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Evenementen in Kerkrade-West 
 
Zaterdag 22-06-2013: NK Wielrennen 
Zondag 23-06-2013: NK Wielrennen 
Zondag 23-06-2013: 12.00 Wijkconcert St. Caecilia 
Maandag 24-06-2013– vrijdag 28-06-2013: Schoolfeesten 
d’r Durpel, St. Martinusstraat 
Donderdag 27-06-2013: 14.00-20.00 Schoolfeest de Schakel 
Donderdag 27-06-2013: 16.00-23.00 Schoolfeest Doorkijk 
Zaterdag 29-06-2013: 13.00-24.00 Foolmoon dance-event 
Slakbeemden 1 
Zondag 30-06-2013: 10.00-16.00 Kunst in de tuin Botanische 
tuin 
Zondag 30-06-2013: 13.00-23.00 Famous dance festival Ter-
rein Slakbeemden 1 Famous bv 
Donderdag 4-07-2013: Opening WMC Parkstad Limburg 
Stadion WMC 
Zondag 7-7-2013: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZoo 
GaiaZoo Restaurant 
Zaterdag 13-07-2013: Stoomtrein jubileum dagen ZLSM 
Zondag 14-07-2013: Stoomtrein Jubileum dagen ZLSM 
Zondag 21-07-2013: 10.00-17.00 Engelse fair Botanische tuin 
Zondag 21-07-2013: 13.00-13.15 Presentatie Imker kinder-
boerderij GaiaZoo 
Zondag 28-07-2013: Sluiting WMC Parkstad Limburg Stadi-
on WMC 
 

 
 
Wereldtuinen Mondo Verde 
 
De Wereldtuinen van Mondo Verde zijn uniek voor Europa. 
Hier bezoekt u de mooiste plekjes van de wereld ... in één dag! 
En onderweg geniet u van de mooiste bloemen en meeste 
bijzondere planten. 
Begin uw wereldreis in de Tropen met haar kleurrijke (vo-
gel)jungle, loop dan door naar Italië waar u de Trevifontein 
kunt bewonderen en vervolg uw weg via Japan en China door 
naar Australië en Oostenrijk. En vergeet onderweg vooral niet 
een bezoek te brengen aan de grootste vogelvolière van Euro-
pa! 
Via Rusland en het Foliesbos kunt u op de Via Roma links 
richting de woestijn, het Alcazar, de Portugese Paleistuinen en 
Marokko naar het indrukwekkende Moorse Alhambra lopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Of u kiest de route via Engeland, met haar indrukwekkende 
waterpartijen en sfeervolle cottage, om uiteindelijk ook uit te 
komen in het Alhambra waar u kunt genieten van een hapje en 
een drankje.  
 
Vrijwel elke week vinden er opnames plaats door TV-zenders 
en worden er in het park opnames gemaakt voor muziekclips 
en toeristische promotiefilmpjes. 
23.06.2013: Drumfanfare & Majorettenkorps Parcifal 
29.06.2013: Koor Cardinal Heerlen 
01.09.2013: Koor Voyage 
Gedurende het hele hoogseizoen zijn er muzikale optredens en 
opnames van landelijke en euregionale TV-zenders en radio-
stations. Ook staan er veel opnames gepland voor films, do-
cumentaires, reportages, muziek- en videoclips. Het is altijd 
leuk om te zien hoe zo'n opname in zijn werk gaat. 
 

 
 
GaiaZOO is jarig 
 
De Zuid-Limburgse dierentuin werd acht jaar geleden officieel 
voor publiek geopend. In deze periode heeft GaiaZOO al de 
nodige hoogtepunten meegemaakt. Met ondertussen al ruim 
100 diersoorten, gemiddeld 100 geboortes per jaar en 450.000 
bezoekers op jaarbasis timmert GaiaZOO hard aan de weg. In 
acht jaar tijd heeft de Zuid-Limburgse dierentuin een promi-
nente plek in de dag-attractie-wereld veroverd, wat dit jaar 
werd bekroond met de titel ANWB’s Leukste Uitje van Neder-
land. Dankzij de steun van alle Gaia-fans en de bewoners van 
Kerkrade kan de dierentuin steeds meer groeien.  
 
