
WESTERNIEUWS | November 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evenementen in Kerkrade-West 
 
Zaterdag 16-11-2013: Prinseproclamatie VVKW 
Donderdag 21-11-2013: 10.00-17.00 55Plus expo Rodahal 
Kerkrade  
Vrijdag 22-11-2013: 10.00-17.00 55Plus expo Rodahal Kerk-
rade  
Zaterdag 23-11-2013: St.Nicolaasintocht Station Spekholzer-
heide SAS  
Zaterdag 23-11-2013: 19.45- AZ-RodaJC 
Zaterdag 23-11-2013: 10.00-17.00 55Plus expo Rodahal 
Kerkrade  
Zondag 24-11-2013: St.Caeciliaviering Heidsjer tref. Harm. 
St.Caecilia 
Zondag 24-11-2013: 10.00-17.00 55Plus expo Rodahal Kerk-
rade  
Zondag 24-11-2013: Nederland Leest, Botanische tuin  
Vrijdag 29-11-2013: 20.00- RodaJC-FC Twente PL Stadion 
Vrijdag 29-11-2013: Kappetreffe Sjtaaterhoes VVKW  
Zondag 01-12-2013: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZoo 
GaiaZoo  
Zondag 08-12-2013: 16.30- RodaJC-Heracles PL Stadion  
Zaterdag 14-12-2013: 18.45- NEC-RodaJC 
Zaterdag 14-12-2013: 19.30 uur Adventconcert St. Callistus  
Zondag 15-12-2013: 10.00-17.00 Koopzondag Spekholzer-
heide/Terwinselen 

 
 
 
 
 
 
 
 
55+ Expo 

Van donderdag 21 tot en met zondag 24 november is weer 
de beurs 55 Plus Expo Limburg. De beurs voor 55 plussers uit 
Limburg wordt gehouden in de Rodahal in Kerkrade. 

IPCAS-race Snowworld 

Op 21 en 22 november vindt in SnowWorld Landgraaf de 
vierde editie van de IPCAS-race plaats, een reeks wedstrijden 
voor aangepaste wintersporters (wintersporters met een 
lichamelijke beperking). Snowboarders komen in actie op de 
boarderscross en skiërs op de slalom. Vorig jaar deden er maar 
liefst 148 deelnemers uit 25 landen mee en ook dit jaar wordt 
er een grote opkomst verwacht. In de dagen voorafgaand aan 
de IPCAS-race vinden onder de naam ‘Youth Snow Circuit’ 
tevens wedstrijden plaats voor jongere aangepaste 
wintersporters. 

Programma: 
Donderdag 21 november 
9:00 – 13:00 uur: wedstrijd aangepast alpineskiën slalom 
14:00 uur: Europa Cup aangepast snowboardcross 
Vrijdag 22 november 
9:00 – 13:00 uur: wedstrijd aangepast alpineskiën slalom 
14:00 uur: World Cup aangepast snowboardcross 
 

 
 
Start verkoop Decemberzegels 

 

Op 19 november a.s. start de verkoop van de 
Decemberzegels. Het velletje Decemberzegels 
bestaat uit 20 zegels en is per vel en per set van 3 
velletjes verkrijgbaar. 
Bij aankoop van 3 velletjes Decemberzegels 

ontvangt u een GRATIS Thuisagenda 2014, zolang de voor-
raad strekt! 
PostNL heeft in het afgelopen jaar het aantal straatbrievenbus-
sen behoorlijk verminderd, daarom adviseren we de kerstpost 
te deponeren in de speciale bussen in het postkantoor aan de 
Graverstraat.  
 

Woonmarkt in Sjtaater Hoes 
 

Op woensdag 20 november a.s. vindt om 20.00 uur de eerste 
editie van de Kerkraadse Woonmarkt plaats in het Sjtaater 
Hoes aan de Schaesbergerstraat. Deelname is gratis, wel even 
van tevoren aanmelden 045-850 2289. 
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Santa Expresse 

Reis mee met de kerstman op zijn wonderlijke winterrit door 
het Heuvelland! 
De imposante stoomtrein dendert het station van Simpelveld 
binnen. De perrons zijn prachtig gehuld in dennengroen met 
rode strikken,. Een kruier loopt over het perron en stookt het 
vuur nog eens op dat knettert in de vuurkorven. De geur van 
warme chocolademelk en glühwein zweeft over de hoofden 
van de reizigers die wachten op vertrek. De hoofdconducteur 
opent de deuren van de eerste klasse rijtuigen en geeft de 
reizigers een seintje dat ze mogen instappen in de heerlijk 
verwarmde rijtuigen. Het is winter bij de Miljoenenlijn. 

