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Evenementen in Kerkrade-West 
 
Vrijdag 18-10-2013: Dagje uit met Thomas, Station Simpelveld 
ZLSM 
Zaterdag 19-10-2013: Dagje uit met Thomas, Station Simpelveld 
ZLSM 
Zaterdag 19-10-2013: 18.45   RKC Waalwijk-RodaJC 
Zondag 20-10-2013: 13.00-16.00 Buurtwandeling Terwinselen 
Piusplein, Bewonersplatform 
Zondag 20-10-2013: Dagje uit met Thomas, Station Simpelveld 
ZLSM 
Zondag 20-10-2013: Harem scarem en King’s call in Rock tem-
ple Plein 
Dinsdag 22-10-2013: 12.30-14.00 Gezondheidsloop Terwinselen 
Donderdag 24-10-2013: The Quireboys in Rock Temple Plein 
Vrijdag 25-10-2013: Tygers of Pan Tang en Thunder and Light-
ning in Rock Temple Plein 
Zaterdag 26-10-2013: 19.30-21.00 Reis om de wereld, Heidsjer 
Tref. Harm.St. Caecilia 
Zondag 27-10-2013: 12.30-   RodaJC-PSV, PL Stadion 
Donderdag 31-10-2013: 18.00-20.00 Halloween, outdoorpark 
Outdoor Snowworld  
Zaterdag 02-11-2013: De vloek van Luvius, Station Simpelveld 
ZLSM 
Zaterdag 02-11-2013: Almah en Secret sphere in Rock Temple 
Plein 
Zondag 03-11-2013: 12.30- FC Groningen-RodaJC 
Zondag 03-11-2013: 12.00-13.30 Op reis door GaiaZoo 
Zondag 03-11-2013: Halloween, Station Simpelveld ZLSM 
Zaterdag 09-11-2013: 19.45-   RodaJC-GoAhead, PL Stadion 
Zaterdag 09-11-2013: Purpendicular in Rock Temple Plein 
Zondag 10-11-2013: Orchid en Blue pills en Scorpion child in 
Rock Temple Plein 
Donderdag 21-11-2013: 10.00-17.00  55Plus expo, Rodahal 
Kerkrade 
 
Sportief genieten van Kerkrade-West 
 
Het Bewonersplatform Kerkrade-West nodigt u uit om kennis 
te nemen van de tweede wandeling in een voor Kerkrade 
nieuwe reeks van wandeltochten, die het totale gebied van 
Kerkrade en omgeving toegankelijk moet maken voor de eigen 
bewoners en verblijfstoeristen. De tweede wandelroute is een 
stadswandeling door de buurt Terwinselen.  We vertrekken 
vanaf  het  Piusplein  en  maken  een  mooie  wandeling   langs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
kunst en kruisbeelden door Terwinselen en directe omgeving. 
U krijgt ook een stukje cultuur en geschiedenis mee tijdens 
deze prachtige wandeltocht in de vorm van een wandelgids. 
Een voorbeeld van een stukje cultuur met een bijzondere ge-
schiedenis is het Mijnwerkersmonument op het voormalige 
terrein van de Staatsmijn Wilhelmina. Deze wandeltocht is 
niet alleen om cultuur te snuiven en om te genieten van de 
prachtige natuur, maar ook om de mensen dichter bij elkaar te 
brengen.  

Deze tweede wandeling van het 
Bewonersplatform in de reeks 
“Wandelen in Kerkrade” wordt 
voor de eerste keer gezamenlijk 
gelopen op zondag 20 oktober 
2013. Aan het eind van de 
wandelroute zult u ook mogen 
genieten van een kopje koffie 
of andere consumptie met een 
lekker stukje Limburgse vlaai. 
Wij hopen dat we u op zondag 
20 oktober welkom mogen 
heten zodat we er met zijn allen 
een gezellige middag van kun-
nen maken. Vrienden, neven, 
nichten, broers, zussen, papa, 
mama, neem iedereen mee en 
geniet van een middag vol 
gezelligheid, cultuur, natuur en 
een heerlijk kopje koffie. Aan 
deelname zijn geen kosten 
verbonden. 

Vertrek: 13.00uur 
Plaats van vertrek:  Schaesbergerstraat/Parkeerplaats Pi-
usplein/Terwinselen 
Parkeren: Op het Piusplein zijn voldoende parkeerplaatsen 
Eindpunt: Piusplein te Kerkrade/Terwinselen  
Aantal kilometers: 5, Gemiddelde duur: ca. 1,5 uur 
Route:  Ook geschikt voor kinderwagens en rollators, stevige 
schoenen aanbevolen. 
 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Wil Slangen, Be-
wonersplatform Kerkrade-West. 
Telefoonnummer:  06-51419087 
E-mailadres:  bewonersplatform@kerkrade-west.nl 
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Jubileum Gezondheidscentrum Terwinselen  
 
In oktober 2013 bestaat het Gezondheidscentrum Terwinselen 
tien jaar. Om dit te vieren wordt een feestweek georganiseerd 
met een gezondheidsloop, een gezondheidsbraderie en een 
mini-symposium. Op dinsdag 22 oktober 2013 verricht bur-
gemeester Som van gemeente Kerkrade om 14.30 uur de offi-
ciële start van het jubileum bij het gezondheidscentrum gele-
gen aan de Maarzijde 2 te Terwinselen. Vooraf vindt voor 
patiënten van het gezondheidscentrum een gezonde wandeling 
door Terwinselen plaats. 
 

