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Evenementen in Kerkrade-West 
 

Zaterdag 23-03-2013: 20.00-23.00 
Dialekoavend Gemeenschapshuis 
Heilust Wauwel  
Zondag 24-03-2013: 10.00-13.00 
Buurtfeest Petrus Dorrstraat Buurt-
comite PD 
Woensdag 27-03-2013: 13.00 uur 
Jubileum wandeltocht CVO  
Zaterdag 30-3-2013: 09.30 uur 

Wandel je Fit parkeerplaats Winselerhof 
Maandag 01-04-2013: Paasontbijt GaiaZoo reserveren nood-
zakelijk! 
Maandag 01-04-2013: 12.00-17.00 Open dag Tennisvereni-
ging Dentgenbach 
Zondag 07-04-2013: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZoo - 
GaiaZoo restaurant  
Zaterdag 13-04-2013: Roda JC-Vitesse Parkstad Limburg 
Stadion 
Zaterdag 20-04-2013: L1 Gaiadag 
 

 
 
Paddentrek 
 

Het weer leek wel een herhaling te 
worden van verleden jaar. Weer 
een groene kerst en begin januari 
leek het wel lente. De sneeuwklok-
jes staken hun kopjes al boven de 
grond uit. Toch keerde koning 
winter ook nu weer terug. Er kwam 

een vorstperiode die ruim twee weken duurde; na een korte 
periode met hogere temperaturen weer een daling tot of onder 
het vriespunt. Maar uiteindelijk komt ook dit jaar weer het 
voorjaar. 
Als de gemiddelde temperatuur gedurende enkele dagen en 
nachten boven de 8º à 9º stijgt en het voldoende vochtig is, 
dan maken de amfibieën zich in de schemering op voor de 
jaarlijkse trek naar hun voortplantingswateren. Wij, leden van 
I.V.N.  afd. Kerkrade,  vragen  uw  aandacht  voor  deze  trek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al ruim 25 jaar zetten wij in de gemeente Kerkrade deze  
diertjes de straat over. Gedurende deze tijd waren het er meer 
dan 33000. 
 

 
 

In het moderne verkeer maken de amfibieën weinig kans om 
levend de overkant van de straat te bereiken. Veel mensen, 
ook kinderen, hebben verleden jaar geholpen. Fantastisch! 
Actieplaats: Langs de Haanraderweg, de Meuser- en Haanra-
derstraat. 
Als u ons wilt helpen, dit hoeft echt niet iedere avond, dan 
bent u van harte welkom! 
Deelname geschiedt altijd op eigen risico! 
In verband met de Arbowet is aanmelden, evenals het dragen 
van een reflecterend vest verplicht! Mocht u er geen hebben, 
dan kunt u een van ons lenen. 
Als laatste: een zaklamp, (latex) handschoenen en een emmer 
zijn erg handig. 
Informatie: Ger Jacobs tel.045-5416827 
             Arno Haanraats  tel.045-5458775 
 
Jubileum wandeltocht CVO 
 

Naar aanleiding van de positieve reacties op 
de lentewandelingen houden wij op woens-
dag 27 maart a.s. in het kader van het 60-
jarig jubileum van de C.v.O. wederom deze 
wandeling. Er is een wandelroute van 10 km, 
bestaande uit 2 gedeelten van elk ca 5 km 
gepland. De route is ook geschikt voor 

scootmobielen. Starttijd tussen 13.00 en 14.00 uur. 
Kosten € 6,00 inclusief soep/koffie en vlaai. 
Wandelt u mee? Schrijf u dan in bij een van inschrijfadressen. 
In Kerkrade-West zijn dat Drukkerij Schreurs, Graverstraat 68 
en C.v.O. Piet Schepers, Akerstraat 114. 
 
