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Vrijdag 17 september
Opening Zomerfestival Voerendaal 
met Circus Corona
Wei Esschenderweg • Weustenrade 
19.00 - 21.30 uur • entree gratis
Hooggeëerd publiek! Na alle capriolen om 
corona te ontwijken, radslagen om maatregelen 
op te volgen en ons binnenstebuiten te keren 
om door te kunnen gaan, nodigen we je uit 
voor voor de opening van Zomerfestival 
Voerendaal 2021! Compleet met circusdieren 
(geheel diervriendelijk met medewerking van 
Wandelkudde), vuurspuwer, suikerspinnen, 
clown Lila en een concert van Harry, Rinus en 
David presenteren we Het Ongehoorde Circus 
van de Stem van Opera Compact. Met in de 
hoofdrol Bart Storcken en Fenna Ograjensek. 
Een kleine festivalopera met een ontroerend
tragische vertelling over het allemaal eigenlijk 
niet meer kunnen en toch doorgaan… Muziek 
die je recht in het hart raakt en muzikale 
hoogstandjes die je verstand te boven gaan. 
Tiroler muziek naast gevoelige ballads, 
opera-aria’s naast Limburgse volksmuziek: 
Zomerfestival Voerendaal trekt alle registers 
open! Komt dat zien! Kom je geheel in circusstijl 
gekleed, maak je bovendien kans op een 
verwenpakket van het Kaeshuys!

Reserveer je ticket via 
https://tinyurl.com/4772zju3 powered by 
Compo Ticketing. Neem je eigen klapstoel, 
kussen of dekentje mee om op te zitten. Voor 
dit wervelende circus gaan we uit van prachtig 
weer, maar mocht dat onverhoopt niet zo zijn, 
wordt dit evenement bij aanhoudende regen 
helaas afgelast. Al zijn we niet bang voor een 
buitje. Hou hiervoor onze sociale mediakanalen 
in de gaten! Parkeren kan op de door de 
verkeersregelaars aangegeven plekken, maar kom 
vooral te voet of op de fiets. Voor dit evenement 
wordt gewerkt met een coronatoegangsbewijs 
(vaccinatiebewijs, negatieve test uitslag of 
herstelbewijs via de corona check app). 
Er is ruimte voor 250 gasten.

vrijdag 24 september 
Concert Koninklijke Harmonie de Berggalm
Drossaert de Limpensplein • Klimmen 
19.00 - 21.00 uur • entree gratis • reserveren 
niet nodig
Koninklijke Harmonie de Berggalm uit 
Klimmen nodigt je vol trots uit voor een concert 
op het Dross. Limpensplein in Klimmen. Geniet 
van de klanken van de harmonie, neem eventueel 
een eigen dekentje mee en neem plaats op 
de aanwezige stoelen en banken. Geniet vanaf 
19.00 uur van muziek die het jeugdorkest onder 
leiding van Hugo Pieters ten gehore brengt en 
vervolgens vanaf 20.00 uur van een concert 
van het Harmonieorkest onder leiding van 
Victor Vaessen. In geval van aanhoudende regen 
wordt het evenement verplaatst naar zaterdag 
25 september 16.00 uur. Hou hiervoor onze 
Facebook- en Instagrampagina in de gaten.

......................................................................

Film As it is in heaven
Laurentiuskerk • Kerkplein 37 • Voerendaal
20.30 - 23.00 uur • entree gratis
In de kerk van Voerendaal wordt een 
indrukwekkende Zweedse film van Kay 
Pollak getoond. Een beroemde dirigent keert, 
na een hartinfarct, incognito terug naar zijn 
geboortedorp, waaruit hij ooit was weggetreiterd. 
Hij gaat er een koor leiden en raakt betrokken 
bij mensen en bij wat hen beweegt. Waarom doen 
ze de dingen die ze doen? Een absolute topfilm, 
die je lang zal bezighouden. Zo mooi, zo klein en 
tegelijk zo'n grootste boodschap. Je mag zijn zoals 
je bent… De film duurt ruim 2 uur, plus een korte 
pauze. Neem vooral een kussentje mee om op 
te zitten, want de kerkbanken zijn niet gemaakt 
voor een lange zit. Er is met 1,5 meter ruimte 
voor 60 gasten. Reserveer je plek via Evelien 
Severens evelien.severens@gmail.com of 
telefonisch via Marcel Mollink: 045 574 03 78.