 
 

Gezondheidsloop  
Op dinsdag 22 oktober is van 12.30 uur tot 14.00 uur een 
gezondheidsloop door Terwinselen. Dit is een wandeling ‘Ge-
zonde leefstijl’ voor patiënten van het gezondheidscentrum. 
De huisarts, fysiotherapeut, tandarts, apotheker, praktijkassis-
tente en de diëtiste lopen mee. Onderweg kunnen de hulpver-
leners gezondheidsvragen beantwoorden en adviezen geven 
over gezonde leefstijl. Na afloop van de wandeling is koffie en 
vlaai. De wandeling is gratis. Aanmelden graag bij praktijkon-
dersteuner Giaconda Rutzerveld: 
grutzerveld@gcterwinselen.nl of via de praktijkassistente tel. 
045 5410836. 
 
Gezondheidsbraderie voor iedereen gratis toegankelijk en 
een speciaal kinderprogramma op woensdagmiddag 23 
oktober 

Behalve een gezondheidsloop vindt voor volwassenen en 
kinderen een gezondheidsbraderie plaats met fitheidstesten, 
metingen, spellen, demonstraties en een fruitbar. Volwassenen 
zijn op dinsdag 22 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur, 
woensdag 23 oktober van 18.30 uur tot 20.30 uur of donder-
dag 24 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Gezond-
heidscentrum Terwinselen van harte welkom om het jubileum 
met de medewerkers van het centrum te vieren. Op woens-
dagmiddag 23 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur is bij het 
gezondheidscentrum in Terwinselen een speciaal kinderpro-
gramma met poppen- en knuffelspreekuur, spellenparcours, 
gezonde hapjes maken en zalfjes maken. 
 

 
 

Rommelmarkt 
 
Ouderen Sociëteit Gracht nodigt u uit om onze rommelmarkt 
te bezoeken. Deze wordt gehouden op zondag 27 oktober 
2013 van 10.00 tot 18.00 uur. Het gebeuren vindt plaats in 
Café D'r Belg, Industriestraat 54 te Kerkrade-West. 
Informatie: 06-22535440 
 
Extra opening Outdoor  SnowWorld Landgraaf 
 
Op donderdag 31 oktober is het Outdoor Park extra lang 
geopend. Van 18:00-22:00 uur kan er in het donker 
geklommen en gecoasterd worden. Durf jij het aan? 
 
 
Halloween bij de ZLSM 
 
Op zondag 3 november rijden wel heel bijzondere gasten 
mee. In de trein zitten allemaal gezellige geesten en griezels 
die de kinderen vergezellen op hun treinreis. Het 100 jaar oude 
station van Simpelveld, waar de reis door het Zuid-Limburgse 
heuvelland begint en eindigt is helemaal aangekleed in 
Halloweensfeer. 
 
Op de zondag van het Halloween-weekend rijden de treinen de 
reguliere dienstregeling. Om mee te rijden kan aan het loket of 
bij de conducteur in de trein een plaatsbewijs gekocht worden. 
 
Op reis door GaiaZoo 
 
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. 
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Wanneer: 3 november 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 
 

 
 

Darteldome 
 

Darteldome staat voor indoor-speelplezier voor 
de jeugd van 0 tot 12 jaar. Met haar 2.100 m2 in 
Kerkrade en 1.900 m2 in Sittard mag zij zich tot 
de grotere van Europa noemen. 
 

Een soft-speelstructuur waarin en waarop gesprongen, 
geklauterd en gegleden kan worden. Trampolines op hoogte 
zorgen voor de nodige uitdaging voor de stoere jongens en 
meiden terwijl de toekomstige coureurs een parcourtje rijden 
op de elektrische autootjes. 
Zijn er jarigen? Of is er gewoon zin in een feestje? Alle 
arrangementen zijn op maat aan te passen. 
Voor de ouders staat er altijd een verse kop koffie klaar en 
voorziet de kleine horeca in lekkere versnaperingen. 
Ouders/begeleiders mogen gratis mee!   
 

