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\ Voorwoord ~ colofon

\ Gemeente
Voerendaal
Adres
Raadhuisplein 1
6367 ED Voerendaal
Postbus 23000
6367 ZG Voerendaal
Telefoon: 045 - 575 33 99
Fax: 045 - 575 11 95
E-mail: info@voerendaal.nl
Website: www.voerendaal.nl
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\ Kennismaken met…. Lars van den Elzen
Vanaf 1 augustus is Lars van den Elzen gestart bij onze gemeente in de
functie van buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Lars houdt zich
bezig met toezicht en handhaving in het buitengebied, hij wordt ook
wel ‘groene BOA’ genoemd. Een groene BOA treedt op in, zoals we dat
noemen, Domein II.

www.twitter.com/voerendaal
www.facebook.com/
gem.voerendaal
Openingstijden
Ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
en Di. 16.00-19.00 uur
Wilt u een afspraak maken?
Dan kunt u, naast bovenstaande
tijdstippen, ook op di. tussen
13.30-16.00 uur, wo. en do.
tussen 13.30-17.00 uur terecht.

Spreekuur wijkagent
Di. 14.00 - 17.00 uur
WMO-loket
Di. Burgerij Ubachsberg
11.00 - 13.00 uur
Di. Burgerij Klimmen
14.00 - 16.00 uur
1e woe. v.d. maand Burgerij
Ransdaal 13.00 - 15.00 uur
Do. Burgerij Voerendaal
10.00 - 12.00 uur
Op afspraak na telefonisch
contact op werkdagen
tussen 09.00 – 12.00 uur

\ Voorwoord
willen wij u weer graag informeren
over de Burgerij tijdens corona, de
werkzaamheden fietsverbinding
Heuvelland-Parkstad, stellen we onze
nieuwe BOA voor en nog veel meer.
Wij wensen u veel leesplezier.
College van Burgemeester en Wethouders
Wilt u reageren op de inhoud van dit
magazine? Of heeft u suggesties voor een
volgende uitgave? Laat dan een bericht
achter via info@voerendaal.nl.

Kompas
U kunt telefonisch contact
opnemen met de gemeente
Beekdaelen 14045
Stichting Mee Zuid-Limburg
Telefonisch: maandag
tot en met vrijdag
09.00 – 12.30 uur
en 13.30 – 17.00 uur via
telefoonnummer: 088-0102222
Spreekuur College
Burgemeester Houben,
wethouders Braun, Coenen,
Verbraak en Thomas op afspraak.

Lars heeft een aantal jaren bij gemeente
Kerkrade gewerkt als buitengewoon
opsporingsambtenaar in het Domein I.
Een BOA domein I, ook wel ‘blauwe
BOA’ genoemd houdt zich bezig met
toezicht en handhaving in het
stedelijk gebied. Lars heeft veel ervaring
met toezicht en handhaving
in het groen, omdat hij al een hele tijd
vrijwillig aan de slag is als
buitengewoon opsporingsambtenaar
bij Natuurmonumenten.
Specifieke taken
Gemeente Voerendaal heeft een
uitgestrekt buitengebied, waarbij er
rondom
toezicht en handhaving veel komt
kijken. Denk bijvoorbeeld aan drugsen afvaldrumpingen en het vernielen
van (beschermde) landschapselementen.
Begin 2021 heeft het College
van Burgemeester en Wethouders
daarom besloten een buitengewoon
opsporingsambtenaar aan te stellen die
zich specifiek met deze thema’s gaat
bezighouden.

Tussen 12.30 en 13.30 is
het Klantcontactcentrum
gesloten. Telefonisch is het
Klantcontactcentrum elke werkdag bereikbaar van 8.30-12.30 uur
en van 13.30-17.00 uur (behalve
vrijdagmiddag).

~
Voor u ligt de drieënveertigste uitgave
van het magazine ván de gemeente
Voerendaal, vóór alle inwoners van onze
mooie gemeente. De informatie die u
hierin leest gaat over belangrijke projecten
en gemeentelijke beleidszaken. Daarnaast
komen in het magazine uitgebreid
inwoners, ondernemers, verenigingen
en bezoekers aan het woord. Over zaken
die u aangaan en die zich afspelen in uw
omgeving.
U kunt ervan op aan, dat uw gemeente
haar dienstverlening én het contact met
u verder wil verbeteren. In dit magazine
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\ Kort nieuws

\ Actiedag Hensplantages de Woonwijk uit!
Op donderdag 4 november heeft onze gemeente samen met politie,
brandweer en Enexis 380 woningen bezocht in Voerendaal.

Een veilige buurt maken we samen
Doel van deze actiedag was om de
buurt (brand-) veilig, hennepvrij en
aangenaam te krijgen en te houden.
Daarnaast hebben we de bewoners
bewust gemaakt van de gevaren van een
hennepplantage in de buurt en hebben
we ze geïnformeerd over de
mogelijkheid om anoniem melding te

maken van (vermoedelijke) criminele
activiteiten in de buurt. Deze actie
is erg positief ontvangen door de
buurtbewoners! Hennepteelt, maar
ook productie van andere drugs
of drugshandel raakt ook ú als
buurtbewoner. Wonen naast een
hennepplantage of drugslab levert
serieus brand-, explosie- of

verstikkingsgevaar op. Elke dag wordt
er in Nederland een brand veroorzaakt
door een hennepplantage. Daarom
heette deze actie Hensplantages de
woonwijk uit.
Melding maken
Heeft u het vermoeden dat er in
uw buurt criminele activiteiten
plaatsvinden?

Meld dit dan anoniem via Meld
Misdaad Anoniem via 0800 - 7000
of via www.meldmisdaadanoniem.nl.
Een veilige buurt maken we samen!
Helpt u mee?
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\ Kort nieuws

\ Inzamel\ Extra handjes
punt
voor afwikkeling
batterijen
aanvragen
In de hal van het gemeentehuis staat
sinds kort een verzamelmeubel voor
het inleveren van batterijen. Heeft u
oude batterijen? Lever ze dan in! Zo
zorgen we voor een milieu-vriendelijke
afvoer en recycling van de batterijen.

De afgelopen twee jaar zijn er diverse omstandigheden geweest waardoor de
afhandeling op het gebied van aanvragen van bouwplannen en subsidies flink
te lijden heeft gehad. Coronatijd zorgde voor een toename in de aanvragen.
Het team dat zich bezighoudt met bouwplannen is weer op sterkte gebracht
en ook hebben we gezorgd voor extra handjes.
Subsidie provincie
Vanuit de provincie is dit jaar een positief besluit ontvangen over de aangevraagde
subsidie voor het project: “versnelling procesafwikkeling”. Dit subsidiebedrag is
mede ingezet voor de extra handjes. De afgelopen maanden heeft dit geleid tot
de behandeling en veelal afwikkeling van:

1. Principe-verzoeken en/of aanvragen omgevingsvergunningen voor bijna meer
dan 100 woningen
2. Vier aanvragen voor subsidie levensloopbestendig maken bestaande woning
3. Zes procedures van ontwikkelvisies/bestemmingsplannen
Natuurlijk blijven nieuwe aanvragen binnenkomen en zorgen we voor een zo
goed en zo snel mogelijke dienstverlening.

\ Voerendaalse
KerstWENSbomen
Een kerstWENS voor uzelf of voor een ander.
Vijf grote kerstbomen op de pleinen van elke kern in onze gemeente.
Bomen waarin u uw kerstWENS mag ophangen. Even stil staan, andere
wensen lezen, een weerzien op afstand, een lichtje in de donkere tijden.
De WENSkaart kunt u via onze website en social media downloaden en ophangen.
U kunt ook uw eigen kaart (of kerstversiering) maken of neem de WENSkaart mee
die te verkrijgen is bij de Voerendaalse supermarkten en winkels. De bomen staan
er van donderdag 16 december tot en met de eerste week van januari.
#voerendaalsamensterk

\ Rondje creativiteit

\ Rondje
creativiteit:
Hans Keuls
\ Voerendaalse creatieveling aan het woord

Dat creativiteit in veel aspecten kan zitten, is prachtig
om te zien. Met het ‘rondje creativiteit’ door Voerendaal
gingen we al van beeldende kunst naar schilderkunst, van
fotografie naar muziek en vandaaruit naar thrillers. Dit
keer bezochten we het atelier van kunstschilder
Hans Keuls aan de Lindelaufer Gewande.
In mijn oog raast een tuin
Hans Keuls is gefascineerd door de expressieve kracht van
olieverf op linnen en gegrepen door het ritme en de motoriek
van het schilderen. Voor hem is het een innerlijke noodzaak
geconcentreerd te schilderen in afzondering. Zijn schilderijen
worden vaak omschreven als organisch, ritmisch, vol dynamiek
en landschappelijk. Werkend vanuit het bijna letterlijk gebruik
van de metafoor natuur, die hij als een modern impressionist
in zijn werk toepast. De dynamiek van de schepping.
Wereldbewust, waarin de liefde en compassie altijd overwint
en met een enorme bezieling in elke creatie. De afdaling
van de regen, de verstilling van sneeuw, zonnebloemen,
paarse regen, Japanse kers, maar dan anders. Gezien vanuit
slechts één oog, aangezien hij met het andere bijna geen
zicht heeft. Het daardoor slecht diepte zien, compenseert
hij door juist die diepte in zijn werk te overdrijven. Als
muzikant (drummer) gebruikt hij in zijn schilderijen ritme als
belangrijke component. “Drummen met kleuren,” zoals hij
het zelf noemt.

