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02 december 
Evenementen in Kerkrade-West 
 
Zondag 25-11-2012: 12.00-17.00 Koopzondag West-
Spekholzerheide/Terwinselen.    
Zondag 25-11-2012:  Roda JC-Ajax Parkstad Limburg  
Stadion    
Zaterdag  01-12-2012:  Intocht Sint Nicolaas  Station Kerk-
rade-West  SAS  
Zondag  02-12-2012:  Pietentrein  Station Simpelveld  ZLSM  
www.zlsm.nl 
Zondag  02-12-2012:  Roda-JC-ADO  Parkstad Limburg 
Stadion  
Zondag 2-12-2012: Op reis door GaiaZoo 
Zaterdag 8-12-2012: 19.30 Adventconcert Terwinselen 
Zondag  09-12-2012:  19.00-22.00  Adventsconcert  
MK David  
Zaterdag  15-12-2012:  Roda JC-NAC  Parkstad Limburg 
Stadion  
Zondag  16-12-2012:  12.00-17.00  Koopzondag  West-
Spekholzerheide/Terwinselen. 
Zondag 16-12-2012: 12.00-13.30 Winterwandeling GaiaZoo 
 
 
Pietentrein 2 december 
 
Stap in de speciale Pietentrein die vertrekt vanaf station Schin 
op Geul of Kerkrade en breng een bezoek aan Sinterklaas. 
Kaartjes vooraf reserveren aanbevolen. 
 

 
Winterdienstregeling ZLSM 
 
Vanaf zondag 18 november tot en met donderdag 3 januari 
rijdt de stoomtrein op vaste dagen haar winterdienstregeling 
over de Miljoenenlijn.  
 
Rijdagen winterdienstregeling 
November: zondag 18, 25 
December: alle zaterdagen en zondagen (m.u.v. 1 en 29 de-
cember) en tweede kerstdag 
Januari: woensdag 2 en donderdag 3 
 
De treinen rijden de winterdienstregeling, tegen de normale 
tarieven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Combineer de winterdienstregeling met een van de bijzondere 
Wonderlijke Winterrit-arrangementen. Tickets voor deze ar-
rangementen zijn te reserveren . 
 
 
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! 
 
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! 

 
Wanneer: 2 december 
2012 (elke eerste zon-
dag van de maand) 
Tijdstip: van 12.00 tot 
13.30 uur   
Start:  in restaurant Pla-
teau van Gaia, bovenaan 
de trap 
Vooraf inschrijven voor 
deze rondleiding is niet 
mogelijk 
 
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 natuurbehoud-
stichting van GaiaZOO, ten goede aan de bescherming van 
bedreigde dieren wereldwijd! 
 
 
In en onder het dorp 
Mijnwerkersleven in Limburg 
Wiel Kusters 
  

In en onder het dorp is een even informa-
tief als ontroerend en persoonlijk verhaal, 
waarin dichter, geleerde en mijnwerkers-
zoon elkaar de pen reiken. Maar waarin 
toch vooral al die mannen worden om-
armd die, gesteund door hun families, het 
dagelijks brood verdienden met harde 
ondergrondse arbeid in stof, benauwenis, 
lawaai en stank. En die met hun werk een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan 

de Nederlandse economie en de wederopbouw na de oorlog. 
Wiel Kusters groeide op als zoon en kleinzoon van mijnwer-
kers. In Spekholzerheide, het dorp van zijn jeugd, leefden en 
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stierven de mensen van de mijn. Hoog boven de daken van 
huizen en winkels en van café D’r Jemuutlieje Ek torende de 
steenberg van de Willem-Sophia. Levensgroot aanwezig, 
hoewel grotendeels verborgen. Vanuit zijn eigen perspectief, 
maar gevoed door brede historische kennis, vertelt Wiel Kus-
ters op meeslepende wijze het verhaal van de Limburgse 
mijnwerkers en hun families – zijn familie. 
 
Wiel Kusters is dichter en emeritus hoogleraar algemene en 
Nederlandse letterkunde aan Universiteit Maastricht. Sinds 
zijn debuut als dichter in 1978 met de bundel Een oor aan de 
grond publiceerde hij geregeld over mijnwerkerscultuur. Sa-
men met Jos Perry schreef hij Versteende wouden. Mijnen en 
mijnwerkers in woord en beeld (1999).  
  
€ 19,95 | verwacht november 2012 | reserveren bij boekhandel 
Schreurs aanbevolen. 
 
Adventconcert Terwinselen 

 
Op zaterdag 8 december zal voor de vierde achtereenvolgen-
de keer een adventconcert in de parochiekerk van Terwinselen 
gegeven worden door Harmonie St. Callistus Terwinselen 
o.l.v. Ferry Logister. Deze keer wordt medewerking verleend 
door tenor Ivo v.d. Bijl en het koor “Seven”. 
Zoals in voorgaande jaren zal het repertoire uit zowel traditio-
nele kerstmuziek als eigentijdse melodieën bestaan. 
Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is vanaf 19.00 uur 
open. 
Entreekaarten zijn vanaf 25 november verkrijgbaar bij de 
leden van St. Callistus, in het Sjtaater Hoes en op de avond 
zelf bij de kassa in de kerk. 
 