Wandel je Fit 
 
Een sportieve wandeling is een uitermate geschikte manier om 
meer te bewegen en gezond te blijven! 
Wandel je Fit is niet zomaar een gezellige wandeling met een 
groep. Tijdens de wandelingen wordt er aandacht besteed aan 
het uithoudingsvermogen, spierkracht  en de lichaamshouding. 
Onder begeleiding van een professionele wandeltrainer gaat u 
samen aan de slag om uw prestaties te verbeteren.  
Kortom: Wandel je Fit! 
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De Kennismakingswandeling  is op zaterdag 30 maart om 
9.30 uur. Deze duurt 1 uur en is gratis. Wij verzamelen op de 
parkeerplaats aan de Rouenhof, Kerkrade (nabij hotel Winse-
lerhof). Bij voldoende aanmeldingen start er per april een 
groep Wandel je Fit. Graag vooraf aanmelden. 
Denk aan goede kleding gericht op de weersomstandigheden 
en goed schoeisel.  
 
Voor aanmelden en/of informatie: 
Ouderenwelzijn Kerkrade 
Marianne Senden-Trags 
Tel: 045-5456351 
 

 
 
Paasontbijt Gaiazoo 31 maart en 1 april 2013  
 
Kom dit jaar op eerste en tweede Paasdag ontbijten en paasei-
tjes zoeken in GaiaZOO. 
Geniet samen met uw familie van een rijkelijk ontbijtbuffet, 
welke wordt geserveerd in de sfeervol gedecoreerde zalen van 
Hof van Gaia. De paashaas zal niet ontbreken en de kinderen 
mogen dan ook naar hartenlust zoeken naar de paaseitjes die 
de paashaas rondom het terras goed verstopt heeft. 
Maak na het ontbijt een prachtige paaswandeling langs ’s 
werelds mooiste dieren en geniet van het park in zijn mooie 
lentekleuren. Breng ook een bezoekje aan de kinderboerderij 
en laat uw kinderen lekker knuffelen met de geitjes. 
Kortom een heerlijk dagje genieten in GaiaZOO. 
 
Leeftijd            Prijs                Prijs abonnementhouders 
t/m 2 jaar  Gratis   Gratis 
3 t/m 9 jaar      € 24,50 p.p.  € 12,50 p.p. 
vanaf 10 jaar  € 29,50 p.p.  € 16,00 p.p. 
Prijzen zijn inclusief parkbezoek 
Parkeren: € 4,50 
 
Programma eerste & tweede Paasdag 31 maart & 1 april 
10.00 uur Ontvangst bij hoofdingang van GaiaZOO 
10.15 uur Verzamelen bij trefpunt in Limburg voor doorver-
wijzing naar zalen Hof van Gaia, Terra & Acacia. 
10.30 uur Ontbijt diverse broodsoorten, luxe vlees en kaaswa-
ren, zoet beleg, spek & ei, paaseieren, zoete lekkernijen, kof-
fie, thee, melk en chocomelk. 
11.30 uur De kinderen kunnen op het terras bij de DinoDome 
paaseieren gaan zoeken en deze verzamelen bij de paashaas 

welke ze eerlijk zal verdelen over alle aanwezige kinderen. 
Alle kinderen ontvangen tevens een chocoladehaasje. 
12.00 uur Eind van het paasontbijt. 
Iedereen kan het park op eigen gelegenheid bezoeken tot slui-
tingstijd. 
17.00 uur Sluiting GaiaZOO 
Reserveren verplicht. 
Reserveren kan via reserveringen@GaiaZOO.nl of via 045-
5676072. 
 

 
 
Mysterieuze branden in De Gracht 
 
Verschillende branden in de friture en het trefcentrum van 
Gracht, houden de Kerkraadse buurt bezig. Ze zijn aangesto-
ken, bevestigd de politie. Maar door wie? 
Was het werk van een stelletje vandalen of was het een voor-
opgezet plan van iemand die van het pand af wilde? De brand 
in het trefcentrum De Gracht en in de aangrenzende friture is 
het gesprek van de dag in de Kerkraadse buurt. Vast staat zo 
bevestigd de politie, dat het vuur is aangestoken. De eerste 
keer op 4 januari. de daders kwamen toen het pand van de 
achterzijde binnen en stichtte op 4 plaatsen brand en verlieten 
het pand. Dik twee weken later op 21 januari ging er een mo-
lotovcocktail tegen de deur van de leegstaande snackbar. op-
nieuw bleef de schade beperkt. Het gehele pand is sinds 4 
januari dicht. 
Heeft u tips in deze zaak dan kunt u deze (anoniem) melden 
bij: CED Forensic 010-4585222 
Voor de buurt Gracht betekent dit als over enkele maanden de 
basisschool sluit, dat het geen enkele buurtvoorziening meer 
over heeft. 
 