Honing slingeren 
 
Op zondag 16 juni zal de imker om 13.00u in het KraaienNest 

(boven de winkel) zijn honing 
‘slingeren’ – honing die door de 
bijen in GaiaZOO is geprodu-
ceerd. 
De honing wordt diezelfde dag 
in de ochtenduren door de im-
ker geoogst. Om 13.00u zal de 
imker de honing gaan slingeren. 
Bezoekers kunnen in het Kraai-
enNest komen kijken hoe ho-
ning wordt ‘gemaakt’ en de 
imker vertelt over het belang 
van bijen voor de natuur. 
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Repareer mee in het Repair Café  
 
In Nederland worden ontzettend veel spullen weggegooid. 
Ook producten waar niets mis mee is en die na een eenvoudige 
reparatie weer jaren te gebruiken zijn. Met het oog op duur-
zaamheid en de huidige crisis, is repareren het betere alterna-
tief voor weggooien. Op zaterdag 22 juni 2013 vindt daarom 
in Discovery Center Continium te Kerkrade een Repair Café 
plaats. In samenwerking met Repair Café Parkstad Limburg 
organiseert het Continium deze bijeenkomst, waarin iedereen 
met een kapot product van harte welkom is om dit (samen) te 
repareren. Het Repair Café  duurt van 13.00 tot 16.30 uur en is 
gratis toegankelijk. Door vooraf de gewenste reparatie aan te 
melden via repaircafeparkstadlimburg@gmail.com, is de kans 
groter dat specifiek benodigd materiaal voor een reparatie ook 
aanwezig is. 
 

 
 
Pleinconcert Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide 
met medewerking schooljeugd 
 

Op zondag 23 juni verzorgt de Kon. Harmonie 
Sint-Caecilia om 12.30 uur een (mini)concert op 
het Plein in Spekholzerheide bij de nieuwe Ba-
sisschool De Spoorzoeker (bij de overweg). 
Als een soort voorproefje op de opening van de 

school in het najaar maakt de harmonie bovendien eerst een 
muzikale rondgang door de wijk/het dorp. De schoolkinderen 
hebben hiervoor speciale Spoorvlaggen gemaakt. Een en ander 
vindt plaats op initiatief van de nieuwe voorzitter Will 
Kroonen en voormalig lid en kunstenares Petra Kaiser; bij het 
recente jubileumconcert is o.a. gesproken over de noodzaak 
om dicht bij de eigen gemeenschap te blijven, om gezamenlij-
ke activiteiten op te zetten om vooral tegemoet te komen aan 
de behoefte aan kleine initiatieven waarbij de eigen gemeen-
schap betrokken is. 
Er is gezorgd voor zitplaatsen en natuurlijk is er koffie, zodat 
er met medewerking van de weergoden een heerlijke ouder-
wetse muzikale zondag ontstaat. 

 
 
Net om dat ene hoekje . . .  
 