......................................................................

zaterdag 25 september
Concert Reconnected & Klarinetensemble 
Muziekvereniging Voerendaal
Zorghuis Onze Lieve Vrouw • Onze Lieve 
Vrouweplein 51 • Voerendaal • 15.00 - 16.00 uur 
besloten evenement
Onder leiding van Peggy Smeets geeft 
Zangvereniging Reconnected een swingend 
concert van een half uurtje. Gevolgd door 
heerlijke klanken van het klarinetensemble 
van Muziekvereniging Voerendaal onder leiding 
van Bart van den Hof. Dit evenement is besloten, 
waarbij bezoekers enkel zijn toegestaan volgens 
de regels van het zorghuis. Het evenement is via 
een livestream op onze Facebookpagina te volgen.  

Concert Heuvellandkapel
Furenthela • Voerendaal • 15.30 - 16.30 uur 
entree gratis • reserveren niet nodig
Op het Furenthela plein in Voerendaal neemt 
de Heuvellandkapel onder leiding van 
Thijs Zenden je voor een uurtje mee in hun 
blaasmuziek! Volksmuziek, zoals we die kennen 
van landen zoals Duitsland en Tjeschië. In het 
repertoire komen heel wat marsen, polka’s en 
walsen voorbij die bij veel luisteraars bekend in 
de oren zullen klinken. De titels Mein 
Heimatland, Böhmischer Traum, Rauschende 
Birken zijn enkele aansprekende voorbeelden. 
In het geval van aanhoudende regen wordt het 
evenement afgelast.

......................................................................

Viva la Vida Flamenco & Tapas
Grandcafé Klumme • Klimmenderstraat 8 
Klimmen • 19.00 uur • € 21,50 per persoon 
tapas arrangement
Op deze Spaanse avond kom je in 
Zomerse Sferen bij Grandcafé Klumme! 
Het eten van kleine hapjes is vooral een traditie 
in de landen rond de Middellandse Zee. In 
Griekenland kent men de mia pikilia, in Italië 
de antipasta, in het Midden-Oosten de mezzeh 
en in Spanje de tapas. Een tapasarrangement om 
samen met vrienden en familie het leven te vieren 
en te genieten van en met elkaar van muziek, dans 
en eten in combinatie met een lekkere Spaanse 
wijn, cocktails, bier of Sangria. Tussen 19.30 en 
22.30 uur zorgen Claudia Karapanou (dans), 
Yota Baron (zang) en Lucas Arango (gitaar) 
voor een ontmoeting met flamenco. Bekend 
van internationale podia en festivals nemen ze je 
mee in deze Spaanse volksmuziek en expressieve 
dansvorm. Alleen te reserveren in combinatie met 
het tapas arrangement van € 21,50 pp. Reserveer 
je plek via info@grandcafeklumme.nl. In geval 
van slecht weer gaan we naar binnen in de zaal. 

......................................................................

zondag 26 september
Open Höfkes Dag 
Craubeek • 11.00 - 17.00 uur • entree gratis
Vijf mooie open achtertuinen waar je van 
natuur, kunst en cultuur kunt genieten. Speciale 
attracties zijn een maquette van de Klimmense 
H. Remigiuskerk ontworpen door Bert Senden 
en een Amerikaanse jeep uit W.O. II.  In het 
geval van aanhoudende regen wordt het 
evenement afgelast.

.....................................................................

Cultureel Voerendaal 
laat zien dat ze 

groot is met haar 
kleine parels!

Zomerfestival Fair 
Kasteel Puth • Steinweg 1 • Voerendaal 
12.00 - 17.00 uur • entree gratis • spijs en 
drank tegen betaling
Op de unieke locatie van buitenplaats en kasteel Puth 
wordt een fair georganiseerd met muziek, wijn en 
kunst. Naast het genieten van verschillende optredens 
kun je flaneren langs diverse kramen. Tussen 12.00 en 
17.00 uur wordt er een muziekprogramma verzorgd 
door verschillende verenigingen van Voerendaal. 
Om 12.30 uur bijt het Jeugdensemble en 
Slagwerkensemble van Fanfare St. Cecilia 
Ubachsberg de spits af, gevolgd door om 13.30 uur 
het Seniorenorkest. Vanaf 14.30 uur kun je luisteren 
naar het gelegenheidsensemble Blikvoor en om 
15.30 uur sluiten The Young Voices de concertreeks 
af. De kraampjes verwennen je met fotografie, 
schilderijen, keramiek, glaskunst, sieraden, 
bloemen, lekkernijen, woonaccessoires, streek-
producten, escooters, pixelen met Bruun, demo’s, 
het spel van De Dame van Voerendaal en safari's 
van het Land van Kalk. Het zonnetje en een 
kopje koffie met wat lekkers. Een glaasje wijn van 
Landgoed Overst Voerendaal, Wijngaard Kruisboom 
of Wijngaard St. Martinus. Het hoort er allemaal bij. 
Om 16.00 uur wordt het Zomerfestival Voerendaal 
2021 op een bijzondere wijze afgesloten door Wil 
Houben, burgemeester van Voerendaal, een snufje 
circus en muziek van schutterij St. Hubertus 
Ubachsberg! Kom ervaren hoe mooi muziek, wijn 
en kunst samengaan in Voerendaal!

