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Evenementen in Kerkrade-west 
 
Zaterdag 20-07-2013: 14.00- Mars- en showwedstijd Park-
stad Limburg Stadion WMC 
Zondag 21-07-2013: 12.00- Mars- en showwedstrijd Parkstad 
Limburg Stadion WMC 
Zondag 21-07-2013: 10.00-17.00 Engelse Fair Botanische 
tuin 
Zondag 21-07-2013: 13.00-13.15 Presentatie Imker GaiaZoo 
Kinderboerderij 
Woensdag 24-07-2013: 13.00- Wandelen Anstelvallei IVN 
Zaterdag 27-07-2013: 14.00- Mars- en showwedstrijd Park-
stad Limburg Stadion WMC 
Zondag 28-07-2013: 12.00- Mars- en showwedstrijd Parkstad 
Limburg Stadion WMC sluiting 
Zondag 4-8-2013: 10.00-18.00 Afrikadag GaiaZoo 
Zondag 4-8-2013: 12.00-13.00 Op reis door GaiaZoo 
Zaterdag 17-08-2013: 12.00-23.00 Castle of Love dance 
Kasteel Erenstein Castle of Love 
Zondag 18-08-2013: 12.00-23.00 Castle of Love dance Kas-
teel Erenstein Castle of Love 
Zondag 18-08-2013: 13.00-13.15 Presentatie Imker GaiaZoo 
kinderboerderij 
 
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. 
In juli en augustus gratis te bezichtigen. 
 
Over de kunstenaars: 
Jan Verdonk uit Amsterdam is afgestudeerd theoloog en ama-

teurschilder. In 1991 volgde hij 
in Athene les in het schilderen 
van iconen bij Meester Neoklís. 
Van hem leerde hij onder meer 
de oude Kretenzische schilder-
techniek uit de 15de en 16de 
eeuw. Sinds 2001 geeft Ver-
donk zelf les in het icoonschil-
deren. Inmiddels heeft hij elk 
jaar circa 100 leerlingen onder 
zijn hoede. Verdonk is zelf 
Orthodox Christelijk. Hij heeft 
in de Griekse kerk van Amster-
dam zeven jaar als koorlid en 

twee jaar als voorzanger gediend. Jan Verdonk wordt gezien 
als Nederlands beste icoonschilder en autoriteit in het icoon-
schilderen volgens de Kretenzische techniek. 
Louis van Veen raakte gefascineerd door iconen tijdens een 
bezoek aan het Benedictijnerklooster in Chevetogne ( België). 
De schoonheid en rust die de iconen en muurschilderingen bij 
hem teweeg brachten, hebben Van Veen ertoe gebracht om 
meer  te weten te komen  over het ontstaan en de opbouw van 
 iconen. Sinds 2003 volgt hij cursussen bij Jan Verdonk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees Rietveld is sinds 2004 leerling bij Jan Verdonk. Behalve 
het religieuze aspect van de afbeeldingen en het schilderen 
zelf, geeft de ontspanning van het schilderen hem een gezonde 
balans. Sinds twee jaar geeft Kees Rietveld zelf ook les aan  
belangstellenden binnen zijn eigen parochie (Claraparochie in 
het bisdom Rotterdam). Daarmee brengt hij zijn liefde voor 
het onderwerp, de schoonheid van de afbeeldingen én de van 
Jan geleerde vaardigheid over op een volgende generatie 
icoonschilders. 

 
Engelse Fair in de Botani-
sche tuin Kerkrade 
 
Een heerlijk dagje Engeland in 
een prachtige Engelse land-
schapstuin. 
Op zondag 21 juli 2013 start de 
bijzonder sfeervolle Engelse 
Fair in de Botanische Tuin in 
Kerkrade. Het tuinevenement 
staat geheel in het teken van 
Engeland. 
En voor de liefhebbers van 

Engelse, Schotse en Ierse muziek is er bovendien speciaal live 
muziek van de Irish and Scottish session band Muir Làn uit 
Maastricht. Het repertoire van deze band bestaat hoofdzakelijk 
uit traditionele Ierse en Schotse muziek, zowel instrumentaal 
als ballads en folksongs. 
Om 10.00 uur begint de Fair. 
Er is een bijzonder aanbod Engels antiek en porselein, exclu-
sief glas- en zilverwerk, plaids, kilts en country-artikelen, 
potterie- en bloemdecoraties, tuin- en interieur accessoires en 
heerlijke home-made lekkernijen. Speciaal voor de kinderen 
zullen er enkele jonge schaapjes op de Engelse Fair aanwezig 
zijn. Kortom teveel om op te noemen.  
 

