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\ Evenementen

Cultureel Voerendaal laat in het 10-daagse cultuurfestival zien dat ze groot kan zijn met haar eigen parels!  
Kom proeven, luisteren, zien en voelen. Ontdekken en beleven. 

Editie 2022
De organisatie en de vele deelnemers van het festival kunnen niet wachten u weer te zien. Fysiek of online via de 
livestreams op Facebook. Muziek, lekker eten en drinken, wandelen, fietsen, kunst en fotografie. Samen doorkruisen 
we de hele gemeente Voerendaal, met soms een klein uitstapje naar net daarbuiten. Deze editie is het Zomerfestival 
Voerendaal eveneens onderdeel van het IBA Expojaar, waardoor IBA-projecten in de gemeente Voerendaal bij verschillende 
evenementen in de hoofdrol staan. Fiets mee met de WoW Leisure Lane fietstocht of wandel mee met IVN Land van Kalk 
familiewandeling. 

Zomerfestival Voerendaal, een festival waar de culturele trots van Voerendaal van zich laat horen, jong en oud mee 
komt genieten, verrassende ontmoetingen ontstaan tussen amateurs en professionals en bijzondere plekjes samen (her)
ontdekt worden. Groots in het klein, waarbij samenwerkingen met allerlei partijen de rode draad vormen van het dertigtal 
evenementen. En als moedertje natuur het festival net zo goed gezind is als vorige jaren, heerlijk in het zonnetje.

Op de agenda, oude bekenden en nieuwe gezichten. Deze editie geen drive-in, maar een buitenbios waar u op een dekentje 
van de Scandinavische film ‘Druk’ in samenwerking met Filmhuis de Spiegel kunt komen genieten. Als vaste prik de lezing 
van Jo Ortmans, dit keer met geheimen over Ransdaal. Bewonder de oude ambachten in Weustenrade. Meld u aan voor een 
fotografieworkshop van Peter Lambrichs of een schilderworkshop van Nelleke Hollewijn. 

Een programma met voor ieder wat wils. Laat u zich verrassen? Een lezing over kunstschatten in de Laurentiuskerk, 
tieëkezinge bij Grandcafé Klumme of concerten op de ‘mainstage’ voor de Zomerfestival Open Air opening. Inspired by 
Poppodium de Nieuwe Nor in samenwerking met het Muziekcollectief Voerendaal. Een kindervoorstelling in de wei van 
Rustpunt Haoverweëgs. Proef het kleine geluk, met een driegangen diner voor het kapelletje van Winthagen. Cocktails en 
een wijntje, meezingen of gewoon lekker luisteren. Franse chansons tijdens ‘Wie god in Frankriek’, want wat Matthijs kan, 
kunnen wij natuurlijk ook. Koren en fanfares, schutterijen en bands, ze spelen allemaal mee. 40 jaar SLIM on Tour ontmoet 
het jeugdensemble van Fanfare St.Cecilia Ubachsberg en nog zoveel meer. 

De sluiting op zondag 12 juni vindt plaats tijdens de Zomerfestival Fair bij Kasteel Puth, uitgebreid met een kunstveiling  
en ‘tussen hemel en aarde’ van de Vriend van de Laurentius. Cultuur op bijzondere plekjes, waar uw hart een sprongetje  
van maakt. ‘La vie est belle’, zo mooi in het Frans vertaald. 

Samen met dit magazine van de gemeente Voerendaal, ontvangt u de Zomerfestival krant met alle informatie per evenement. 
Zet u ze vast in uw agenda?

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

\ Zomerfestival  
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\ Voorwoord

\ Gemeenteraad

~
De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan van 
de gemeente. Haar leden worden iedere vier jaar gekozen 
door de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente 
Voerendaal. De laatste keer was dit op 16 maart 2022.

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, D66 en VVD.

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.

\ Voorwoord

~
Voor u ligt de vierenveertigste uitgave van het  
magazine van de gemeente Voerendaal, vóór alle 
inwoners van onze mooie gemeente. Wij informeren 
u over belangrijke projecten en gemeentelijke 
beleidszaken. Daarnaast komen in het magazine 
uitgebreid inwoners, ondernemers, verenigingen en 
bezoekers aan het woord. Over zaken die ú 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 stellen we 
onze jongerenwerkers aan u voor, geven wij het woord 
aan een Voerendaalse vrijwilliger, nemen wij u mee naar 
Luboschland 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.
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\ Kort nieuws\ Kort nieuws

\ Rookmelders verplicht
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te hangen. 
Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor 
bestaande bouw gelden. Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. 
Het invoeren van deze nieuwe regel heeft als doel het redden van levens.

Alle bouwlagen van een woning dienen te zijn voorzien van een rookmelder. 
Daarnaast moeten ook besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, 
zijn voorzien van een rookmelder. 

De rookmelder plicht geldt al jaren in nieuwbouwwoning. 
Vreemd eigenlijk, want brand maakt geen onderscheid 
tussen nieuwbouw en bestaande bouw. De meeste 
slachtoffers vallen ‘s nachts door het inademen van rook. 
Het is namelijk zo dat je reuk ’s nachts niet werkt. Daarom 
is het uitrusten van je woning met voldoende rookmelders 
belangrijk. De rookmelders detecteren de rook wel en zullen je 
alarmeren. Je gehoor werkt nog perfect namelijk wanneer je slaapt.

Het is nu duidelijk dat rookmelders verplicht worden voor iedere woning.  
Maar welke melders zijn geschikt? Hiervoor zijn een aantal functies belangrijk. 
In principe volstaat een melder met batterijen. We raden echter niet aan om een 
goedkope melder aan te schaffen waarvan de batterij na een jaar vervangen moet 
worden. Het is beter om een rookmelder met een levensduur van 10 jaar te nemen. 
Daarnaast is het in grotere woningen verstandig om melders met een koppelfunctie 
te kiezen. Een koppelfunctie zorgt ervoor dat alle melders afgaan bij een alarm. Voor 
wie nog een stapje verder wil gaan zijn er slimme melders. Deze melders geven ook een 
signaal aan een mobiele telefoon. Handig als je niet thuis bent.

\ Verhalen 
over bezetting 
en bevrijding 
Ubachsberg
Helpt u mee om het boek  
“Oorlog en bevrijding in Ubachsberg 
en omgeving” te realiseren?

Op 17 september 2019 hebben we 
“Gen Berg 75 joar vrie” op gepaste 
wijze gevierd in een goed bezet MFC 
De Auw Sjoeël. Bij die gelegenheid 
hebben wij de inwoners van 
Ubachsberg opgeroepen om verhalen 
over de bezetting en bevrijding aan 
te leveren. Dit heeft een geweldig 
resultaat opgeleverd. Een aantal van 
deze verhalen hebben we inmiddels 
gepubliceerd in het maandblad 
OnderOns. De lezers reageren erg 
enthousiast en steeds vaker bereikt 
ons het verzoek om de verhalen in 
boekvorm uit te geven. Wij hebben 
besloten om hier gevolg aan te geven.

De kosten die hiermee gemoeid 
zijn, kunnen echter onmogelijk door 
onze jonge werkgroep alleen worden 
gedragen. Vandaar dat wij een beroep 
op u doen om een financiële bijdrage 
te leveren aan dit unieke project. Het 
streven is om het boek in september 
2022 te presenteren. 

Met een bijdrage vanaf € 25,- wordt 
u vermeld in de lijst van begunstigers 
en ontvangt u bij de presentatie een 
exemplaar van het boek.  
De bijdrage kan voor 15 mei 2022 
worden overgemaakt op: 
Regiobank rekening nummer  
NL90 RBRB 0943 4221 59  
 t.n.v. Heemkunde Voerendaal  
o.v.v. donatie boek WO2.

Bij voorbaat dank voor  
uw ondersteuning.
Werkgroep Ubachsberg,  
Heemkunde Voerendaal

\ Bosaanplant 
op overhoeken
Op een paar plekken binnen onze gemeente zijn er 
kleine strookjes openbaar groen die eigenlijk geen 
functie hebben. Dit noemen we overhoeken. Deze 
hoekjes willen we graag herbestemmen door er 
bomen aan te planten. Wethouder Pierre Verbraak 
plantte onlangs een van de eerste bomen op het 
perceel aan de Koekoeksweg.
 
Door deze overhoeken aan te planten met bomen  
en struiken, toveren we deze verloren hoekjes om tot 
fraaie stukjes natuur die ruimte biedt voor een grote 
biodiversiteit. De beplanting zorgt er bovendien 
voor dat water wordt vastgehouden en CO2 wordt 
ingevangen.  