Reserveer je ticket via https://tinyurl.com/3hwb3ved 
powered by Compo Ticketing. Parkeren kan op de 
door de verkeersregelaars aangegeven plekken, maar 
kom vooral te voet of op de fiets. Voor dit evenement 
wordt gewerkt met een coronatoegangsbewijs 
(vaccinatiebewijs, negatieve test uitslag of 
herstelbewijs via de corona check app). Er is 
ruimte voor 750 gasten.

In geval van slecht weer Op onze Facebook pagina houden we je op de hoogte over slecht weer scenario’s. www.facebook.com/zomerfestivalvoerendaal

Cultureel Voerendaal 
laat zien dat ze groot is 
met haar kleine parels

Duurzaamheidsfestival 2 oktober 2021
Op zaterdag 2 oktober organiseert de gemeente 
Voerendaal een Duurzaamheidsfestival. Een 
gezellig laagdrempelig festival tussen 11.00 
en 17.00 uur rond de vijver bij Furenthela in 
Voerendaal. Het thema duurzaamheid, in 
de breedste zin van het woord. Een festival 
met standjes, activiteiten voor jong en oud, 
een muzikaal programma en veel informatie. 
Duurzame voorbeelden van inwoners, 
gemeente en ondernemers. Met onder andere 
zonnepanelen, oplaadpunten, voedsel, afval, 
energie opwekken, streekproducten, water, 
een ideeënbox met mooie prijzen, ecars en 
educatie. Met andere woorden, een festival 
om energie van te krijgen! De entree is gratis. 
De organisatie is in handen van 
de gemeente Voerendaal in samenwerking 
met EuregioBizz. Zie www.facebook.com/
duurzaamheidsfestivalvoerendaal

zaterdag 18 september
Uitreiking Strous Cultuur Prijs 2021
De Borenburg • Furenthela 16 • Voerendaal 
zaal open 19.30 uur • 20.00 - 21.30 uur 
entree gratis
De Strous Cultuur Prijs 2021 wordt uitgereikt 
binnen twee categorieën Uniek cultureel initiatief 
en Bijzonder cultureel samenwerkingsinitiatief. 
De jury bestaat uit Jos Frusch, Véron Jongstra 
en Sybrand van der Werf. De in te dienen 
voordrachten moesten hebben plaatsgevonden 
tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2021. Zeven 
verenigingen dingen mee naar de drie prijzen, 
te weten Drumband Les Amis Réunis 
Ransdaal, Koninklijke Harmonie de Berggalm, 
IVN Voerendaal, Koor The Young Voices 
Voerendaal, Ritmo, Wil Maassen en Zang-
vereniging Reconnected. Van 27 augustus t/m 
16 september kan er online gestemd worden op 
de genomineerden voor de publieksprijs via 
https://nl.surveymonkey.com/r/Strous2021. 
Tijdens het programma laten de genomineerden 
van zich horen, aangevuld met de band 
Double Bee onder leiding van Rob Mennen. 
De presentatie is in handen van Fenna 
Ograjensek en Thom Zeguers (gemeente 
Voerendaal). Reserveer je ticket via 
https://tinyurl.com/22ebbvzw powered by 
Compo Ticketing. Dit ticket is geldig voor 
2 personen, aangezien je aan tafeltjes van 
2 personen plaatsneemt. Er is met 1,5 meter 
ruimte voor 128 gasten. Tijdens dit evenement 
wordt gewerkt met bonnenverkoop.