Herkenbare beelden als je de kunstwerken de tijd geeft. Laag
over laag, pasteus en het ritme van de schildershand verdiepen
het werk tot een geladen schoonheid, die tot nadenken stemt
en misschien zelfs ontroering en troost biedt. Zijn ultieme
drijfveer. Hij schildert met kwasten, tubes, spatels en zijn
handen. Beweging vanuit zijn hele lichaam. Vanuit zijn drift

tot creëren komt hij tot de diepere zin van schoonheid in de
schilderkunst, waardoor hij behoort tot de nieuwe generatie
Landschapsschilders.
Reeds op jonge leeftijd geïnspireerd door van Gogh,
ontwikkelde zijn werk zich vanuit eigenheid vanaf de jaren
tachtig gestaag van autobiografische figuratie, via abstractie,
naar de kracht, balans en dynamiek en leidde in de loop der
jaren tot vele tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
Over zijn werk zijn drie boeken verschenen: Schilderijen
1997-2003, Ritme van de Hand (2006) en Rhythm,
uitgegeven op zijn zestigste (2016).
Nieuw werk
Al ruim vijftien jaar werkt hij vanuit zijn atelier in Voerendaal.
De afgelopen twee jaar ontdekte hij door zijn vele
wandelingen hoe mooi het hier is en werden ook de dichtbij
gelegen landschappen onderwerp van zijn werken. Mijlpalen
in zijn leven zorgden al eerder voor vernieuwing in zijn werk,
waaronder de geboorte van zijn zoon. Een nieuwe blik op de
wereld, letterlijk en figuurlijk. Corona deed datzelfde, alleen
vanuit een andere hoek. ‘Coronaquarellen’ noemt hij het, een
welkome zijstap als uitdaging en terugkeer van de associatie in
zijn kunstwerken. Evolueren tot nieuw werk en jezelf blijven
ontwikkelen, de aquarellen daarbij niet als enige zijstap. Al
eerder kwam Hans namelijk via zijn galerie in Maastricht in
aanraking met de kunstenaar Juan Ripollés en zijn diepdruk
techniek. Geïnspireerd reisde hij meermaals naar Spanje om
de techniek onder de knie te krijgen. De olijfboom met zijn
natuurlijke grimmige vormen als onderwerp. Creaties nog
volop en bezield in ontwikkeling, nog niet museumwaardig
zoals hij zelf zegt, maar daar gaat in de toekomst vast
verandering in komen.
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en Roger Appelmans van New
Energy Systems over hun bijzondere
projecten. Wim Cranen vertelde wat
Energiecoöperatie De Omslag voor
inwoners, ondernemers en verenigingen
van Voerendaal kan betekenen.

\ Duurzaamheids-

festival Voerendaal

\ Terugblik zaterdag 2 oktober
Het festival
Het podium was een boerenkar met Rd4 meubilair, waarop
gesprekken in vijf thema’s plaatsvonden met wethouder
Ruud Braun. Optredens van pianist Kasper Schonewille,
Ritmo, het klarinetensemble van Muziekvereniging
Voerendaal, het Seniorenorkest, de band de Blues Bellies
van het Muziekcollectief Voerendaal en Zangvereniging
Reconnected. De organisatie in handen van onze
gemeente in samenwerking met EuregioBizz. Een
bruisende dag met duurzame voorbeelden van inwoners,
gemeente en ondernemers uit de regio. Met onder andere
zonnepanelen, oplaadpunten, voeding, afval, energie
opwekken, streekproducten, water, een ideeënbox, ecars en
educatie. Een festival om energie van te krijgen, dat op een
laagdrempelige manier opriep tot ‘Wat doe jij en wat kunnen
we samen nog meer doen’?

Op zaterdag 2 oktober omringden een dertigtal
stands de vijver bij Furenthela. Van 11 tot 17 uur stond
duurzaamheid op het programma, in de breedste zin
van het woord. Een kleine duizend bezoekers genoten
van de stands, de gesprekken op het podium en van
de optredens van de Voerendaalse verenigingen.

Verschillende thema’s
Het thema ‘bouwen en wonen’ werd besproken met
Drik Heffels van de Rabobank, Mark Feron van de
Architectenzaak en Paul Sijben van de Woonwijzerwinkel
Limburg. Met als speerpunten het bewust maken van de
mogelijkheden rond duurzaamheid, het GroenDepot van de
Rabobank, waar en waarvoor kunnen mensen terecht bij de
Woonwijzerwinkel en hoe bouwen we voor de toekomst.

Het tweede thema ‘water’ werd besproken met Har
Frenken, lid dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Hoe
was en is hun betrokkenheid bij de watersnood-ramp en

welke projecten spelen er nog meer op
dit moment, in en buiten Voerendaal.
Daarnaast kwam Charles Claessens,
vicevoorzitter van de Stuurgroep
natuur, landschap en water van de
Parkstad Gemeenten, aan het woord.
Hij vertelde meer over de regionale
aanpak rond wateroverlast en lichtte
eveneens verdere projecten van de
stuurgroep toe.
Het derde thema ‘voeding’ werd
besproken met Stan Beurskens van

Wijngaard St. Martinus. Hij vertelde
hoe hij duurzaamheid een plek geeft
in zijn bedrijfsvoering. Natuurlijk
Charlotte nam de toehoorders
mee in de wereld van vegan gebak
en inwoner Richard Limpens
vertelde meer over plantaardig
eten, ook voor een gezin. En
vervolgens, een heuse modeshow
met tweedehandskleding van twee
zeer bijzondere stichtingen. Dress
For Success Maastricht die mensen
kleedt voor een sollicitatiegesprek
en Stichting Elk kind telt mee
waarbij ieder kind recht heeft op
moderne kleding, die hij/zij zelf
mag uitzoeken in de winkel aan de
Hogeweg.
Het volgende thema op het
podium was ‘energie’, met Jesse
van der Woude van Q-Roof over
slimme zonne-energie systemen

Het laatste thema ‘afval’ werd
besproken met Wil Sijstermans, directeur
Reinigingsdiensten Rd4. Hoe gaan
zij met de wegwerpmaatschappij om
en waarom is de combinatie afval en
duurzaamheid bij hen in goede handen?
Daarnaast sprak de wethouder met
Jos Smeets, hoe geeft hij in zijn leven
een draai aan duurzaamheid en groen.
Werd er een nieuw afvalbord met
zwerfafvalzakjes gepresenteerd
en werden enkele jonge inwoners
‘Jongerenambassadeur Voerendaal
Schoon’!
En meer
Blijf duurzaamheid in de gemeente
Voerendaal en haar omgeving volgen,
draag uw eigen steentje bij en kom met
ideeën. In het online magazine op
www.duurzaamheidsfestivalvoerendaal.nl
en via social media volgen steeds nieuwe
verhalen over duurzaamheid, projecten
vanuit de gemeente en actuele zaken
rond dit thema.

www.voerendaal.nl
www.facebook.com/
duurzaamheidsfestivalvoerendaal
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\ Vrijwilliger aan het woord

\ Achter de geraniums? Alleen voor de foto!

\ Op ’t bankje:
Het milieuclubje

Jef Brouwers werkte 42 jaar bij de Belastingdienst, in een buitendienst functie. Sinds 2006
woont hij samen met zijn echtgenote Marlies in
Ubachsberg. In datzelfde jaar ging hij met zijn
60ste met pensioen en vroeg zich meteen af
‘En nu? Wat kan ik nog en wat wil ik nog?’ Een
heel lijstje volgde!

v.l.n.r. Liam, Isan, Leya en Saar
Inzet Lars

\ Afval ruim je gewoon op!
Dat de jeugd de wereld anders en soms zelfs beter ziet bewijst
het interview met vijf actievelingen in een tuin in Craubeek. Door
coronabesmettingen en -risico’s in beeld via Teams en op afstand in de
buitenlucht, maar dat mag de pret niet drukken. Na even op gang komen,
komen hun verhalen over afval en een schone wereld los.

Het clubje
Een gevoel van de wereld om je
heen verbeteren begint bij jezelf,
overheerst tijdens het gesprek.
Liam Habets, Leya Welting, Saar
Steinschuld, Isan Nouwen en
Lars Horbach zaten bij elkaar in
de klas op basisschool Ummer
Klumme. Het vijftal richtte er hun
‘milieuclubje’ op, want afval op hun
schoolplein, dat kon echt niet. Op
geheel eigen initiatief gingen ze aan
de slag met een boterhamzakje om
hun handen. Het terrein rondom
het schoolplein, de school, het
voetbalveld en het nabijgelegen
bosje als opschoonplekken. Afval
dat er niet hoort, achtergelaten door
mensen die het blijkbaar normaal
vinden dat niet zelf even in een
afvalbak of thuis weg te gooien.
Een hele vuilniszak vol. Samen
spraken ze af dit vaker te gaan doen.
Op school, tijdens de pauze op
het schoolplein. Na school in de

omgeving.
Inmiddels zit het vijftal niet meer bij
elkaar in de klas op de basisschool, maar
zijn ze uitgevlogen naar verschillende
middelbare scholen in de regio. Maar
de gedachte aan het milieuclubje blijft.
Tijdens het Duurzaamheidsfestival
Voerendaal werden ze dan ook terecht
gebombardeerd tot ‘Jeugdambassadeurs
Voerendaal Schoon’ door wethouder
Ruud Braun. Met die titel vers op zak
besloten ze het terrein van het festival
na afloop ook nog even op te ruimen.
De kids hebben er plezier in en nemen
hun taak serieus.
Er is maar 1 planeet
Thuis afval scheiden vinden ze heel
normaal. Je afval buiten gewoon zelf
opruimen hoort bij de opvoeding.
Wijze woorden die met een brede
glimlach uit hun monden komen,
niet ingefluisterd door papa of mama.
“Misschien moeten we gewoon maar
stoppen met plastic maken en het plastic
dat we nu hebben steeds recyclen en

op een milieuvriendelijke manier
hergebruiken.” Een mooie quote.
“De animatiefilm WALL-E van Pixar
Animation Studios, waarbij de mens
van de planeet gevlucht is omdat
deze te veel vervuild is en onleefbaar
werd en robots die helpen de aarde
op te ruimen, moet toch niet onze
toekomst worden.” Beleving op
jeugdniveau, maar wel de waarheid.
“Mocht er nog een planeet zijn waar
de mens kan wonen, dan gaan we
daar toch zeker niet naartoe om die
ook nog te vervuilen! We moeten
het met deze planeet doen.”
Zelfgemaakte spullen zoals
vogelhuisjes en insectenhotels
verkopen, afval opruimen bij de
Maas na de wateroverlast, de bermen
richting Sintermeerten opschonen,
volgend jaar meedoen aan het
Duurzaamheidsfestival. Ze bruisen
van de ideeën. Of misschien worden
Leya en Isan later wel uitvinder en
bedenken ze de eerste auto die op
water rijdt. Isan heeft de naam van
‘zijn’ automerk in ieder geval alvast
bedacht.