Open dag LTC Dentgenbach 
 
Op maandag  1 april organiseert de Tennisvereniging Dent-
genbach een Open Dag. U bent van harte welkom om op een 
leuke en vrijblijvende manier kennis te maken met de tennis-
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sport en de vereniging. Kom gerust eens een kijkje nemen en 
maak van de gelegenheid gebruik om na een hapje en een 
drankje een gratis proefles te nemen en u te laten informeren 
over onze club. 
Leeftijd vanaf 4 jaar 
 
Tennisvereniging LTC Dentgenbach ‘79 
Tunnelweg 86 
6468 EK  Kerkrade 
Telefoon 045-5459054 
 

 
 
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! 
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! 
Wanneer: 7 april 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. 
 

 
 
Voorjaarsproductie Frohsinn vooralsnog afgelast!!  
 
Toneelvereniging Frohsinn ziet zich helaas genoodzaakt om 
haar voor april 2013 geplande voorjaarsproductie uit te stellen. 
De klucht "Jesjtröpd in 't nets" zou worden gespeeld op 4 april 
(voor leden van de Centrale voor Ouderen), 6 april, 7 april, 10 
april, 12 april en 13 april 2013 in gemeenschapshuis ’t Heid-
sjer Tref aan de Patronaatstraat te Kerkrade. 

Door een zeer ongelukkige val van één van de hoofdrolspelers 
en persoonlijke omstandigheden van een andere hoofdrolspe-
ler kan de voor de eerste helft van april geplande voorjaars-
productie helaas niet doorgaan. Frohsinn beraadt zich nog op 
een manier om de voorstellingen later dit jaar alsnog doorgang 
te laten vinden. Zodra daar meer duidelijkheid over is, volgt 
nader bericht via de website www.kerkrade-west.nl.  
Iedereen, die reeds gereserveerd heeft, krijgt uiteraard per-
soonlijk bericht over het niet doorgaan van de uitvoeringen. 
Als Frohsinn een mogelijkheid ziet om de uitvoering alsnog 
later dit jaar gestalte te geven, worden bezoekers uiteraard in 
de gelegenheid gesteld om opnieuw te reserveren. Frohsinn 
vindt het heel spijtig, dat de vereniging deze beslissing heeft 
moeten nemen, maar ziet helaas op dit moment geen moge-
lijkheid om de voorstellingen in april doorgang te laten vin-
den.   
 

 
 