 
Winterwandeling 16 december 
 
Een ervaren gids neemt je mee op reis langs de dieren. Ontdek 
allerlei weetjes en feitjes over de dieren die je nog niet kende. 
 
Wanneer: 16 december 2012 
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 (vol 
= vol) 
 
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 natuurbehoud-
stichting van GaiaZOO, ten goede aan de bescherming van 
bedreigde dieren wereldwijd! 

 
Carnaval op d´r Sjtaat 
 
D´r ouwe voesbalsjong RKTSV  
Met het eind van het jaar in zicht, komt de carnaval al in 
beeld. Op vrijdag 1 februari organiseert carnavalsvereniging 
d´r ouwe voesbalsjong van voetbalvereniging RKTSV haar 
54e carnavalsavond met prinseproclamatie. Tijdens de avond 
met optredens van de Martino’s, meervoudig buutekampioen 
Jan Geraerdts, Richtig Rex, Beppie Kraft en Echt Lekker zal 
blijken wie de opvolger wordt van prins Jordy I. De voorver-
koop is  gestart per 11-11. Kaarten zijn te bestellen op de site 
van RKTSV via www.rktsv.nl 
 
Loemelebal      
Zaterdag 9 februari organiseren Jack Wolter van ’t Sjtaater 
Hoes samen met de carnavalsverenigingen d’r  ouwe voes-
balsjong RKTSV en de Sjtaater Trööte voor de 5e keer in 
successie het alom bekende Loemelebal. Tijdens de avond zijn 
er optredens van de Martino’s, Tiroler Teufel en Frans Theu-
nisz. Entreekaarten à € 5 zijn verkrijgbaar bij de leden van 
Raad van 11  van beide verenigingen en in ’t Sjtaater Hoes. 
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PostNL opent voor zijn klanten een Business 
Point in Kerkrade 
 

PostNL opent op 14 november aan de Gra-
verstraat 68 in Kerkrade een Business Point in 
Drukkerij Schreurs. Dit nieuwe Business 
Point vervangt het Business Point aan de 
Wenckebachstraat 18 in Kerkrade en sluit aan 
bij het op de Graverstraat reeds jaren geves-
tigde Postkantoor. PostNL speelt hiermee in 

op veranderingen op de postmarkt en behoeftes van zakelijke 
klanten. Zakelijke klanten geven aan het steeds belangrijker te 
vinden hun postzaken (incl. pakketten) snel en gemakkelijk te 
kunnen regelen op toegankelijke locaties, met ruime openings-
tijden en op plekken waar zij toch al komen. Bij het nieuwe 
Business Point/Postkantoor in Drukkerij Schreurs kunnen 
voortaan zowel particulieren als zakelijke klanten van ’s mor-
gens tot ’s avonds  al hun postzaken regelen.  
 
Tevreden klanten 
Inmiddels is bij reeds eerder geopende Business Points van 
PostNL in winkels  vastgesteld dat de nieuwe formule in een 
behoefte voorziet. Onderzoek wijst uit dat klanten tevreden 
zijn over de verbeterde bereikbaarheid, service en ruimere 
openingstijden. 
 
Alles onder één dak 
Naast het gebruikelijke assortiment van Boek- en Kantoorvak-
handel Schreurs en Drukkerij Schreurs kan nu ook de zakelij-
ke klant op dit adres vanaf 14 november terecht voor specifiek 
zakelijke postproducten zoals het aanbieden van grote hoe-
veelheden post, postzegelrolletjes en pakketzegels, aangete-
kende stukken, het frankeren van een buitenlands pakket en 
zelfs het overschrijven van een kenteken. De combinatie van 
een Business Point en Drukkerij Schreurs biedt de zakelijke 
klant meer gemak onder één dak. 

 
Het Business Point/Postkantoor in Drukkerij Schreurs aan de 
Graverstraat 68 is geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 uur tot 18.30 uur, op zaterdag van 08.00 uur tot 17.00 
uur. 
 
Wandelclub Wileo 
 
Ook voor het 4e kwartaal hebben de organisatoren van de 
Kerkraadse wandelclub Willeo weer een reeks leuke en inte-
ressante wandelroutes uitgestippeld in de omgeving Van Park-
stad en het Heuvelland. 
 
Bij de wandelclub wordt er geen leeftijdsgrens gehanteerd, 
ofschoon de activiteiten in principe bedoeld zijn voor mensen 

van 50 jaar en ouder. Dus ook jongere leeftijdsgenoten worden 
sowieso in de gelegenheid gesteld om eventueel lid te kunnen 
worden van de Kerkraadse wandelvereniging. 

 
De wandelingen schommelen steevast zo rond de 10 kilome-
ter. Met pauzes erbij is dat telkens ca 3 uur gezapig wandelen. 
Zoals gezegd zijn de wandelingen afgestemd op de gemiddel-
de wandelaar. Dus niet al té moeilijk. Maar soms moeten er 
wel eens wat hellingen en/of andere kuitenbuiters worden 
overwonnen. Dat is nu eenmaal zo en daar ontkom je niet aan 
in het gevarieerde Zuid-Limburgse heuvelland. 
 