Oproep
Heeft u op uw perceel zogenaamkde ‘overhoekjes’  
of kleine stukjes grond die mogelijk geschikt zijn voor 
bosaanplant? Neem contact op met de gemeente. 
Samen kijken we of bosaanplant op uw perceel 
mogelijk is. 

\ Oproep aan 
hondenbezitters
Het Limburgse platteland nodigt met zijn groene velden, bossen en 
uitgestrekte heuvellandschappen uit tot een mooie wandeling. De holle 
wegen tussen de landerijen, de wandelpaden langs maïsvelden, akkers  
en weiden met grazend vee vormen een uitgelezen gebied om een frisse 
neus te halen voor wandelaars en eventueel hun trouwe viervoeter.  

Voor uw huisdier is het natuurlijk het mooist als hij vrij rond kan rennen, 
maar helaas kan dat niet overal. Honden spelen een belangrijke rol bij het 
overbrengen van Neospora-infecties onder runderen. De parasiet Neospora 
caninum geldt wereldwijd als een belangrijke veroorzaker van abortus onder 
runderen, waarbij de vrucht in de baarmoeder wordt afgestoten. De hond 
fungeert als gastheer voor deze parasiet. De hond wordt er niet ziek van, maar 
hij brengt het wel via zijn ontlasting over op runderen. Door het eten van gras 
of kuilvoer dat vervuild is met ontlasting van honden nestelt de parasiet zich in 
de koe en veroorzaakt daardoor het verwerpen van het ongeboren kalfje. Deze 
wetenschap leidt tot toenemende bezorgdheid en schade bij rundveehouders.  

De agrarische sector in Limburg staat buitengewoon positief tegenover recreatie 
en toerisme in het buitengebied en is graag bereid wandelaars en honden als 
gasten op de voetpaden langs hun weilanden te ontvangen, maar vraagt bij 
dezen wel dringend uw medewerking om het besmettingsgevaar bij koeien 
zoveel mogelijk te voorkomen.  

Dit kan voornamelijk door uw hond aan te lijnen en geen ontlasting achter  
te laten in en langs de weilanden en de hond zijn behoefte te laten doen in  
de wegberm of op andere plaatsen waar rundvee er niet mee in aanraking  
kan komen. 

Wat kunt u doen?  
• honden in het buitengebied aanlijnen.  
• uitwerpselen opruimen in weilanden waar runderen lopen.  
•  uitwerpselen opruimen in weilanden waar geen dieren lopen  

(gras wordt gemaaid en als voer gebruikt in de winter).

Foto: gemeente Voerendaal
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\ culinaire verrassing\ Kort nieuws\ Kort nieuws

Ondersteuning
De jongerenwerkers bieden de jeugd ondersteuning  
om een stabiele ontwikkeling naar hun achttiende jaar te 
maken. Iedereen is welkom bij Anouk en Joran: niet alleen 
mensen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook 
de jeugd die het leuk vindt om mee te doen aan activiteiten. 
“Kinderen hebben allemaal veel potentie, maar niet iedereen 
heeft dezelfde kansen om het maximale uit zichzelf te halen. 
Wij proberen iedereen ondersteuning te bieden, zodat ze wel 
het maximale uit zichzelf kunnen halen.” Met problemen of 
hulpvragen mogen jongeren altijd aankloppen. “We merken 

in de praktijk dat dingen die op school of thuis niet verteld 
worden, bij ons wel worden verteld”, vertelt Joran. “Op het 
moment dat een probleem duidelijk is, kunnen we samen 
naar een oplossing kijken. Dan nemen we iemand bij de 
hand om te kijken hoe we kunnen ondersteunen.” 

Anouk en Joran kunnen helpen bij uiteenlopende thema’s. 
De hulpvraag bij jonge jeugd heeft vaak te maken met 
sociale vaardigheden, bij oudere jongeren lopen de 
onderwerpen uiteen. Joran: “Daar verschilt het van:  
‘Joran, ik heb morgen mijn eerste date: hoe pak ik dat aan?’ 

tot aan ‘we zitten met de vriendengroep aan de drugs en we 
weten niet meer hoe we eruit moeten komen’.”

Eerste successen
Hoewel de jongerenwerkers nog maar relatief kort in 
onze gemeente actief zijn, hebben ze de eerste successen 
al geboekt. Een aantal middelbare scholieren zorgde met 
hun scooters voor overlast bij het skatepark. De groep 
kwam regelmatig in aanraking met politie, handhaving en 
de gemeente. Joran: “We hebben toen gekeken hoe we dat 
konden oplossen. Samen met de jongeren, de politie, de 
gemeente en de handhaving hebben we toen een gesprek  

op het gemeentehuis georganiseerd om de lucht te klaren.”
Dat gesprek leidde tot een bezoek aan een jongeren-
ontmoetingsplaats in Landgraaf. De jeugd heeft gekeken 
hoe daar een en ander werd aangepakt. Joran: “Inmiddels 
onderzoeken de jongeren hoe ze dit zelf in Voerendaal 
kunnen aanpakken en schrijven ze een plan. In plaats van de 
focus op de overlast te leggen, hebben we voor een positieve 
benadering gekozen waar ze zelf een deel van de oplossing 
zijn. We doen het niet voor ze, maar we bieden ze een 
handreiking om een stap verder te komen.”

Jongere jeugd
Bij de jongere jeugd ligt de focus nu vooral op het aangaan 
van sociale contacten. Anouk: “Je merkt dat de coronatijd 
echt een andere tijd is geweest. Kinderen hebben veel thuis 
gezeten, zijn altijd samen geweest met hetzelfde broertje 
of zusje. Dat is echt anders dan op school in een lokaal met 
dertig klasgenootjes. Daarnaast kijken we samen met de 
kinderen naar hoe ze de vrije tijd zinvol kunnen invullen: 
Wat kun je doen in plaats van rondhangen of gamen?”
Voorop staat dat de activiteiten vooral leuk moeten zijn. 
Ondertussen signaleren Anouk en Joran en proberen ze 
ondersteuning te bieden waar nodig. Anouk: “Alles is  
in spelvorm, dat maakt het heel luchtig. Er worden geen 
zware gesprekken gevoerd. Creativiteit zorgt ervoor dat  
er een gesprek ontstaat.”

Activiteiten
Waar de jongerenwerkers nu nog activiteiten verzorgen  
om de jeugd te leren kennen, is het streven dat de jeugd 
straks eigen activiteiten opzet. Joran kreeg in een andere 
gemeente onlangs de vraag of er een disco georganiseerd 
kon worden. Daar stond hij zeker voor open. “Dan zit je 
met tien jongeren aan tafel die leren hoe je samenwerkt,  
hoe je afspraken maakt én hoe je die nakomt. Iedereen 

kan op zijn of haar niveau meedoen. De ene maakt flyers, 
dan ander print ze en deelt ze uit. Je werkt allemaal naar 
hetzelfde resultaat. Als we straks in Voerendaal de kwaliteiten 
van  
de jongeren kennen, zijn zij ook zelf aan zet.”

Wat daarbij makkelijk zou zijn, is een vaste locatie. Die 
mist het duo nu nog in Voerendaal. Ze zijn hard op zoek 
naar een geschikt onderkomen. Anouk: “Een vast punt 
waar de jeugd naartoe kan komen, maakt alles een stuk 
gemakkelijker. Kinderen kunnen dan ook even snel naar 
binnen glippen als ze iets nodig hebben of de behoefte 

hebben om even een op een te praten. Maar ook gezien  
de weersomstandigheden is een vaste locatie fijn. Al moet  
ik zeggen dat jeugd van Voerendaal altijd komt: weer of 
geen weer. Ze zijn super enthousiast.”

Enthousiast zijn de kinderen zeker over het steptoernooi. 
Dat is georganiseerd op verzoek van de jeugd zelf. Anouk en 
Joran regelden de steps en skateboards. Binnen no time gaan 
de eerste kinderen met step van de schans. Anouk: “Het is 
misschien cliché, maar dat enthousiasme is toch het leukste 
van ons werk. Ik word altijd vrolijk als ik de blije gezichten 
van de jeugd weer zie.”

Anouk en Joran zijn  
op diverse manieren  
te bereiken!
  
Telefoon Anouk: 06-28750381
E-mail: areintjens@jenshelpt.nl

Telefoon Joran: 06-43144100
E-mail: jbijl@jenshelpt.nl 

Op Facebook en Instagram kondigen  
zij nieuwe activiteiten aan.  
Op Facebook zijn zij te vinden onder  
de naam ‘Anouk Jens’ en ‘Joran Jens’.  
Op Instagram onder ‘Anouk.Jens81’  
en ‘Joran_jens’. 

