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\ Voorwoord

~
Voor u ligt de veertigste 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 willen wij u weer graag 
informeren over de initiatieven die zijn 
ontstaan in deze coronatijd, de Dame  
van Voerendaal, een interview met de 
dames van het Zomerfestival comité,  
Via Coriovallum 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

\  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

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.

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

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

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.

\ Voorwoord ~ colofon

2020 zal altijd het jaar blijven van de Corona pandemie. Covid-19 beheerste ons leven en legde ons aan banden. 
Met nogal wat overheidsmaatregelen werden onze vrijheden ingeperkt. De horeca en musea gingen op slot, we 
moesten zoveel mogelijk thuis werken, 1,5 meter uit andermans buurt blijven, vaak onze handen wassen en in  
de ellenboog hoesten, mondkapjes dragen, we mochten nagenoeg geen bezoek meer ontvangen, een tijd lang  
niet meer naar de fitness, geen wedstrijden spelen of bezoeken. Olympische Spelen, EK-voetbal, Eurovisie song-
festival; ze gingen allemaal niet door. De pandemie eiste miljoenen slachtoffers in de hele wereld en ontwrichtte  
de economie. De BV Nederland trok tientallen miljarden uit om de crisis te bedwingen. De betalingsregeling  
moet nog worden getroffen.

Te midden van al dit geweld proberen we de balans op te maken. Wat is ons overkomen, hoe hebben we het 
aangepakt, welke effecten zijn er op de langere termijn en wat staat ons te doen? Uiteindelijk zal iedereen zich  
de vraag stellen: “What’s in it for me?” 

Als burgemeester poog ik een beeld te krijgen waarover ik me zorgen moet maken en waar we iets aan kunnen  
of moeten doen. Zo lang als de strijd primair gericht is op het indammen van het virus is het lastig dat beeld helder 
te krijgen. Hoeveel Voerendalers zijn door de ziekte getroffen, hoeveel zijn overleden en in stilte begraven?  
Welke problemen ondervinden nabestaanden die geen afscheid konden nemen van hun dierbaren? Hoeveel mensen 
hebben de ziekte overwonnen en kampen nog langdurig met de gevolgen? Wat betekent 2020 voor sociale cohesie, 
de verbinding tussen mensen? Hoe brengen verenigingen en ondernemers het ervan af? Welke gevolgen heeft de 
keuze voor de meest kwetsbaren en de agitatie bij veel jongeren die ernstig hun levenswijze moesten aanpassen 
terwijl zij veel minder kwetsbaar waren? Hoe definiëren mensen “solidariteit”?

Ik hoop, eerlijk gezegd, dat één van de kwaliteiten van de inwoners van Voerendaal nu goed van pas komt. En dat is 
onze ingetogenheid en daarmee enigszins nuchtere kijk op de wereld om ons heen. Paniek is een woord dat niet zo 
aan ons is besteed. Rust en reflectie zijn goede raadgevers die ons de komende tijd in gezamenlijkheid op het goede 
spoor moeten zetten. Goed nadenken over wat ons is overkomen en welke oplossingen wij plaatsen tegenover de 
problemen die wij tegen komen. 

Maar ondertussen hoeven we niet stil te zitten. Vooral richting Kerstmis en de jaarwisseling is aandacht voor elkaar 
een mooi ding. Met wellicht minder mensen om ons heen, maar dan ook zeker intenser. En hoewel de Kerst- en 
Nieuwjaarskaarten inmiddels zijn vervangen door berichten op sociale media, is een oproep om intensief persoonlijk 
contact te leggen met familie, vrienden en bekenden zeker goed voor onze (lots-)verbondenheid. 

Ik wens u allen, ondanks alles, mooie feestdagen, een gezellige Kerstmis en een voorspoedig nieuw jaar.