Als mensen op vakantie gaan, wordt alles uit de kast getrok-
ken om er een geslaagde vakantie van te maken. Dit kan ook 
voor de mensen die naar ‘Hinterhausen’ gaan. Want voor die 
mensen die thuis blijven, is er in het allereerste weekend van 
de zomervakantie een leuk evenement dat voor ieder wel wat 
te bieden heeft. Houdt u van muziek? Houdt u van gezellig-
heid? Houdt u van natuur of kunst? En dat op loopafstand? 
Kom dan op zondag 30 juni naar de Botanische Tuin, net om 
het hoekje van de kerk in Terwinselen. Daar vindt van 10.00 
tot 17.00 uur de kunstmarkt ‘Kunst in de Tuin’ plaats. 
Tientallen kunstenaars zullen voor het eerst deelnemen. Zo zal 
de best gewaardeerde kunstenaar van de Regionale Kunstdag 
in Brabant met haar uitbundige mozaïeken acte de presènce 
geven evenals de maker van de 8,5 meter hoge Triade in Stein, 
een deelneemster aan een van de meest prestigieuze glasexpo-
sities in Nederland ‘Glas in historisch licht‘ en een edelsmid 
uit Castenray met prachtige sieraden voor o.a. gelaryngecto-
meerden. Maar ook werken van Kerkraadse kunstenaars zoals 
Karin Lennartz, Paul Luyten, Miriam Mommertz, Ute Schnei-
der, Sibilla Schultz en Wilma Vanderheijden zijn die zondag 
te bewonderen. 
 

 
 
Daarnaast kunt u live-optredens bijwonen van het internatio-
nale Strijkkwartet Verano, Accordeonvereniging Accordia, 
contactjongleur Toine, Drumband Vriendenkring Limbricht, 
Fluit- en tamboerskorps ODEON en de organiserende Mu-
ziekvereniging St. Callistus.  
Verwen uzelf met een dagje kleur, geur en geluid en maak 
kennis met 'Kunst in de Tuin' op zondag 30 juni. U kunt, 
onder het genot van een kopje koffie met Limburgse vlaai van 
de plaatselijke bakker, genieten van kunst met al zijn veelzij-
dige facetten èn de Botanische tuin voor de bescheiden entree-
prijs van 4 euro! www.kunstindetuin.com 
 
Op reis door GaiaZoo 
 
De 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 
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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! 
Wanneer: 7 juli 2013 (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 
 
De Stoomtrein Jubileum Dagen 
 

In ons jubileumjaar, waar-
in we vieren dat onze 
stichting 25 jaar bestaat, 
maken de traditionele 
Stoomtreindagen plaats 
voor 'De Stoomtrein Jubi-
leum Dagen op 13 en 14 
juli 2013. 
Ons programma bestaat uit 

een intensieve dienstregeling over de Miljoenenlijn, een mate-
rieelshow, voetplaatritten, veel kinderattracties, een uitgebreid 
muziekprogramma, speciale kinderprogramma's voor onze 
jongste reizigers. Daarnaast krijgen we medewerking van 
Stoomgroep Limburg, het Nederlands Mijnmuseum, colle-
gamuseumbanen uit het land en diverse historische verenigin-
gen.  
 

 
 
Evenementen Abdij Rolduc 
 
t/m 28 juni Expositie Fotokring Echt 
Een expositie met werken van de leden van de Fotokring Echt, 
een kring van beginnende en gevorderde fotografen. De expo-
sitie is dagelijks gratis te bezichtigen in de kruisgangen van 
Abdij Rolduc.  
22 & 23 juni: NK Wielrennen in Kerkrade 
NK Wielrennen Kerkrade. Abdij Rolduc ligt midden in het 
parcours, DE plek voor mooie beelden met hemels uitzicht op 
het Duivels Bosch! 
Woensdag 24 en 31 juni om 16:00 uur en zondag 21 en 28 
juni om 10.30 uur Historische rondleiding Abdij Rolduc. 
Samen met een gids bezoekt u o.a. de Abdijkerk met crypte, 
de Rococo-bibliotheek en de Bisschopszaal. Na afloop van de 
rondleiding is een drankje in onze sfeervolle hotelbar inbegre-
pen. Prijs € 6,50 p.p. incl. consumptie.  
Aanmelden tot uiterlijk een dag voor aanvang van de rondlei-
ding aan via onze receptie  (T: 045-5466888) of stuur een e-
mail naar receptie@rolduc.com. 
Zaterdag 6 en zondag 7 juli: beeldenexpositie 
Op 6 en 7 juli verandert het buitenterrein van Abdij Rolduc in 
één grote beeldentuin. In samenwerking met Heidefeld Galerie 

uit Krefeld exposeren diverse kunstenaars hun beelden en 
sculpturen op het voor- en achterplein.  
 

