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Evenementen in Kerkrade-West 
 
Zondag 12-05-2013: 13.00-17.00 Moederdagwandeling Station 
Spekholzerheide Bew.Platform KW www.kerkrade-west.nl 
Zondag 12-05-2013: Roda JC-SC Heerenveen Parkstad Limburg 
Stadion 
Zondag 12-05-2013: Nostalgiedagen Station Simpelveld ZLSM 
Woensdag 15-05-2013: Nostalgiedagen Station Simpelveld ZLSM 
Vrijdag 17-05-2013: 10.00- Wandeling Bunde Maaslandroute Wileo 
Zaterdag 18-05-2013: 09.00-19.00 Inter. Jeugdtoernooi FCKW 
Industriestraat FCKW 
Zondag 19-05-2013: 09.00-19.00 Inter. Jeugdtoernooi FCKW Indu-
striestraat FCKW 
Zondag 19-05-2013: Nostalgiedagen Station Simpelveld ZLSM 
Zondag 19-05-2013: Presentatie imker  13.00-13.15 Kinderboerderij 
GaiaZoo. 
Maandag 20-05-2013: 09.00-19.00 Inter. Jeugdtoernooi FCKW 
Industriestraat FCKW 
Maandag 20-05-2013: 10.00-17.00 Braderie Akerstraat Akerstraat 
Winkeliervereniging 
Maandag 20-5-2013: 10.00-17.00 Afrikadag GaiaZoo 
Maandag 20-05-2013: Nostalgiedagen Station Simpelveld ZLSM 
Woensdag 22-05-2013: 14.00-16.00 CvO Informatiemiddag 
Vrijdag 14-05-2013: 10.00 Wandeling Nuth gehuchtenroute Wileo 
Zaterdag 25-05-2013: 09.00-19.00 Inter.Jeugdtoernooi FCKW 
Industriestraat FCKW 
Zaterdag 25-05-2013: 06-15-11.45 Limburgs Mooiste Stg. Grand 
Ballon 
Zondag 26-05-2013: 09.00-19.00 Inter. Jeugdtoernooi FCKW Indu-
striestraat FCKW 
Zondag 26-05-2013: 10.00-17.00 Lentefair Botanische tuin 
Stg.Botanische tuin 
Donderdag 30-05-2013: 18.00-20.00 Soepavond Werkplaats K 
Zondag 02-06-2013: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZoo 
Donderdag 06-06-2013: 14.00-16.00 Dansen voor Senioren 
Vrijdag 07-06-2013: 10.00- Wandeling Val-Dieu (B) Wileo 
Vrijdag 14-06-2013: Pinkpop Megaland 
Vrijdag 14-06-2013: 10.00- Wandeling Windraak grenswandeling 
Wileo 
Zaterdag 15-06-2013: Pinkpop Megaland 
Zaterdag 15-06-2013: 11.00-17.00 Open tuinen weekend Botanische 
tuin 
Zondag 16-06-2013: 11.00-17.00 Open tuinen weekend Botanische 
tuin 
Zondag 16-06-2013: Pinkpop Megaland 
Zondag 16-06-2013: 13.00-13.15 Presentatie imker Kinderboerderij 
GaiaZoo. 
 

Nostalgie Dagen in de mei-
maand  
 
In de meimaand lijkt het bij de 
Zuid-Limburgse Stoomtrein Maat-
schappij in Simpelveld wel of de 
tijd een eeuw heeft stilgestaan. De 
stationschef, die boven in het im-
posante stationsgebouw van Sim-
pelveld, zijn woning heeft, opent 

rond de klok van 9 uur de voordeur van het station. Momen-
teel hoor je nog alleen de vroege vogels vrolijk kwetteren, 
voor de rest heerst nog een serene rust rondom de perrons en 
de sporen. Dat zal weldra veranderen als de grote stoomtrein 
het station zal binnen komen denderen. Het belooft een mooie 
dag te worden… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nostalgiedagen bij de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maat-
schappij 
Met de Nostalgiedagen lijkt het rondom het station van Sim-
pelveld wel of de tijd 100 jaar stil heeft gestaan. Op alle dagen 
dat de museumspoorlijn in bedrijf is tussen 1 en 20 mei voert 
ZLSM u mee naar de gloriedagen van de stoomtrein, de tijden 
waarin verre reizen nog niet voor iedereen weggelegd waren. 
Stap in de stoomtrein en ga mee terug naar de dagen van wel-
eer. Ontmoet reizigers van rond de eeuwwisseling van de 
vorige eeuw en beleef wat er in die tijd op een grensstation 
allemaal te beleven viel. 
 