Zaterdag 18 en zondag 19 september
KRO-NCRV’s Festival van de liefde
In het nieuwe televisieprogramma ‘Festival van de 
Liefde’ strijken Anita Witzier en Edson da Graça 
iedere keer op een andere plaats in Nederland neer. 
Zij zijn op zoek naar de mooiste liefdesverhalen 
en gaan ter plekke de liefde een handje helpen. 
De allereerste plaats waar het liefdesfestival 
neerstrijkt is Voerendaal! Op 18 en 19 september 
gaan ze vanaf Landgoed Puth de liefdesverhalen 
optekenen. Wil je meer weten, heb je een mooie 
liefdes-tip, of zou je een kijkje willen nemen? 
Mail dan naar liefde@kro-ncrv.nl

zondag 19 september
Fotoworkshop natuurfotograaf 
Peter Lambrichs incl lunch
Tuin Kunderberg 45 • Voerendaal 
10.00 - 16.00 uur • € 35,00 per persoon inclusief 
workshop en lunch • exclusief spiegelreflexcamera 
of systeemcamera, deze dien je zelf mee te nemen 
maximaal 10 deelnemers
Onder leiding van de Voerendaalse natuur-
fotograaf Peter Lambrichs kun je op een unieke, 
normaal niet toegankelijke, locatie in natuur-
gebied de Kunderberg kennis maken met 
het fotograferen in/van de natuur. Tijdens de 
workshop zal aandacht worden besteed aan 
beeldopbouw, het creatief inzetten van het 
aanwezige licht, de rol van de achtergrond 
in een beeld en het bewust toepassen van 
onscherpte/scherpte. Je zult in de praktijk ervaren 
dat fotografie meer is dan het maken van een 
technisch goede foto van een aansprekend 
onderwerp. Om deel te nemen is geen 
uitgebreide ervaring nodig. Wel moet je je eigen 
spiegelreflexcamera of systeemcamera meenemen. 
Eenmaal ingeschreven ontvang je voorafgaand 
aan de workshop per e-mail een overzicht van 
de spullen die je, indien beschikbaar, mee dient 
te nemen. De workshop wordt aangekleed met 
een lunch verzorgd door Slagerij Catering van 
der Poel, bestaande uit soep, heerlijke broodjes, 
koffie/thee en appelsap uit de regio. Reserveer je 
ticket via https://tinyurl.com/cw8zevt4 powered 
by Compo Ticketing. In het geval van 
aanhoudende regen wordt het evenement 
afgelast of verzet. Parkeren bij de locatie is met 
een stukje lopen, maar kom vooral met de fiets 
of te voet of laat je afzetten. 

expositie no answers van bob gossens
huiskamer oude schoolstraat 31 • ubachsberg 
opening vrijdag 17 september om 19.00 uur 
18, 19, 25 en 26 september geopend van 
13.00 - 17.00 uur • entree gratis
expositie fotografie en schilderkunst met op 
zaterdag 18 september van 14.00 tot 15.30 
uur een muzikale omlijsting door Kamillia 
Leines (Jazz Vocals) en Daan Gisolf (gitaar), 
een ensemble van Muziek Jong voor Oud.

Organisatie Zomerfestival Voerendaal 
Fenna Ograjensek - Artistiek Leider
Judith Eurlings - PR & Organisatie
Marina Veldman - Algehele Ondersteuning

zomerfestival 
voerendaal 2022 
vrijdag 3 t/m zondag 12 juni
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dinsdag 21 september
Schilderworkshop kunstenares 
Nelleke Hollewijn incl lunch
B&B In het Land van Kalk • Kaarden-
bekerweg 25 • Craubeek • 10.00 - 16.00 uur € 
€ 30,00 per persoon inclusief workshop, 
schildersezel en lunch • exclusief schilder-
materialen, deze dien je zelf mee te nemen
maximaal 20 deelnemers
Vrij schilderen onder professionele begeleiding 
met een prachtig uitzicht. Je kunt rekenen 
op een bevlogen docente, die voor iedereen 
een individueel antwoord heeft op het vlak van 
schilderen, kunst en mogelijkheden. Om deel 
te nemen aan de workshop is geen ervaring 
nodig. De workshop wordt aangekleed met 
een lunch verzorgd door kookclub Benny 
Boys, inclusief een wijntje. Reserveer je ticket 
via https://tinyurl.com/7y9mppcb powered by 
Compo Ticketing. In het geval van aanhoudende 
regen wordt het evenement afgelast.

....................................................................

Zomercarnaval Rio de Klumme 
de Burgerij Klimmen • Houtstraat 25 
Klimmen • 12.00 - 16.30 uur • frietjes 
en entree gratis
Een heerlijk zomers programma in de Burgerij 
van Klimmen in Rio sfeer! Zomercarnaval met 
zangeres Sandra Dohmen, live muziek van Trio 
de Friends en Benny Shallow, buuttereedner 
Hub Stassen en een bezoekje van de Raad van 
Elf van Klimmen! Tussendoor frietjes en meer 
van dat soort lekkers en om het geheel 
compleet te maken een mystery guest! 
Dit evenement is voor maximaal 56 gasten 
(met vaccinatiebewijs). Reserveer je plek via 
Helma Eussen, tel. 06 29532422.

....................................................................