 
 
Zondag 7 juli open dag “Open Monument van de Maand” 
Samen met de Baalsbruggermolen en Burg Rode is Abdij 
Rolduc deze maand  het “Open Monument van de Maand”. 
Dit is een extra (gratis) open dag waarbij men de historische 
ruimtes kan bezoeken. Entree: gratis. Tijden: 10:00-17:00 uur. 
7 juli t/m 31 augustus: expositie “Panorama van Gods 
Liefde” Drie hedendaagse iconenschilders exposeren ca. 70 
iconen in onze kruisgangen. Expositie is dagelijks gratis te 
bezichtigen in de kruisgangen van Abdij Rolduc.  
Zondag 14 juli: WMC concert “Master meets Talent” 
Concert in onze abdijkerk in het kader van het Wereld Muziek 
Concours met o.a. Marcel Verheggen (orgel) en Madara Beh-
mane (dwarsfluit). Werken van Vivaldi en Bach op het Ver-
meulen-orgel en composities van Liszt, Martin en Escaich op 
het Klais-orgel. Aanvang: 16.00 uur, entree: € 10,00. 
 

Abdij Rolduc Heyendallaan 82 6464 EP Kerkrade 
www.rolduc.com  
 

 
 
Toeslagen Belastingdienst 
 
In Nederland kennen we diverse toeslagen, waarvan de meest 
bekende de huur- en zorgtoeslag zijn. 
Maar het is duidelijk geworden dat veel mensen onbekend zijn 
met de spelregels van alle toeslagen, budgetten en kortingen 
die van toepassing zijn.  
Via de website www.toeslagen.nl kunt u zelf uw persoonlijke 
pagina bekijken welke toeslagen aan u zijn toegekend en de 
bedragen die maandelijks aan u worden uitbetaald. Tevens 
kunt u hier wijzigingen doorgeven zoals verhuizing, wijziging 
inkomen etc. Om in te loggen heeft u een digid-code nodig.  
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Mocht u door de bomen het bos niet meer zien of vragen heb-
ben omtrent toeslagen en uw persoonlijke situatie, kunt u mij 
per e-mail uw vragen stellen en zal ik deze voor u beantwoor-
den. Het e-mail adres is: marion-budgetcoach@outlook.com. 
Marion Bohmermann  
Vrijwillig budgetcoach Impuls Kerkrade 
 
Wandelen in Kerkrade 
 

De nieuwe wandelgids in de reeks wandelen in 
Kerkrade is gratis verkrijgbaar bij: Continium 
Kerkrade, Bibliotheek Kerkrade, Bibliotheek Aker-
straat, Postkantoor Graverstraat, Botanische tuin, 
Abdij Rolduc en Stadskantoor Markt. 
 

 
Tariefwijziging postzegels 
 
PostNL voert per 1 augustus 2013 verschillende tariefwijzi-
gingen door. De verwachte volumedaling van 8 -10% per jaar 
maakt het noodzakelijk naast ingrijpende kostenbesparingen 
ook de tarieven te verhogen. PostNL bespaart zelf maximaal 
op de kosten met een reeks ingrijpende reorganisaties van het 
Nederlandse postbedrijf. Om een goede postbezorging te kun-
nen blijven bieden die ook in de toekomst kostendekkend en 
betaalbaar blijft, is echter een verdere tariefverhoging onver-
mijdelijk.  
Vanaf 1 augustus 2013 gelden de volgende basistarieven voor 
de postzegel: 
Basistarief Nederland: € 0,60  
Basistarief voor brieven in Europa: € 0,96  
Basistarief voor brieven met bestemming Wereld: € 1, -  

 