Omgaan met geld kun je leren 
 
De grootste boosdoener bij het ontstaan van schulden is niet de 
hoogte van het inkomen, maar de omgang met geld, zo blijkt 
uit een  Nibud-onderzoek in 2012. Mensen die moeilijk rond-
komen, houden hun administratie over het algemeen slechter 
bij. Verbazingwekkend, vindt u niet?  
Ondanks het feit dat veel mensen in onze huidige economie 
afhankelijk zijn van een uitkering of achteruitgaan in inkomen 
door ontslag, blijkt toch dat we niet zo goed weten waar we 
ons geld aan uitgeven. 
Weet u wat u maandelijks uitgeeft aan boodschappen of bij-
voorbeeld aan kleine uitgaven. 
Ik heb vorige maand mijn kleine uitgaven bijgehouden.  
Een tekenboekje voor mijn zoon, een cowboypak voor de 
carnaval, een aanbieding van het tijdschrift Bobo, die leuke 
plant bij de bloemenzaak enzovoort. De uitslag kwam neer op 
euro 171 en dan hebben we het nog maar over kleine uitgaven 
van nog geen 10 euro per stuk. 
Juist in deze tijd waar de term “schuldsanering” geregeld men-
sen raakt, indirect via familie of vrienden of direct omdat ze 
niet meer uit de schulden komen, zou je verwachten dat men-
sen hun geld met zorg uitgeven. 
Daarna maar even mijn TV-aanbieder in combinatie met tele-
foon en internet doorgenomen. De extra zenders die we krij-
gen door het PLUS-abonnement, worden amper bekeken. 
Door het pakket naar een BASIS-pakket om te zetten, betalen 
we 120 euro per jaar minder. Of betaalt u de extraatjes van de 
kinderbijslag? Een nadenker voor mensen met jonge kinderen.  
Een duur mobiel abonnement heb ik niet, velen van u mis-
schien wel want we willen toch allemaal de laatste 
smartphone, of niet? Bij het bedrijf SIMPEL, de reclame op 
TV zal u geregeld gezien hebben met de papegaai en de poes 
in beeld, bel ik nu 300 minuten per maand voor euro 7,50 en 
kan ik 100 sms’jes sturen voor euro 2,50. Totale kosten per 
maand: euro 10,- en daar kan ik totaal 5 uur voor bellen.  
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En dan de boodschappen. Elke maand pin ik euro 300 van 
mijn rekening en stop die in een aparte portemonnee. Mijn 
zoon en ik zijn geen grote eters maar willen wel beiden een 
goed stuk vlees of vis elke dag op ons bord. En met dit budget 
gaat het prima voor ons tweetjes. Bewuste keuzes in de bood-
schappen maak ik wel want kwaliteit van eten staat bij mij wel 
voorop. 
Kleding.  Iedereen wil er natuurlijk netjes bijlopen. 
De kledingzaken klagen en in mijn persoonlijke mening te-
recht. Het shoppen op internet heeft een enorme vlucht geno-
men en even surfen op internet loont zich wel degelijk. Vorige 
week heb ik van een bekend merk 3 winterbroeken, 2 pyja-
ma’s voor mijn zoontje en 2  t-shirts aangekocht voor euro 45. 
In de winkel had ik voor dit merk de tas met kleding niet ge-
kregen voor minder dan euro 178.  
U begrijpt de boodschap wel. Houdt u eens een maand bij wat 
u uitgeeft naast de vaste lasten.  
Het is allemaal een kwestie van de keuzes die je maakt. Maar 
als de schulden toenemen en uw inkomen niet, blijven er wei-
nig keuzes over meestal en dan gaat het  om het maken van de 
juiste keuzes. 
 
De bedoeling is om elke uitgave van Westernieuws een on-
derwerp te belichten die mensen kunnen helpen te besparen, 
beter inzicht te geven in hun financiële uitgaven of gerelateer-
de onderwerpen. 
Mocht u vragen hebben of graag een onderwerp belicht willen 
zien, laat het me weten via e-mail: 
Marion-budgetcoach@outlook.com. 
 
Vriendelijke groet, 
Marion Bohmermann,  
Vrijwilliger budgetcoach Impuls Kerkrade 
 

 

Carnaval 2013 
 
Tijdens de carnaval zijn door de fotograaf prachtige foto’s 
gemaakt van de deelnemers en de toeschouwers. Heeft u de 
foto’s nog niet afgehaald? Het kan nog steeds bij de boekhan-
del. 
 

 
 
Bonus op aktie 2013 
 

Het Bewonersplatform Kerkrade-West 
zet tijdens het tweejaarlijkse evenement 
ook dit jaar weer mensen in het zonnetje 
die belangeloos vrijwilligerswerk doen 
in onze wijk.  
Ook dit jaar zal in oktober de Bonus-op-

Aktie 2013 weer worden uitgereikt  door wijkwethouder P.  
Thomas aan de door het Bewonersplatform Kerkrade-West 
voorgedragen vrijwilligers voor hun jarenlange verdiensten 
voor de wijk. 
Bewoners kunnen een voordracht doen van een persoon of 
comité met een bijzondere waarde voor hun omgeving. Weet u 
iemand in uw omgeving die hiervoor in aanmerking zou moe-
ten komen dan kunt u dat melden bij een van de leden van het 
platform, deze zal deze vrijwilliger dan voordragen voor de 
Bonus-op-Actie 2013. Telefoonnummers vindt u op onze 
website:  www.kerkrade-west.nl 
 

 
 
Outdoor Park   
 
Hoewel de winter nog in volle gang is, kunnen de fanatieke 
klimfanaten toch al op avontuur in het Outdoor Park in Land-
graaf. In maart is het Outdoor Park geopend op woensdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 uur tot zonsondergang. Wilt u 
liever wachten op de eerste zonnestralen? Bekijk de vernieuw-
de openingstijden van het Outdoor Park op de snowworld.nl . 
 