 
 
Programma 
In de weken van de Nostalgie Dagen ontmoeten we elke vrij-
dag andere bijzondere mensen rondom het station; zoals een 
boekbinder, een hoedenmaker, een leerbewerker, een man-
denmaker of een kantklosser. Ook zullen een aantal organisa-
ties en verenigingen hun medewerking verlenen om de nostal-
gische sfeer extra te benadrukken. Op eerste Pinksterdag zal 
‘Keep them Rolling’ een bezoek brengen aan onze dagen.  
 
Bezoek en treinen 

Tijdens de Nostalgie Dagen, die 
plaatsvinden op 15, 19 en 20 
mei, zijn het station en de per-
rons van Simpelveld vrij toe-
gankelijk. Om te treinen tussen 
Simpelveld en Valkenburg of 
Simpelveld en Kerkrade koopt u 
een kaartje bij de conducteur of 

aan het loket. Met de aanschaf van uw plaatsbewijs draagt u 
bij aan het in stand houden van dit bijzondere Limburgse erf-
goed. 
 
Kijk voor meer informatie over vertrektijden en plaatsbewij-
zen op www.miljoenenlijn.nl. 
 
Presentatie imker 19 mei 
 
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: 19 mei 2013 Tijdstip: Van 13.00 tot 13.15 uur 
Start:KinderBoerderij, vakwerkhuisje bij de schapen 
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Afrikadag 20 mei 
 
Diverse natuurbehoud stichtingen laten zien wat voor werk ze 
doen om de Afrikaanse wilde hond, cheeta en chimpansee te 
beschermen. 
 
Wanneer: 20 mei 2013 Tijdstip: Van 10.00 tot 17.00 uur 
Start:GaiaZOO 
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. 
 

 
 
ExtraYaka African Art zal de Afrikaanse kunst onder de aan-
dacht brengen en geeft korte workshops aan de bezoekers 
(alleen op 20 mei):. Vrijwilliger Wilma Vanderheijden zal met 
Art by Wilma haar schilderijen en sieraden tentoonstellen. Bij 
de stand van Conchi zijn insecten te proeven.  
 

De Centrale voor Ouderen organiseert in samenwer-
king met het Forever Team een informatieve middag 
op woensdag 22 mei om 14.00 uur in Gemeenschapshuis 
Heilust Ons Limburgstraat 57 Kerkrade 
U bent van harte welkom op deze middag, die in het teken zal 
staan van uw gezondheid. 
Om deel ten nemen aan deze middag is het van belang dat u 
zich hier voor aanmeldt bij Dhr. Derksen tel. 045- 5459496 of 
06- 120 900 00 
Deze middag zult u een duidelijke uitleg krijgen over de na-
tuurproducten. 
Kortom, voor alle kritische mensen die een verantwoorde én 
gezonde manier van leven nastreven een bijzondere middag. 
Van harte welkom! 
 

 
 
Soepavond bij Werkplaats K 
  
De gebruikelijke soepavond is steeds op de laatste donderdag 
van de maand. 
Datum: 30 mei 2013 
vanaf 18.00 uur soep met brood 3,50 euro (aanmelden via 
werkplaatsk@gmail.com) 
Locatie: Werkplaats K. Elbereveldstraat 105 te Kerkrade 
 
 
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: 2 juni 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! 
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Spectaculaire outdoor beleving in Snowworld-
Outdoorpark 
 
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 hoogte-
verschillen van de Wilhelminaberg is het klimpark nog sensa-
tioneler. 
 
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. 
 
Het Adventure Park bestaat uit 34 Noorse boomstammen, met 
een hoogte tot tien meter. De bomen zijn verbonden op twee 
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. 
 
* Optimale veiligheid door beproefd veiligheidssysteem 
* 2 à 3 uur klimmen, klauteren en afdalen 
* unieke omgeving en uitzichten 
* 4 bijzondere outdoor-ervaringen 
 

 
 
Aanmaning, deurwaarder en dan ..... beslaglegging. 
 