Misschien bent u ze al op straat tegengekomen: JENS -jongerenwerkers Anouk Reintjens en Joran Bijl. Zij zijn  
sinds vorig jaar binnen onze gemeente. Ze organiseren verschillende activiteiten voor de jeugd en bovendien kunnen 
jongeren bij hen terecht als ze hulp nodig hebben. “Anouk, hoe klap je deze step open?”, een tiental kinderen heeft 
zich rond Anouk verzameld om een step of skateboard te bemachtigen. Vandaag houden de jongerenwerkers van 
JENS een steptoernooi voor de kinderen. Het is een voorbeeld van een van de maandagmiddagactiviteiten die  
Anouk en Joran in Voerendaal organiseren. De afgelopen tijd heeft het tweetal hard gewerkt om de jongeren  
in de buurt te leren kennen. Ze zijn de straat op gegaan en hebben zich voorgesteld bij scholen en verenigingen. 
Joran: “De activiteiten die we organiseren, gebruiken we nu als middel om in contact te komen met de jongeren.  
We willen ze beter leren kennen en erachter komen wat er speelt.”

“Wij bieden kinderen de ondersteuning 
om het maximale uit zichzelf te halen”

\ Kennismaken met… 

Anouk en Joran, 
de jongerenwerkers van JENS

Foto: Eline Dabekausen
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\ Sociaal

Gemeente Voerendaal, zintuigenprikkelend...

~

Wat een bruisend magazine ligt er voor u! Nieuwe ondernemers die hun kansen wagen, naast ondernemers 
die met een lach hun pensioen ingaan. Muziek die vanuit meerdere invalshoeken een rol speelt en het ritme 
van het leven ten gehore brengt. Na regen, komt zonneschijn… en laten we daar vooral van genieten. 

Samen gaan we een zomer in, waar alles weer mag. Eindelijk! Het Land van Kalk, het Zomerfestival Voerendaal,  
D’r Zondig va Voelender, Zomerstop Voerendaal, de gemeente, de verenigingen en de ondernemers nodigen u  
van harte uit weer mee te doen. Mee te genieten en u te laten verrassen. Samen te dansen, te beleven, te vieren,  
te wandelen, te fietsen en te verduurzamen. Omkijkend naar elkaar en onze omgeving. Elkaar weer de hand  
te reiken en beter nog een arm om elkaar heen te slaan. #voerendaalsamensterk

En dat elkaar de hand reiken doen we niet alleen binnen en voor Voerendaal, want naast dat gevoel van ‘het mag  
weer’ zit er ook een blik op de wereld. Een wereld die niet voor iedereen zo rooskleurig is en waar oorlog de 
realiteit vormt. Vanuit de initiatiefgroep Ransdaal komt een prachtig initiatief waardoor in de kantine twee 
woonruimtes gerealiseerd worden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Maar ook een mooie actie vanuit de parochie 
Voerendaal/Kunrade in samenwerking met de gemeente en vele gulle gevers, zorgde voor vrachtwagens vol 
hulpgoederen richting Moldavië. Een land dat naast hun eigen problemen, zijn deuren openzette voor vluchtelingen 
vanuit Oekraïne. Een voorbeeld dat we in Nederland en zeker ook Voerendaal gaan opvolgen. Laten we deze 
mensen een warm welkom geven.

Voerendaal, genoeg te beleven, genoeg te ontdekken! 

Judith Eurlings / Query Design

\ ColumnTheo en Kitty Heuts, een koppel met jarenlange ervaring 
in de zorg, kiest voor ondernemerschap. Samen met 
twee van hun kinderen en huishond Buddy verhuisden  
ze naar Klimmen en openden ze eerder dit jaar  
Het Andere Wonen aan de Klimmenderstraat 44. 

Van mensen in de zorg naar ondernemers
In het verleden werkten Theo en Kitty al samen en 
vanaf vorig jaar doen ze dat weer. Beiden zijn ze BIG-
geregistreerde verpleegkundigen met ruime ervaring in de 
zorg en in het management. Na alle coronaperikelen van 
baan te wisselen, wilde Theo wat anders. Al jaren had hij 
zijn hart verloren aan mensen met geheugenproblemen en 
wilde daar graag meer mee doen. Na enig zoeken kwam via 
LinkedIn de franchiseformule Het Andere Wonen voorbij  
en al bij het eerste gesprek was er een klik. En eerlijk is 
eerlijk, alleen onder de vlag van die formule durfde het 
echtpaar het aan. Inmiddels is hun hele leven ‘anders’. 

De gedachte
De zorg is door de jaren heen erg veranderd, regels, 
procedures en administratieve zaken namen toe en de  
tijd voor persoonlijke zorg en aandacht nam af. Dit kan 
anders, dit moet anders en bij Het andere Wonen Klimmen 
wordt dit anders! Een goede term voor het ‘andere’ concept 
is niet zomaar te vinden en dat tekent de ‘andere’ aanpak.  
Geen bejaardenhuis, geen gesloten afdeling, geen zorg-
instelling… Maar het andere wonen!

Een leefomgeving waarbij de bewoners de regie hebben 
en waar het ondernemerskoppel en hun compacte team 
er is ter begeleiding en ondersteuning in welzijn, zorg, 
aandacht en service op maat. De bewoners van Het Andere 

Wonen Klimmen zijn mensen met geheugenproblemen en/
of aanverwante zorgvragen - een indicatie voor zorg met 
verblijf op basis van een ZZP - en hun partner. Echtparen 
kunnen hier dus samen blijven wonen, met de belofte 
dat te kunnen tot het einde van hun leven. Met ook oog 
voor de mantelzorger en de verdere naasten wordt er elke 
dag genoten van het leven. De diensten en services zijn 
gericht op welzijn en de wensen van de mensen zelf. Zelf 
koken in het appartement of mee eten in de gezamenlijke 
ruimte, activiteiten samen of voor een enkele bewoner, in 
de eigen woning, grote ruimtes of in de tuin, bepalen wat 
de pot schaft, even naar de bakker lopen, nog zelf een wasje 
draaien of een activiteit buiten de deur en nog zoveel meer. 
Geclusterd wonen zorgt voor veiligheid, geborgenheid en er 
is dag en nacht zorg in huis.

Het Andere Wonen ontwikkelt woonclusters met een 
combinatie van appartementen in de sociale huursector  
en (lage)middenhuur. Speciaal voor mensen met een 
inkomen onder of net boven de sociale huur inkomensgrens.  
In dit segment is de vraag groot, maar het aanbod klein. 
Het cluster in Klimmen bestaat uit 17 volwaardige 
appartementen en twee gemeenschappelijke ruimtes 
voor activiteiten en ontmoetingen. Elke vestiging van de 
franchisemodule wordt gerund door een ondernemerspaar, 
dat ook ter plekke woont. Ze zijn daardoor 24/7 aanwezig 
en leven echt samen met de bewoners. Iedere bewoner 
huurt een volwaardig appartement – midden in de wijk – 
en heeft een eigen voordeur, postadres, keuken, badkamer, 
woonkamer en twee slaapkamers.

www.hetanderewonenklimmen.nl

\ Het Andere 
Wonen Klimmen
\ Leven toevoegen aan de dagen 

Foto: Eline Dabekausen
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\ Rondje creativiteit\ Op ‘t bankje

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 café 
de Haas en ontmoeten we eigenaar en muzikale 
duizendpoot David de Haas. 

Muziek maken is 99% luisteren
Dat David de Haas in een creatief nest geboren werd, 
moge meer dan duidelijk zijn. Op zijn dertiende begon 
hij met gitaar spelen of beter gezegd met het spelen op 
een zelfgemaakte gitaar bestaande uit een conservenblik, 
panlat en snaren. Inmiddels weer ultra hip en beter 
bekend onder de naam ‘cigar box guitar’. David was 
zijn tijd dus ver vooruit of de tijd haalt hem in. Vanaf 
zijn vijftiende speelde hij in een bandje met jongens 
van de middelbare school, het eerste bandje van velen. 
Niet veel later zelfs met onze vorige ‘rondje creativiteit’ 
creatieveling Hans Keuls in het bandje Ritchie & The 
Loosers. David op gitaar, Hans op drums. Zoals hij zelf 
zegt leerde zijn vader hem luisteren en dat was genoeg 
voor zijn verdere muzikale uitspattingen. Muziek maken 
is volgens David namelijk 99% luisteren. Luisteren naar 
je andere bandleden, want zonder oren muziek maken is 
onmogelijk. 