 
 
Mars & Show spektakel van start in Kerkrade-West 
 
In het zonovergoten Parkstad Limburg Stadion gingen zater-
dag 13 juli maar liefst meer dan 20 mars- en showbands de 
strijd met elkaar aan. Deelnemers uit Nederland, België en 
Duitsland betraden het gras om kunsten te vertonen aan het 
publiek en uiteraard aan de jury.  Mars- en Showband Jubal uit 
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Dedemsvaart had de eer om de wedstrijddag te openen en de 
toon te zetten voor de rest van de dag. Alle deelnemers bleken 
van een hoog niveau en lieten ieder op geheel eigen wijze zien 
waar hun kwaliteiten lagen. Bicycle Showband Crescendo uit 
Opende toonde wederom geweldige multi-task vaardigheden, 
al muziek makend op de fiets. Showband Corio uit Heerlen 
was de groep die het minst ver hoefde reizen en had dan ook 
veel fans meegebracht. Fanfarenzug Potsdam sloot de dag 
volmaakt af met een strak geregisseerde choreografie. Zij 
werden niet voor niets dagwinnaar. 
Het publiek is deze openingsdag van de Mars- en Showwed-
strijden niets tekort gekomen. De deelnemers kregen het pu-
bliek moeiteloos mee, wat regelmatig resulteerde in daverend 
applaus en oorverdovend gejuich vanaf de tribune. Met name 
de showbands zorgden voor een spektakel waar de toeschou-
wers hun vingers bij aflikten. 
De Mars- en Showwedstrijden zijn, met dit eerste van de drie 
weekenden, kortom op geweldige wijze ingeluid! 
Zaterdag 20 en zondag 21 juli en het weekend van zaterdag 
27 en zondag 28 juli is er weer volop gelegenheid te genieten 
van het echte WMC. 
 

 
 
Presentatie imker in GaiaZoo op 21 juli 
 
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: 21 juli 2013 Tijdstip: Van 13.00 tot 13.15 uur 
Start:KinderBoerderij, vakwerkhuisje bij de schapen. 
 
 
Tijdens WMC wandelen door de Anstelvallei. 
 
Op woensdagmiddag 24 juli gaat IVN Kerkrade wandelen 
met de gasten van het W.M.C. en natuurlijk ook andere be-
langstellenden.  
Deze wandeling wordt gelopen door de Anstelvallei. Het 
wordt een wandeling van max. 2 uur en we starten om 13.00 
uur vanaf de parkeerplaats nabij kasteel Erenstein. We lopen 
deze woensdag weer een andere lus, dus ga weer lekker mee.  
 

De wandeling gaat altijd door. Aanmelden hoeft niet en er zijn 
geen kosten aan verbonden. Meer informatie : 
www.ivn.nl/afdeling/kerkrade 
 

 
 
Afrikadag in GaiaZoo op 4 augustus 
 
Diverse natuurbehoud stichtingen laten zien wat voor werk ze 
doen om de Afrikaanse wilde hond, cheeta en chimpansee te 
beschermen. 
 
Wanneer: 4 augustus 2013 Tijdstip: Van 10.00 tot 18.00 uur 
Start: GaiaZOO - Leeuw 
Bij Yaka African Art kun je een mooi Afrikaans beeldhouw-
werk kopen. Laat je informeren over het recyclen van mobiele 
telefoons ter bescherming van de gorilla. Speciaal op deze dag 
(vanaf 13:00 uur): proef knapperig gebakken insecten, een 
belangrijke en duurzame eiwitbron in Afrika! 
 
Doel: Net zoals voorgaande jaren zal er ook dit jaar een Afri-
kadag plaats vinden. GaiaZOO staat dan geheel in het teken 
van Afrika en het behoud van Afrikaanse dieren. In de gebie-
den Rainforest en Savanna zullen diverse stichtingen de be-
zoekers van GaiaZOO inlichten over het behoud van dieren 
zoals de cheeta, leeuw, chimpansee en de Afrikaanse wilde 
hond. 
 