Van 24 november tot 31 december rijdt de Santa Expresse op 
vaste dagen tussen Valkenburg en Simpelveld. Maak een 
prachtige rit per stoomtrein door het winterse heuvelland 
geheel in nostalgische kerstsfeer. Onze jongste reizigers zullen 
betoverd worden als ze onderweg de kerstman tegen het lijf 
zullen lopen en samen met hem een bezoek mogen brengen 
aan zijn pakjeswagon. 

 

Vertrek Valkenburg 

Maak een nostalgische en wonderlijke winterrit met de 
stoomtrein vanaf station Valkenburg. Tijdens dit 2 uur durend 
programma maakt u onderweg een stop te station Simpelveld 
en ontmoeten de kinderen vast en zeker de Kerstman in zijn 
speciale pakjeswagon. 

Vertrek Simpelveld 

Reizigers die vertrekken vanuit Simpelveld kunnen hun 
stoomtreinreis in Kerststad Valkenburg onderbreken en 
combineren met een route d’amuse (culinaire wandeling), een 
bezoek aan de kerstmarkt, Santa’s Village of aan de Kerststal 
van Magisch Zand. 
Culinaire treinreizen (reserveren noodzakelijk) 
English Steam Trein: 24 november, 8, 22 en 26 december 
Limburgse Lunch Trein : 1 , 15 en 29 december 
 

Soepavond Werkplaats K 

Iedere laatste donderdag van de maand is er gelegenheid tot 
ontmoeten en samen soep eten. Dit keer op donderdag 28 
november. 
Plaats: Elbereveldstraat 105, Kerkrade-West 
Aanmelden: werkplaatsk@gmail.com 
 

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: 1 december 2013 Tijdstip: Van 12.00 tot 13.30 uur 
Start: In restaurant Plateau van Gaia (bovenaan de trap) 
GaiaZOO - Leeuw (1) 

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. 
 

Adventsconcert Terwinselen 

Op zaterdag 14 december zal voor de vijfde 
achtereenvolgende keer een adventsconcert in de parochiekerk 
van Kerkrade/Terwinselen gegeven worden door Harmonie St. 
Callistus Terwinselen o.l.v. Ferry Logister. Aan dit 
lustrumconcert wordt medewerking verleend door tenor Ivo 
v.d. Bijl, sopraan Tessa Kokkelkoren, euphoniumspeler Bart 
Diederen, een hoornoctet en diverse solisten en ensembles uit 
eigen geleding. De presentatie is in handen van Paul Gulikers. 
Het repertoire bestaat uit zowel traditionele kerstmuziek als 
eigentijdse melodieën en biedt dus voor elk wat wils. 

Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is vanaf 19.00 uur 
open. 

Entreekaarten à € 8,00 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
de leden van St. Callistus en in ’t Sjtaater Hoes. U kunt ook 
voor het gewenste aantal kaarten het bedrag overmaken op 
rekeningnummer 14.84.52.291 t.n.v. St. Callistus Terwinselen 
onder vermelding van “kaarten adventconcert” en uw naam en 
adres. De kaarten worden dan voor u gereserveerd en zijn 
tussen 19.00 en 19.15 uur bij de entree van de kerk af te halen. 
Aan de avondkassa is de prijs € 10. 
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Geef inbrekers geen kans ! 
 

Na een inbraak voelen de bewoners zich vaak 
niet meer veilig in hun eigen huis. Het zal 
jaren kosten om het gevoel van veiligheid 
terug te krijgen; ook in het geval dat de bewo-
ners niet thuis waren toen de inbraak plaats-
vond. Een veilig thuis in een veilige buurt, een 
veilig en goed gevoel ! Dit zou vanzelfspre-
kend moeten zijn, maar dat is het helaas niet. 