\ Vrijwilliger
aan het woord:

Jef
Brouwers

Allerlei rollen
Al eerder dan zijn pensioenleeftijd was Jef aan
de slag met vrijwilligerswerk en bekleedde sinds
2001 de secretaris rol van het IVN Voerendaal.
Na acht jaar stopte hij daarmee om vervolgens een
dubbelrol te vervullen bij de Ouderenvereniging
Ubachsberg. Eerst alleen als bestuurslid en vanaf
2016 als voorzitter en penningmeester. Bij zijn
aftreden in maart 2020 werd hij benoemd tot
erelid van deze Ouderenvereniging. Steeds via
via kwam hij bij de verenigingen terecht, zo ook
als penningmeester bij de jeugdvoetbalafdeling
bij Sportclub Klimmen-Ransdaal (SCKR) en als
computerles instructeur bij Seniorweb in Klimmen.
De WoW
WoW staat voor Wandelen op Woensdag en
inmiddels soms ook voor Wijn op Woensdag. Een
groepje wandelaars die het gezellig vindt samen
te wandelen op een vast moment in de week, op
de woensdag dus. Niet eens ondergebracht in
een echte stichting of vereniging, maar gewoon
voor de gezelligheid georganiseerd wandelen.
Ontstaan in 2007 en tot 2019 in samenwerking
met IVN Voerendaal. De wandelgroep heeft vijftig
geregistreerde ‘leden’ en op dit moment zelfs een
ledenstop. Gemiddeld dertig personen wandelen
mee tijdens de meestal themawandelingen van
rond de 12 km. Pauzeplekken en eventueel
openbaar vervoer worden door Jef en zijn
medeorganisatoren geregeld. Wandelen in de regio
tot België en Duitsland aan toe. De Via Belgica,
het Hertog Limburg Pad, het Krijtlandpad, ze
kwamen allemaal al voorbij. Sinds dit jaar is de
WoW wandeling een ochtendwandeling geworden
van maximaal 8 km. De WoW’ers zijn verder al
4 jaar op rij vaste prik tijdens het Zomerfestival
Voerendaal voor een wandeling of fietstocht,
waarbij Jef een van de kartrekkers is van de
organisatie van deze activiteit.

Jef zit daarnaast geregeld als aanspreekpunt voor de
gemeente aan tafel om ideeën uit te wisselen. Over
mogelijkheden voor de Burgerij, samenwerkingen met
de Ouderen- en andere Gen Bergse verenigingen of
een meer recreatieve insteek met de WoW groep en
bijvoorbeeld het Romeins verleden.
Bezig bijtje
En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, volgt hij
sinds kort lessen kunstgeschiedenis en koestert een
grote interesse in zijn eigen familiegeschiedenis. Met
andere woorden, een bezig bijtje die brede interesses
heeft en graag wat voor anderen betekent. Thema’s
zoals natuur, cultuur, geschiedenis, aardrijkskunde en
politiek snuift hij graag op en Jef voelt zich nooit te
oud om te leren! Activiteiten met een sociale insteek
waarbij ook hij zelf ‘lekker onger de luuj is’ en zijn
wereld groot blijft. Vanachter de geraniums in zijn tuin
lacht hij u toe.
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De Coöperatie Land van
Kalk telt inmiddels ruim 45
leden, samen zetten deze
ondernemers het bijzondere
gebied van Kunradersteen op
de kaart. Er zijn dit jaar ook
een aantal eigen ‘producten’
ontwikkeld, geheel passend
bij deze roerige tijden, want
met de Doe-het-zelf Safari
en de Mystery Game kun je
zelf op pad en het Land van
Kalk op nieuwe manieren
ontdekken.

Ondernemer en meer weten
over de coöperatie?
Neem dan contact op
met projectcoördinator
Dionne Neven via
dionne@landvankalk.com
of bel 06 44 61 28 60.

Volg @landvankalk ook via
Facebook & Instagram

\ Safari en
Mystery
Game

Albin Ograjensek
Lucienne Hermans

\ Leer de geschiedenis van het Land van Kalk
Doe-het-zelf Safari voor kinderen
Met de Doe-het-zelf Safari kunnen kinderen - onder begeleiding van een
volwassene- volop speuren in het Land van Kalk. Tijdens deze safari moet je de
hele tijd ‘aan’ staan, want er moet goed gekeken, geteld en geraden worden. Een
uitdagende manier om meer te leren over het Land van Kalk: de Kunradersteen,
het landschap en een stukje geschiedenis van dit gebied. Een leuke activiteit voor
de Kerstvakantie of wanneer je maar wil! De Doe-het-zelf Safari is te koop voor
€ 9,50 (geschikt voor vier kinderen) via www.landvankalk.com/safari.
Mystery Game ‘Het vergeten wonder van Clara Fey’
Samen met Museum de Schat van Simpelveld en de Miljoenenlijn werd dit
bijzondere spel ontwikkeld in buurgemeente Simpelveld. Terwijl je mooie
plekjes tegenkomt, laat je je hersens kraken bij de puzzels én ontmoet je
personages die vroeger in Simpelveld leefden. Reis terug naar de negentiende
eeuw om het mysterie te ontrafelen. Je kunt het spel alleen of samen met andere
puzzelaars spelen. Het spel is gemaakt voor (jong) volwassenen en kinderen
kunnen meewandelen. Afhankelijk van het puzzeltalent ben je 2 tot 3 uur op
pad. ‘Het vergeten wonder van Clara Fey’ is te koop voor € 24,95 en geschikt
voor vier spelers, meer info: www.landvankalk.com/wonder.

Jan Hendriks

\ Cliëntenraad
ISD Kompas
\ Belangenbehartiger
De Cliëntenraad behartigt de
belangen van de groep uitkeringsgerechtigden bij ISD Kompas.
De bestuursleden wonen allemaal in
één van de drie Kompasgemeenten,
te weten Beekdaelen, Simpelveld of
Voerendaal. De leden zijn niet
in dienst van ISD Kompas, maar zijn
actief op vrijwillige basis en kunnen
daarom volledig onafhankelijk advies
geven over het uitvoeringsbeleid
van de Participatiewet.
ISD Kompas
Iedereen in Nederland zorgt
zoveel mogelijk voor zijn eigen
inkomen. Dit betekent dat wie kan
werken, werkt. Dat lukt niet altijd.
Inwoners van de Zuid-Limburgse
gemeenten Beekdaelen, Simpelveld
en Voerendaal die (tijdelijk) geen
inkomen hebben, kunnen terecht bij
de Intergemeentelijke Sociale Dienst
(ISD) Kompas. Een ondernemende
organisatie binnen het sociaal domein
waar continu verbindingen worden
gelegd. Samen met werkzoekenden
kijkt ISD Kompas naar de kansen

en mogelijkheden die de regionale
arbeidsmarkt biedt. Werken staat voorop,
ook als een werkzoekende beperkt
inzetbaar is. Niet alleen als tegenprestatie
voor een uitkering, maar ook omdat
dit de kans op terugkeer naar een
betaalde baan vergroot. Ondersteuning
en motivatie om mee te doen in de
maatschappij en financieel onafhankelijk
te zijn, is daarbij de grootste drijfveer.
Cliëntenraad
De Cliëntenraad vertegenwoordigt de
werkzoekenden in het werkgebied van
ISD Kompas. De raad is in het leven
geroepen om het beleid te toetsen en
bespreekt zaken die minder goed lopen
met de directie van Kompas. Ze geven
adviezen om samen de dienstverlening
van Kompas te verbeteren. Duidelijk
mag zijn dat de raad onafhankelijk is.
Omdat de bestuursleden niet in dienst
zijn van Kompas kunnen zij gevraagd en
ongevraagd adviseren over het beleid van
de Participatiewet, waarbij het gaat om
algemeen advies en verbeteringen in het
belang van alle klanten. Maar dat kunnen
ze niet alleen. Het is belangrijk om te

Margot Soons

horen wat goed gaat, maar ook wat
minder goed gaat. U kunt meedenken.
Bent u ISD Kompas cliënt? Dan is uw
inbreng niet alleen nodig, maar ook van
harte welkom!
Op zoek naar bestuursleden
Dit jaar is het bestuur van de
cliëntenraad voor een groot deel
vernieuwd en bestaat op dit moment uit
Albin Ograjensek (secretaris/voorzitter
a.i.), Jan Hendriks (penningmeester),
Lucienne Hermans, Carrie Snackers
en Margot Soons. Statutair gezien kan
de raad uit maximaal negen personen
bestaan, waarvan zes cliënt van Kompas
moeten zijn en drie extern mogen
zijn. De drie externe posities zijn op
dit moment ingevuld, waarbij er dus
nog vier vacatures zijn voor cliënten.
Wat neemt u mee als u als cliënt zitting
wilt nemen in de cliëntenraad? U
wilt opkomen voor de belangen van
ISD Kompas cliënten. U bent zelf
ervaringsdeskundige. U bent betrokken
bij zorg- en dienstverlening en kunt
uw standpunten verwoorden met
respect voor de ander. U bent bereid
tijd en energie in de raad te steken
en kunt omgaan met vertrouwelijke
informatie. U mag daarvoor
terugverwachten dat u een leerzame
ervaring tegemoet gaat, samenwerkend
met gemotiveerde mensen. U doet
dankbaar werk. Uiteraard tegen een
onkostenvergoeding (€ 25 per bezochte
vergadering en een kilometervergoeding
van € 0,19 per km).