 
 
Disney’s film Chimpanzee in Gaia Theater 
 
In samenwerking met het Jane Goodall Instituut en Disney, 
vertoont GaiaZOO op zondag 4 augustus, tijdens de Afrika-
dag, de waargebeurde film “Chimpanzee” in het Gaia-Theater. 
 



WESTERNIEUWS | Juli 2013 3 

De film vertelt het levensverhaal van de speelse en nieuwsgie-
rige chimpansee Oscar. De jonge verliest zijn moeder, waar-
door hij aan zijn lot over gelaten lijkt… totdat een verrassende 
bondgenoot zijn leven voorgoed verandert. Deze ontroerende 
film, die je meeneemt naar de dichte bossen van centraal Afri-
ka, is ingesproken door Carice van Houten. 
 
Wanneer: zondag 4 augustus, tijdens de Afrika-dag 
Waar: GaiaTheater in de DinoDome van GaiaZOO 
Prijs: gratis voor ZOO-bezoekers 
Zaal open: 16.15 uur 
Aanvang film: 16.30 uur 
Einde: 18.00-18.15 uur 
 

 
 
Zichtbare schakels  
 
In Spekholzerheide, Gracht, Kaalheide en Terwinselen kunt u 
ons, de Zichtbare Schakels, tegenkomen. Wij zijn wijkver-
pleegkundigen met een verbindende functie. Wij verlenen niet 
alleen zorg in de wijk, maar zijn tevens het vaste aanspreek-
punt voor bewoners, huisartsen en andere professionals.    
 
Als bewoner kunt u bij ons terecht met al uw vragen over 
gezondheid, veiligheid en wonen. U hoeft geen indicatie te 
hebben voor zorg. Wij  kijken samen met u welke ondersteu-
ning of voorzieningen u kunnen helpen. Zo nodig verwijzen 
wij u door naar de juiste (zorg)instantie. Maar ook als u zich 
zorgen maakt om iemand in de buurt, bijvoorbeeld omdat 
hij/zij vereenzaamt, er sprake is van verwaarlozing of andere 
problemen, kunt u dit bij ons  aangeven. Wij schuiven bij u 
thuis aan voor een kosteloos keukentafelgesprek! 
 
Zichtbare schakel wijk Gracht en Spekholzerheide 

Khalid Lachker 0643364467 
 
Zichtbare schakel wijk Kaalheide  en Terwinselen 
Boukje Bakker 0614608086 
 
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: 4 augustus 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. 
 
Ook als je regelmatig een bezoek brengt aan GaiaZOO bete-
kent deze rondleiding een bijzondere verrijking van je bezoek! 
 
Help de natuur! 
Deelname aan deze rondleiding is gratis, maar een kleine bij-
drage wordt zeer op prijs gesteld. 
Het geld komt via het Gaia Nature Fund, de natuurbe-
houdstichting van GaiaZOO, ten goede aan de bescherming 
van bedreigde dieren wereldwijd! 
 
Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder deed! 
 
 
Spectaculaire outdoor beleving in Snowworld Out-
door 
 
Klim via touwladders en hangbruggen van paal naar paal, race 
met de Alpine Coaster en suis langs de bijna 1000 meter lange 
Ziplines naar beneden. Alle onderdelen zijn geschikt voor jong 
en oud, sportief en recreatief, maar ook geschikt voor de pro-
fessionele klimfanaten. Het klimpark is het grootste park van 

Europa en door gebruik te 
maken van de natuurlijke 
hoogteverschillen van de 
voormalig steenkolenberg 
(Wilhelminaberg) is het 
klimpark nog sensationeler. 
Minimale lengte  
Voor de kinderen geldt dat 
het park toegankelijk is vanaf 
6 jaar met een minimale 
lengte van 1.20 meter én 

onder begeleiding van een klimmende volwassene. Vanaf 1.40 
meter is het Outdoor Park vrij toegankelijk. 
 
Alpine Coaster 
Neem plaats in de Alpine Coaster voor een spectaculaire, 
zinderende afdaling. De Coaster Carts brengen u in een mum 
van tijd naar de top van de Wilhelminaberg waar u in duize-
lingwekkende vaart weer afdaalt. Spannend is ook de 360° 
bocht waar u maar liefst tien meter boven de grond hangt. 
Kinderen vanaf 8 jaar mogen zelfstandig afdalen in de Alpine 
Coaster.  
 
