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Evenementen in Kerkrade-West 
 
Zondag 16-09-2012: NK Treintrekken Station Simpel-
veld ZLSM www.zlsm.nl 
Vrijdag 21-09-2012: Roda JC-FC Utrecht Parkstad 
Limburg Stadion 
Zondag 23-09-2012: 12.00-17.00 Koopzondag West-
Spek’heide/Terwinselen. 
Zondag 23-09-2012: Limburgse keverdag Station Sim-
pelveld ZLSM www.zlsm.nl 
Zaterdag 29-09-2012: 10.00-23.00 Europese Kamp. 
Drumcorpsen Parkstad Limburg Stadion 
Zaterdag 29-09-2012: 19.00-22.00 Herfstconcert PL 
Theater Kerkrade MK David 
Zondag 30-09-2012: 10.00-17.00 Herfstfair Botanische 
Tuin 
Zaterdag 06-10-2012: Roda JC – VVV Parkstad Lim-
burg Stadion 
Zaterdag 06-10-2012: 19.00-23.00 Jubileumconcert 
Parkstad Limb.Theater Kerkrade St. Caecilia Spekhol-
zerheide 
Zondag 07-10-2012: 10.00-17.00 Mini-Oktoberfest 
Carboonplein SAS 
Zondag 07-10-2012: 12.00-13.30 Op reis langs de die-
ren GaiaZoo Kerkrade-West 
Vrijdag 19-10-2012: Dagje uit met Thomas Station 
Simpelveld ZLSM www.zlsm.nl 
Zaterdag 20-10-2012: Roda JC-FC Twente Parkstad 
Limburg Stadion 
Zaterdag 20-10-2012: Dagje uit met Thomas Station 
Simpelveld ZLSM www.zlsm.nl 
Zondag 21-10-2012: Dagje uit met Thomas Station Sim-
pelveld ZLSM www.zlsm.nl 
 
 

 
 
September: Project Brain-activiteiten 
 
Na een korte zomerstop zijn er in september weer volop 
activiteiten in het kader van Project Brain: 
 
16-9-2012  
Lezing Hoe houd ik mijn hersenen gezond?  
( i.s.m. Hersenstichting,)  
14.30 uur, Continium, deelname gratis 
 

 
 
 
 
 
 
 
21-9-2012  
Voorstelling Geborgen in de Hartstreek,  
Continium Kerkrade, deelname gratis 
 
Limburgse Keverdag 23 september 
 
Keverclub Nederland afdeling Limburg organiseert 
rondom het emplacement van station Simpelveld haar 
jaarlijkse keverdag. een must voor elke kever- en auto-
liefhebber! Entree is gratis 
De ZLSM-treinen de rijden de hele dag tegen de normale 
tarieven. 
 

 
 
EK voor showkorpsen 29 september 
 
Muziek, show en dans op het hoogste Europese niveau! 
Dat garanderen de DCE European Championships (EK 
Show) 2012 in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkra-
de. Aan de startlijn van dit nummer één drum corps eve-
nement van Europa verschijnen korpsen aan de start uit 
Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Ierland en Italië. 
Een zinderend evenement van 's morgens vroeg tot 's 
avonds laat, waar de nieuwe Europese kampioenen wor-
den gekroond. 
 

 
 
De DCE European Championships zijn in een paar jaar 
tijd uitgegroeid tot één van de grootste eendaagse mu-
ziek- en showevenementen van Europa. De deelnemers 
hebben wervelende showprogramma’s voor u in petto. 
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Ze lopen niet in blokjes, maar volgens een gecompli-
ceerde choreografie. Tot ziens op zaterdag 29 septem-
ber! 
 
Parkstad Limburg Stadion 
Roda JC Ring 1, Kerkrade - Nederland 
 
Aanvang dagprogramma: 10.00 uur (voorrondes senio-
ren en finale junioren) 
Aanvang avondprogramma: 18.00 uur (finale senioren) 
 
Kaarten voor het evenement zijn snel en gemakkelijk  
via internet te bestellen. Alle vakken bevinden zich op de 
hoofdtribune. Stoelnummers gelden pas vanaf 18.00 uur. 
U kunt de hele dag en avond in- en uitlopen met uw toe-
gangskaarten. 
www.drumcorpseurope.org 
 

 
 
30 September 2012 : Herfst Fair in de Botanische 
Tuin  
 
Op zondag 30 september kunt u tussen 10.00 uur en 
17.00 uur heerlijk genieten tijdens de Herfst Fair in de 
Botanische Tuin Kerkrade. Een bijzonder sfeervol 
herfst- en oogstfeest voor het hele gezin.  

 
Er is een ruim aanbod aan 
herfstbloeiende planten, 
hortensia’s en grassen, 
groendecoraties en boe-
ketten van dahlia’s en 
planten uit de pluktuin. 
Maar u kunt ook terecht 
voor een grote verschei-

denheid aan tuin- en interieuraccessoires, antiek en bro-
cante, cadeauartikelen en sieraden, landelijke kleding en 
waxcoats, handgeweven kleding, wollen plaids en zijden 
sjaals, keramiek en bronzen beelden.  

