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Evenementen in Kerkrade-West 
 
Donderdag 20-02-2014: Vasteloavendkonzëet KSO PL Thea-
ter 
Vrijdag 21-02-2014: Carnaval op d’r Sjtaat 
Vrijdag 21-02-2014: 17.30- Senioren Carnavals Zietsong 
Rodahal 
Vrijdag 21-02-2014: Vasteloavendkonzëet KSO PLTheater 
Zondag 23-02-2014: 14.11-Daame Zietsong Auw Noëdkirch 
VVKW 
Woensdag 26-02-2014: Auwwieverbal zaal d’r Wühler 
Vrijdag 28-02-2014: 20.00- Jubileumreceptie RKTSV 
Sjtaaterhoes 
Zaterdag 1-03-2014: Speeltuin Heilust kindermiddag Cafe d'r 
Wühler 
Zaterdag 1-03-2014: Loemelebal Sjtaaterhoes 
Zaterdag 1-03-2014: Kindermiddag carnaval zaal Fohler 
Zondag 2-03-2014: Carnaval 
Zondag 2-03-2014: 12.00-13.30 Reis door GaiaZoo 
Maandag 3-03-2014: Carnaval 
Dinsdag 4-03-2014: Carnaval 
Zondag 23-03-2014: 17.00- Concert KSO Rolduc 
 

.  
Expositie: De uitvindfabriek in Continium 
t/m 31 augustus 
 
Jahaaa, ook in jou schuilt een uitvinder! In Discovery Center 
Continium krijg jij, als uitvinder in de dop, alle ruimte om je 
talenten te ontdekken. In de interactieve expositie ‘De 
Uitvindfabriek’ kies je uit diverse inventieve workshops die 
jouw vindingrijkheid aanwakkeren. De juiste techniek wordt je 
aangereikt om je ideeën tot bloei te laten komen. Van de 
bedenk-, via de ontwerp- tot de testfase: alles is voorhanden 
voor het doen van een briljante uitvinding. Laat je inspireren 
door de meest belangrijke, grappigste, Nederlandse, zinloze én 
mislukte uitvindingen! 
 
Continium, Museumplein 2 Kerkrade 
 
Carnavalsaffiche Prins Patrick-IV 
 
Versier tijdens de aanloop naar carnaval het raam met een 
affiche van onze prins Patrick IV. Ook dit jaar weer gratis 
afhalen bij Boekhandel de Mijnlamp, Graverstraat 68. 
 
Senioren Carnavals Zietsong 
 
Na het geweldige succes van de vorig jaar gehouden carna-
valsavond, georganiseerd door de Gemeente Kerkrade in 
samenwerking met de Centrale voor Ouderen in Kerkrade, 
heeft het bestuur van laatstgenoemde vereniging  besloten dit 
jaar weer een carnavalszietsong voor de ouderen te organ-
iseren. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 21 februari 2014 in 
de Rodahal. De zaal is open vanaf 16.30 uur en het program-
ma start om 17.30 uur. 
De entree bedraagt slechts € 4,50.  

 
 
 
 
 
 
 
 
De voorverkoop is reeds gestart en de laatste kaarten zijn o.a. 
verkrijgbaar bij de volgende adressen: 
Drukkerij Schreurs, Graverstraat 68, Tel. 5413045 
Centrale voor Ouderen, P. Schepers, Akerstraat 114, Tel. 
5410761 
 