Zomeravond om zeven
Happy Frites Ransdaal • Mareheiweg 2 
Ransdaal • 19.00 uur • entree gratis • spijs en 
drank tegen betaling • reserveren niet nodig
Op dinsdag 21 september keren we terug 
op het terras van Happy Frites Ransdaal! Vanaf 
19 uur kun je heerlijk genieten van een optreden 
van Zangkoor Mélange, gevolgd door Notes tor 
Breakfast om 19.45 uur. Lekker met frietjes en 
een frikandel! In geval van slecht weer wordt 
dit evenement afgelast, maar kun je uiteraard 
wel terecht voor de Happy Frites en meer. 

.........................................

woensdag 22 september
Wandel Lokaal of Durps Ommetje 
door WoW groep
Start- en eindpunt: natuurtransferium 
Kunradersteengroeve • Bergseweg 30 
Voerendaal • 10.00 uur • € 5,00 of  € 7,50 per 
persoon inclusief wandeling en consumpties 
maximaal 50 deelnemers
De leden van de WoW-groep (Wandelen 
Op Woensdag, uit Ubachsberg) nodigen je uit 
voor twee speciale Zomerfestival wandelingen. 
Op eigen gelegenheid kun je kiezen voor 
het Durps Ommetje van 6,5 km (inclusief route-
beschrijving). Een niet alledaags wandelommetje 
die niet alleen uitnodigt om te onthaasten maar 
ook om even stil te staan op bijzondere plekjes. 
Vanaf het transferium wandel je over de Via 
Belgica naar een vreemde vogel op een rotonde. 
Je maakt kennis met een tweetal bijzondere dames: 
de Joffer en de Dame van Voerendaal en ontdekt 
een speerpunt onder de kerktoren. Deelname aan 
deze wandeling kost € 5,00 per persoon, inclusief 
korting op een consumptie bij De Koffiemuuèle en 
Ijssalon NICE (geopend vanaf 11.30 uur). Tijdens 
deze wandeling kun je daarnaast ook meedoen aan 
een fotopuzzeltocht met leuke prijsjes.

Voor de geoefende wandelaar kan gekozen worden 
voor de wandeling Wandel Lokaal van 12 km 
(inclusief routebeschrijving). Een wandeling in / 
over het natuurreservaat de Kunderberg met zijn 
bijzondere flora en fauna, langs het bekende wijn-
goed Fromberg, een plukbos dat uitnodigt om te 
plukken en te proeven en van fraaie vergezichten 
vanaf de Vrouwenheide. Loop door de gehuchten 
Colmont en Winthagen en geniet! De leukste foto 
van onderweg, gedeeld op de Zomerfestival 
Voerendaal Facebook pagina, maakt bovendien 
kans op een leuk prijsje. Deelname aan deze 
wandeling kost € 7,50 per persoon, inclusief 
een consumptie bij Wijngoed Fromberg, 
Herberg De Bernardushoeve en Boerderijwinkel 
Gebr. Spee. 

Inschrijven en betaling vóór 12 september 2021 
bij Jef Brouwers van de WoW-groep via email: 
brouwers100@live.nl. Betaling bijdrage 
van € 5,00 of € 7,50 per persoon op 
NL 68 INGB 0001 0627 89 tnv 
JPM Brouwers (mochten de wandelingen 
worden geannuleerd wordt het inschrijfgeld terug-
betaald). Voor meer informatie Jef Brouwers 
t. 06 10807078. Deelnemers wandelen op 
eigen risico. Parkeren kan bij het transferium. 
Bij aanhoudende regen wordt het evenement 
afgelast. Bij de start van beide wandelingen 
nodigt wethouder Peter Thomas van de gemeente 
Voerendaal je uit voor de officiële opening van 
het natuurtransferium Kunradersteengroeve.

Jeugd- en familievoorstelling In de wolken
De wei naast Hemels Vlees • Sint Gillisstraat 32 
Ransdaal • 14.30 - 15.15 uur • entree gratis 
reserveren niet nodig
Een muzikaal sprookje met beeld en geluid door 
Blazersensemble Zuiderwind. Vanaf 4 jaar, maar 
zeker ook leuk voor papa’s en mama’s, opa’s en 
oma’s! Heb je wel eens wolken gelezen? Lekker 
op je rug in het gras liggen en een krokodil voorbij 
zien drijven? Muziek kan ook beelden oproepen, 
soms vrolijk, soms triest, soms scheurt iemand 
wild door de bocht, soms een oma op een fiets. 
Er was eens, in een land hier héél dichtbij, een 
lief klein meisje dat o zo graag lang en gelukkig 
wilde leven. Nóg liever won ze echter die 
ballonwedstrijd waar ze al zo lang van droomde. 
De hoofdprijs was immers een heuse, hippe fiets! 
Zou Hugo, de vrolijke tuinkabouter, haar niet 
kunnen helpen? En zouden Kai en zijn vrienden 
dan eindelijk ophouden met dat eeuwige gepest? 
Hoornist Kristiaan Slootmaekers hoorde 
een verhaal in de 17 variaties van Damase, 
Kunstenares Tineke Lemmens tekent live 
mee tijdens de voorstelling en Verteller Frank 
Boonen of vertelster Aline Lermytte doen je 
helemaal opgaan in het verhaal. 