Wil Houben
Burgemeester van Voerendaal  

\ 2020, een jaar om  
 niet snel te vergeten
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\ Kort nieuws \ Kort nieuws

Beste inwoners van Voerendaal,

We hebben een bewogen jaar achter de rug. Ook kerst en de viering van het oude naar het 
nieuwe jaar zal anders zijn. Veel inwoners, ondernemers, verenigingen, ouderen en jongeren 
hebben het moeilijk en de vooruitzichten zijn nog onzeker. We hebben bewondering 
voor de veerkracht van de Voerendaalse gemeenschap, waar ook prachtige initiatieven zijn 
ontstaan! Inwoners die elkaar helpen, vrijwilligers die met zelfgemaakte kaarten langs de 
deuren gaan, ondernemers die creatieve oplossingen zoals afhaalmogelijkheden bedenken, 
kinderen die mooie tekeningen maken voor ouderen. Hier zijn we als college ontzettend 
trots op! Onze boodschap aan u is: houd moed, heb aandacht voor elkaar, geef elkaar steun, 
juist nu tijdens de komende feestdagen. Maar houd toch afstand hoe moeilijk het ook is!  
Zo kunnen we deze moeilijke tijd samen doorstaan! #voerendaalsamensterk.

We wensen u fijne feestdagen toe en voor 2021 veel kracht, 

liefde en een goede gezondheid!

College van Burgemeester en Wethouders 
Wil Houben, Chris Janssen, Ruud Braun, 
Harry Coenen, Peter Thomas en Pierre Verbraak

\ Kerstwens

\ Restauratie Mariakapel 
 Valkenburgerweg
In de zomermaanden is de Mariakapel aan de Valkenburgerweg gerestaureerd 
en opnieuw in de verf gezet. De kapel is halverwege de vorige eeuw gebouwd 
door de familie Senden en sindsdien altijd goed door deze familie onderhouden. 
Naast de restauratie is ook de bestrating rondom aangepast, zodat het regen-
water beter weg kan lopen. De eigendom van de kapel rust juridisch gezien 
bij de gemeente als eigenaar van de onderliggende grond, maar de gemeente 
is blij dat de kapel nu in eigendom wordt overgedragen aan mevrouw Senden. 
Restauratie en bestrating zijn door de gemeente gefinancierd. 

In onze gemeente is geen ontmoetings-
plek voor jongeren. Daarom bezoeken 
de jeugd- en jongerenwerkers van 
JENS een aantal gemeenten zoals 
Heerlen en Landgraaf en is sinds kort 
ook in Voerendaal actief. De Bus is 
een mobiele ontmoetingsplek voor 
kinderen, jongeren en ouders en is 
uitgerust met spellen, computers om  
te gamen of iets op te zoeken en allerlei 
spelmateriaal voor bijvoorbeeld een 
potje voetbal of andere beweegactiviteit. 
Met de Bus brengt JENS de jongeren-
accommodatie dus bijna tot aan de 
voordeur. 

Kom je een keer kijken? 
De bus staat elke woensdag van 13.00 
tot 15.00 uur bij Sportcomplex 
De Joffer.

\ BOA’s op Instagram
Onze BOA’s Marc Tillmans en Lily Peters zijn vanaf nu te volgen via een  
Instagram account! Wat houdt hun werk allemaal in, wat komen ze tegen?  
Volg hen op Instagram via handhaving.voerendaal.

\ Jongerenbus nu ook in Voerendaal

\ 'Limburg verlicht': door licht verbonden met elkaar
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De nieuwe gemeentegids is uit. De gids kunt u  
afhalen bij verschillende afhaalpunten. 

Afhaalpunten
U kunt de gids afhalen bij de volgende locaties:
- Gemeentehuis    
- De Burgerijen/bibliotheken   
- Jan Linders Klimmen
- Plus Voerendaal    
- Boerderijwinkel Gebroeders Spee Ubachsberg
- Woningstichting Voerendaal  
- Bernardushoeve Ubachsberg

Daarnaast is alle informatie digitaal beschikbaar  
via een link op www.voerendaal.nl onder het kopje  
Over Voerendaal/Over de gemeente.