Carnaval op d´r Sjtaat 
 

5 x 11 joar CV d´r ouwe voesbalsjong 
RKTSV  
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 à € 13 zijn te  
verkrijgbaar bij de leden van de raad van 11, kantine RKTSV, 
Jetten Mode en Schoenen, herenkapper Armati en Medisch 
Pedicure Lilian Gillesen. 
Jubileumsreceptie CV d’r ouwe voesbalsjong RKTSV 
In verband met het 5 x 11 jarig jubileum van CV d’r ouwe 
voesbalsjong RKTSV vindt op vrijdag 28 februari vanaf 
20.00 uur de jubileumreceptie plaats in ’t Sjtaater Hoes. 
Aansluitend aan de receptie vindt een feestavond plaats met 
optredens van Kartoesj en DJ Marvin. Entrée is gratis.  
6e Loemelebal      
Zaterdag 1 maart organiseren Jack Wolter van ’t Sjtaater 
Hoes samen met de carnavalsverenigingen d’r  ouwe 
voesbalsjong RKTSV en de Sjtaater Trööte voor de 6e keer in 
successie het alom bekende Loemelebal. Tijdens de avond met 
DJ zijn er optredens van de Claudia Ansel en Alm Power. 
Entreekaarten à € 5 zijn verkrijgbaar bij de leden van raad van 
11 van beide verenigingen en in ’t Sjtaater Hoes.  
 

    
 
Vasteloavendskonzëeten 2014 
 
Het Vasteloavendskonzëet heeft ook dit jaar twee edities: 20  
en 21 februari 2014. 
Het geheel staat  onder leiding van Manon Meijs. 
Presentatie  in handen van Fer Kousen. 
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Ontvangst door de Kirchroatsjer Vasteloavends Verain, een 
sprankelend glaasje en muziek: en dat is nog maar vóór het 
echte concert! Het Vasteloavensdkonzeët zorgt voor een 
mooie mix tussen heerlijke muziek gespeeld door het Kerk-
raads Symfonie Orkest en humor, vooral ingevuld door 
buuttereedner en sjpassminister Fer Kousen als presentator. 
Andere ingrediënten: een ballet, mooie stemmen en een ver-
rassingsprogramma. 
Het geheel is het resultaat van de samenwerking tussen de 
Kirchroatsjer Vasteloavends Verain, Parkstad Limburg Thea-
ters en het Kerkraads Symfonie Orkest. De twee dagen zijn 
steeds sneller uitverkocht, zorg tijdig voor een kaartje. 
 

 
 
Optocht met muziek voor iedereen 
 
Op zondag 2 maart a.s. zal de grote carnavalsoptocht weer 
door Kerkrade-West trekken. Naast de bonte groepen en 
Einzelgänger met vaak hun eigen muziek, zullen ook de har-
monieën, fanfare en het fluit- en tamboerkorps van Kerkrade-
West de optocht opluisteren met live muziek. Muziek, die 
door veel toeschouwers ontzettend op prijs wordt gesteld ge-
zien de reacties zoals het applaus, het “sjoenkelen”, enz. 
Het is alleen erg jammer dat deze live muziek soms hinderlijk 
wordt verstoord door langs de route opgestelde geluidsboxen, 
die de nodige decibels geluid produceren! 
Zeker, er zijn bewoners die bij het naderen van een muziek-
korps het volume terugdraaien, maar dit gebeurt jammer ge-
noeg niet overal. Tot ergernis van de omstanders, maar vooral 
van de spelende muzikanten die hun eigen muziek niet meer 
kunnen horen. 
 

  
 
De samenwerkende muziekkorpsen Koninklijke Harmonie St. 
Caecilia Spekholzerheide en Muziekvereniging St. Callistus 
Terwinselen hebben daarom besloten om op zo’n moment te 
zullen stoppen met spelen en pas weer te gaan musiceren wan-
neer zij buiten gehoorafstand zijn van de overstemmende mu-
ziek. 

Daarom deze vriendelijke doch dringende oproep aan de be-
woners langs de optochtroute met geluidsboxen in de tuin, op 
de stoep of voor het raam: zet de muziek even uit als de 
korpsen langs marcheren. Laat iedereen genieten van alle 
soorten muziek, maar dan wel zo dat het geen kakofonie van 
geluid is, waar niemand meer muziek in herkent. Dan wordt 
het echt een optocht met muziek voor iedereen. 
Dankjewel namens alle muzikanten. 
 
Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder deed! 
 
Ga tijdens het carnaval op pad met een ervaren GaiaGids, 
bewonder de dieren en luister naar alle leerzame en leuke 
dierenweetjes! 
 
Wanneer: 2 maart 2014 Tijdstip: Van 12.00 tot 13.30 uur 
Start: In restaurant Plateau van Gaia (bovenaan de trap) Gaia-
ZOO. 
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. 
 
