in heel Kerkrade 
 
 
Naam:------------------------------------------------------------------- 
 
 
Straat+huisnummer:--------------------------------------------------- 
 
 
Postcode:---------------------------------------------------------------- 
 
(Deze bon invullen en meebrengen) 

 
 

 
Carnaval op d´r Sjtaat 
 
5 x 11 joar CV d´r ouwe voesbalsjong RKTSV  
Na de 11e van de 11e en het eind van het jaar in zicht, komt de 
carnaval al in beeld. Op vrijdag 21 februari organiseert 
carnavalsvereniging d´r ouwe voesbalsjong van 
voetbalvereniging RKTSV haar 55e carnavalsavond met 
prinseproclamatie. Tijdens de avond met optredens van Frans 
Theunisz, Clara Zoerbier, Jack Vinders, Fabrizio, Erwin en de 
Dröpkes zal blijken wie de opvolger wordt van prins Bert II. 
Kaarten zijn te  verkrijgen via www.rktsv.nl en bij de leden 
van de raad van 11, kantine RKTSV, Jetten Mode en 
Schoenen, herenkapper Armati en Medisch Pedicure Lilian 
Gillessen. 
 

 
 

 
 