Eenmaal kroegeigenaar in Heerlen, was hij ook spelend 
lid van het Muziekcollectief Voerendaal. Omdat ze op 
dat moment een ledenterugloop hadden opperde David 
het idee gitaarles te gaan geven. Voorwaarde van de 
lessen was een lidmaatschap bij het collectief. Die lessen 
geeft hij nog steeds en in de groepjes variëren de 

leeftijden van 7 tot 79 jaar. 25 groepen verdeeld over 
zondag, woensdag, donderdag en vrijdag, steeds van 
een half uur. Omdat de kroeg op het moment van de 
les gewoon open is, verdwijnt podiumvrees als sneeuw 
voor de zon. Om de volgers van zijn lessen een moment 
te geven om naartoe te werken, bedacht hij het Open 
Podium. Tijdens deze befaamde avonden op elke 
tweede zaterdag van de maand kan iedereen zijn of haar 
muzikale kunsten op het podium komen vertonen. Jong 
of oud, beginner of gevorderde, singer-songwriter of 
band. Het belangrijkste in zijn lessen is het zin krijgen 
en vooral zin houden in muziek maken, met als grote 
verschil dat David alleen lesgeeft in groepjes en niet 
een-op-een. Naast het Open Podium, ook de Muzikale 
Slang, waarbij elk groepje hetzelfde nummer speelt, elk 
op zijn eigen manier, waarbij drie of vier personen een 
solist begeleiden en David het ritme aangeeft. Anderhalf 
uur lang hetzelfde nummer, spelend van in het café tot 
daarbuiten.

Creatieve oplossingen
In café de Haas lachen oude instrumenten en curiosa 
de bezoeker aan. Tweedehands spulletjes met een 
prijssticker erop. Voor corona organiseerden hij op alle 
oneven zaterdagen van de maand een brocante markt in 
en rond het café. En dat is nu juist het creatieve denken 
dat David kenmerkt in alles. Proberen wat te verkopen, 
omdat de horeca niet altijd loopt zoals het zou moeten.  
Zijn visitekaartje met de naam ‘Haas t antiek’ als 
prachtig voorbeeld. Doen waar hij zin in heeft, muziek 
maken in een bandje, gitaarles geven, een pilsje 
verkopen, houtbewerking of aan motoren sleutelen. 
Creativiteit zit in zoveel!

Wandelen is gezond en goed voor lijf en leden. In 
coronatijd vaak een van de weinige sporten die we nog 
mochten beoefenen. Alleen, met z’n tweeën of in kleine 
groepjes. Wandelvereniging Voerendaal blies juist in die 
coronatijd 25 kaarsjes uit en blikt nu terug en vooruit.

Het jubileum
Herinnert u het zich nog, de MIVO-wandeling? Vanaf 1974 
werden wandelingen georganiseerd door het Missie-comité, 
beter bekend onder de naam MIVO (MIssie-VOerendaal). 
Toen die organisatie in 1995 stopte met het organiseren 
van de wandelingen, werd in 1996 Wandelvereniging 
De Pinteliers opgericht. De naam met een duidelijke link 
naar het startpunt van de wandelingen, De Pintelier op de 
Valkenburgerweg. Elke derde zondag van de maand werd 
er gewandeld in een mooi gebied in Zuid-Limburg en 
elke donderdag werd er gewandeld rondom Voerendaal. 
De leden werden met hun lidmaatschap aan de vereniging 
automatisch ook lid van de Nederlandse Wandelbond. Twee 
keer per jaar werden grootse wandelingen georganiseerd 
voor wandelaars uit het hele land en België toe, met een 
recordaantal van 860 deelnemers. In 2005 werd door het 
toenmalige bestuur besloten tot een naamsverandering. 
De vereniging ging vervolgens verder onder de naam 
Wandelvereniging Voerendaal. Op 23 oktober 2021 werd 
het 25-jarig jubileum feestelijk gevierd en werden elf 
leden van het eerste uur gehuldigd. Een paar dagen eerder 
werd de zitbank - met het jubileum erop vermeld - in het 
Cortenbacherveld onthuld, aangeboden aan burgemeester 
Wil Houben en de gemeenschap van Voerendaal. Daarnaast 
werd er een jubileum bank geplaats bij het Baneberg-parkje.

Mening wandeling kwam in die jaren voorbij. Enkel de neus 
achterna met onderweg de mooiste plekjes, vaak onbekende 
pareltjes. Heerlijk ontspannen wandelen en de pijltjes maar 

hoeven volgen, zonder zoals nu vaak op een app met de 
telefoon in de hand. Pauzeplek, bewaking, zorg en een hapje 
en drankje, altijd goed geregeld. Destijds startend vanuit de 
Pintelier, later vanuit het Kunderhoes.

De jaarlijkse grote wandelingen zijn door alle corona 
maatregelen op een laag pitje komen te staan en er zijn 
vooralsnog geen plannen wederom een dergelijk evenement 
te organiseren. Zoals zoveel verenigingen moet ook deze 
vereniging weer opstarten. Mochten er echter verenigingen 
of vrijwilligers zijn die dit samen wel weer willen organiseren,  
staat de wandelvereniging daar absoluut voor open. Alsook 
voor de verjonging van het bestuur. 

Maandwandelingen
Iedere maand, op de derde zondag van de maand 
organiseert de vereniging een wandeling door ons mooie 
Limburgse land van 10 tot 12 kilometer. De wandelingen 
zijn toegankelijk voor leden, aspirant leden en andere 
belangstellenden. Een van de bestuursleden fungeert als 
leider van de groep en zet een prachtige wandeling uit  
in de regio. U kunt hierbij steevast rekenen 
op een fijne horecagelegenheid onderweg. 
Wandelen in de regio: de groene long van 
Heerlen, omgeving klooster Wittem, langs 
de Geleenbeek, rondom Mechelen, het 
Imstenraderbos, Houthem Sint Gerlach 
en Berg en Terblijt, maar ook in de 
buurt van Voerendaal  zoals bijvoorbeeld 
Retersbeek-Wijnandsrade, Ubachsberg-Eys, 
de Kunderberg of langs de kalkovens. Wees 
vooral welkom een keer mee te wandelen!

www.wandelvereniging-voerendaal.nl

\ Op het bankje:  
Wandelvereniging Voerendaal
\ Al 25 jaar de paden op, de lanen in Foto: Stan Keulen

\ Rondje creativiteit: 
David de Haas
\ Voerendaalse creatieveling aan het woord Foto: Eline Dabekausen
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\ Ondernemend Voerendaal

\ DA Drogisterij  
& Parfumerie Duysens
\ Het einde van een tijdperk 

Vrijwilligerswerk als bijdrage aan de gemeenschap, 
voor Frits van den Kerkhof heel normaal. Als voorzitter 
bij voetbalvereniging RKSVB uit Ubachsberg werd hij 
benaderd zitting te nemen in de adviescommissie van 
de activiteitensubsidie van de gemeente Voerendaal. 
Een taak die hij nog steeds met veel plezier uitvoert, 
vergezeld van de oproep: Maak er gebruik van!

Actief met een hoofdletter A
Eenmaal met pensioen vertoefde Frits de eerste zes weken 
in zijn prachtige tuin. Even helemaal niks was zijn idee, 
misschien wel voor het eerst van zijn leven. Na 28 jaar als 
financieel directeur bij APG gewerkt te hebben, had hij de 
mogelijkheid vervroegd uit te treden. Al sinds 1984 woont 
hij in Ubachsberg met zijn vrouw Marianne en later vier 
kinderen, die inmiddels alweer het huis uit zijn. Stilzitten 
is niet zo zijn ding, zichzelf inzetten voor de leefbaarheid 
binnen de kernen, des te meer en in allerlei rollen. Hij is 
van mening dat een fanfare, schutterij, school, voetbalclub, 
café en winkel essentieel zijn voor kleine kernen, maar dat 
iedereen daar dan wel een steentje aan moet bijdragen.  
Ieder op zijn eigen manier. Marianne en Frits doen dat 
allebei met veel plezier in hun ‘Gen Berg’. 

Al snel na de verhuizing was de eerste vereniging waar hij 
lid van werd, voetbalvereniging RKSVB, als actief voetballer 
bij de veteranen. Lang vervulde hij ook de rol van secretaris 
van het bestuur van die veteranen, later verruilde hij die 
rol voor bestuurslid en voorzitter van de hele voetbalclub. 
Met onder andere de bouwcommissie voor de nieuwe 
kleedlokalen en kantine in zijn takenpakket. Zo maakte hij 
kennis met destijds wethouder Patrick Leunissen. Hij was 
het die Frits vroeg als lid voor de adviescommissie van de 
activiteitensubsidie, wethouder Ruud Braun vroeg hem  
later als voorzitter.

