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Evenementen in Kerkrade-west 
 
Zondag 15-09-2013: 11.00-17.00 Open monumentendag 
Botanische tuin, AbdijRolduc, schacht Nulland. 
Zondag 15-09-2013: 15.00-18.00 KSO-kasteelconcert Kasteel 
Erenstein KSO 
Zondag 15-09-2013: NK Treintrekken en Miljoenen Trail 
ZLSM Simpelveld 
Zondag 22-09-2013: ZLSM Limburgse Keverdag 
Zaterdag 28-09-2013: Toneelvoorstelling Heidsjer Tref. 
Frohsinn 
Zaterdag 28-09-2013: Hollandse Party Night 2013 VVKW 
Zaterdag 28-09-2013: Burendag 
Zondag 29-09-2013: 10.00-17.00 Herfstfair Botanische tuin 
Stg. Botanische tuin 
Zondag 29-09-2013: Toneelvoorstelling Heidsjer Tref. Froh-
sinn 
Woensdag 02-10-2013: Toneelvoorstelling Heidsjer Tref. 
Frohsinn 
Vrijdag 04-10-2013: Toneelvoorstelling Heidsjer Tref. Froh-
sinn 
Zaterdag 05-10-2013: Toneelvoorstelling Heidsjer Tref. 
Frohsinn 
Donderdag 10-10-2013: Uitreiking Bonus op Aktie Zaal 
Fohler 
Vrijdag 18-10-2013: Dagje uit met Thomas ZLSM 
Zaterdag 19-10-2013: Dagje uit met Thomas ZLSM 
Zondag 20-10-2013: Dagje uit met Thomas ZLSM 
 

 
 
Veel activiteiten tijdens monumentenmaand septem-
ber in Kerkrade 
 
Het derde volle weekeinde van september is in heel Nederland 
Open Monumentendag. Maar in Kerkrade en Aken zijn er de 
hele maand diverse activiteiten. Het Gemeentearchief Kerkra-
de, de Bibliotheek Kerkrade en de Volkshochschule Aachen 
hebben samen met Abdij Rolduc, de Baalsbruggermolen, de 
Botanische Tuin, Stichting Eygelshoven door de Eeuwen 
heen, de Burg Rode, Schacht Nulland en Hans Bilo een uitge-
breid grensoverschrijdend programma samengesteld.  
 
Tijdens de hele maand september is in het stadskantoor aan de 
Markt in Kerkrade een fototentoonstelling te zien, samenge-
steld door dhr. W. Klinkenberg met als thema ‘Macht en 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pracht in Kerkrade’. In Abdij Rolduc zijn zo’n 100 portretten 
van voormalig koningin Beatrix en andere leden van het Ko-
ninklijk Huis te zien in de expositie ‘Beeld van Beatrix’. Deze 
is dagelijks gratis te bezoeken. In Eygelshoven speelde in 
vroeger eeuwen de familie Russel een belangrijke rol. Op 20 
september wordt er in bibliotheek Eygelshoven een presenta-
tie gehouden over deze exploitanten/eigenaars van bruinkool-
groeve en steenfabriek. 
 

 
 
Presentatie imker in GaiaZoo op 22 september 
 

Kom meer te weten over bijen. De imker 
vertelt je van alles over de bijenvolken die in 
GaiaZOO leven. Uiteraard kun je ook vra-
gen aan de imker stellen. 
 
Wanneer: 22 september 2013 Tijdstip: Van 
13.00 tot 13.15 uur Start: Kinderboerderij, 
vakwerkhuisje bij de schapen. 

 

ZLSM Limburgse Keverdag 

In navolging op de succesvolle eerste editie in 2012 organi-
seert de Keverclub Nederland afdeling Limburg rondom het 
emplacement van station Simpelveld op zondag 22 september 
haar jaarlijkse keverdag. Een must voor elke kever- en auto-
liefhebber! Entree is gratis. 

Hollandse Party Night 2013 
 
Na de meer dan geslaagde eerste editie vorig jaar kijkt ieder-
een natuurlijk uit naar het vervolg van de Hollandse Party 
Night deel II in Café D’r Wuhler aan de Kleingraverstraat 66 
in Kerkrade. 
 