Neem je eigen stoel of dekentje mee om lekker 
in het gras te zitten. In het geval van aanhoudende 
regen wordt het evenement verplaatst naar 
gemeenschapshuis ’t Wouves, Dorpsplein 14, 
Ransdaal. Parkeren kan op de door de verkeers-
regelaars aangegeven plekken, maar kom vooral 
te voet of op de fiets. Er kan niet vlakbij de wei 
geparkeerd worden, neem even de tijd om in 
Ransdaal te parkeren en naar de wei te lopen.

............................................................

Drive-in bioscoop Hors Normes (2019)
Karstraat 40 • Voerendaal • wei open 19.30 uur 
aanvang film 20.30 uur • film inclusief snacks & 
drinks € 30,00 per auto (twee personen max.)
Op veler verzoek keert de Drive-in bioscoop 
terug in Voerendaal… Kom dus zeker meegenieten 
van Hors normes (The Specials), de nieuwe film 
van het regisseursduo Éric Toledano en Olivier 
Nakache (de makers van Intouchables). De film 
vertelt het bijzondere verhaal van twee goede 
vrienden die zich met hart en ziel inzetten voor 
autistische kinderen die zonder hen geen plek 
hebben in de maatschappij. De film is uit het 
leven gegrepen, met ijzersterke rollen van acteurs 
Vincent Cassel en Reda Kateb. De ontwapenende 
kinderen winnen meteen je hart. Al meer dan 
20 jaar runt Bruno (Cassel) een opvang voor 
autistische kinderen die nergens anders terecht 
kunnen. Wanneer ouders en zorginstellingen het 
echt niet meer weten, geeft Bruno hen een thuis. 
Zijn goede vriend Malek (Kateb) leidt met zijn 
organisatie jongeren uit moeilijke buurten op tot 
begeleiders van deze kinderen. Tijdens dit traject 
wisselen humoristische en confronterende situaties 
zich af en ontstaan er bijzondere vriendschappen. 
De drive-in bioscoop is een samenwerking tussen 
Zomerfestival Voerendaal en Filmhuis De Spiegel 
Heerlen. Boerderijwinkel Gebr. Spee zorgt per 
auto voor een pakketje voor twee personen met 
hartig en zoete versnaperingen en een blikje fris. 

Er is plek voor 200 auto’s. Reserveer je ticket 
via https://tinyurl.com/6nkzjnks powered 
by Compo Ticketing.

........................................................................

donderdag 23 september
Jazz, Wine & Dine
Wijngoed Fromberg • Breedenweg 1 • Ubachsberg 
19.00 - 22.30 uur • € 59,95 per persoon
Een lange zomeravond op het vernieuwde 
wijnterras van Wijngoed Fromberg met heerlijke 
muziek en bijpassende culinaire verrassingen. 
JazzXperience neemt je mee in een ‘voor elk wat 
wils’ jazzprogramma: van standards tot fusion! 
Met muziek van onder andere Gary Burton, 
Pat Metheny, Miles Davis, John Scofield, Chick 
Corea, Steps Ahead en Wes Montgomery. De 
band bestaat uit Jan van den Boomen (vibrafoon), 
Frans Frijns (gitaar), George Boon (bas) en 
Hans Simons (drums). Je geniet van een 3-gangen 
diner verzorgd door Chef Henk. Een heerlijke 
amuse, zijn befaamde forelsoep, als hoofdgerecht 
een rouleau van tam gevogelte, rucola puree en 
saus met champignons en truffel en als nagerecht 
natuurlijk de kokosmakronen en amandelkniepkes. 
Verheug je op een glaasje Brut Classique, Müller 
Thurgau, Pinot Noir en een Solaris als smaakvolle 
afsluiting. Reserveer je ticket voor € 59,95 per 
persoon via https://tinyurl.com/buw7vhu3 
powered by Compo Ticketing. Er is met 1,5 meter 
ruimte voor 30 gasten. In geval van slecht weer 
gaan we naar binnen. 