Ook als je regelmatig een bezoek brengt aan GaiaZOO be-
tekent deze rondleiding een bijzondere verrijking van je be-
zoek! 
 
Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder deed! 
 

 
 
Volkstuinen te huur 
 
Hebt u wel eens overwogen om uw eigen groenten en fruit te 
telen? 
Dan hebt u nu de gelegenheid om een stukje grond te huren, 
waar u deze gezonde hobby kunt uitoefenen. Gezond, omdat u 
bezig bent in de buitenlucht en gezond, omdat de groenten die 
u gaat eten onbespoten zijn, biologisch geteeld! 
Bovendien is het in deze economisch slechte tijd voordelig: 
wat je zelf hebt, hoef je niet meer te kopen. 
Op het Volkstuincomplex “aan de Winckelen” te Kerkra-
de/Terwinselen zijn op dit moment enkele tuinen van 50 m² 
vrij. Het complex is gelegen tussen Op de Knip/Daslook en de 
Euregioweg en gemakkelijk bereikbaar, ook met de auto. 
De huur bedraagt € 25 per jaar voor één tuin. Het is ook mo-
gelijk om 100 m² te huren. De huur  is dan € 35 per jaar.  
Als u interesse hebt, reageer dan vlug. Want die het eerst 
komt, het eerst maalt.  
Het bestuur is gaarne bereid om met u een afspraak te maken 
om de tuinen te bezichtigen. Voor een afspraak of nadere 
informatie kunt u bellen met telefoonnummer 5418472. 
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Bestel gratis Kassa's Bel-Niet-Aan-sticker! 
 
Wilt u de sticker 'Nee! Verkopers niet welkom!' sticker bestel-
len? Dat kan! Om de sticker te ontvangen, doet u het vol-
gende: 
Schrijf op een envelop uw eigen naam en adres. Plak op deze 
envelop ook een postzegel! Stuur deze envelop, in een andere 
envelop, naar: 

VARA Kassa 
Onder vermelding van stickeractie 
Postbus 3000 
1200 CZ Hilversum 

 
Er is al sinds oktober 2009 een wettelijk Bel-me-niet Register. 
Dat is een groot succes. Inmiddels hebben ruim 7,5 miljoen 
consumenten hun telefoonnummer daar laten registreren. Aan 
ongewenste verkooptelefoontjes en colporteurs heeft Kassa 
vele malen aandacht besteed. Het is en blijft een bron van 
grote ergernis. Om te voorkomen dat colporteurs na de in-
voering van het Bel-me-niet Register massaal langs de deur 
zouden gaan, heeft Kassa in januari 2010 deze sticker 
ontworpen. Maar liefst 25.000 keer is die besteld.  
 

 
 
Concert KSO in Abdij Rolduc 
 
Dit concert vindt plaats op 23 maart 2014 in de kapel van 
Abdij Rolduc, aanvang 17.00 uur. 
Op het repertoire staat het prachtige Oratorium  “Die letzte 
Dingen” van Louis Spohr. 
 
Kaarten zijn binnenkort  à € 10,-- verkrijgbaar bij de bekende  
voorverkoopadressen. 
 

 

 
 
Als componist schreef Louis Spohr naast kamermuziek vooral 
de grote genres. Hij oogstte vooral  grote internationale faam 
met de operaJessonda (1823), de oratoria Die Letzten Dinge 
(1825/1826) en Des Heilands letzte Stunden (1834/1835) en 
ook met zijn Symfonie nr. 4 in F-groot, opus 86 (1834/1835). 
Beroemd werd hij tevens door zijn optreden als dirigent bij 
talrijke Duitse muziekfeesten en door zijn werk als vioolleraar. 
Zijn pedagogische, theoretische en praktische ervaring heeft 
hij vastgelegd in de in 1832 gepubliceerde Methode voor 
viool. 
 