Zie voor meer informatie
www.isd-kompas.nl/clientenraad
of volg de cliëntenraad via Facebook
of LinkedIn.
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\ Voortaan droge voeten
voor Ralf Wiertz
We krijgen vaker te maken met hittegolven en hevige neerslag. De gemeente Voerendaal neemt samen met waterorganisaties maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Zij kunnen de overlast niet alleen oplossen. Samen kan het
verschil worden gemaakt. Ralf Wiertz, inwoner van de gemeente Voerendaal, heeft dit jaar zijn tuin Waterklaar gemaakt
door 690 m2 af te koppelen.

De hoeveelheid regen die de laatste
jaren in een uur tijd uit de lucht komt
vallen is soms meer dan waarop de
riolering ontworpen is. Dit kwam
vroeger zelden voor. We zien dus vaker
en meer wateroverlast voor bewoners
en bedrijven. Eén van de getroffen
inwoners is Ralf Wiertz. Hij woont
inmiddels 14 jaar in Retersbeek. In
2020 stond zijn woning voor de tweede
keer blank door de hevige regenval.
Van angstvalligheid naar rust
Ralf Wiertz: “We hebben de woning
in 2007 gekocht en er vier jaar flink
in geklust om de woning helemaal
naar onze zin te krijgen. Eerst in 2016
en later nogmaals in 2020 kwam het
water van alle kanten naar de woning
toegestroomd door de lage ligging van
onze woning met schade als gevolg.
Gelukkig was ik goed verzekerd, maar
dit gun je niemand. Het voelt als inbreuk
op je privacy. Redenen genoeg om
maatregelen te treffen. Samen met de
gemeente en een adviesbureau hebben
we een plan opgesteld om zoveel
mogelijk verhard oppervlak van het riool
af te koppelen en op eigen terrein te
infiltreren, uiteindelijk 690 m2. Al het
water van de daken wordt opgevangen
en van het regenwaterriool afgevoerd
naar de vijver in de wei. Het water dat
op de verharding valt, stroomt naar het
laagstgelegen punt en vervolgens via een
lijngoot naar de vijver in de wei. Deze
oplossing geeft mij en mijn gezin rust.
Als het nu stevig regent zitten we niet
angstvallig naar buiten te kijken of het
water al begint te stijgen.”
Getroffen maatregelen
Beleidsmedewerker Maryse van
Montfort: “Samen boeken we het
meeste succes om wateroverlast te
voorkomen. Vanuit de gemeente

vlnr Maryse en Ralf

hebben we de afgelopen jaren veel bestaande rioolsystemen omgebouwd. Van
oudsher zat het vuilhuishoudelijk afvalwater en regenwater in een buis samen. Nu
ontkoppelen we deze twee waterstromen door een nieuwe regenwaterriool aan te
leggen. Hierdoor neemt de afvoercapaciteit toe en hoeven we het relatief schone
regenwater niet te zuiveren. Achter deze regenwaterriolen worden ook buffers
aangelegd om het water vertraagd te kunnen afvoeren naar een beek. Daardoor
lopen deze beken minder snel over. Een oplossing die qua opzet ook is toegepast
bij Ralf Wiertz. Daar wordt al het water van de daken opgevangen en van het
regenwaterriool afgevoerd naar de vijver in zijn wei. Naast deze scheiding van de
riolering hebben we in de gemeente nog meer maatregelen getroffen, zoals het
verhogen van trottoirbanden en het plaatsen van extra afvoeren. Om onze wijken
klimaatbestendig te maken, moeten we de gehele openbare ruimte, zoals de wegen,
groenplantsoenen aanpassen.”
Alleen samen maken we het verschil
Iedereen kan een steentje bijdragen aan een klimaatbestendige toekomst door
de tuin Waterklaar te maken. Informeer eens bij de gemeente of er wellicht
subsidieregelingen beschikbaar zijn waardoor u grotendeels gedekt wordt in de
kosten van de maatregelen. Zo is er samen met Waterschap Limburg een subsidie
om het hemelwater van bijvoorbeeld daken en terrassen af te koppelen. Meer
informatie over de subsidieregeling en de oplossingen om uw tuin Waterklaar te
maken, vindt u op de website www.waterklaar.nl/wateroverlast.

Draag een steentje bij en maak
uw tuin Waterklaar!

\ Onderduikadressen
Voerendaal
\ Laat de geschiedenis niet verloren gaan

Na de presentatie van het boekje
“Oorlogsmonumenten in Voerendaal
houden onze herinnering levend”
werden de makers ervan benaderd
door Professor Victor Halberstadt.
De vraag was of zij bereid waren
een nieuw boekje te maken, maar
dan over de families, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog onderdak
verleenden aan onderduikers, die
op de vlucht waren voor de Duitse
bezetters. Hij was van mening
dat die mensen, die met gevaar
voor eigen leven, de levens van
anderen gered hadden, nooit de
erkenning hebben gekregen, die zij
verdienden. Professor Halberstadt
zat zelf gedurende de oorlogsjaren
ondergedoken in Retersbeek.

Zijn er ooggetuigen of nabestaanden?
Hoewel iedereen ervan overtuigd was,
dat het een erg moeilijke opdracht was,
werd een begin gemaakt met het doen
van onderzoek. Omdat het verlenen
van onderdak aan onderduikers in het
grootste geheim plaatsvond is er in de
archieven weinig of niets van terug te
vinden. Bovendien liepen de mensen,
die onderduikers in huis hadden gehad
daar niet mee te koop. Men vond het
gewoon een daad van naastenliefde waar
men niet over sprak. Alle informatie
moet dus komen van ooggetuigen en van
nabestaanden. Nauwelijks begonnen met
het doen van onderzoek brak Corona
uit en was het interviewen van mensen,
waarvan de meesten op leeftijd waren,
onverantwoord.

Oproep
De makers van het eerdere boekje
willen een nieuwe poging doen om
de mensen, die zoveel gevaar hebben
gelopen om anderen te redden, alsnog
te eren door hun geschiedenis vast te
leggen en te bewaren voor de huidige
en toekomstige generaties. Zij kunnen
dat echter alleen maar met de hulp van
diegenen die weten door wie en waar
destijds onderdak verleend werd. Wij
roepen daarom iedereen, die informatie
heeft over onderduikadressen op om
met hen contact op te nemen. Het
contactadres is: Wil Maassen, telefoon
045-5753104 en het e-mailadres:
wil.hilde@ziggo.nl. Vindt u het
belangrijk dat dit deel van de
geschiedenis niet verloren gaat,
neem dan alstublieft contact op.
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\ Medische
meerkosten
\ Tegemoetkoming voor mensen die extra kosten
hebben vanwege ziekte of beperking

Wat houdt de tegemoetkoming medische meerkosten in?
Tegemoetkoming medische meerkosten is een financiële
tegemoetkoming voor mensen die extra kosten hebben
vanwege een ziekte of beperking én een laag inkomen
hebben. Die extra kosten noemen we medische meerkosten.
Het gaat alleen om meerkosten als die kosten niet door een
andere instantie of regeling vergoed worden, bijvoorbeeld
via de zorgverzekeraar, de bijzondere bijstand of de
regeling tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het
UWV. De hoogte van de tegemoetkoming is dit jaar € 183,-.
Wie kan er aanspraak maken op de Tegemoetkoming
medische meerkosten?
De regeling is bedoeld voor inwoners van Voerendaal die aan
de volgende drie voorwaarden voldoen:
• een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en geen in
aanmerking te nemen vermogen zoals bedoeld in artikel 34
van de Participatiewet;
• een beperking, chronische ziekte of psychisch/
psychosociaal probleem met als gevolg daarvan extra
zorgkosten;
• in 2019 en 2020 het eigen risico van de zorgverzekering
volledig benut. Heeft u geen eigen risico omdat u de
Collectieve zorgverzekering Zuid-Limburg Pakket van VGZ
heeft, dan geldt deze voorwaarde niet voor u.

De aanvraag voor een tegemoetkoming medische meerkosten
moet ingediend worden voor 1 maart 2022.
Aannemelijke meerkosten
Als u ziek bent of een beperking heeft, dan maakt u
waarschijnlijk extra hoge zorgkosten. Deze meerkosten maakt
u bijvoorbeeld doordat u medicijnen moet aanschaffen die
niet vergoed worden. Of doordat u extra zorg moet inkopen.
Onder aannemelijke meerkosten verstaat de gemeente ook

kosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap, die
niet op een andere manier zijn vergoed. Voorbeelden hiervan
zijn het warm houden van de woning bij pijnklachten door
reuma, extra kledingslijtage of waskosten als gevolg van de
ziekte of beperking, of een maaltijdservice in verband met een
bijzonder dieet. Het gaat in ieder geval om:
•
•
•
•
•

extra waskosten
extra energiekosten
extra kledingkosten
dieet/maaltijdkosten
medicijnen op doktersvoorschrift.

Het kan zijn dat u andere meerkosten heeft die niet in
dit rijtje zijn genoemd. Die kunt u ook noemen op het
aanvraagformulier. Het gaat alleen om kosten die níet op een
andere manier worden/zijn vergoed, bijvoorbeeld door de
zorgverzekeraar of bijzondere bijstand.
Bewijs meerkosten
U hoeft geen bewijs aan te leveren van deze meerkosten.
Door het aanvragen van de tegemoetkoming verklaart u dat
u deze meerkosten heeft gemaakt.
Hoe aanvragen?
De regeling wordt uitgevoerd door Kompas. Veel
klanten ontvangen automatisch begin november een
aanvraagformulier via Kompas. Denkt u dat u in aanmerking
komt voor de regeling en heeft u op 15 december 2021 nog
geen aanvraagformulier ontvangen? Bel dan met een van de
Zorg Participatiecoaches van Kompas, telefoonnummer
088 - 450 21 88 of 088 – 450 22 00.