We gaan door zware economische tijden. Ontslag en faillisse-
menten zijn aan de orde van de dag helaas. 
Aanmaningen zijn heden ten dage meer dan gebruikelijk op 
veel adressen. Maar laat het niet verder dan een aanmaning 
komen, want een deurwaarder en een beslaglegging kosten 
veel en veel meer behalve uw nachtrust. 
Op het moment dat u een aanmaning ontvangt en uw financiën 
laten het niet toe dat u deze vordering in 1 keer kan betalen, 
neem dan gewoon contact op met de leverancier. 
Leg rustig uit dat een betaling van de vordering op dit moment 
niet kan en dat u een betalingsregeling wil afspreken. 99% van 
de schuldeisers zal hier niet moeilijk over doen mits u een 
redelijke betalingsafspraak aanbiedt. U moet uiteraard geen 
betaling vragen van 25 euro per maand als het te vorderen 
bedrag 1.000 euro is bijvoorbeeld, dus redelijkheid is hier 
zeker gewenst.  
Laat deze betalingsregeling bevestigen door de schuldeiser en 
probeer hieraan dan ook te voldoen, ook al gaat dit ten koste 
van enige luxe op dat moment. Die luxe bent u namelijk volle-
dig kwijt als de deurwaarder wordt ingeschakeld. Een deur-
waarder werkt niet voor niets en zijn salaris wordt betaald 

door de personen die hun rekeningen niet voldoen dus hij wil 
zijn werk echt wel goed doen. 
 

 
 
Mocht u nu toch om enige reden niet in staat zijn aan een 
aanmaning of betalingstermijn te voldoen en de aanmaningen 
stapelen zich op, onderneem dan actie. Ga uw financiën door 
en kijk waar u kunt bezuinigen (hier was mijn vorige artikel 
aan gewijd). Is er nu gewoon echt geen financiële ruimte, 
neem dan contact op met Impuls aan de Hoofdstraat in Kerk-
rade. Daar zitten hele lieve mensen die u met raad en daad 
kunnen bijstaan om u uit uw problemen te helpen, op welk 
gebied dan ook. Vaak wordt er dan een budgetcoach voor u 
ingeschakeld. Budgetcoaches zijn mensen die vrijwillig met u 
aan tafel gaan zitten bij u thuis of op kantoor, om u te begelei-
den en te adviseren naast loket schuldhulpverlening van Im-
puls. Er zijn veel budgetcoaches met diverse expertises dus er 
is altijd iemand beschikbaar mochten uw omstandigheden een 
budgetcoach vereisen. Schroom niet en laat de schaamte van 
uw problemen even thuis en laat u oppakken en begeleiden om 
u weer op weg te helpen. Het slaapt zoveel beter als je niet 
elke dag je rolluiken naar beneden laat overdag omdat je bang 
bent dat de volgende deurwaarder aan je deur staat.  
Impuls kunt u vinden aan de Hoofdstraat 77 te Kerkrade, tele-
foonnummer 045-545 63 51 of via www.impulskerkrade.nl. 
Vriendelijke groet, 
M. Bohmermann 
Vrijwillig budgetcoach Impuls Kerkrade 
 
Dansen in Kerkrade voor senioren 
Muziek van nu en vroeger 
 
Houdt u van goede muziek, van dansen met leeftijdgenoten en 
van gezelligheid onder het genot van een drankje? Dan nodi-
gen Dansschool Move en het Ouderenwelzijn Kerkrade (een 
samenwerkingsverband van Impuls & MeanderGroep), u uit 
op iedere eerste donderdag van de maand bij Dansschool Mo-
ve Krichelstraat 8 Kaalheide, voor een gezellige  dansmiddag. 
U kunt heerlijk dansen op en genieten van de muziek die de 
diskjockey voor u draait, van foxtrot tot rumba en van tango 
tot Engelse wals. Gezelligheid staat voorop ook bestaat de 
mogelijkheid om oude danspasjes op te frissen. Dit doen de 
medewerkers van de dansschool door kleine demonstraties te 
geven. De middag wordt gehouden van 14.00u-16.00 uur. De 
entree bedraagt € 2,50 per persoon.  Er staat nog 1 middag 
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gepland  noteert u donderdag 6 juni. U aanwezigheid stellen 
wij ten zeerste op prijs om deze activiteit levendig te houden 
in Kerkrade.  
Voor  meer informatie kunt u terecht bij Ouderenwelzijn Im-
puls 045-5456351 
 