......................................................................

vrijdag 24 september
 
Ibiza Vibes
Herberg de Bernardushoeve • Mingersborg 20-22 
Ubachsberg • 18.00 - 21.30 uur • entree gratis 
spijs en drank tegen betaling • reserveren 
niet nodig
Heerlijk loungen in een bohemian sfeer! Een 
ondergaande zon over het landschap. Kleurrijke 
lintjes die zwieren in de wind. Ibiza Vibes muziek 
van de DJ School uit Ransdaal en een dansje 
in het gras. Neem plaats aan de tafels of op 
de Panorama-bank. Geniet van Herberg de 
Bernardushoeve nieuwe stijl. Een kopje koffie, 
glaasje fris, wijntje, pilsje of een sprankelende 
cocktail! Heerlijke gerechten, gebak of een ijsje. 
En bij mooi weer, lekkers van de grill. 
Een perfecte sfeer voor een vrijdagavond!

zondag 19 september
Bruisend ommetje met IVN Voerendaal
Voormalig voetbalveld • Spoorstraat • Ransdaal
14.00 - 17.00 uur • entree gratis • reserveren 
niet nodig
Een wandeling van 5 km (kinderwagenvriendelijk) 
voor jong en oud door Ransdaal en Craubeek. 
IVN Voerendaal heet je welkom op de Spoorstraat 
en stuurt je met de nodige uitleg en een route-
beschrijving op pad. Vervolgens volg je op eigen 
gelegenheid de speciaal uitgezette route. Kom 
bij hoeve Kaardenbeek meer te weten over het 
landschap, de natuur, uilen en de bokkenrijders. 
Geniet van een ijsje onderweg van Cherry's ijsbus. 
Bij De Zevensprong staat de WML-bus voor een 
verfrissend glaasje water. Luister naar het (drink)
waterverhaal en doe mee met het waterspel over 
waterleidingen aanleggen. Bekijk het insectenhotel 
in de mergelwand, maak een tekening van het 
landschap of kom meer te weten over de mogelijke 
zonneweides. De route is aangevuld met de 
Bokkenrijders boeken van Arthur Moonen, een 
optreden van Ritmo, gedichten van dorpsdichter 
Peter Crombach en een hapje en drankje van 
Mannen achter de Pannen. Deelname is op eigen 
risico. Parkeren kan op straat in Ransdaal, maar 
kom vooral op de fiets of te voet. Bij aanhoudende 
regen wordt het evenement afgelast.

Deel foto's en filmpjes van je belevenissen met ons op social media, tag #zomerfestivalvoerendaal2021 of @zomerfestivalvoerendaal

Muziekcollectief Voerendaal bands in concert!
WML-pompstation • Valkenburgerweg 52 
Voerendaal • 15.00 - 19.00 uur • entree gratis
Heb jij je ook wel eens afgevraagd wat er zich 
allemaal afspeelt bij het WML-pompstation bij 
de brug richting Klimmen? Dat kun je nu te 
weten komen, want met veel trots nodigt het 
Muziekcollectief Voerendaal je uit voor 
verschillende concerten van hun bands. Het terrein 
naast de prachtige oefenruimte wordt omgetoverd 
tot festivalterrein waar per tijdsblok 35 personen 
op strobalen plaats kunnen nemen voor een uurtje 
luistervermaak. De aftrap om 15.00 uur wordt 
verzorgd door Harry, David en Rinus, om 16.00 uur 
spelen Dizzy Robbie and the Blues Raiders, 
om 17.00 uur geniet je van de klanken van Ammo 
en om 18.00 uur swingt Point Break het laatste 
uurtje de pan uit. De drankjes worden verzorgd 
door David en Margret van Café de Haas. 
Reserveer je gewenste tijdsblok/concert ticket 
via https://tinyurl.com/yksdhbk3 powered by 
Compo Ticketing. In het geval van aanhoudende 
regen wordt het evenement afgelast. Parkeren kan 
op de door de verkeersregelaars aangegeven plekken 
bij de parkeerplaats voor de brug, maar kom vooral 
te voet of op de fiets. Je fiets kun je neerzetten 
bij het hofje van Fruithandel Familie Debets. 
Na afloop van elk concert is er fruit te koop!