Denkt u eraan het formulier met bewijsstukken voor 1 maart
2022 in te leveren bij Kompas.

\ Ecologische verbindingen
in het Heuvelland
\ Uitwisseling van populaties mogelijk maken

Versnippering van het landschap bedreigt de biodiversiteit in het Limburgse
Heuvelland. Hoe bereiken we meer verbinding in het landschap? En
hoe kunnen alle verschillende betrokken partijen daaraan bijdragen?
Vanuit het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)
zijn mogelijkheden voor herstel in een brochure in beeld gebracht, in
samenwerking met De Vlinderstichting.

Ecologisch bermbeheer
De brochure “Verbinding in het
landschap: netwerken voor soortenrijke hellinggraslanden in het
Heuvelland” werd op 2 november
gepresenteerd tijdens een serie
lezingen en aangeboden aan onze
gemeente. Voerendaal startte als één
van de eerste gemeenten met het
in praktijk brengen van ecologisch
bermbeheer en wil graag verder met
maatregelen die de verbinding in het
landschap herstellen.

Ook de insectenwereld is er bijzonder,
met vlinders als bruin dikkopje,
dwergblauwtje en veldparelmoervlinder.
Maar de resterende reservaten zijn
vaak te klein en te geïsoleerd van
elkaar om te zorgen voor constante
populaties van zeldzame soorten.
Daarvoor is het niet alleen zaak de
bronpopulaties te versterken, maar ook
om het tussenliggende landschap voor
hen toegankelijker te maken, zodat
er uitwisseling tussen populaties kan
plaatsvinden.

Verbinding is hard nodig
Hoe nodig dat is werd tijdens
de presentaties toegelicht.
Versnippering van het landschap
is wereldwijd een groot probleem,
maar wel heel duidelijk in ZuidLimburg. De hellingschraallanden
op de flanken van de mergelplateaus
zijn nog steeds uitzonderlijk rijk
aan planten, waaronder soorten als
aarddistel en betonie en daarnaast
vele orchideeën.

Graften, taluds en bermen
Het mooie is dat de kalkhellingen
veel mogelijkheden bieden om die
verbinding in het landschap tot stand
te brengen. Daar zijn grofweg drie
manieren voor. De eerste ligt voor de
hand: versterking en uitbreiding van
natuurgebieden op de hellingen. De
andere twee zijn zeker even belangrijk:
het benutten van verbindingen via
graften (steilranden), taluds en bermen
enerzijds en een natuurvriendelijker

inrichting van het boerenland
anderzijds. Het project voor het
hommellandschap in het Geuldal is daar
een stimulerend voorbeeld van.
Maatwerk en afstemming
Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om
hoe deze plannen in de praktijk worden
gebracht. Daar zijn veel partijen bij
betrokken. Vertegenwoordigers van
gemeenten, provincie, terreinbeheer,
boeren- en natuurorganisaties gingen
hierover met elkaar in gesprek.
Opgemerkt werd dat voor maatwerk
in het bermbeheer inmiddels via de
certificering van Kleurkeur kan worden
gewerkt. Provincie en gemeenten
gaan de komende tijd nauwer met
elkaar afstemmen hoe de kansen het
beste kunnen worden benut. De
waarnemingen van natuurvrijwilligers
helpen daarbij om de natuurwaarden
in beeld te brengen. Het netwerk is
geactiveerd!

De brochure gaat in op de principes
van versnippering en verbinding.
Daarnaast is er een stappenplan
opgenomen, waarmee beheerders
en beleidsmakers samen aan de slag
kunnen. Het stappenplan wordt
toegelicht aan de hand van een concreet
praktijkvoorbeeld. De brochure is te
vinden via natuurkennis.nl.
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\ Ondernemer aan het woord

\ Restaurant ‘t Freuleshoes
\ Een nieuw hoofdstuk werd werkelijkheid

Bij Restaurant ‘t Freuleshoes kunt u
genieten van huisgemaakte gerechten
uit de Italiaanse keuken met oog voor
de Bourgondische gezelligheid en
een Limburgse twist. Bas en Maaike
Daniëls verwelkomen u graag in
Restaurant ’t Freuleshoes!

/ Column

Gemeente Voerendaal, zintuigenprikkelend...
~
Op het moment van schrijven van deze column worden de coronamaatregelen weer strenger. Waar een tijd
van minder maatregelen zorgde voor de terugkeer van muziek, cultuur en sport om samen te beleven, gaan we
wederom een winter in die vraagt voor voorzichtigheid. Waar we hadden gehoopt dat 1,5 meter alleen nog maar
een hoogte zou zijn in plaats van de afstand tussen mensen, is onzekerheid inmiddels weer aan de orde van de dag.
#voerendaalsamensterk waren we al en blijven we hopelijk ook.
Meerdere jubilea data passeren in dit magazine de revue, helaas niet allemaal gevierd zoals gewenst, maar wel
behaald. En dat alleen al is een feestje waard, al is het in huiselijke kring! Dromen die werkelijkheid worden ondanks
tegenslag. De jeugd die hun eigen ideeën heeft over milieu en duurzaamheid voor onze planeet en in het bijzonder
voor dat ene mooie ‘vlekje’ dat Voerendaal heet. Het stemt mij positief. Creativiteit in beweging van Hans Keuls en
‘nooit te oud om te leren’ van Jef Brouwers, gesprekken die mijn hart verwarmden. Warmte die we allemaal nodig
hebben, zeker met het zicht op de feestdagen. Laat het mooie gedichtje van Toon Hermans uw Kerstmis
en nieuwjaar met glans verlichten.
Lichtpuntjes,
soms zijn ze groot,
soms zijn ze klein.
Je hoeft ze niet te zoeken,
je kunt ze ook zijn.
Rest mij niks anders dan u feestige geluksdagen te wensen en graag tot volgend jaar.
Voerendaal, genoeg te beleven, genoeg te ontdekken!

Judith Eurlings / Query Design

Een droom in ontwikkeling
Al enkele jaren was er de droom om
naast Next Cuisine een tweede zaak
te openen. Een Italiaans restaurant
met een ander concept, een dagzaak
in de kern van de gemeente. Bas en
Maaike bekeken meerdere panden,
maar nergens paste het plaatje zoals
zij dat gedacht hadden. Toen ze in
de zomer van 2019 voor het eerst het
monumentale pand aan het Kerkplein
binnenliepen, viel alles op zijn plek.
Het pand met een rijke geschiedenis
en bekend onder verschillende namen
sprak meteen tot hun verbeelding.
Het Juffertjeshuis, Het Freuleshoes of
de Kazerne van eigenaar Otto van der
Molen bood potentie. Qua ideeën lagen
ze meteen op een lijn en de plannen
ontstonden ter plekke. In augustus
van dit jaar was het zover en opende
Restaurant ’t Freuleshoes haar deuren.

Een voordeel bij een nadeel was dat ze
door de coronamaatregelen meer tijd
hadden om het concept uit te werken
en ervaring op te doen. Het uitzoeken
van het interieur en het servies, het
inrichten van een compacte functionele
keuken en natuurlijk de perfecte
bereiding van pizzadeeg.
Waar Maaike eerder meer op de
achtergrond haar werk deed, heeft
ze nu een terechte rol als gastvrouw.
Het jonge stel wil samen het gezicht
zijn van het restaurant. Met Bas als
chef-kok en de bedrijfsvoering in
handen van beiden. Ze stralen en
bruisen van de verdere ideeën voor
deze bijzondere plek en hun droom.
Al benadrukken ze ook dat ze zich
nog steeds in de opstartfase bevinden

en er nog volgende fases op stapel
staan. Het grote pand vertekent soms
qua beeld, want de kleinschaligheid
overheerst. De aanbouw van de
keuken, de realisatie van de B&B, lunch
en borrelmogelijkheden, afhaal en
vergaderopties op de eerste verdieping,
allemaal nog toekomstmuziek, voor een
deel personeelsafhankelijk.
Het restaurant
In het restaurant ontvangen zij u op
dit moment* graag voor een diner.
U kunt genieten van Italiaanse
gerechten en Bourgondische
gezelligheid met uitzicht op de open
keuken. Op de menukaart vindt
u verschillende voor-, hoofd-, en
nagerechten en naast pasta’s ook
Italiaanse pizza’s uit de professionele
oven. Vlees, vis en vegetarisch.
Vers brood uit eigen keuken en een
seizoensgebonden menukaart die elke
twee maanden wisselt. Vitello tonnato
of tiramisu met een heerlijke eigen stijl.

Samenwerken met lokale leveranciers
staat hoog in het vaandel. Wijndomein
Sint Martinus, Sauter wijnen, Gulpener,
Maastricht porselein, Slagerij Kusters,
lokale fruit- en groenteboeren en
boerderijwinkel Schaepkens.
Wilt u een keer heerlijk gaan genieten
bij dit nieuwe Voerendaalse pareltje,
wacht niet te lang met reserveren.
Online ziet u de actuele beschikbaarheid
snel en makkelijk en kunt u een
moment prikken dat u schikt. Door
de grote toeloop van geïnteresseerden
uit Voerendaal en omstreken zijn de
reserveringsopties soms pas wat verder
in de tijd te boeken.
* Helaas zorgen de coronamaatregelen
voor veranderingen in het concept.
Houd hiervoor de website en social
media in de gaten.
www.tfreuleshoes.nl
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\ Vereniging

\ Bruisend hart van de wijk
\ Heropening Burgerij
De activiteiten in de Burgerijen
mogen weer plaatsvinden.
Tijdens deze activiteiten houden
wij rekening met eenieder zijn
veiligheid en gezondheid. Het is
dan ook verplicht een mondkapje
te dragen, 1,5 meter afstand te
houden en vooraf aan te melden
via de Infobalie via 06 - 13 03 14 72
of via burgerij@voerendaal.nl. Er is
géén Coronatoegangsbewijs nodig
bij een bezoek aan de Burgerij en
bij deelname aan de activiteiten.