 
 

De vloek van Luvius 
 

Een aantal jaren geleden ontdekten onderzoekers het dagboek 
van een van de arbeiders die betrokken was geweest bij de 
aanleg van de Miljoenenlijn. Hij vertelde over de vondst van 
een Romeinse askist. In opdracht van zijn leidinggevenden is 
de askist, zonder hier ruchtbaarheid aan te geven, verdwenen 
in de vijver van Huize Damiaan. De duidelijk steeds banger 
wordende schrijver van het dagboek vertelt over de gruwelijke 
manier waarop vervolgens zijn collega-arbeiders aan hun 
einde komen. Volgens omwonenden van het stuk van het 
traject waar de kist gevonden moet zijn, gebeuren hier ieder 
jaar rond het einde van oktober huiveringwekkende en 
onverklaarbare zaken. 
In 2010 gingen een aantal onderzoekers op zoek naar de 

waarheid achter deze 'Vloek van Luvius'. In het laatste 
weekend van oktober werd een expeditie, met dramatische 
gevolgen opgezet. Het jaar daarna werd de zoektocht ingezet 
naar de personen die sinds oktober 2010 vermist zijn. Een 
zoektocht, die ze bijna met de dood moesten bekopen.... 
Ternauwernood aangekomen op station Simpelveld doen ze 
hun, nauwelijks begrijpbaar, relaas over ontspoorde treinen, 
doodskisten, martelwerktuigen in het bos. Van de verdwenen 
onderzoekers was echter geen spoor te bekennen. 
Op zaterdagavond 2 november gaat er een nieuwe expeditie 
van start. Wil je meer informatie of je inschrijven ga dan naar 
de speciale website van De Vloek van Luvius. 
 

 
 

80 jarig jubileum van JETTEN mode en schoenen in 
Terwinselen 
 

De eerste generatie Jettens zijn rond 1910 in de Duitse plaats 
Reijdt midden in het centrum begonnen met een schoenenwinkel. 
De slechte tijden van de jaren 14-18 en erna bracht de familie 
Jetten, afkomstig uit Weert NL, niet dat succes wat men verwacht 
had. Men wilde terug naar Nederland en bouwden rond 1925 in 
de Piusstraat (bij de Kerk) hun winkelpand. 
De bloei van de Staatsmijn Wilhelmina gaf zo veel vertrouwen, 
dat men in 1933 het verhuurde deel van het pand zelf ging ge-
bruiken voor het starten van een schoenenzaak. Samen met hun 
zoon Josef, voor de mensen van Terwinselen d’r Joep, hebben ze 
een grote klantenkring opgebouwd. 
De enorme groei van het aantal mijnwerkers en beambten, maak-
ten het mogelijk om een tweede winkelpand te bouwen in Ter-
winselen. Waar men startte met de verkoop van manufacturen. De 
opgaande lijn zette zich voort en zo werd er door de tweede gene-
ratie besloten in de jaren 53 om het pand aan de Piusstraat 26 te 
bouwen. Een winkel met een extra verkoop etage. Groots en ruim 
opgezet, voor die tijd een uniek gebeuren. Een geweldig en karak-
teristiek winkelpand. 
Specialisme bleef de boventoon voeren en men was in de wijde 
omgeving bekend voor service en kwaliteit. In de jaren 62 /63 
vond er een grote verbouwing plaats van de panden. En zo von-
den er in een ritme van enkele jaren verbeteringen en assortiment 
wijzigingen plaats. De derde generatie kwam in beeld. 
De schoenenzaak ontwikkelde zich in de jaren 80 tot een speciaal 
zaak voor kinderschoenen met natuurlijk ook kwaliteit schoenen 
voor dames en heren. De manufacturen zaak werd vervolgens 
omgezet naar een casual mode voor dames en heren. Vele jaren 
werden er grote modeshows gehouden die vele bezoekers in die 
jaren naar Terwinselen bracht, maar ook deze tijden zijn veran-
derd. De consument kiest nu anders en steeds probeert JETTEN 
mode en schoenen, hierop in te spelen. De consument kiest nu 
voor nieuwe tussencollecties in de dames en heren mode in een 
betaalbare prijsklasse. Anita en Ger Manderveld-Jetten proberen 
hier op in te spelen. Beide hebben meer dan bijna 50 jaar ervaring 
op deze locatie en staan nog steeds met veel plezier voor de klan-
ten klaar. 
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De kinderschoenenzaak is sinds februari 2012 in handen van 
Fleur en heet nu Jetten by Fleur, waar de laatste kindermode in 
schoenen en pasvormkinderschoenen verkocht worden.  
JETTEN mode en schoenen, meer dan 100 jaar service en kwali-
teit en nu al 80 jaar in Terwinselen. Zoiets moet toch gevierd 
worden en dat willen ze samen met hun trouwe klanten vieren. Zo 
is er de hele maand oktober dan ook 20% korting op mode en 
schoenen, uitgezonderd aanbiedingen. 
Ga gerust vrijblijvend de zaak binnen om zelf te ervaren wat 
JETTEN mode en schoenen u te bieden heeft. 
In Terwinselen is het goed en gezellig shoppen bij “vakmensen”. 
Gratis en ruim parkeren. 
 
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. 

 


