
 

 
 
Uitnodiging 
 
24 januari 2017 
 
Beste bewoner, 
 
Binnenkort gaat geboord worden in de 
kopgevel van flat C aan de 
Jonkerbergstraat. De aanleiding: er komt 
een klimwand op deze gevel. En een 
koord naar flat D aan de Ursulastraat. In 
deze nieuwsbrief leest u meer hierover. 
 
Opening filmfestival: vrijdag 10 februari 
17.00 uur 
Op vrijdag 10 februari start het Dutch 
Mountain Film Festival in Kerkrade. Bij dit 
festival gaat het, zoals de naam al 
aangeeft, over films over bergen en 
bergbeklimmen. De organisatie van het 
festival ligt in handen van het DMFF en 
IBA.  
De opening vindt om 17.00 uur plaats bij 
flat C. U bent hierbij van harte welkom. 
 
Openingsact: klimmen en koorddansen 
Als openingsact van het filmfestival is 
gekozen voor een beklimming van de 
kopgevel van flat C door een 
professionele klimmer. Dit thema past 
goed bij het thema van het filmfestival. 
Vandaar de klimwand.  
 
Daarnaast gaan koorddansers over een 
koord (= slackline) hoog in de lucht van 
flat C naar flat D.  
 
 

 

 
 
 
Klimwand en muurschildering 
Voor de klimwand worden noppen tegen 
de gevel bevestigd. Het boren van de 
gaten vindt binnenkort plaats. Later komt 
er nog een mooie muurschildering achter 
de klimwand. De noppen worden dan 
tijdelijk verwijderd. De klimwand blijft de 
komende tijd gehandhaafd. Totdat de flat 
gesloopt wordt. De scouting gaat voor het 
beheer van de klimwand zorgen.   
 
Oefenen koorddansers 
De koorddansers die 10 februari hun 
kunsten laten zien, oefenen de dagen 
ervóór. Het kan dus best zo zijn dat u 
binnenkort hoog in de lucht mensen ziet 
“dansen”. 
 
Uitnodiging 
Het belooft een spectaculaire opening te 
worden op 10 februari. Kom ook!  
Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. 
 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer Huub Engelen, 
gemeente Kerkrade, telefoonnummer 14 
045 of met de heer Martijn Segers, 
HEEMwonen, telefoonnummer 045-645 
44 44. 
 
SUPERLOCAL is een project waarin de 
gemeente Kerkrade, HEEMwonen en IBA 
Parkstad nauw samenwerken aan de 
toekomst van Bleijerheide. 
 
CC: Wethouder T. Weijers, HEEMwonen, 
Bewonersplatform Kerkrade-Oost, Wijkplatform 
Kerkrade-Oost.  

 