Bestuurslid, voorzitter, actief lid van de voetbalvereniging, 
kookclub, Mannen achter de pannen, de WoW (wandelen op 
woensdag), walking football en oppas opa en oma voor twee 
dagen in de week. Frits doet het allemaal met een lach.

Adviescommissie activiteitensubsidie
Verenigingen van Voerendaal actief binnen cultuur, sport, 
onderwijs en het sociaal domein kunnen incidenteel, naast 
hun jaarlijkse reguliere basissubsidie, een subsidieaanvraag 
indienen voor activiteiten voor hun leden of inwoners 
van Voerendaal. Aanvragen voor de activiteitensubsidie 
kunnen in vier tranches worden aangevraagd, te weten 
vóór 1 februari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Frits en de 
zes andere bestuursleden beoordelen elke aanvraag. De 
verenigingsondersteuner van de gemeente zorgt vervolgens 
voor vastlegging en het advies richting wethouder Ruud 
Braun. Het zwaarste criterium is dat de activiteit niet-
regulier moet zijn en een samenwerking is tussen meerdere 
partijen, zonder commerciële insteek. De beoordelingen 
worden onderverdeeld in drie mogelijke bedragen van 
100, 250 en 500 of meer euro, waarvan met name de 
culturele verenigingen de aanvragers zijn. Uiteraard met 
ook de mogelijkheid afgewezen te worden. In coronatijd 
is deze aanvraagmogelijkheid uitgebreid met de 100 euro 
basissubsidie voor de eerste bijeenkomst ter opstart na de 
pandemie, met een 100% slagingskans. 

Zie www.voerendaal.nl/producten/activiteitensubsidie 
 voor de verdere subsidieregeling en de nadere regels en 
maak er vooral gebruik van, want deze specifieke subsidiepot 
is nog nooit leeg geweest!

Zonder traan, maar met een lach, hun toekomst 
tegemoet. Jos en Josie Duysens nemen afscheid van  
hun drogisterij aan het Kerkplein. Naast de verkoop  
van de drogisterijartikelen, stonden ze garant voor  
een praatje, interesse en medeleven met de mensen  
van Voerendaal. Adviserend waar nodig, altijd met  
een luisterend oor en een ‘onger os’ gevoel.

Mooie tijd
Geen carnaval op 1 maart, maar het ene telefoontje 
na het andere ter afsluiting van een tijdperk. Een pand 
waarin de laatste voorraad nog staat en door de lege 
schappen de thema’s van het DA-concept nu extra 
opvallen. Herengeuren, damesgeuren, lichaamsverzorging, 
geneesmiddelen, verzorging, vitamines en haarverzorging.

30 maart 1999 opende Duysens Da Drogisterij met een 
kleine receptie haar deuren voor genodigden. De dag erna, 
op 31 maart voor het publiek. 23 jaar later sluiten die 
deuren zich weer. Een pas op de plaats na altijd 6 dagen  
per week gewerkt te hebben is waar ze naar uitkijken.

In 35 jaar ondernemerschap, in Kerkrade en later Voerendaal,  
maakten ze ongelooflijk veel mee. Een economische crisis, 
de verbouwing van het pand, 2 jaar verkopen vanuit de 
keet op het Furenthela plein, assortiment aanpassingen en 
toevoegingen, corona en nu de uitverkoop. Deze branche 
bleek door al deze momenten een sterke te zijn. Essentieel, 
zoals we dat sinds de coronapandemie noemen.

Veel reacties
Het bericht dat het ondernemersechtpaar en hun team 
ging stoppen, maakte veel reacties los. Zelf waren ze verrast 
door de impact van hun beslissing. ‘We’ gaan hen missen, 
absoluut! Ze waren zichtbaar als bedrijf, liepen mee in 
de optocht, hingen de nodige posters van iedereen die 
dat vroeg aan hun ramen op, sponsorden verenigingen, 
bemanden in de winkel het postagentschap en de stomerij, 
namen deel aan menig jaarmarkt en waren lid van de 
Sociëteit Voerendaal. We konden er voor zoveel terecht.

De vele telefoontjes, social mediaberichtjes, het artikel in 
de Limburger, bloemen, kaartjes, flessen wijn, cadeautjes en 
spontane ‘ik kom nog even een handje geven’ bekrachtigden 
die impact. Fijn te weten, dat we ze als bewoners van 
Voerendaal natuurlijk wel nog gewoon tegen gaan komen. 
Voor hun beiden is het goed zo, het is klaar en goed 
geweest. Samen gaan ze met pensioen, samen gaan ze  
de toekomst tegemoet.

\ Frits 
van den Kerkhof
\ Voorzitter adviescommissie activiteitensubsidie en zoveel meer

“Zaterdag, 26 februari 2022, hebben wij onze  

deuren definitief gesloten. Wat zijn wij dankbaar  

voor de mooie jaren die wij gehad mogen 

hebben! Dank aan jullie, onze klanten!”

Jos & Josie Duysens

\ Vrijwilliger aan het woord

Foto: privébezit

Foto: Eline Dabekausen
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\ Ondernemend Voerendaal \ Ondernemend Voerendaal

Al heel jong leren we dat bloemzaadjes, met een beetje aandacht en verzorging, uitgroeien  
tot bloemen. Datzelfde geldt voor geluk zegt Manja Honnef, contactpersoon voor de regionale 
coalitie Samen tegen eenzaamheid. Als we aandacht geven aan dat wat ons gelukkig maakt,  
is er minder ruimte voor zaken die ongelukkig maken.

Jong geleerd
Zo ontstond het idee om Voerendaalse kinderen op de lagere scholen, in de kinderopvang en de 
buitenschoolse opvang bloemetjes te laten kweken. De volgroeide bloemen schenken zij later aan  
onze bezoekers in de Burgerijen. 
Onze campagne sluit perfect aan bij het lesthema Lente. Op alle scholen en in de opvang is men  
volop in de weer met het planten van zaden in potten. 

Geluk in beeld
Daarnaast hebben we kaarten uitgedeeld waarop kinderen een tekening of een tekst konden maken 
over dat wat hen gelukkig maakt. De kaarten worden opgestuurd naar de gemeente. Op de socialmedia 
pagina’s van de gemeente Voerendaal presenteren we binnenkort een collage van de creativiteit van 
onze jongste inwoners. Met dank aan de basisscholen, de kinderopvang en de scouting voor hun 
medewerking.

Hoe corona zorgde voor de ommezwaai
Toen vader Geert-Jan Nieboer door de coronapandemie en het 
thuiswerken ineens veel thuis was, zette hem dit aan het denken. Als 
hij iets anders wilde, iets extra’s wilde betekenen voor zijn kinderen 
en de generaties daarna, was dit het moment. Binnen het gezin leefde 
al langer het gevoel in toenemende mate ongelukkig te zijn met de 
onmatige en verspillende manier waarop wij (in het rijke westen) leven, 
de enorme impact hiervan op het leven om ons heen en het landschap 
waarin we wonen. In de overtuiging van de noodzaak tot verandering 
was het duidelijk dat klimaatverandering, verspilling van grondstoffen, 
afval en vervuiling, en verlies aan biodiversiteit echte uitdagingen 
zijn die ons allemaal gaan raken. Door verandering van ons gedrag, 
bijvoorbeeld in wat we eten, kopen aan producten en doen in onze 
vrije tijd, kan iedereen zelf, al is het maar in kleine stapjes, bijdragen 
aan een duurzamere wereld. In deze zoektocht naar verandering 
raakte hij gefascineerd door het thema voedselbossen. Voedselbossen 
zijn een manier om heel gevarieerd en gezond voedsel, gespreid 
over de seizoenen te produceren en tegelijkertijd de biodiversiteit te 
verbeteren. Hij nam ontslag bij zijn werkgever en ging op zoek naar 
land voor zijn eigen bos.

\ Lubosch Land
\ In meerdere opzichten, het moment is nu! 

Lubosch Land is een agrarisch familiebedrijf gevestigd aan de 
Ransdalerstraat in Ransdaal. Medio 2021 gestart door de familie 
Nieboer met als kartrekkers vader Geert-Jan en dochter Laura. Een 
nieuw avontuur gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en bewust 
consumeren, aangevuld met een gezonde dosis ondernemerschap.\ Wat maakt jou gelukkig?