\ WTC Klimmen

\ BoodschappenBus

\ 40-jarig jubileum Wieler Trim Club Klimmen

Klimmen, gelegen aan de poort van het Zuid-Limburgse heuvelland en
gesitueerd tussen Valkenburg en Voerendaal, vormt de uitvalsbasis voor
vele fietsactiviteiten. De talrijke heuvels en beklimmingen in Zuid-Limburg
en de Belgische Voerstreek vormen een, voor Nederlandse begrippen, uniek
fietsterrein. De leden van de WTC Klimmen beschouwen dit als een voorrecht.
De vereniging en haar tochten
De vereniging is officieel opgericht op
1 september 1981. De eerste leden
van de fietsclub waren voetballers
van de plaatselijke voetbalvereniging
Klimmania TC. Als het einde van het
voetbalseizoen naderde en de kansen
op een kampioenschap toch al verkeken
waren, kregen deze leden ook interesse
in andere sporten, zoals wielrennen.
Toentertijd vonden in het voorjaar
avondvierdaagsen op hometrainers
plaats. Daar eenmaal aan geproefd te
hebben, ging een aantal heren fietsen op
de zondagmorgen. En dat samen fietsen
beviel zo goed dat besloten werd tot de
oprichting van een wielerclub: de Wieler
Trim Club (WTC) Klimmen.

In de eerste jaren was het ledental zeer
bescheiden. Tijdens het eerste volledige
jaar van het bestaan, werd echter ook
de eerste Klimmen-Banneux-Klimmen
georganiseerd met 100 deelnemers.
Het werd een landelijk zeer goed
bekendstaande toertocht, aantrekkelijk
voor fiets minnend Nederland en
met recht een klassieker onder de
toertochten. Helaas kwam aan deze
tocht in 2011 een eind door weerstand

van de Belgische overheid. In 2012 werd
een alternatief gemaakt om vergunning
problemen te omzeilen: KlimmenMonschau-Klimmen. Vanaf 2014 is
gestart met de Nordeifeltour met als
startlocatie Eicherscheid (Simmerath).
Bij beide tochten lag het aantal
inschrijvingen op ruim 1200. Sinds
enkele jaren worden deze tochten niet
meer georganiseerd door strenge, soms
onredelijke eisen van de Duitse overheid.
De laatste jaren schommelt het ledenaantal rond de 75 leden. Dit grote aantal
zorgde ervoor dat het gezamenlijk
fietsen van alle leden vanaf 1999 tot het
verleden is gaan behoren. Daarom zijn er
meerdere groepen in het leven geroepen
voor het fietsen op zondagmorgen.
De A- en B-groep en de T-groep, de
tussengroep. Vanaf 2014 aangevuld met
een 10-uur groep, vooral bedoeld voor
voorzichtig beginnende nieuwe leden of
leden die een uurtje later aan hun tocht
willen beginnen. Fietsen voor elk lid op
zijn/haar eigen niveau, met inmiddels
ook een pensionado groep op dinsdag en
donderdag. Het fietsen in clubverband
is naast het sportieve aspect vooral ook
een sociaal gebeuren. De gezellige nazit

op het terras van Grand Café Klumme
draagt bij aan de goede sfeer in de
vereniging.
Momenteel heeft de vereniging een
nieuwe toertocht in de planning, de
‘Hel van Klimmen’. Dit is een fietstocht
van 115 km met plusminus 1600
hoogtemeters, gesitueerd in het mooie
heuvelland direct rondom Klimmen.
Helaas door de coronamaatregelen zijn
de versies van 2020 en 2021 afgelast,
maar er is goede hoop voor 2022.
Jubileum
De vereniging vierde op 11 en 12
september 2021 haar 40-jarig bestaan.
Op zaterdag 11 september werden
de jubilarissen gehuldigd en werd
het nieuwe fietstenue gepresenteerd.
Op zondag 12 september werd een
jubileum-fietstocht gereden naar
Blegny, uiteraard in het nieuwe fietstenue. Twee van de medeoprichters,
Ad Bertholet en Mathieu Dullens,
zijn nog steeds actief lid. Beiden
werden tijdens het jubileumweekend
verrast met de toekenning van een
koninklijke onderscheiding, lid in de
orde van Oranje-Nassau, uitgereikt
door wethouder Coenen. Ad Bertholet
vervulde 10 jaar de rol van voorzitter
van WTC Klimmen. Mathieu Dullens
was maar liefst 33 jaar secretaris van de
vereniging.
www.wtcklimmen.nl

De BoodschappenBus rijdt weer
zoals gebruikelijk in Voerendaal op
woensdag (Plus Voerendaal) en
vrijdag (Jan Linders Klimmen).
Deelnemers van de BoodschappenBus worden opgehaald en
gebracht naar de winkel, waar ze
alleen of met ondersteuning van
een van onze vrijwilligers hun
boodschappen kunnen doen.
Na afloop worden de deelnemers
samen met hun boodschappen weer
naar huis gebracht. Maakt u geen
gebruik van de BoodschappenBus,
maar zou u dat graag willen?

Blijf gezond,
zorg voor elkaar
en houd
goede moed!
Voerendaal
Samen Sterk

Dat kan! Het gaat dan om mensen die niet in staat zijn om zelf boodschappen te
doen en geen hulp hebben van familie, vrienden of buurtgenoten. U kunt zich
telefonisch aanmelden via 06 – 13 03 14 72 of via e-mail burgerij@voerendaal.nl.
\ InfoBalie
Bij de InfoBalie kunt u terecht voor ALLE vragen en/of opmerkingen rondom en
over de Burgerij en bijbehorende activiteiten. Ook kunt u zich aanmelden voor het
BuurtTeam, de BuurtBus en de BoodschappenBus. Wij zijn telefonisch bereikbaar
via 06 - 13 03 14 72 (maandag tot en met vrijdag) of via burgerij@voerendaal.nl.
Tijdens de coronacrisis is aanmelden verplicht voor alle activiteiten.
Voor en door inwoners
De Burgerij in de kern biedt inwoners een fysieke plek dichtbij huis waar mensen
elkaar ontmoeten en waar ze met al hun vragen op het vlak van welzijn en zorg
terecht kunnen. Daarnaast kunnen inwoners van alle leeftijden samen een kopje
koffiedrinken, mee doen aan een activiteit of een lezing bijwonen. Het is een plek
vóór de mensen, maar ook een plek dóór de mensen. Heeft u interesse? Loop
dan eens binnen bij de Burgerij. Vind u het moeilijk om alleen naar de Burgerij te
komen, maar heeft u toch behoefte aan contact? Dan kan een van de gastvrouwen/
heren van de Burgerij bij u thuis een bezoekje komen brengen. U kunt dan tijdens
dit bezoek alvast kennis maken met de gastvrouw/heer en uw vragen stellen over de
‘Hoeskamer’. Meer informatie vindt u op www.voerendaal.nl.
Bekijk ook het filmpje over de Burgerij voor een eerste indruk:
www.voerendaal.nl bij Over de Burgerij.
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\ De Burgerij Voerendaal-Kunrade
Furenthela 17, Voerendaal I 045 - 575 24 71 I burgerij@voerendaal.nl
\ De Hoeskamer:
iedere dinsdag van 10.00-13.00 uur
en van 14.30-17.30 uur en donderdag
van 10:00-13:00 uur. Mannen Achter
de Pannen en onze gastheren/
gastvrouwen voorzien de bezoekers
elke week van een lunch tegen een
lage prijs. U moet zich hiervoor wel
aanmelden bij de InfoBalie. LET OP:
de Hoeskamer is tijdelijk verplaatst
naar het Kunderhoes. Er vinden diverse
activiteiten plaats en tegen een lage

prijs kunt u gezellig samen lunchen. De
activiteitenprogramma’s vindt u op de
website: www.voerendaal.nl.

\ Zitdansen:
iedere 2e maandag van de maand van
10:00-12:00 uur.

\ Spreekuur Wmo-consulent:
iedere donderdag tussen
10:00-12:00 uur.

\ Taalclub:
iedere dinsdag van 09:30- 11:30 uur
en vrijdag van 09:30-12:00 uur.

\ iCafé:
iedere 1e en 3e maandag van de maand
tussen 14:00-16:00 uur.

\ De Burgerij Ransdaal (’t Wouves)
Dorpsplein 14, Ransdaal I 06 - 13 03 14 72 I burgerij@voerendaal.nl
\ De Hoeskamer:
Tijdelijk gesloten tot en met minimaal
31 december. www.voerendaal.nl.

\ De Burgerij Klimmen (Op d’r Plats)

Iedere zaterdag wordt er tussen
11:00- 15:00 uur een broodmaaltijd
aangeboden. Aanmelden is verplicht via
burgerij@voerendaal.nl.

\ Spreekuur Wmo-consulent:
iedere 1e woensdag van de maand
tussen 13:00-15:00 uur.

\ Samen eten:
Iedere woensdag wordt vanaf 15:00
tot 19:00 uur een maaltijd aangeboden
door Philadelphia tegen een lage prijs.

Houtstraat 25, Klimmen I 06 - 13 03 14 72 I burgerij@voerendaal.nl
\ De Hoeskamer:
iedere dinsdag van 13:00-16:00 uur.
U moet zich hiervoor aanmelden via
de InfoBalie. Er vinden diverse
activiteiten plaats en tegen een lage
prijs kunt u gezellig op de 1e en 3e
dinsdag van de maand samen lunchen.
De activiteitenprogramma’s vindt u
op de website: www.voerendaal.nl.
\ Samen eten:
iedere donderdag kunt u tegen een lage
prijs deelnemen aan een maaltijd in de
Hoeskamer verzorgd door vrijwilligers

van de Hoeskamer in samenwerking
met Philadelphia en Cicero. Aanmelden
kan via de Infobalie.
\ De Infobalie:
geopend dinsdag en donderdag van
13:00-16:00 uur. U kunt terecht voor
al uw vragen over wonen, zorg en
welzijn en het aanmelden van verzoeken
voor het BuurtTeam, de BuurtBus en
de BoodschappenBus en cursussen
georganiseerd vanuit de Burgerij.
\ Spreekuur Wmo-consulent:
iedere dinsdag tussen 14:00-16:00 uur.