De pompoenenstands zijn een lust voor het oog!   
 
Proef van overheerlijke streekproducten, herfstsoepen en 
wildstoofpotjes, jams en chutneys, herfstige drankjes, 
bessen, appelmoes, mosterds en stropen. Er zijn demon-
straties mandenvlechten en diverse informatiestands.  
Neem ook uw kinderen mee, voor hen is er gratis knutse-
len en schminken.  
 

 
  
150 jaar in Harmonie St. Caecilia 
 
Jubileumconcert van de Kon. Harmonie St. Caecilia 
Spekholzerheide d.d. 6 oktober 2012 om 20.00 uur 
in het Parkstad Limburg Theater te Kerkrade. Presentatie 
Petra Kaiser en Ron Szalata. Met medewerking van zan-
geres en musicalster Renée van Wegberg, Ritmesectie 
van Big Band BEEG en de Kon. Harmonie St. Caecilia 
Spekholzerheide. Muzikale leiding: Léon Simons. 
Kaarten à Euro 15,00 zijn verkrijgbaar via de kassa van 
het Parkstad Limburg Theater en via de leden van de 
harmonie. 
  

 
 
7 oktober 
Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder deed! 
 
Ga op pad met een ervaren GaiaGids, bewonder de die-
ren 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 die-
ren 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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Ook als je regelmatig een bezoek brengt aan GaiaZOO 
betekent deze rondleiding een bijzondere verrijking van 
je bezoek! 
 
Wanneer: 7 oktober 2012 (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 moge-
lijk 
 
Help de natuur! 
Deelname aan deze rondleiding is gratis, maar een kleine 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
Het geld komt via het Gaia Nature Fund, de natuurbe-
houdstichting van GaiaZOO, ten goede aan de bescher-
ming van bedreigde dieren wereldwijd! 
 

 
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 en de gemeenten de handen in elkaar 
om inbraken tegen te gaan. Het is niet alleen hun 
taak: ook u kunt maatregelen nemen om het inbre-
kers zo moeilijk mogelijk te maken. 

Een inbraak is een ingrijpende gebeurtenis. Het idee dat 
iemand zonder uw toestemming door uw huis heeft ge-
lopen, aan uw spullen heeft gezeten en de boel vervuild 
of vernield heeft, is voor veel mensen moeilijk te ver-
dragen. 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 
toiletraampje.  

• 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 brief-
jes op de deur en laat geen touwtjes uit de brie-
venbus hangen. 

• Zorg dat ladders, vuilcontainers en andere voor-
werpen, waarop geklommen kan worden, wegge-
zet zijn. 

• Maak van uw woning geen etalage; laat bijvoor-
beeld 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 bovenverdieping. 

• Schaf voor kostbaarheden en waardevolle zaken 
een inbraakwerend kastje aan. 

• Zorg voor goed hang en sluitwerk conform PK-
VW. 

• Zorg voor goede verlichting bij toegangsdeuren.  

En tot slot:  inbrekers hebben een hekel aan schrikver-
lichting, 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 onderzoeken en des te eerder 
mogelijke daders gepakt kunnen worden.  
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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 signale-
menten, kentekens, plaats en tijdstip. Dit kan soms bete-
kenen 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 (gra-
tis). Voor meer informatie Politie Preventieteam telefoon 
046-4510020. 

 

 
 
Drugsoverlast? Meld het ! 
 
Ervaart u overlast van drugsdealers? Of bent u ge-
tuige van het dealen in drugs? 
Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Drugsover-
last van de gemeente Kerkrade. 
Met goede informatie helpt u de politie om deze over-
last aan te kunnen pakken. 
 
Als burger kent u wellicht de plekken waar drugs ge-
deald wordt. Misschien zelfs in uw directe omgeving. 
Gewoon openlijk op straat, vanuit een pand of auto.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar ook omschrijvingen van brommers, signalementen 
van betrokken personen kunnen helpen u van de overlast 
te bevrijden. Alles kan van belang zijn! 
Deze zo broodnodige informatie kunt u kwijt bij het 
Meldpunt Drugsoverlast of bij de politie. 
Het Meldpunt Drugsoverlast van de gemeente Kerkrade 
is te bereiken via telefoonnummer 045-5676300 en e-
mail: drugsoverlast@kerkrade.n l. 
Informatie die u aan de politie wilt doorgeven kan via 
0900-8844 of bij spoed 112. Blijft u liever anoniem bel 
dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.  
 

 
 
De politie en de gemeente willen èn kunnen daar wat aan 
doen, maar u kan helpen. Door het geven van concrete 
informatie. Liefst met belangrijke details zoals bijvoor-
beeld het merk, het type en de kleur van een bepaalde 
verdachte auto. En een kenteken is natuurlijk het allerbe-
langrijkste 
 