Op zaterdag 28 september 2013 bundelen Prinse Road Kir-
chroa Wes en Café D’r Wuhler weer hun krachten om een 
gigantisch dik evenement neer te zetten op één van de mooiste 
locaties in de regio. 
Een compleet en uitbundig evenement dat knalt van begin tot 
eind, van boven tot onder en van links naar rechts.  
Alleen maar blije gezichten en de beste Hollandse muziek. 
(live muziek) 
Van o.a. Top Artiesten uit ons eigen Holland. 
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Dit jaar heeft de organisatie 
gekozen voor o.a. Frank van 
Etten (Leef als een Zigeuner 
– Neem me in je dromen 
mee) en Frans Duijts (Je 
denk maar dat je alles mag 
van mij - Lieveling)  
 
De verkoop van de kaarten is 
van start gegaan,  
en kosten € 20 in de voor-
verkoop en € 25 aan de 
avondkassa. 
Je kunt ook de kaarten kopen 
op een van de verkooppunten 

(o.a. bij Drukkerij Schreurs Graverstraat). Wacht dus niet te 
lang met aanschaffen, zorg dat je er bij bent.  
 
Tot dan D’r Prinse Road Kirchroa Wes. 
 

 

Toneelvereniging Frohsinn 

Zoals bekend zijn de gebruikelijke voor-
jaarsproducties van TV Frohsinn wegens 
omstandigheden uitgesteld. Na maanden 
keihard werken staan de voorstellingen 
eindelijk voor de deur!  

De doldwaze dialectklucht "Jeströpd in 't nets" gaat o.a. 
over afspraakjes maken via internet, mensen met dezelfde 
voor -en achternamen, vaders met dezelfde beroepen, dubbel-
levens enz. Genoeg ingrediënten voor een vrolijke en onbe-
zorgde avond vermaak in ons Kerkraads dialect.    

De speeldata zijn 28, 29 september, 2, 4 en 5 oktober 2013. 
De voorstellingen vinden plaats in het Heidsjer Trefpunt, aan-
vang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur. Na afloop van de voor-
stellingen op zaterdag 28 en zaterdag 5 oktober kan er op 
muziek van DJ Renato E lekker gedanst worden in het café-
gedeelte van het Heidsjer Trefpunt.  

Kaarten (€ 7,50 p/st) zijn vanaf medio augustus 2013 verkrijg-
baar via o.a. Kantoorboekhandel Schreurs (Graverstraat 68). 
Reserveren via e-mail: frohsinn1904@hotmail.com of telefo-
nisch via 06-38321176. 

 

Waken tegen inbraken 
 

Woninginbraak komt helaas regelmatig 
voor in uw gemeente. En de inbrekers 
slaan zowel overdag als in de avond- en 
nachtelijke uren hun slag. Daarom slaan 
de politie, de gemeenten de handen in 
elkaar om inbraken tegen te gaan. Het is 
niet alleen hun taak: ook u kunt maatre-

gelen nemen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. 
Een inbraak is een ingrijpende gebeurtenis. Het idee dat ie-
mand zonder uw toestemming door uw huis heeft gelopen, aan 
uw spullen heeft gezeten en de boel vervuild of vernield heeft, 
is voor veel mensen moeilijk te verdragen. Daarbij komt de 
ergernis door schade, aangifte doen, regelen via verzekering 
en schade laten herstellen. Toch is die ellende vaak niet nodig. 
Veel inbraken zijn te voorkomen, lees de tips die de kans 
op inbraak verkleinen 
• Sluit de ramen en deuren goed af en sluit ook het toiletraam-
pje. 
• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten.  
• Zorg dat uw huis steeds een bewoonde indruk maakt. 
• Laat niet zien dat u weg bent: plak dus geen briefjes op de 
deur en laat geen touwtjes uit de brievenbus hangen. Maak dit 
ook niet bekend via Facebook en andere sociale media. 
• Zorg dat ladders, vuilcontainers en andere voorwerpen waar-
op geklommen kan worden weggezet. 
• Maak van uw woning geen etalage; laat bijvoorbeeld geen 
laptop op tafel staan die van buitenaf goed zichtbaar is. 
• Gebruik schakelklokken waarmee de verlichting aan- en 
uitgaat. Denk hierbij ook aan een lampje op de bovenverdie-
ping. 
• Schaf voor kostbaarheden en waardevolle zaken een in-
braakwerend kastje aan. Noteer serienummers of fotografeer 
waardevolle goederen. Denk aan noteren Imeinummer mobie-
le telefoons. 
• Zorg voor goed hang en sluitwerk conform PKVW. 
• Zorg voor goede verlichting bij toegangsdeuren.  
En tot slot:  inbrekers hebben een hekel aan schrikverlichting, 
een woningalarm, een grote bewakingshond en oplettende 
buren. 
Meld vreemde dingen 
De politie doet er alles aan om woninginbraken tegen te gaan 
en informatie van buurtbewoners is daarbij erg belangrijk. Hoe 
meer informatie de politie heeft, hoe beter dit is voor lopende 
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onderzoeken en des te eerder mogelijke daders gepakt kunnen 
worden.  
Wanneer u iets verdachts ziet in uw buurt maak hiervan dan 
melding. De politie is geïnteresseerd in belangrijke details van 
'vreemde' personen of auto's, zoals signalementen, kentekens, 
plaats en tijdstip. Dit kan soms betekenen dat zij direct actie 
kan ondernemen.  
Bel daarom 0900-8844 (lokaal tarief) of bij spoed 112. Blijft u 
liever anoniem bel dan met M. 0800-7000 (gratis). Voor meer 
informatie Politie Preventieteam telefoon 046-4510020. 
 