Woninginbraken komen nog steeds veel voor en veroorzaakt ook 
maatschappelijke onrust. De impact van het binnentreden van een 
onbekende in een woning, die daar ook nog eens spullen doorzoekt, is 
enorm. De emotionele schade is vaak vele malen groter dan de mate-
riële schade. De materiële opbrengst voor de inbreker staat in geen 
verhouding tot de emotionele en psychische schade die de bewoners 
van lijden. Preventieve maatregelen om een woninginbraak te voor-
komen, blijken uit onderzoek effectief. Meestal zijn de maatregelen 
bekend, maar toch past niet iedereen ze ook daadwerkelijk toe. 
Ingrijpend 
De politie weet hoe ingrijpend een woninginbraak is. Net zoals straat-
roven en overvallen. Niet voor niets zet de politie alles op alles om 
juist deze misdaden op te lossen en de daders te pakken. Volgens de 
wijkagenten is dit een topprioriteit van de politie.  Het is echter ook 
vooral belangrijk dat inwoners zelf maatregelen treffen.  
In de maanden oktober tot maart, zijn inbrekers, straatrovers en over-
vallers extra actief.  
Preventie 
De meeste inbraken (ongeveer 80%) worden gepleegd door ‘gelegen-
heidsinbrekers’. Een gelegenheidsinbreker werkt met klein materiaal: 
een tang of een schroevendraaier. Hij komt pas in actie als hij een 
pand ziet waar op eenvoudige wijze wat te halen is. Vervolgens wil 
hij maar één ding: snel zijn slag slaan. 
Aan goede verlichting, stevig hang- en sluitwerk en degelijke ramen 
en deuren heeft hij een hekel. Hij houdt ook niet van oplettende 
bewoners en buren. 
Bel 112 
Tot slot hebben de wijkagenten nog een belangrijk punt. “Hoort of 
ziet u iets ongewoons? Een vreemde auto in de straat? Een persoon 

op de uitkijk? Een raam dat aan diggelen valt? Aarzel niet en bel 
direct 112.  
 
Preventietips 
Inbraak voorkomen: 
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk 
• Sluit deuren en ramen af, ook als u even naar boven loopt 
• Installeer buitenverlichting met bewegingsmelder  
Overval voorkomen (voor ondernemers): 
• Stimuleer pinbetalingen 
• Maak een draaiboek voor wat te doen bij een overval 
• Toch een overval? Volg het ‘RAAK’ principe: Rustig bljiven,  
   Accepteren van de situatie, Afgeven van het gevraagde, Kijken. 
Straatroof voorkomen: 
• Houd je tas altijd dicht, met de rits naar je toe 
• Houd dure spullen niet zichtbaar in de hand 
 
Meer tips en informatie? Kijk op www.politie.nl of 
http://www.politie.nl/misdaad-in-kaart  
 
Bijzondere schilderijen-expositie in woongebouw 
HEEMwonen 
 

Dinsdag 15 oktober vond de opening 
van een bijzondere expositie plaats. In 
de hal van de Ursulinenhof ll in Kerk-
rade heeft HEEMwonen een expositie 
met 21 schilderijen ingericht. De 
schilderijen zijn gemaakt door cliënten 
van zorginstelling Radar. Het eindre-
sultaat is geweldig. 
 

Kleurrijke schilderijen 
Monique Keune (wijkconsulent HEEMwonen) vertelt enthousiast 
over dit project. “Er waren zo’n 20 bewoners naar de opening geko-
men. Iedereen vond het prachtig, zowel de bewoners als de kunste-
naars zelf. Onder het genot van een kopje koffie en een stuk vlaai en 
in samenwerking met Radar en Huurdersbelangencommissie Holz is 
de expositie officieel geopend. De twee aanwezige kunstenaars van 
Radar, Jo Franssen en Hugo Bergen Henegouwen, glommen van 
trots.  
De bewoners zijn blij verrast met de zeer kleurrijke schilderijen 
waarmee het woongebouw is opgefleurd. Er komt heel wat kijken bij 
zo’n initiatief, maar de enthousiaste reacties maken het zonder meer 
de moeite waard. De expositie is helaas niet toegankelijk voor ‘bui-
tenstaanders’, alleen voor de bewoners van het woongebouw en hun 
bezoek. Het is de bedoeling dat de schilderijen een half jaar blijven 
hangen, maar gezien de enthousiaste reacties, is het nog maar de 
vraag of de bewoners ooit nog afstand willen doen van de kunstwer-
ken.” 
 