Het wandelen brengt iedereen in contact met de natuur en het 
landschap. En wat nog belangrijker is: wandelaars zien meer 
van de omgeving dan fietsers en automobilisten. En wandelen 
is tevens goed tegen stress. 
 
Het programma voor het vierde kwartaal ziet er als volgt uit: 
      
VRIJDAG 23 NOVEMBER 10.00 uur Herzogenrath 
10 kilometer start: Catharinakerk Holz 
      
VRIJDAG 7 DECEMBER 10.00 uur Simpelveld 
8 kilometer start: Catharinakerk Holz 
      
VRIJDAG 14 DECEMBER 10.00 uur Wittem 
8 kilometer start: Catharinakerk Holz   
 
Inlichtingen: 
Willem van Kuijck  Leo Meels 
Dorotheagracht 53  R.van Rijnstraat 18 
6465 EC Kerkrade  6464 BL Kerkrade 
045-5419720   045-5456634 
06-51503060   06-38239349 
 
 
Mijnwerkers in Limburg 
Een sociale geschiedenis 
Ad Knotter (red.) 

  
Het is tegenwoordig nauwelijks meer 
voor te stellen dat Nederland gedurende 
een groot deel van de twintigste eeuw 
voor zijn energievoorziening in hoge 
mate afhankelijk was van Limburgse 
steenkool.  
Pas in de jaren 1970 kwam hieraan een 
einde en moesten de tien-duizenden 
mijnwerkers omzien naar ander werk. 
Nu, bijna veertig  jaar na de sluiting van 

de mijnen, is in Limburg het besef gegroeid dat de mijnbouw 
en de mijnwerkers van groot belang zijn geweest voor de iden-
titeit van de streek rondom Heerlen, Geleen en Kerkrade.  
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Mijnwerkers in Limburg wil niet alleen de herinnering aan de 
Limburgse mijnwerkers levend houden, maar ook inzicht 
verschaffen in de aard van hun werk, de sociale verhoudingen 
en de cultuur in de nu verdwenen samenleving rondom de 
mijnen. Daarbij staan de koempels telkens centraal. Hun lot-
gevallen vormen het vertrekpunt voor deze boeiende geschie-
denis. 
€ 39,95 | verwacht november 2012 | vooraf reserveren bij 
boekhandel Schreurs aanbevolen. 

 
ZLSM  REAGEERT GESCHOKT 
Perron XL zegt huur station Simpelveld op 
 
SIMPELVELD – De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschap-
pij heeft geschrokken gereageerd op het bericht, dat de eige-
naar van het station in Simpelveld, vastgoedinvesteerder Per-
ron XL B.V., de huurovereenkomst met ZLSM per 31 juli 
2014 heeft opgezegd. “ZLSM is niet in staat om zelf het stati-
on te kopen”, aldus ZLSM’s algemeen directeur Randy Ha-
bets. “Als er geen oplossing wordt gevonden dan staat het 
onvoorstelbare te gebeuren, nl. dat ZLSM haar ‘thuis’ moet 
verlaten.” Het bestuur van ZLSM heeft inmiddels de situatie 
aangekaart bij de regionale overheden en heeft besloten juri-
disch advies in te winnen. 
 

 
 
Het opzeggen van de huur is de voorlopige laatste actie in de 
poging van Perron XL om van het stationsgebouw af te gera-
ken. Al enige jaren geleden heeft de toenmalige eigenaar NS 
Poort het stationsgebouw te koop gezet. ZLSM heeft destijds 
intensief onderhandeld met NS Poort om het gebouw aan te 
kopen, maar kreeg de financiering niet rond. NS Poort heeft 
toen station Simpelveld tegelijk met andere vastgoedbezittin-
gen verkocht aan Perron XL, dat samen met nog een 18-tal 

vastgoedinvesteerders en –beheerders is gevestigd aan de 
Langesteijn in Hendrik Ido Ambacht. 
 
Onlangs heeft Perron XL B.V. het station weer te koop gezet 
voor € 425.000,-. Een vraagprijs die ver ligt boven de taxatie-
waarde van enige jaren geleden. In de verkoopadvertentie staat 
vermeld dat ZLSM een jaarlijkse huur van ca 20.000 euro 
betaalt. 
Station Simpelveld, gelegen aan de Aachener-Maastrichter 
Eisenbahn – Nederlands eerste grensoverschrijdende spoor-
verbinding – heeft in de loop van de jaren een betekenisvolle 
rol gespeeld. Niet alleen als grensstation in het oost-west-
verkeer tussen Nederland en Duitsland, maar ook als eindsta-
tion van de zogeheten Miljoenenlijn, waar alle vervoer van de 
in Zuid-Limburg gewonnen steenkool, die met name voor de 
wederopbouw van Nederland van Wereldoorlog II zo´n be-
langrijke rol heeft gespeeld, zich verzamelde. 
 

 
Start verkoop Decemberzegels 
 
Op 20 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 2013, zolang de voorraad 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. Wij zorgen dan voor snelle en veilige verwer-
king. 