Adventure park 
Het Adventure Park bestaat uit 34 Noorse boomstammen, met 
een hoogte tot tien meter. De bomen zijn verbonden op twee 
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niveaus, waardoor er vier uitdagende routes bestaan. Klimmen 
en klauteren over touwen, planken, palen en obstakels was nog 
nooit zo spannend, want door het hoogteverschil van de steen-
kolenberg is het allemaal nog veel uitdagender. 
 
Adventure bridge 
Vanaf het startplateau bedwingt u allereerst de 45 meter lange 
Adventure Bridge. Na deze eerste hindernis gaat uw tocht 
verder naar één van de hoogste punten van Nederland, over 
een parcours met 20 uitdagende en gevarieerde hindernissen. 
Wanneer u bij het eindpunt aankomt heeft u een uniek uitzicht 
over de Euregio. 
 
Ziplines 
Nadat u de Adventure Trail hebt afgelegd wilt u natuurlijk ook 
weer beneden komen. Dat gaat heel gemakkelijk met de 
Ziplines. Volledig gezekerd beklimt u de eerste houten tipi, 
waarna het avontuur van start gaat. De zes tipi's zijn met el-
kaar verbonden door tokkelbanen. Met snelheden tot 50 kilo-
meter per uur zijn de afdalingen vooral erg spannend  

 
 
Word jij onze Stoomtrein Conducteur deze zomer? 

 
 
Op zoek naar een gezellig dagje uit met je hele familie? 
Word dan onze stoomtrein-conducteur voor een dag bij de 
Miljoenenlijn.  
 
Voor onze jongste reizigers, in basisschoolleeftijd, organiseren 
wij op alle rijdagen in de zomervakantie het kinderprogramma 
‘Op Conducteursavontuur langs de Miljoenenlijn’. Kinderen 
in het bezit van een geldig plaatsbewijs kunnen, zonder te 
reserveren, kosteloos deelnemen aan dit speciale kinderarran-
gement, dat gecombineerd kan worden met elke treinrit. 
 

 
 
Onze Miljoenenlijn 
Een uitzonderlijk spoortraject dwars door Nederlands mooiste 
landschap. Wij houden met meer dan 200 vrijwilligers onder 
de vlag van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij dit 
unieke erfgoed al 25 jaar in stand. Wij zorgen er voor, dat een 
rit met onze trein of een bezoek aan ons station, emplacement, 
werkplaats en de verschillende evenementen een onvergetelij-
ke belevenis is. Maar dat niet alleen: met een bezoek draag je 
bij aan ons ideaal om dit bijzondere Limburgs erfgoed levend 
te houden. 
 
Zomervakantie 
In de zomervakantie rijden we onze vaste dienstregeling op 
woensdag, donderdag en zondag. Je kunt zonder reservering 
instappen op alle stations langs het traject en een kaartje kopen 
aan het loket van station Simpelveld en Valkenburg of bij de 
conducteur in de trein. 
 
Compleet dagje uit! 

Een rit met de stoomtrein 
laat zich uitstekend combi-
neren met een bezoek aan 
een van de bijzondere attrac-
ties langs het traject, zoals 
GaiaZOO Kerkrade of 
Discovery Center Continium 
in Kerkrade of de Fluwee-
lengrot, Steenkolenmijn of 
pretpark De Valkenier in 
Valkenburg aan de Geul. Of 
stap onderweg bij een van 
de kleine halteplaatsen uit 
en maak een prachtige wan-
deling door het heuvelland 
naar de volgende halteplaats 

om daar je reis per stoomtrein weer te vervolgen. Bij aanschaf 
van je treinkaartje ontvang je een reisgids met kortingsbonnen 
voor diverse andere attracties langs ons traject. Dan wordt het 
heel aantrekkelijk combineren! 
 
Presentatie imker 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.  
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Zelfscan bij JUMBO-winkel in Kerkrade-
Carboonplein 

Klanten nog beter van dienst met nieuwe service 
Nog vlotter winkelen en tijdens het boodschappen doen 
precies bijhouden hoeveel je uitgeeft. Dit is sinds woensdag 
10 juli  mogelijk bij de Jumbo winkel aan het Carboon-
plein 6 in Kerkrade. Klanten kunnen dan gebruik maken 
van een uniek zelfscan systeem, waarmee ze hun bood-
schappen zelf kunnen scannen.  