.............................................................

maandag 20 september
Lezing Jo Ortmans ‘Over de Freule’
Restaurant ’t Freuleshoes • Kerkplein 57 
Voerendaal • 16.00 uur & 19.00 uur  • entree gratis
Elk jaar onthult Jo Ortmans bijzondere ‘geheimen’ 
over een speciaal plekje van Voerendaal. Dit jaar 
strijkt hij neer bij ’t Freuleshoes op het Kerkplein 
van Voerendaal. Het geheim van de vijfde lezing gaat 
echter meer over de vrouw dan over het gebouw. 
Na een fantastische facelift staat het Freuleshoes in 
haar oorspronkelijke staat verleidelijk te stralen en 
verbindt het heden met het verleden. Daar hoort 
ook een plastische reconstructie van de Freule bij en 
dat is het verhaal waar dit geheim over gaat. Helder 
wordt ook wat de Freule en Het Mes met elkaar 
te maken hebben. Bas Daniëls en zijn team van 
Restaurant ’t Freuleshoes zorgen voor een Italiaanse 
mini quiche en vers muntwater met citroen. 
De musici van het Korps St. Sebastianus Voerendaal 
verzorgen de muziek. De lezing wordt twee keer 
uitgevoerd op de aangegeven tijdstippen 
voor 75 gasten per keer. Reserveren via 
info@querydesign.nl. Dit evenement is ook via 
een livestream op onze Facebookpagina te volgen 
vanaf 19.00 uur. In het geval van aanhoudende 
regen wordt het evenement verplaatst naar 
De Borenburg, Furenthela 16, Voerendaal.

Het Zomerfestival Voerendaal 2021 wordt 
georganiseerd volgens de op dat moment 
geldende coronamaatregelen, waarmee we je 
vragen rekening te houden. Maar zoals je weet, 
worden we soms ingehaald door de actualiteit. 
Houd daarom onze Facebook, Instagram en 
website in de gaten. Op deze manier kunnen 
we met z'n allen genieten van een bruisend, 
maar ook veilig festival!

Richtlijnen en maatregelen voor 
het veilig bezoeken van de evenementen
• Bezoek is bij een aantal evenementen NIET  
 mogelijk zonder reservering vooraf, hoe 
 te reserveren staat bij elk evenement apart  
 vermeld.
•  Bij een aantal evenementen staat aangegeven  
 wat het maximale aantal aanwezige 
 bezoekers is, reserveer dus tijdig.
• Ben je ziek, heb je koorts of 
 verkoudheidsklachten, blijf thuis en 
 annuleer je eventuele reservering via 
 info@querydesign.nl
• Per evenement staat aangegeven wanneer 
 de ontvangst begint, kom niet te vroeg.
• Houd overal 1,5 meter afstand.
* Voor een aantal evenementen maken 
 wij gebruik van coronatoegangsbewijzen. 
 Kijk bij het evenement, hoe dit werkt.
• Per evenement staat aangegeven of er 
 een online livestream te volgen is.
• Volg de aanwijzingen op van
  de medewerkers.
• Bezoeken van evenementen is op eigen risico.
• Tijdens de evenementen worden foto’s en  
 livestream beelden gemaakt voor publicatie.

Reizende reporter
Ook tijdens deze editie van het 
Zomerfestival Voerendaal zul je hem vaak 
tegenkomen. Onze reizende reporter met 
zijn camera in de aanslag: Peter Lambrichs!

Zomerfestival bij 
De Koffiemuuèle
Furenthela 13 • Voerendaal 
Tijdens het hele Zomerfestival kun je bij 
De Koffiemuuèle terecht voor 5 stuks 
bittergarnituur met een frisdrank naar keuze 
voor € 5,-! Zomers en feestelijk aangekleed! 

Op verschillende locaties van evenementen 
van het Zomerfestival zijn weinig parkeer-
plaatsen beschikbaar. Kom dus zoveel 
mogelijk te voet of met de fiets! 

www.zomerfestivalvoerendaal.nl • www.facebook.com/zomerfestivalvoerendaal • www.instagram.com/zomerfestivalvoerendaal

Bibliotheek Voerendaal
Loop tijdens hetZomerfestival ook eens binnen 
bij de Bibliotheek Voerendaal. Er is  een mooie 
boekentafel over de geschiedenis en de natuur 
in en rondom Voerendaal.

Cultureel Voerendaal 
laat zien dat ze 

groot is met haar 
kleine parels!

https://tinyurl.com/7y9mppcb
mailto:brouwers100@live.nl
https://tinyurl.com/6nkzjnks
https://tinyurl.com/buw7vhu3
https://shop.compoticketing.eu/nl/shop/ticketshop/event/6AB0F3A9506F/1
mailto:info@querydesign.nl
https://www.facebook.com/zomerfestivalvoerendaal
https://www.facebook.com/zomerfestivalvoerendaal
https://www.instagram.com/zomerfestivalvoerendaal/