Aan de uitvoering van dit prachtige werk verleent het St. 
Petrus-koor uit Baesweiler (Dl.) medewerking. Het koor wordt 
voor deze uitvoering aangevuld met gastzangers tot een koor 
van circa 120 zangers/zangeressen. Solisten zijn Camille 
Schnoor sopraan, Olga Kreimer alt, Pascal Pittie tenor en 
Rudiger Nikodem Lasa, bariton. Het geheel staat onder leiding 
van Manon Meijs. Camille schitterde onlangs nog bij het 
Nieuwjaarsconcert van 4 januari jl.  
 
'Geef DigiD niet zomaar aan belastinginvuller' 
 
De ANBO waarschuwt ouderen voor hulp bij het invullen van 
hun belastingformulieren. Het komt volgens de ouderenbond 
regelmatig voor dat er belastinginvullers actief zijn die daar-
voor niet de juiste papieren hebben. Een van de meest 
voorkomende gevaren is het afgeven van ouderen van hun 
persoonlijke DigiD. Pas hiermee op, zegt de ouderenbond. 
 
Code zorgvuldig bewaken 
 
"Een DigiD is strikt persoonlijk en moet net zo zorgvuldig 
bewaakt worden als een pincode. Gecertificeerde invullers, 
maar ook bijvoorbeeld de accountant, hebben een zogeheten 
'derden-DigiD', waardoor zij gemachtigd kunnen worden voor 
het invullen van de aangifte. Wees kritisch en zorgvuldig en 
ga niet zomaar op elk aanbod in'', zo zegt ANBO-directeur 
Liane den Haan. ANBO krijgt te vaak signalen over ongecer-
tificeerde belastinginvullers, die én geen opleiding hebben 
gehad én niet verzekerd zijn tegen eventuele fouten in de aan-
gifte. 
 
Maatschappelijke organisaties 
 
Een aantal maatschappelijke organisaties heeft van de 
Belastingdienst toestemming gekregen om hulp aan te bieden 
bij de belastingaangifte. Deze invullers krijgen, na het afron-
den van hun opleiding, de mogelijkheid om belastingplichti-
gen te helpen. Er zijn ook organisaties actief die niet zijn 
goedgekeurd door de Belastingdienst, maar die wel hun 
dienstverlening aanbieden. Het is daarom belangrijk dat de 
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belastingplichtige weet dat hij zelf verantwoordelijk is voor de 
fouten van de invuller. 
 
Goedgekeurde dienstverleningen 
 
ANBO, helpt jaarlijks samen met de ouderenbonden Unie 
KBO en PCOB ruim 125.000 leden met het invullen van hun 
belastingaangifte. Deze invullers zijn allemaal goedgekeurd en 
gecertificeerd en kunnen worden aangesteld om de belasting in 
te vullen. Het gebruik van deze dienstverlening mag maxi-
maal tien euro per huishouden kosten. 
 

 
 
Dialekoavend D’r Wauwel  
 
Went de vasteloavend alwerm jet wèche hinger ós ligkt, weëd 
óp zamsdiegoavend d’r 29ste meëts 2013 in ’t Sjaater Hoes óp 
D’r Sjtaat d’r 33ste dialekoavend van D’r Wauwel jehaode. 
Alle mitjlieder van D’r Wauwel leëze dan vuur oes eje werk 
en óch weëde ummer waal jet tekste va versjtórve mitjlieder 
vuurjeleëze (Louis Scholtes, Hens van de Weijer, Chris 
Theunissen). Doaneëve lade vier óch ummer sjrievere va bo-
ese Jen Hei in um hön jesjiechtens tse kómme vuurleëze. Óch 
hant vier ummer e paar moezziekaliesje intermetzoos.  
 
Jas-óptreëne in ‘t Kirchröadsj Plat durch d’r Jo Smeets 
Dis joar treënt i jiddes jeval d’r Jo Smeets (deë van de Pea-
nuts) óp mit eje lidsjere wie: In mie hats, Mie engelsje, Lim-
burg mie paradies, E bis-je sjpas, Wits te waal, Meëdsjer va 
vóftsieg en Sjtiejerpöal.  
 