\ Op 20 maart vierden we de Dag van Geluk

Vervolg pagina 16

Foto: Eline Dabekausen
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\ Vereniging

Dochter Laura was al eerder gestart met haar startup 
Innowastion, een bedrijf met als doel om voeding rest-
stromen een nieuwe waarde te geven. Onder andere met 
‘Pieke Broodbier’, een bier waarbij een deel van het mout 
vervangen is door onverkocht brood. Hiervoor was ze op 
zoek naar een productielocatie. Toen moeder Barbara ineens 
zei “Moeten jullie dit niet samen doen” ging er een lampje 
branden. Niet veel later gaf ze ook de gouden tip voor de  
te koop staande boerderij in Ransdaal. Die boerderij met  
6,5 hectare grond zou ‘Lubosch Land’ gaan worden.

Het concept
De gemengde onderneming is ‘geplant’, voor het voedselbos 
achter de boerderij staan er kleine boompjes voor zover als 
u kunt kijken. Een bedrijf dat letterlijk gaat groeien met 
de seizoenen, een andere beleving van tijd die naadloos 
aansluit bij het concept. Een voedselbos kenmerkt zich door 
een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, 
waarvan de vruchten, noten, zaden, bladeren, stengels voor 
ons mensen als voedsel kunnen dienen. Na ongeveer 5 jaar 
komen de eerste oogsten beschikbaar.

Het teelt veld is aangelegd naast de stal, speciaal voor het 
telen van eenjarige gezonde groenten en meerjarige 

gewassen, zoals klein fruit en kruiden. In de oude  
koeienstal is inmiddels een boerderijwinkel te vinden. 
Momenteel worden er lokale en/of biologisch/biologisch 
dynamisch geteelde groenten en fruit, streekproducten, 
kruiden en andere lekkernijen verkocht. Later uiteraard  
de eigen geoogste producten.  
 
Daarnaast wordt de stal omgebouwd tot multifunctionele 
bedrijfsruimte, bedoeld voor een kleinschalige productie-
ruimte met als doel de oogst te verwerken tot heerlijke 
producten, maar zeker ook beschikbaar voor educatie, 
als vergader- en presentatieruimte, kinderfeestjes met een 
duurzame twist, bijeenkomsten op maat en zelfs om er  
te gaan koken.

Lubosch Land is niet alleen een avontuur voor de familie 
Nieboer, ze willen het vooral graag samen doen met de 
gemeenschap. Het bruist volop op de boerderij en het 
enthousiasme voor een betere wereld is aanstekelijk.  
Het moment om mee te doen is nu, anders te denken,  
uw eigen steentje bij te dragen. Het creëren van 
bewustwording voor jong en oud.
  
www.luboschland.nl

\ Ondernemend Voerendaal

Foto: Roger Coenders

De Stichting Muziek Jong voor Oud organiseert 
sinds 2007 jaarlijks vele concerten en workshops in 
zorginstellingen en daarbuiten. Begeleidt jonge musici, 
met name van het conservatorium van Maastricht, 
om hun eigen artistieke identiteit te ontwikkelen op 
kwalitatief hoog niveau. Daarnaast wil Muziek Jong voor 
Oud kwetsbare ouderen en burgers, kinderen en anderen 
op een laagdrempelige wijze laten deelnemen aan 
cultuur, waardoor alle partijen iets voor elkaar kunnen 
betekenen.

15-jarig jubileum
De Stichting Muziek Jong voor Oud bestaat dit jaar vijftien 
jaar en werd opgericht door Albin en Fenna Ograjensek 
uit Voerendaal. Vader uit de zorg, dochter actief in de 
muziekwereld, de perfecte combinatie. Sinds januari van dit 
jaar heeft Fenna het stokje van directeurschap overgedragen 
aan opvolger Rob Reyners, die met veel enthousiasme en 
muzikale passie voor de doelgroep verder invulling zal  
geven aan de stichting. Albin is nog steeds betrokken en  
is voorzitter van het 5-koppig bestuur.

Het jubileum is een prachtige mijlpaal voor de stichting die 
cultuur, talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid, 
participatie en zorg met elkaar combineert en nieuwe 
podia creëert voor muzikaal talent. Hierdoor genieten 
duizenden, merendeel oudere en kwetsbare, mensen 
van concerten die ze anders niet meer zouden kunnen 
bezoeken. Een nobel en noodzakelijk streven, waarin 
Muziek Jong voor Oud succesvol is gebleken. Natuurlijk 
met behulp van vele sponsoren en subsidiënten, maar ook 
door slimme partnerships te sluiten met zorginstellingen, 
overheidsorganisaties en onderwijsinstanties. 

Concerten & workshops
De concerten en workshops vinden plaats in 
zorginstellingen, ziekenhuizen, Zonnebloem locaties en 
gemeenschapshuizen. Met een keuze uit vaste concert 
concepten, aangevuld met jaarlijks wisselende specials. 
Waarbij luisteren naar de klant, inspelen op hun wensen 
gecombineerd met creativiteit, de boventoon voert. 
Studenten van het Conservatorium Maastricht - richting 
klassiek, jazz en docent muziek - die hun repertoire 

aanpassen op de toehoorders en een podium krijgen op een 
‘anders dan anders’ plek. Al dan niet in abonnementsvorm  
of los te boeken concerten.

De Apollo concerten met muziek en een dichter,  
de Improvisatie workshops waarbij met handgebaren, 
kleuren en bordjes spelenderwijs muziekstukken ontstaan. 
Op stap met de dorpsdichter, Tieëkezinge Nieuwe Stijl, 
Meziek van Vreuger, een-op-een bedserenades met de 
titel La Paloma, Oma Applaus,Concert@HOME of de 
Schilderijententoonstelling, waarbij geschilderd wordt op 
het ritme van de muziek. De specials Ik geef je een roosje, 
Forever Young en een nieuwe op de planning Telkens weer, 
met uitsluitend liedjes van Willeke Alberti. Met andere 
woorden, een heel keuzemenu aan mogelijkheden. 

Later dit jaar wordt er in het kader van het jubileum 
eveneens een Benefietconcert georganiseerd, met onder 
andere muzikanten van de stichting. Hou de website en 
social media van de stichting hiervoor in de gaten, want  
ook u kunt hierbij aanwezig zijn!

Word vriend van Muziek Jong voor Oud en u bent 
verzekerd van een uitnodiging voor het Benefietconcert. 
U laat met de keuze voor één van de vier ‘vrienden’ opties 
zien dat u de stichting een warm hart toedraagt, maar ook 
dat u zich wilt inzetten voor het welbevinden van ouderen 
in Limburg en het belangrijk vindt dat getalenteerde jonge 
musici een podium krijgen.
   
www.muziekjongvooroud.nl

\ Muziek Jong  
voor Oud
 

\ Al vijftien jaar een muzikale verbinder
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\ Vereniging \ Vereniging

Zorg jij voor een naaste en woon je in de gemeente Voerendaal, dan ben jij een van onze vele mantelzorgers 
in Voerendaal. Wij willen onze mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen en informeren over het thema 
mantelzorg. Voor informatie, advies & ondersteuning, maar ook voor cursussen of ontmoeting & ontspanning 
kun je terecht bij het steunpunt voor mantelzorgers Parkstad. Na inschrijving bij het regionale steunpunt zijn  
alle diensten gratis. 

Veroniek Christ-Mom, consulent bij het regionale steunpunt gaat voor de gemeente Voerendaal de mantelzorgers die 
daar behoefte aan hebben ondersteunen en hulp bieden. Veroniek heeft in haar loopbaan veel mensen met psychische 
problemen in de thuissituatie mogen begeleiden. Wat haar vooral opviel is dat er niet zoveel oog was voor de personen,  
die buiten de hulpverleners om, zorgdragen voor de cliënt. Deze mantelverzorgers zijn enorm kostbaar en zij wilt hier 
graag meer aandacht aan geven. 

Voor meer informatie over het aanbod en de mogelijkheden kun je terecht op www.mantelzorgparkstad.nl. 

\ MantelzorgNL
Daarnaast bieden we alle mantelzorgers die ingeschreven 
zijn bij het steunpunt voor mantelzorgers Parkstad gratis het 
lidmaatschap van MantelzorgNL, de landelijke vereniging van 
mantelzorgers, aan. Het lidmaatschap kost jou niets, want 
deze wordt je aangeboden door de gemeente Voerendaal.

\ Infobalie in Burgerij Klimmen
Wij begrijpen dat het soms ingewikkeld is om je weg te 
vinden met al die verschillende organisaties en regelingen. 
Kun je zelf niet vinden wat je zoekt? De vrijwilligers van de 
Infobalie (locatie Burgerij Klimmen) helpen je hier graag bij. 
Zij kunnen info verstrekken over de diensten in de Burgerij, 
over het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad of over 
het lidmaatschap van MantelzorgNL. Ook kunnen zij je in 
contact brengen met de afdeling Wmo als het nodig is. 