“Dit scheelt klanten van Jumbo tijd én het is gemakkelijk, 
omdat ze tijdens het winkelen al boodschappen kunnen inpak-
ken in een krat of tas. Bovendien toont de handscanner een 
overzicht van het totaalbedrag van de aankopen”, legt filiaal-
manager Maurino Geurts uit. Het bijzondere van het zelfscan 
systeem bij Jumbo is volgens hem dat in tegenstelling tot 
andere supermarkten, de klant met de zelfscan toch afrekent 
bij een caissière. “Zo blijft de persoonlijke service, die we bij 
Jumbo zo belangrijk vinden, behouden.”  
 
Het systeem van Jumbo onderscheidt zich omdat een klanten-
pas niet nodig is. Bij gebruik van zelfscan kan de klant zowel 
met contant geld of met pin afrekenen. Met behulp van de 
scanner kunnen klanten van Jumbo sneller boodschappen 
doen.  
 
Service 
Geurts benadrukt overigens dat het gebruik van zelfscan vol-
ledig vrijwillig is. “Wie gewoon op de traditionele manier bij 
de kassa wil afrekenen, kan vanzelfsprekend op die manier 
boodschappen blijven doen. Maar we vinden het wel leuk als 

klanten het een keer proberen. Dan kunnen ze ervaren dat 
boodschappen doen met behulp van de scanner nog leuker en 
sneller is. Onze medewerkers staan altijd klaar om klanten te 
helpen met de uitleg van het nieuwe systeem.”  
 
Snel en eenvoudig 
De scanner is snel en eenvoudig te bedienen. De klant pakt 
hem mee bij de ingang van de winkel. Met één druk op de 
knop kan het apparaat worden bediend, de gescande artikelen 
kunnen direct in de boodschappentas worden gestopt. Om af te 
rekenen geeft de klant de handscanner af bij de caissière. Die 
leest de scanner leeg en rekent af met de klant. Het afgelopen 
jaar is het zelfscan-systeem in diverse Jumbo winkels uitge-
rold en de gebruikers zijn zeer enthousiast.  
 

 
 
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 toernooi is breed van opzet. Konden vorig jaar alleen 
inwoners uit Kerkrade en Herzogenrath deelnemen, dit jaar is 
de inschrijven open voor alle belangstellenden. Bovendien is 
het Eurode Open niet alleen bedoeld voor clubschakers, maar 
ook voor jeugd- en thuisschakers. Er wordt gespeeld in vier 
ratinggroepen en in twee jeugdgroepen (tot 12 jaar en tot 16 
jaar). Daardoor is het voor schakers van diverse niveaus inte-
ressant om aan het toernooi deel te nemen.  
 
Interessante prijzen 
Tijdens het toernooi van dit jaar zijn er interessante prijzen te 
winnen. Er is een totaal prijzengeld van meer dan duizend 
euro beschikbaar. Voor jeugdspelers zijn er bekers en medail-
les te winnen. Thuis- en hobbyschakers spelen in aparte groe-
pen. Ook voor hen zijn er leuke prijzen beschikbaar. Het in-
schrijfgeld bedraagt € 7,- voor volwassenen en € 3,50 voor 
jongeren tot 16 jaar, inclusief een broodje en een consumptie. 
Het Eurode Open Schaaktoernooi begint op zaterdag 14 sep-
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tember om 13.00 uur en eindigt rond 19.00 uur. Aanmelden 
kan tot 7 september via eurode@svkerkrade.nl of telefonisch 
via 0617566140.  

Toneelvereniging Frohsinn 

Zoals bekend zijn de gebruikelijke voorjaarsproducties 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 beroepen, dubbel-
levens enz. Genoeg ingrediënten voor een vrolijke en onbe-
zorgde 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 ver-
krijgbaar via o.a. Kantoorboekhandel Schreurs (Graverstraat 
68). Reserveren via e-mail: frohsinn1904@hotmail.com of 
telefonisch via 06-38321176. 

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 Miljoenenlijn. 
In de herfstvakantie van 18 t/m 20 oktober komt Thomas en 
de dikke Controleur 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 voor 31 augustus je tickets on-
line en ontvang 20% korting. Bezoek snel onze webshop 
www.zlsm.nl. 
 

 
 

 