Jas-óptreëne in ‘t Kirchröadsj Plat van ’t Tamara en d’r Jean! 
’t Tamara Hodzelmans (van ’t blommejesjef óp Kaalhei) en 
d’r Jean Lejeune (bekankde Heidsjer toneelsjpiller) sjpille óp 
ing jans natuurlieje wies e jetrouwd sjtel zoeëwie ‘t d’r in 
Kirchroa-Wes en i Kirchroa zoeëvöal van die jetrouwde 
sjteller jeëve. Kót en jód: oes ’t leëve va jiddere daag bij e 
jeweun jetrouwd sjtel! Weë in 2012 en in 2013 óp d’r di-
alekoavend woar hat die tswai als ’t Bep en d’r Sjir kanne 
bewóngere en jezieë dat ’t nog nit ezoeë ainfach is went me 
flot urjens jet wil besjtelle vuur tse èse of went de vrauw um-
mer kouw vus i bed hat. Wat zie dis joar junt bringe hingt nog 
effe in wie zek, mer mit die tswai is laache verzicherd. 
Óp zamsdieg d’r 29ste meëts um 20.00 oer in ’t Staater Hoes! 
 
Vuurverkoof vanaaf d’r 1ste meëts 2014 bij 
Bóchjesjef Schreurs an de Jraversjtroas 68 
Blommejesjef Tamara an de Heiveldsjtroas 123 
’t Sjtaater Hoes an de Sjaesberjersjtroas 27  
En bij alle mitjlieder van D’r Wauwel 
 
Kate koste jenauw wie vurrieg joar € 8,50 

 
 
Samenwerking Meander en Vegro 
 
MeanderGroep en Vegro breiden hun samenwerking op het ge-
bied van hulpmiddelenverstrekking verder uit. De samenwerking 
houdt in dat Vegro, onder de vlag van Meander, de exploitatie 
van de Meander Winkels en de uitleen van de hulpmiddelen op 
zich neemt. Met de samenwerking wordt een kwalitatief hoog-
waardige dienstverlening op het gebied van hulpmiddelen-
verstrekking en een sterke winkelformule neergezet. 
De huidige Meander Winkels blijven geopend. In de loop van dit 
jaar zal het assortiment deels worden aangepast en worden de 
openingstijden veranderd. Uiteraard worden klanten hier tijdig 
van op de hoogte gebracht.  
Net als voorheen blijft de Meander Winkel hét adres voor het 
lenen, huren en kopen van hulpmiddelen, verpleegartikelen en 
wellness-producten. Hulpmiddelen die gratis vanuit de Zorgver-
zekeringswet geleend kunnen worden zijn bijvoorbeeld een rol-
stoel, bedverhogers of een hoog-laagbed. Voor het lenen van 
hulpmiddelen is een geldig legitimatiebewijs en een pasje van de 
zorgverzekeraar nodig. Een groot artikel, bijvoorbeeld een 
hoog/laag bed, wordt gratis thuisbezorgd en geplaatst. Kleine 
artikelen kunnen opgehaald worden in de winkel.  
Ook is het mogelijk tegen aantrekkelijke tarieven artikelen te 
huren zoals een daglichtlamp, borstkolf, babyweegschaal of 
hometrainer. Daarnaast heeft de winkel een uitgebreid assortiment 
met verkoopproducten zoals bloeddrukmeters, weegschalen, 
bandages, scootmobiels, borstkolven, sta-opstoelen en tal van 
praktische handige hulpmiddelen.  
De medewerkers voorzien klanten graag van een passend advies 
en informatie. 
 

 
 
Kunstenaar Lou Thissen maakte portretten van voetbal-
lers en bestuurders - Schilderijen voetballers Roda JC 
geëxposeerd in Abdij Rolduc 
 
De Limburgse kunstenaar Lou Thissen heeft de afgelopen 
jaren een serie portretten gemaakt van voetballers en bestuur-
ders van profclub Roda JC. De schilderijen worden vanaf 1 
februari geëxposeerd in Abdij Rolduc in Kerkrade. De exposi-
tie ‘Thissen en Sport’ is een eerste activiteit in het kader van 
‘100 jaar voetbal in Kerkrade’. 