De Infobalie van Burgerij Klimmen is op dinsdag en 
donderdag van 13.00 - 16.00 uur geopend in de Burgerij 
van Klimmen. En van maandag tot en met vrijdag telefonisch 
bereikbaar van 09.00 -  17.00 uur op 06 - 13 03 14 72.

\ Mantelzorgondersteuning  
in Voerendaal
\ Steunpunt voor mantelzorgers Parkstad

• Actualiteiten en tips op het gebied van mantelzorg via de nieuwsbrief Actueel;

• Specials over verschillende thema’s, zoals de Belastingspecial;

• Driemaal per jaar het magazine Mantelzorger (t.w.v. € 2,95 per magazine);

•  Gratis juridisch advies (maximaal vier uur, t.w.v. € 104,05 per uur).  

MantelzorgNL kan helpen bij het schrijven van bezwaarschriften, bemiddeling, 

verzoekschriften of (klacht)brieven;

• Korting op producten en diensten van MantelzorgNL en partners;

• 10% korting op ePGB voor een zorgeloze pgb-administratie;

•  Gratis tiplijsten, zoals “Hulp bij het keukentafelgesprek”, “Een bezoek aan  

de huisarts”;

•  Ook kun je op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur bellen met de Mantelzorglijn  

via 030 - 7 60 60 55 voor info en advies of een luisterend oor.

Wil je gebruik maken van bovenstaande voordelen? Stuur dan een email naar 

mantelzorgpunt@voerendaal.nl en dan ontvang je het welkomstpakket.

Als lid van MantelzorgNL geniet je vele voordelen, zoals:
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\ culinaire verrassing \ culinaire verrassing

Landgoed Hoeve Steenenis, een plek waar het gonst 
van de activiteiten en het land op allerlei manieren 
ingezet wordt. Een prachtig voorbeeld van Voerendaalse 
akkerbouw, maar dan anders.

Het land & de strokenteelt
Hoeve Steenenis is een carré-hoeve gebouwd rond 1892, 
die sinds 1933 wordt bewoond door de familie Huijts. 
Bart Huijts is met zijn vrouw Aurelia en hun gezin de 
vierde generatie en ze geven er zoals elke nieuwe generatie 
een eigen draai aan. Zelf noemen ze het de zingeving van 
Steenenis. Een visie waarbij alles een relatie met elkaar heeft 
en de natuur- en landschapsontwikkeling, de biodiversiteit, 
maar vooral ook het genieten van het experiment voorop 
staan. Daarin moet de boerderij zichzelf kunnen bedruipen 
en verandert alles mee in de nieuwe landschapsvisie.  

Het landbouwbedrijf bestaat uit akkerbouw, waarvoor 
de landbewerkingen worden gedaan door Voerendaalse 
colleges. Daarnaast is er natuur gerealiseerd, door 
bosaanplant en aanleg van kruidenrijke graslanden voorzien 
van hoogstambomen en gemengde hagen. Teelt van appels, 
honingbijen en schapen in de wei. Het plaatje in uw hoofd  
is compleet, maar zo makkelijk is dat in de praktijk niet.  
Om een van de vier poorten van Voerendaal zo mooi te 
maken, is veel denkwerk verricht. En het loopt ook nog 
weleens anders, met de nodige uitdagingen.

Op de 30 hectare grond rondom de hoeve worden 
producten als baktarwe, biergerst, korrelmais, rogge, 
aardappelen en suikerbieten geteeld. Die teelt wordt gedaan 
in percelen van 21 meter breed, in 7 rijen van 3 meter, 
strokenteelt genaamd. Het toepassen van die stroken hoeft 
niet persé te leiden tot arbeids- en techniek-intensievere 
teelten, wel naar de afbouw van gewasbeschermingsmiddelen 
en de toename van flora- en fauna in het landschap. En dat is 
door de groeiende aanwezigheid van dassen, fazanten, reeën 
al succesvol gebleken. 

Het graan & het brood
Maar stelt u zich nu eens voor dat u in een mooi stukje 
Nederland gezonde tarwegranen kunt produceren, geschikt 
voor het maken van broden, vlaaien, worstenbroodjes, 
taart en meer van dat soort lekkers. Dan is het toch zonde 
dat datzelfde graan alleen tot veevoer verwerkt wordt en 
baktarwe van verre gehaald. 

Na een zoektocht om het graan in de regio hoogwaardig 
te houden, bleek dat de reguliere keten en de daarbij 
behorende logistiek daarvoor niet de juiste was. In Bakkerij 
Voncken is een fijne partner gevonden, die de uitdaging aan 
durfde om lokaal graan tot bijzonder brood te verwerken. 
Na het nodige smaak- en productonderzoek ontstond  
‘Het genot van Terworm’ in twee varianten: tarwe en wit. 
Een puur product, zonder bijzondere toevoegingen, met 
een eigen smaak. Het brood van de baktarwe van Steenenis 
heeft een iets zoetere smaak en is geheel ontstaan binnen 
een straal van 11 kilometer. Binnen dat gebied is het graan 
gegroeid, gemalen en gebakken tot een overheerlijk brood. 
Naast alle andere Limburgse streekproducten is ook met dit 
‘project’ bewezen dat de lokale akkers veel moois kunnen 
voortbrengen. Het is nu aan u om de smaak te ontdekken! 
Want de droom dat het graan de regio gaat veroveren is er 
zeker.

www.steenenis.nl

\ Graan van Landgoed  
Hoeve Steenenis
\ Door Bakkerij Voncken gebakken tot het brood ‘Het genot van Terworm’ 

\ Ondernemend Voerendaal

\ Het Kaeshuys & De Lekkernij
Roger en Inge Soomers hielpen zaterdag 30 april voor 
het laatst hun klanten in hun zaak ‘Het Kaeshuys & De 
Lekkernij’. Na 35 jaar ondernemerschap in Voerendaal is 
het mooi geweest en gaat het echtpaar genieten van hun 
welverdiende vrije tijd. 

Het Kaeshuys zal de deuren niet sluiten, maar de gezichten 
achter de toonbank veranderen wel. Roger is om twee 
redenen heel blij dat hij iemand heeft gevonden die het 
werk wil voortzetten: “Financieel gezien was het voor 
ons natuurlijk belangrijk, maar ik vond het zeker voor de 
gemeenschap hier in Voerendaal belangrijk dat iemand het 
wilde overnemen. De mensen hier in het dorp vinden het 
erg dat we stoppen; het is hier de afgelopen week best een 
tranendal geweest.”

Klein begin
Dat is niet vreemd, want 35 jaar lang voorzag het 
ondernemersechtpaar hun klanten van de lekkerste kaas, 
vleeswaren en delicatessen. Het stel begon hun zaak in 1987 
aan het Kerkplein. De winkel telde slechts twaalf vierkante 
meter. Het assortiment zag er in die tijd dan ook een beetje 
anders uit dan nu. Roger: “We verkochten toen alleen 
Hollandse en Franse kazen, voor meer hadden we gewoon 
geen plek.” 

In 1991 verhuisde het Kaeshuys naar een groter pand aan 
het Kerkplein. Roger en Inge kregen de ruimte om het 
assortiment uit te breiden met vleeswaren, afbakproducten 
en delicatessen. Toen het stel in 2007 verhuisde naar 
winkelcentrum Furenthela en daar een nog grotere zaak 
kreeg, kwam er ook horeca bij. “Dat was een leuke combi. 
We konden de mensen een broodje met vlees of kaas 
aanbieden. Versgesneden uiteraard, dat proeft de klant 
natuurlijk wel.”

Vaste klanten
In 35 jaar ondernemerschap in Voerendaal hebben Roger 
en Inge een goede band met de gemeenschap opgebouwd. 
Het aantal vaste klanten is groot. Wat Roger het allerleukste 
vindt: “Je hebt klanten die je 35 jaar geleden met hun 
kinderen in de zaak zag. Die kinderen komen nu weer bij 
ons met hun eigen kinderen.”

Het sociale contact zullen Roger en Inge het meest gaan 
missen. Ook zal het wennen zijn om vanaf 1 mei geen advies 
meer te geven over de samenstelling van een kaasplankje of 
klanten te verrassen met nieuwe smaken. Toch is het goed 
zo. Samen gaan ze genieten van hun vrije tijd.

Foto: Submedia

Foto: gemeente Voerendaal
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Vlak bij station Ransdaal is dit voorjaar een nieuw pleintje 
aangelegd. De kinderen van groep 7 en 8 van basisschool  
Sint Theresia mochten samen met de medewerkers van de 
buitendienst zorgen dat de bloeiende planten netjes geplant 
werden. 