"De politie vraagt uw aandacht voor het volgende" 
 
Deze zin hoor je vaak na een nieuwsuitzending als de politie in het 
kader van de opsporing of andere zaken aan de bevolking iets te 
melden heeft. Dat is ook nu het geval maar dan wel van een heel 
andere orde. De politie van Kerkrade probeert de dienstverlening zo 
optimaal mogelijk te laten aansluiten bij wensen van u maar ook bij 
de mogelijkheden die wij als politie daarin hebben. Zo zijn we ons 
bewust dat de jongere generatie meer gebruik maakt van internet. 
Maar ook dat de ouderen liever persoonlijk contact met ons willen 
hebben. We zien dienstverlening dan ook als een stuk maatwerk naar 
u. 
Wilt u in persoon aangifte komen doen dan is het handig daarvoor 
een afspraak te maken. Er zijn dan geen lange wachttijden en u bent 
gelijk aan de beurt. Hiervoor is het algemene telefoonnummer 0900-
8844 beschikbaar. Op uw verzoek kunnen we ook indien u bijvoor-
beeld op doorreis bent, een afspraak maken bij een ander politiebu-
reau. 
U kunt ook telefonisch aangifte doen. Dit kan alleen voor een een-
voudig strafbaar feit, Ook hiervoor belt u 0900-8844. Vervolgens 
wordt dan in overleg met u een afspraak gemaakt wanneer u terugge-
beld wordt. 



WESTERNIEUWS | November 2013 4

TIP: zorg dat u altijd een geldig identiteitsbewijs bij de hand hebt. 
Uw persoonsgegevens worden bij een aangifte vastgesteld en gecon-
troleerd. 
 
U kunt elk uur van de dag ook via internet aangifte doen. Via de link 
www.politie.nl kunt u dan verder surfen naar de verantwoordelijke 
eenheid waarbinnen uw woonplaats valt. 
TIP: betreft het internetfraude, bijvoorbeeld bij een aankoop via 
marktplaats, informatie over een boete of de stand van zaken naar 
aanleiding van een aangifte, dan kunt u terecht bij www.mijnpolitie.nl  
 
Wilt u contact met uw wijkagent dan kunt u telefonisch (0900-8844) 
of via internet (www.politie.nl) een afspraak maken. De wijkagent 
neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
 
Bij een noodsituatie als er direct politie nodig is, kunt u gebruik 
maken van het alarmnummer 112. 
Wist u overigens dat we voor doven en slechthorenden speciale tele-
foonnummers hebben? Deze zijn 0800-8112 (spoed) of 0900-1844 
(geen spoed). 
 
Politie Nederland | Eenheid Limburg | Basisteam Kerkrade 
Kerkradersteenweg 27, 6466 PA Kerkrade 
Postbus 1230, 6201 BE Maastricht 
 

 
 

Bewonersplatform bedankt vrijwilligers in Kerkra-
de-West met een bonus. 
 

Op 10 oktober j.l. heeft het Bewonersplat-
form Kerkrade-West aan een aantal vrijwil-
ligers uit Kerkrade-West de Bonus op Actie 
overhandigd .  
In 2006 is het Bewonersplatform gestart 
met dit project, dat wordt gefinancierd uit 
het wijkbudget leefbaarheid van de ge-