\ iCafé:
iedere 2e dinsdag van de maand open
inloop tussen 14:00-16:00 uur.
\ Bibliotheek:
dinsdag van 13:00-16:00 uur, woensdag
van 18:30-20:00 uur, donderdag van
13:00-16:00 uur, vrijdag van 18:3020:00 uur.

\ De Burgerij Ubachsberg (MFC De Auw Sjoeël)
Oude Schoolstraat 33, Voerendaal I 06 - 13 03 14 72 | burgerij@voerendaal.nl
\ De Hoeskamer:
iedere dinsdag en donderdag van
11:00-13:30 uur. Tegen een lage
prijs kunt u elke week gezellig samen
lunchen. U moet zich hiervoor
aanmelden via de InfoBalie.

\ iCafé:
iedere 4e dinsdag van de maand open
inloop tussen 14:00-16:00 uur.
\ Spreekuur Wmo-consulent:
iedere dinsdag van 11:00-13:00 uur.
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\ Vereniging

\ Muziekcollectief
Voerendaal
\ 40-jarig bestaan in 2022
Het muziekcollectief Voerendaal bestaat sinds 1982 en is officieel een
vereniging geworden in april 1983. Van de oprichters van destijds zijn
Cor Ars en Harry Pluijmen nog altijd actief in het bestuur en muzikaal.
Sinds 2005 spelen de aangesloten bands in het WML-pompstation aan de
Valkenburgerweg richting Klimmen, verscholen achter het bruggetje. Een wat
onbekendere vereniging in Voerendaal, waar verandering in mag komen, want
“Muziek maakt emotie tastbaar…” naar een quote van Harry.

40 jaar later
Het begon allemaal met de wens
muziek te maken in Voerendaal, in een
bandje wel te verstaan. Nu 40 jaar later
buigen ze nog steeds de beperking om
naar kracht! Met beperkte middelen
bouwden ze hun vereniging op en
zochten naar oplossingen om de
muziek te laten klinken. Het collectief
ontstond uit bandjes van Voerendaal,
van familieleden en vrienden, die
repeteerden in garages en op zolder.
Vaak weggestuurd voor de ‘herrie’. Aan
de bar bij destijds café A gen Staasie
van Stan en Anita begon het avontuur
in de kelder aldaar. Door de jaren heen
door de leden zelf steeds verbeterd
als ruimte, met bar, toiletten en
verwarming. De kegelbaan ernaast deed
dienst als concertzaal en podium.

Cor en Harry kenden elkaar vanaf de
lagere school en richtten samen met
Ruud Emonts het Muziekcollectief
Voerendaal op, bewust als vereniging,
zodat de leden inbreng hadden. Toen

voor de kelder na 21 jaar de huur werd
opgezegd, hebben de bands een kleine
twee jaar gerepeteerd in het clubhome
van m.c. Road Stars in Heerlen,
waarna ze terugkeerden in Voerendaal.
Van augustus 2004 t/m september
2005 hebben de leden van het
muziekcollectief het WML-pompstation
aan de Valkenburgerweg 52 in
Voerendaal eigenhandig omgetoverd
tot een van de mooiste, sfeervolste en
perfect akoestische oefenruimtes in
de regio. Dit alles in goed overleg en
harmonie met de gemeente Voerendaal.
Na de verbouwing van het pompstation
won de vereniging voor al haar initiatieven terecht de Burgemeester Strous
Cultuurprijs 2005! Een collectief met
leden in de leeftijd van 20 tot 74 jaar,
bandjes van 1 tot 6 personen, veelal
heren.
Onbekender als vereniging, maar zeker
niet stil en onbemind. Het collectief
verzorgde twaalf jaar de programmering
voor Bikes & Music in Klimmen.

vlnr Harry Pluijmen en Cor Ars

Speelde drie jaar Openlugged Unplucht
in de loods van Kicken Transport.
Optredens van de diverse bands in
de regio en zelfs ver daarbuiten. U
genoot misschien van de optredens van
de vier aangesloten bands tijdens het
Zomerfestival met hun Muziekfestival
2021. Een kleine opmaat naar het
jubileumfestival en de viering van het
40 jaar onafgebroken lidmaatschap van
Harry.
Bandjes
Velen van u vroegen zich vast wel eens
af wat zich allemaal afspeelde in het
WML-pompstation en nu weet u het.
Op de website en de Facebookpagina
van het collectief ziet u welke bands
er repeteren in de tijdsblokken
verdeeld van maandag t/m zondag,
momenteel maar liefst zestien. Met
overdag nog enkele blokken vrij, maar
voor de rest volgeboekt. Op de site
met een eventuele doorklik naar de
desbetreffende bands. The Hawks 3.0,
Plan-B, Beachy Head, Rampanoo,
Dizzy Robby & Blues Raiders, Peter
/ Arnoud, Bloody Buccaneers, Max /
Sven, Therapia, Small Town Rejects,
Point Break, Chicken Skin, Industry
of Slaves, AMMO, Frank Hendriks en
Lake Louise. Muziekstijlen variërend
van Schlager, Blues, Rock, Metal, Punk
tot cabaret.

www.muziekcollectiefvoerendaal.nl
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\ Fietsroute
Heuvelland-Parkstad
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe fietsverbinding
tussen het Heuvelland en Parkstad. De fietsverbinding loopt via de
Ruilverkavelingsweg van Ubachsberg naar Wijlre en via de Daelsweg
van Ubachsberg naar Welten.

Werkzaamheden
Met de nieuwe fietsverbinding wordt de weg veiliger en prettiger voor alle
weggebruikers. Het tracé wordt opnieuw ingericht en bomen en planten
aangeplant. Er wordt ook rekening gehouden met klimaatverandering en
het tegengaan van onder andere wateroverlast. De uitvoering van deze
werkzaamheden ligt in handen van Den Ouden Aannemingsbedrijf. We
zijn gestart met de werkzaamheden aan de Daelsweg en verwachten in de
vierde week van december klaar te zijn. De weg wordt dan weer opengesteld
voor verkeer. Wel vinden er dan nog afrondende werkzaamheden plaats. De
aannemer gaat daarnaast starten met de voorbereidende werkzaamheden aan
de Ruilverkavelingsweg.

Op de hoogte blijven?

- Kijk op https://metelkaar.waterschaplimburg.nl
- Download de handige App: zoek op ‘BouwApp’
- Abonneer u op de maandelijkse nieuwsbrief

Communicatie
Voor vragen, opmerkingen en/
of klachten kunt u met Tessa
Guntlisbergen, Omgevingsmanager
Den Ouden Aannemingsbedrijf,
contact opnemen via
t.guntlisbergen@denoudengroep.com
of via 06 - 46 59 13 17. Ook kunt u
bij de uitvoerder Krijn Levels terecht.
Iedere week op woensdagmiddag van
15:30-16:30 uur is er een inloopuur
in de bouwkeet (Heugdenweg 1,
Voerendaal). De omgevingsmanager
en uitvoerder en/of projectleider zijn
hierbij aanwezig. Tijdens dit inloopuur
kunt u zonder afspraak binnenlopen
met al uw vragen, opmerkingen of
klachten.

\ Laatste stand van zaken over 4 onderwerpen

\ Open Club Klimmen
Op 1 juni heeft het college van burgemeester en wethouders een positief besluit genomen over het Voorlopig Ontwerp
(VO) van de Open Club Klimmen (OCK). Een belangrijke mijlpaal en volgende stap in de ontwikkeling van de OCK.
Partners en omwonenden zijn nauw betrokken geweest bij het VO en hebben hieraan een waardevolle bijdrage
geleverd. Het VO is opgesteld door een ontwerpteam onder leiding van architect Mark Feron van Architectenzaak.

\ 1. Stand van zaken Definitief Ontwerp
Het ontwerpteam heeft afgelopen maanden hard gewerkt om
het Definitief Ontwerp verder uit te werken, ook in technische
zin. De plattegronden van het gebouw zijn al eerder met
alle gebruikers besproken. Over de indeling van de kantine/
ontmoetingsruimte/bibliotheek vindt nog overleg plaats met
de betrokken gebruikers. De inrichting van het schoolplein
is besproken met de basisschool, hier wordt gekozen voor
duurzame speelvoorzieningen die aansluiten op de natuurlijke
omgeving. Vanaf het terras worden de sportvelden deels
zichtbaar en vanaf de zitmuur beneden aan het terras zijn ook
de tennisbanen te zien. Het ontwerp van het buitenterrein
is verder uitgewerkt. De inrichting rondom de sportvelden
en de looproutes vanaf het gebouw naar de sportvelden zijn
besproken met de tennisvereniging en de voetbalvereniging.
Voor de fruitbomen in de boomgaard wordt gekozen voor
authentieke soorten die van oudsher in Zuid-Limburg
voorkomen. Ook in de aan te planten bosstroken is rekening
gehouden met soorten die van oorsprong thuishoren in het
heuvellandschap en bijdragen aan de ecologie op en rondom
het project.
2. Stand van zaken Beheer en exploitatie
De werkgroep Beheer en exploitatie is aan de slag om te
komen tot de uitwerking van een model voor de Open Club
waarin bepaalde diensten professioneel worden belegd,
en andere (bepaalde) diensten door vrijwilligers worden
uitgevoerd in de Open Club. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan schoonmaak door een professioneel bedrijf, maar
ruimteverhuur via een stichting. Dit is een complex vraagstuk
waarbij we de expertise inschakelen van een gespecialiseerd