Het pleintje is de afronding van de reconstructie van de straten en riolen 
in Ransdaal. Daarbij werden eerder al drie pleintjes gerealiseerd aan de 
Ransdalerstraat. Ook bij dit laatste pleintje, op de hoek van de Pastoor 
Laevenstraat en de Doctor Huntjensstraat konden de inwoners hun 
wensen kenbaar maken. Ransdaal Voor Elkaar organiseerde daarvoor 
samen met enkele omwonenden een enquête en vertaalde de resultaten 
naar een plan. Daardoor kreeg het pleintje een heel andere uitstraling 
en invulling dan het plantsoentje dat er eerst lag. Er staan enkele mooie 
bomen en struiken en de verharding is groot genoeg voor het rustaltaar 
tijdens de processie of een optreden door de fanfare of het koor.  

In nauw overleg tussen Ransdaal Voor Elkaar, het IVN en de gemeente 
kon het plan begin dit jaar worden uitgevoerd. Op 5 april zorgden de 
schoolkinderen voor de puntjes op de i. Onder toeziend oog van de 
medewerkers van de buitendienst, Wiel Curfs en de heer Herijgers van 
IVN, werden de plantjes heel precies in de grond gestopt. Ransdaal 
heeft er weer een gezellig hoekje bij!

De eerste stappen van een jongensdroom die uitkomt 
voor Tom Steijns, woonachtig in Klimmen. 

Vanuit de kelder
Lachend zegt hij “Ik heb wel nog geen fancy winkel”, maar 
dat maakt voor dit artikel ook helemaal niet uit. Een jonge 
ondernemer die zijn droom najaagt vanachter de laptop en 
vanuit zijn kelder. Het huis aan de Putweg is bijna helemaal 
onderkelderd en bij de bouw van de garage werd al stiekem 
gedacht ‘als er eens ooit’. De voorraad wijn die nu in die 
kelder past, vormt het assortiment van Wijn van Steijns. 
Met zijn leverancier/importeur in de regio, geen enkel 
probleem en de perfecte kans zijn eigen bedrijf te starten 
met wijnverkoop. Tijdens een gesprek met een coach, 
op zoek naar wat hij nu echt wilde, kwam het idee van 
ondernemerschap naar boven. Naast zijn werk, geen risico’s, 
van zijn hobby heel voorzichtig zijn werk maken. Juli 2021 
schreef Tom zich in bij de Kamer van Koophandel, die  
56 euro was hem het idee wel waard. Een website, social 
media, aanmelding bij een importeur en wijndiploma’s 
volgden. Alles in goede balans met zijn werk bij het UWV 
en zijn thuissituatie als jonge ouders.

Al een heel aantal jaren is de vrijdagavond ingepland voor 
‘marktonderzoek’ met zijn vader en komt er in huize Steijns 
een nieuwe fles op tafel. Geregeld neemt hij deel aan een 
proeverij onder de noemer ‘Mannen van Steijns’ met zijn 
vader en oom. Heren die zich maar wat graag voor deze 
taak lenen. Genieten met zijn vader, vriendin, familie en 
vrienden. Goed proeven wat je drinkt. Een eigen smaak 
ontwikkelen en kennis opdoen. Zijn klantenkring begon met 
zijn vrienden, familie en collega’s, maar groeit gestaag ook 
daarbuiten. 

Verder dromend, denkt hij aan het organiseren van 
proeverijen, misschien zelfs een proefclub, met maandelijks 
een proefmoment. Daarna ziet hij wel weer verder, 
enthousiast over zijn aangegane avontuur.

De wijn
De webshop is de online winkel. Tom wil met zijn eigen 
smaak de identiteit voor zijn bedrijf neerzetten, maar maakt 
ook graag zelf ontdekkingstochten met zijn smaakpapillen. 
Zware rode wijn als zijn eigen favoriet. Hij zoekt de 
pareltjes, die vervolgens ‘Steijns Choice’ worden. Rood, 
wit en specials. Een klein, maar fijn, steeds wisselend 
assortiment.

Op de website zijn losse flessen, doosjes, maar vooral ook 
pakketten te koop. Pakketten met drie wijnen, met een leuke 
bijpassende titel en op thema. Maximaal 39,95 euro per 
drietal. Let’s go summer, Prestige trio, Prima-tivo, Spaans 
voor beginners of gevorderden, een pakket voor de kerst of 
Migliori amici. Allemaal beschreven met een smaakprofiel, 
ras en herkomst. Bij bestellingen boven de 100,- euro 
hanteert Tom geen verzendkosten. Bestellingen binnen een 
straal van 10 km van Klimmen, worden gratis thuisbezorgd, 
bij elk bedrag. 

Geïnteresseerd? Volg Wijn van Steijns op Instagram en 
Facebook of houd de website in de gaten. Geniet van een 
van de bijzondere wijnen of unieke pakketten. Heerlijk voor 
uzelf, maar ook zeker leuk als cadeau.
www.wijnvansteijns.com

\ Wijn van Steijns
\ Online wijn bestellen, thuisgebracht door Tom zelf

\ Een gezellig 
ontmoetingspunt  
in Ransdaal

\ Opdat wij nooit vergeten
\ Oorlogsmonumenten in Voerendaal houden herinnering levend

In het kader van de herdenking ‘75 jaar bevrijding’ is,  
in 2019 door Wil Maassen, een inventarisatie gemaakt 
van alle monumenten in de gemeente Voerendaal die 
ons herinneren aan de oorlog en aan de slachtoffers van 
oorlogsgeweld. Op de meeste van deze monumenten  
staan de namen van de slachtoffers van dit geweld vermeld, 
het verhaal van de gebeurtenissen ontbreekt echter. 

In de overtuiging dat juist die verhalen helpen de 
herinnering levend te houden, is gezocht naar die verhalen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van openbare bronnen en van 
informatie op het internet.

Maar ook werd met nog in leven zijnde ooggetuigen  
en met nabestaanden van de slachtoffers gesproken. 

Met het verzamelen en het vastleggen van deze verhalen 
wordt hopelijk een bijdrage geleverd aan het doel waarvoor 
deze monumenten zijn opgericht: ‘Opdat wij niet zullen 
vergeten’.

Op de gemeentelijke website is het boekje als download 
beschikbaar:  https://www.voerendaal.nl/projecten-en-
initiatieven/oorlogsmonumenten-in-voerendaal

Foto: Eline Dabekausen
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\  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 

www.twitter.com/voerendaal

www.facebook.com/gem.voerendaal

Kijk op onze website voor de actuele informatie. Bezoek aan het 
gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag    08.30 - 12.30 uur
Dinsdag ook    13.30 - 19.00 uur
Donderdag ook    13.30 - 17.00 uur

Wilt u een afspraak maken? Dan kunt u, naast bovenstaande tijdstippen,  
ook op dinsdag tussen 13.30 - 16.00 uur, woensdag en donderdag tussen 
13.30 - 17.00 uur terecht.

Tussen 12.30 en 13.30 is het Klantcontactcentrum gesloten.  
Telefonisch is het Klantcontactcentrum elke werkdag bereikbaar van  
08.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur (behalve vrijdagmiddag).

Spreekuur wijkagent
Dinsdag     14.00 - 17.00 uur

WMO-loket
Dinsdag Burgerij Ubachsberg   11.00 - 13.00 uur
Dinsdag Burgerij Klimmen   14.00 - 16.00 uur
1e woensdag van de maand Burgerij Ransdaal 13.00 - 15.00 uur
Donderdag Burgerij Voerendaal   10.00 - 12.00 uur
Op afspraak na telefonisch contact op werkdagen tussen 09.00 - 12.00 uur

Kompas
Website:  www.isd-kompas.nl
E-mail:   info@isd-kompas.nl
Algemeen:  088-4502000
Uitkering:  088-4502250
Extra regelingen:  088-4502200
Inburgering:  088-4502284

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.

Dit magazine is een uitgave van de gemeente Voerendaal. 

Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. 

Realisatie  Gemeente Voerendaal 

Eindredactie Afdeling Communicatie

Ontwerp  P&P Company bv

Druk  Drukkerij Comar bv

Met dank aan Judith Eurlings, Query Design

Dank aan iedereen die aan dit Magazine heeft meegewerkt:

Anouk Reintjens en Joran Bijl, Theo en Kitty Heuts, Judith Eurlings, 

Wandelvereniging Voerendaal, David de Haas, Frits van den Kerkhof,  

Jos en Josie Duysens, Geert-Jan en Laura Nieboer, Albin en Fenna Ograjensek, 

Veroniek Christ-Mom, Bart en Aurelia Huijts, Tom Steijns, Karin Dormans.

\ Colofon 
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