Leisure Dome Kerkrade, het ultieme dagje uit! 
  
Het Leisure Dome in Kerkrade biedt voor iedereen vermaak 
en wel in de ruimste zin van het woord. Vanaf de zomer van 
2013 biedt Leisure Dome het ultieme dagje uit, dé locatie voor 
(bedrijfs)feesten en vermaak voor jong en oud op één locatie. 
Zo is er een bioscoop, een bowling en lounge, een kinder-
speelparadijs, een GlowGolf en een wereldrestaurant. De rui-
me gratis parkeergelegenheid en de gevestigde andere bedrij-
ven in de buurt, zorgen voor een uitmuntende basis voor breed 
vermaak. 

  
JT Bioscopen 

JT Bioscopen is het oudste en op een na groot-
ste Bioscoopconcern van Nederland. JT exploi-
teert momenteel 20 bioscopen verspreid over 
heel Nederland. In Kerkrade opende JT medio 
augustus 2013 de grootste en modernste bios-

coop van Zuid Nederland met acht zalen, 2250 stoelen en het 
grootste filmdoek van Zuid Nederland. 
JT Bioscopen maakt van een bioscoopbezoek graag een per-
soonlijke belevenis. Met regelmatige sneak-previews voor 
iedereen die graag verrast wordt, maar bijvoorbeeld ook met 
speciale senioren- en kindermiddagen. Door de zorgvuldig 

samengestelde filmprogrammering vinden de gasten bij JT 
altijd een film die bij hen past. 
JT heeft ook als enige concern de zogenoemde D-Box stoelen 
waarin de bezoeker letterlijk meebeweegt in de film. Samen 
met het extreem grote filmscherm, 3D beeld, Dubbele- en 
HFR projectie biedt JT hiermee een unieke filmbeleving; de 
XD Experience. 
 
De nieuwste Bowlingsensatie 

In het souterrain van het Leisure-dome heeft 
zich de nieuwe bowlingsensatie Bowlo geves-
tigd met naast 20 witte glowbanen een mooi 
lounge gedeelte voor het perfecte avondje uit. 
Het Leisure-dome vormt als breed amuse-

mentscenter de perfecte locatie voor het Bowling- Lounge 
concept.  In het centrum zullen 20 moderne witte glowbanen 
worden geïnstalleerd, een nieuwe innoverende techniek, waar-
bij de witte bowlingbanen middels duurzame LED-verlichting 
aangelicht worden. De mogelijke kleurvariaties en showele-
menten tijdens het spel zorgen voor een bijzondere interactie 
met de bezoekers en een onvergetelijk bowlinguitje. 
 
De nieuwe game sensatie 

In het souterrain van Leisure Dome Kerkrade, 
vestigt zich tevens de nieuwe game sensatie 
Gamestate. Gamestate is een speelhal, waar 
jong en oud zich kan amuseren. Het fenomeen 
van speelautomaten binnen Gamestate is over-

gewaaid uit Amerika, waar het play en win concept inmiddels 
een groot succes is. 
Gamestate streeft er naar een experience te bieden dat zich 
richt op ‘Family entertainment’ voor alle doelgroepen en leef-
tijden. Door het nauwlettend volgen van trends en ontwikke-
lingen in de markt op het gebied van video- en ticketgames, 
kunnen wij onze gasten een zo optimaal mogelijk aanbod 
presenteren voor oneindig veel plezier! 
 
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: 6 oktober 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. 
 
Een dagje uit met Thomas 2013  
 
In de herfstvakantie op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 
oktober 2013 komt Thomas de trein samen met een aantal van 
zijn vriendjes weer op bezoek bij de Miljoenenlijn in Simpel-
veld. Wil je Thomas ook een keer in levende lijven ontmoeten, 
dan moet je zeker komen kijken! 
Tijdens dit geweldig leuke kinderevenement kun je treinritten 
maken met de grote vrienden van Thomas, zoals met Douglas, 
Diesel of met Daisy de railbus die vanaf Simpelveld naar ver-
schillende stations langs de spoorlijn rijden. Op alle stationne-
tjes waar de treinen stoppen, zoals Kerkrade (@ Continium), 
Eys en Wijlre worden leuke kinderactiviteiten georganiseerd 
waar je aan kunt deelnemen. Deze activiteiten hebben op een 
of andere manier allemaal iets met Thomas en treinen te ma-
ken. 
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