bureau. De werkgroep Beheer en exploitatie is verder bezig
met de uitwerking van het gebruik van de multifunctionele
ruimten, de ruimten voor incidenteel gebruik en de bar/
kantine-exploitatie.
3. Stand van zaken en planning bestemmingsplanprocedure
Afgelopen maanden is er ook hard gewerkt aan het opstellen
van het ontwerpbestemmingsplan Open Club Klimmen.
Hiervoor zijn het afgelopen half jaar onderzoeken uitgevoerd
op het gebied van verkeer en parkeren, geluid, stikstof,
externe veiligheid, water, archeologie en ecologie. Deze zijn
allemaal verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing van het
ontwerpbestemmingsplan. Een concept ligt nu ter toetsing
voor bij provincie, waterschap en de veiligheidsregio. De
planning is dat het ontwerpbestemmingsplan eind januari
2022 gepubliceerd wordt. Er bestaat dan de mogelijkheid
om zienswijzen in te dienen. Het vaststellen van het
bestemmingsplan staat in de planning in juli 2022.
4. Samenwerking
De afgelopen maanden is er intensief gesproken over het
ontwerp, dit is natuurlijk ontzettend belangrijk.
De belangrijkste reden om een Open Club te vormen is om
samen meerwaarde te creëren, elkaar te versterken en een
programmatisch aanbod voor alle Klimmenaren te kunnen
bieden. Het gebouw en park zijn hier natuurlijk faciliterend
aan, niet het einddoel. De hoofdgebruikers gaan daarom in
de komende periode ontdekken hoe ze elkaar nu al kunnen
versterken zodat de overgang op een natuurlijkere wijze kan
plaatsvinden. Alle informatie kunt u vinden via
www.openclubklimmen.nl.
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\ Vereniging

\ Muziekvereniging Voerendaal

\ Zuid-Limburg
pakket VGZ
\ Collectieve zorgverzekering voor mensen met een lager inkomen
De Zuid-Limburgse gemeenten bieden gezamenlijk met VGZ het Zuid Limburg pakket aan.
Dit is een zorgverzekering bestaande uit een basisverzekering en aanvullende verzekering
speciaal samengesteld voor mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm.
Aanbod VGZ
Deze verzekering biedt ruime dekkingen. Daarnaast is het eigen risico verzekerd en zijn er vergoedingen
voor de eigen bijdragen vanuit de Wmo. Wanneer u een inkomen heeft tot 150% van de bijstandsnorm
ontvangt u de komende weken mogelijk een aanbod van VGZ. Denkt u dat u tot deze doelgroep behoort,
maar u heeft niets ontvangen van VGZ? Voor meer informatie over het Zuid-Limburg pakket kunt u
contact opnemen met VGZ via tel. 0800 – 250 00 10. ISD Kompas, de sociale dienst van Voerendaal,
Simpelveld en Nuth beschouwt de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) als
passende en toereikende voorliggende voorzieningen ten aanzien van medische kosten. Dit houdt in dat
u geen bijzondere bijstand meer kunt aanvragen voor medische kosten. Dus ook niet meer voor de eigen
bijdrage vanuit de Wmo. Wanneer u echter het Zuid-Limburg pakket heeft afgesloten, kunt u onder
bepaalde voorwaarden mogelijk wel nog in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand
voor medische kosten.
Tegemoetkoming kosten
Het Zuid-Limburg Pakket van VGZ kan voor mensen met hoge medische kosten aantrekkelijk zijn.
De eigen bijdrage van de Wmo en het eigen risico zijn immers afgedekt. Omdat gemeente Voerendaal
uw gezondheid belangrijk vindt, biedt de gemeente voor mensen met een inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm een tegemoetkoming aan voor de kosten van de premie ter hoogte van € 240. Meer
informatie hierover vindt u vanaf 1 januari 2022 op www.isd-kompas.nl. Ook biedt VGZ een zogenaamde
compactvariant aan van het Zuid-Limburg pakket. Deze verzekering is goedkoper en kent minder
vergoedingen. Wanneer u deze verzekering kiest ontvangt u geen tegemoetkoming in de kosten van de
premie. Ook komen uw medische kosten niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. Deze compact
variant is interessant voor u wanneer u een laag zorgverbruik heeft.
Contact met Kompas
Heeft u vragen over het Zuid Limburg pakket in relatie tot bijzondere bijstand, of wilt u weten hoe u
deze vergoeding kunt aanvragen? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur contact op met een
zorgcoach van ISD Kompas (Voerendaal: 088 – 450 21 88 en 088 – 450 22 00). Als u wilt overstappen naar
een andere verzekering kan dit tot uiterlijk 31 december. Kompas is bereikbaar t/m 24 december 2021.
Vragen over het Zuid-Limburg pakket
VGZ Zuid-Limburgpakket
T: 0800 - 250 00 10
W: www.vgz.nl/zuidlimburg
Aanmelden bij VGZ kan eenvoudig online. Ga hiervoor naar www.vgz.nl/zorgverzekering/gemeenten/
zuid-limburg en klik op onze gemeente. U vindt hier alle informatie over het VGZ Zuid-Limburgpakket
en u kunt zich direct aanmelden.

\ Vereniging die zich graag laat horen viert eerste lustrum!
In de kernen Voerendaal en Kunrade waren van oudsher twee harmonieën actief: harmonie St. David (anno 1907) en
harmonie st. Joseph (anno 1918). Twee verenigingen die in de 20e eeuw een belangrijke rol gespeeld hebben in de
Voerendaalse en Kunraadse gemeenschap en in veel van hun families. Met het oog op de toekomst zijn in juli 2016
beide verenigingen samen verdergegaan en is Muziekvereniging Voerendaal opgericht.

Jubileum
Beide verenigingen bloeiden op in de
tijd van de mijnen. Sinds het begin
van de 21e eeuw werd de verandering
van de maatschappij echter duidelijk
merkbaar. Er waren in toenemende
mate kunstgrepen nodig om twee
verenigingen in de beide kernen
draaiende te houden. Om het maken
van muziek in Kunrade en Voerendaal
te kunnen waarborgen werd om
die reden in 2013 besloten om te
onderzoeken hoe door intensieve
samenwerking de toekomst van de
beide muziekverenigingen kon worden
veiliggesteld. Juli 2016 was het zover en
werd de Muziekvereniging Voerendaal
opgericht. Inmiddels alweer vijf jaar
geleden!

Na een moeilijke periode met de
coronamaatregelen gaat de vereniging
weer op volle sterkte vooruit en lieten
ze op 6 en 7 november voor het eerst
sinds lange tijd weer hun muzikale
klanken horen in de Borenburg.
Op zaterdag 6 november vond er een
reünieconcert van het harmonieorkest
plaats onder leiding van dirigent
Jacques Claessens. Ruim twintig oud-

leden van de harmonieën St. Joseph en
St. David boden muzikale versterking,
tijdens een hele dag samen musiceren
met een repertoire van Sinatra tot
Tiroler. Op zondag 7 november liet het
opleidingsorkest en de jeugddrumband
van zich horen in samenwerking met
Ritmo Jazzballet. Een groepsgevoel tot
en met, onder leiding van dirigenten
Jörgen Backus en Colin Falize.
Muziek maken!
Samen muziek maken is het doel van
de muziekvereniging, die haar website
bewust muziekvoerendaal.nl noemde
om het spectrum van mogelijkheden zo
groot mogelijk te houden. Natuurlijk
met een harmonie en drumband
insteek, maar alles kan. Een vereniging
waar zoveel mogelijk mensen muziek
kunnen maken en er een familiegevoel
heerst waar je bij wilt horen. Van
Sjpasskapel tot harmonieorkest, (jeugd)
drumband tot klarinetensemble,
koperensemble tot opleidingsorkest.
Waarbij sommige leden al bijna een
mensenleven lid zijn, met de oorsprong
vanuit de David of Joseph uiteraard
meegerekend. Muzikanten die in
meerdere geledingen spelen, van junior

tot senior. Muziek maken kan immers
in elke levensfase.
U heeft de muzikanten van de
vereniging de afgelopen twee jaar
helaas veel minder gehoord dan
gebruikelijk. Waar ze normaal
vaste aanwezigen waren bij de
processie, de begeleiding van de
communicantjes, de vele serenades bij
feestelijkheden, evenementen in de
kernen van Voerendaal en Kunrade, het
Zomerfestival, de Boeterepetiesje en
hun reguliere concerten, vielen ze nu
letterlijk ‘stil’. Een woord dat niet past
bij een vereniging die gaat om muzikale
klanken. Daarom gaan ze met volle
moed op naar hun volgende jubileum
met de focus op jonge aanwas en
herintreders die hun oude hobby weer
terugvinden. U bent van harte welkom!
En denkt u nu, ik zou een concert van
een van de geledingen willen horen
tijdens mijn evenement of activiteit?
Het bestuur denkt graag met u mee.
Van 1 of 2 muzikanten tot een hele
groep. Muziekvereniging Voerendaal
laat graag van zich horen!
www.muziekvoerendaal.nl

De raad van de gemeente Voerendaal
bestaat uit vijftien zetels die bemenst
worden door de leden van zes fracties.
De fracties die deel uitmaken van de
gemeenteraad in Voerendaal zijn:
Democraten Voerendaal,
Voerendaal Actief, CDA, PvdA,
VVD, Pro Groen.
Op de website www.voerendaal.nl
vindt u meer informatie over de
gemeenteraad. U kunt desgewenst
via de website een e-mail sturen aan
een raadslid.
Voor vergaderdata en vergaderstukken
kunt u ook terecht op www.voerendaal.nl
onder Raad en College.
Voor overige vragen en informatie kunt u
terecht bij de griffie: griffie@voerendaal.nl
/ 045 – 575 33 99.
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