Galm-groep (55-65 jr.) in Terwinselen 
 
Iedere woensdag-ochtend zijn er drie Galm groepen (groep 1 
van 9.00-10.00, groep 2 van 10.00-11.00 en groep 3 van 
11.15-12.15) actief in de Gymzaal Singelweg 5 (naast basis-
school de Doorkijk) 
Hier worden dan diverse spel- en beweeglessen gegeven door 
een professionele vakkracht. Graag willen wij u ervan bewust 
maken dat bewegen heel belangrijk is. Lichamelijke activiteit 
heeft een primair preventieve werking met betrekking tot li-
chaamsgewicht, lichaamssamenstelling enz. Bovendien heb-
ben sportieve activiteiten een positief effect op de fysieke & 
psychische gezondheid en zelfredzaamheid. 
Bent u benieuwd wat GALM met u doet, dan heten wij u 
graag van harte welkom op woensdagochtend in de gymzaal 
gelegen aan de Singelweg . Voor verdere  informatie neemt u 
gerust contact op met Impuls afd. Ouderenwelzijn 5456351 
 
Presentatie imker 
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: 16 juni 2013 Tijdstip: Van 13.00 tot 13.15 uur  
Start: KinderBoerderij, vakwerkhuisje bij de schapen. 
 
Gevonden: Kinder nomination armbandje met afbeeldingen 
en 3 letters. Bellen met 045-5454657 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herkent u dit ook ? 
U zoekt met zorg een plek uit waar u uw vakantie gaat vieren. 
En wat doet u vaak als eerste? U gaat naar de plaatselijke 
VVV of vraagt na bij het hotel wat er in de buurt te beleven 
valt. Lekker genieten van de cultuur en natuur die geboden 
wordt in de omgeving. 
Of u blijft thuis en vult de vakantiedagen met leuke doe-
dingen. En dat mag best wat kosten. Een paar uurtjes rijden 
naar een evenement ? Flinke entreeprijzen ? Dure horeca ? 
Geen punt, voor een leuke dag moet je ook wat over hebben. 
En hoe lang duurt het soms wel voordat u die leuke dingen 
bezoekt die net om het hoekje zijn te vinden en zelfs goedkoop 
zijn ? Waar net die anderen weer een afstand voor willen af-
leggen, omdat het zo veel te bieden heeft ? 
Net om dat ene hoekje, in Terwinselen vindt er op 30 juni een 
evenement plaats. 
Een evenement dat het bezoeken waard is, mensen uit het 
Heuvelland, Oostelijke Mijnstreek, Midden-Limburg en de 
Euregio komen er jaarlijks op af; genietend van een drankje in 
een groene omgeving, luisterend naar live-muziek, omgeven 
door kunst.  En misschien bent u er wel nog nooit geweest. 
In de juni-editie leest u meer hier over . . . 
 
Buurtbattle 
 
Ben jij tussen de 9-16 jaar, woon je in Kerkrade en hou je van 
voetbal? 
Doe dan mee aan de buurtbattle, in mei en juni bij jou in de 
buurt. 
Iedere woensdagmiddag in mei en juni. Kijk op 
www.rodajc.nl/buurtbattle. Deelname is gratis. 
 

 
Jumbo Kerkrade Carboonplein steunt lokale verenigingen. 
 
Jumbo Kerkrade Carboonplein heeft een unieke actie gevoerd, waarbij klanten kans maakten op een jaar lang gratis 
schoonmaakartikelen voor hun vereniging of club. 
Tegen inlevering van de kassabon in de afgelopen periode maakten zij kans om hun eigen vereniging of club te 
kunnen verrassen met een jaar lang gratis schoonmaakartikelen. 
 
Filiaalmanager Maurino Geurts is enthousiast over deze actie: “wij voelen ons nauw betrokken bij de gemeenschap. 
Veel mensen in Kerkrade-West zijn lid van een club of vereniging. Deze verenigingen worden vaak gedragen door 
vrijwilligers en een vereniging kan altijd een steuntje in de rug gebruiken. Het is voor hen prettig als zij een jaar 
lang geen schoonmaakmiddelen hoeven aan te schaffen.” 
 

 

Het pakket bestond uit diverse 
A-merken schoonmaakartikelen , 
dweilen, schuursponzen, afwas-
borstels, zemen, emmers en an-
dere hulpmiddelen. 
Als winnaar kwam mevrouw 
Laven uit de bus, zij won deze 
prijs voor de plaatselijke harmo-
nie Sainte Marie uit Kerkrade. 
Wij wensen namens het hele 
team Jumbo Kerkrade Carboon-
plein de mensen van harmonie 
Sainte Marie veel plezier met dit 
schoonmaakartikelen pakket. 
 

 
 