meente Kerkrade. Met de Bonus bedankt het Bewonersplatform eens 
in de 2 jaar de vrijwilligers voor hun inzet in de buurt. 
Dit jaar werd door het Bewonersplatform het thema parochie gekozen 
om daaruit actieve vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Als groep 
werd het comité, dat de sloop van de kerk Gracht begeleidde en zorgt 
voor onderhoud van het kerkhof Gracht beloond met de bonus. Het 
comité bestaat uit de heren Lurken, Hensgens, Hanssen en Robroek.  
Daarnaast kregen dhr. Janssen (parochie Heilust), dhr. Mohr (paro-
chie Spekholzerheide), dhr. Rulandt, dhr. en mevr. Wouters, dhr. Sterk 
(parochie Kaalheide) en de dames Heynen, Scholtes, Senden en 
Vlieks (parochie Terwinselen) de Bonus voor hun vaak jarenlange 
inzet. Tijdens een feestelijke avond, die werd omlijst door accordeo-
nist Martin Scheilen en medewerkers van Dialektverain d’r Wauwel, 
werden door de priesters van de respectievelijke parochies lovende 
woorden uitgesproken over de belangeloze inzet van “hun” vrijwil-
ligers. De waardering hiervoor werd tot uitdrukking gebracht met het 
overhandigen van een oorkonde en een geldbedrag door het Bewo-
nersplatform. 
Het Bewonersplatform hoopt, dat deze zevende bedankdag ook ande-
ren zal stimuleren om zich in te zetten voor hun buurt of straat. 
Het Bewonersplatform wordt graag getipt over mensen die voldoen 
aan de voorwaarde: vrijwillige en belangeloze inzet voor de buurt en 
zijn bewoners op welk terrein dan ook. 
 

Wandelen in Kerkrade 
 
De bewoners van Kerkrade-West en omgeving 
konden zondag 20 oktober j.l. genieten van de 
tweede wandeling van de nieuwe wandelreeks -
Wandelen in Kerkrade-. 
 
De Kunst- en Kruisbeeldenroute Terwinselen 
voert ons langs het Mijnmonument, nabij de 
ingang van de voormalige Staatsmijn Wilhelmi-
na, door de bossen rond de Winselerhof naar het 
bebouwde deel van Terwinselen waar we kun-
nen genieten van een divers aanbod kunst- en 
kruisbeelden. De route is in alle seizoenen te 
lopen en is ongeveer 5 km lang. Voor mensen 
met rollator of kinderwagen is het deel door het 
bos vervangen door een alternatieve route. Een fijne manier om 
hernieuwd kennis te maken met de mogelijkheden van onze eigen 
buurt. Deze route  is samengesteld door het Bewonersplatform Kerk-
rade-West in nauwe samenwerking met Jan Pelzer en het geheel is 
uitgewerkt in een prachtige functionele wandelgids. Door een bijdra-
ge uit het Wijkbudget 2013, konden nog diverse plekken in de route 
verbeterd worden. 
De wandelgidsen Wandelen in Kerkrade zijn gratis verkrijgbaar 
bij: Stadskantoor Kerkrade, Continium Museumplein, Biblio-
theek Kerkrade-Centrum, Bibliotheek-steunpunt Kerkrade-
West, Postkantoor Graverstraat en Botanische Tuin Terwinselen. 
 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Wil Slangen, Bewoners-
platform Kerkrade-West. 
Telefoonnummer:  06-51419087 
E-mailadres:  bewonersplatform@kerkrade-west.nl 
 
GaiaZOO gehuld in kerstsfeer 
 
In GaiaZOO beleef je de verschillende seizoenen, in de kerstvakantie 
is de ZOO gehuld in een gezellige kerstsfeer. 
 
Wanneer: 21 december 2013 - 5 januari 2014 Tijdstip: Van 10.00 tot 
17.00 uur Start:GaiaZOOKerstsfeer 
Tijdens de donkere dagen is de dierentuin met duizenden lampjes en 
tientallen houten kerstbomen versierd. Sfeervolle kerstliederen en 
Zweedse fakkels, die de geur van kampvuur verspreiden, maken de 
ambiance compleet. Kom vervolgens tot rust in het sfeervol gedeco-
reerde restaurant van GaiaZOO onder het genot van een kop koffie, 
warme chocomel, heerlijke erwtensoep of traditionele glühwein! 
 
Winterdieren 
Voor sommige dieren in GaiaZOO is de winter de mooiste tijd van 
het jaar. Zij leven oorspronkelijk in het koude Noorden en zijn ge-
wend aan vorst en sneeuw. In de wintermaanden mag een bezoek aan 
de wollige muskusos, de stoere veelvraat en de speelse lynx daarom 
zeker niet ontbreken. En voor het ultieme kerstgevoel is een reis naar 
Lapland overbodig, de rendieren van de Kerstman dartelen namelijk 
gewoon rond in GaiaZOO. Bezoek ook de exotische diersoorten die 
zich prima aanpassen aan de kou, zoals leeuwen, neushoorns, stok-
staarten en giraffen. 
 

 
 