Vermeldingen gemeentegids
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is  
de gemeentegids geen uitgave van gemeente Voerendaal.  
Wij mogen als gemeente gratis beschikken over een 
gedeelte van de gids met gemeentelijke informatie.  
Die informatie controleren we jaarlijks op de actualiteit. 
Maar de gegevens van alle verenigingen en organisaties  
die in de gids vermeld staan, worden beheerd door de 
uitgever van de gids: FMR Producties/Lokaal Totaal.  
Zij benaderen elk jaar alle vermelde instanties om de 
gegevens te controleren. De gemeente heeft daar verder 
geen rol in. 

Als er fouten in de gids staan, als u een vermelding wilt 
wijzigen of uw organisatie wilt aanmelden, kunt u contact 
opnemen met FMR Producties/Lokaal Totaal. Achter in 
de gids vindt u een reactieformulier dat u daarvoor kunt 
gebruiken. U kunt ook bellen met de klantenservice  
0223 - 66 14 25 of het contactformulier op de website 
invullen: www.lokaaltotaal.nl/uw vermelding.

Economische Samenwerking Zuid Limburg (ESZL) biedt ondernemers extra ondersteuning aan.
“De crisis hakt er stevig in; hoe houd ik mijn bedrijf drijvend?”
“Het gaat niet goed met mijn bedrijf, ik weet niet wat eerst aan te pakken.”
“Ik zie veel kansen maar weet niet hoe ik ze in de praktijk moet brengen.”

KOERS
Herkent u zich in een van deze uitspraken? Dan is KOERS wellicht iets voor u! KOERS staat voor ‘Krachtig 
Ondernemerschap En Resultaatgerichte Strategie’. KOERS is een voucherregeling waarmee ESZL (Economische 
Samenwerking Zuid Limburg) ondernemers op weg helpt om de bedrijfsstrategie aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. Het doel? Groei realiseren en innovatief blijven. Want naast de noodzaak op korte termijn,  
daagt de coronacrisis u immers ook uit om na te denken over de impact op middellange termijn.

KOERS kan ingezet worden bij 3 programma’s die u helpen om een succesvolle toekomst met uw bedrijf tegemoet  
te gaan. De programma’s die door de voucherregeling ondersteund worden zijn Strategisch Innoveren, Business 
Roadmaps en Resultaatgericht Ondernemen. In onderling overleg bepalen ze welk programma het meest geschikt  
voor u is.

Meer informatie vindt u via www.eszl.nl/koers of neem vrijblijvend contact op met:
•  Irene Vervuurt, 06 – 51 10 35 73

\ Nieuwe regeling Zuid-Limburgse 
 MKB bedrijven

\ Nieuwe gemeentegids

\ Op ’t bankje: 
 organisatie  
 Zomerfestival  
 Voerendaal

\ Het 5-jarig lustrum en coronaproof

Hoe het begon
Het Zomerfestival Voerendaal begon 
met het idee van burgemeester 
Wil Houben. Met branding in zijn 
portefeuille moest hij het goede 
imago van Voerendaal verder 
versterken. Mensen van buitenaf 
ook laten zien dat Voerendaal het 
best bewaarde geheim is en de 
sociale cohesie versterken in de vijf 
kernen. Met een goed georganiseerd 
verenigingsleven ontstond het idee 
van een meerdaags cultureel festival.

De burgemeester ging op zoek 
naar organisatoren die de kar 
konden trekken en kwam uit bij 
Fenna Ograjensek. Hij leerde haar 
kennen tijdens de organisatie van 
het concert van ‘Het jaar van de 
Mijnen’ en was overtuigd van haar 
kunnen. De sopraan en cultureel 
verbinder nam de rol als artistiek 
leider met enthousiasme aan. 
Hieraan toegevoegd werd Marina 
Veldman, verenigingsmens in hart 
en nieren. Voormalig D66 raadslid 
en betrokken bij menig vereniging 
in Voerendaal. In het tweede jaar 
maakte grafisch vormgever Judith 
Eurlings het trio compleet. Intussen 

is het drietal een geoliede machine die 
voor het vijfde jaar met een beperkt 
budget carte blanche krijgt om het 
festival te organiseren.

In het eerste jaar bezocht de organisatie 
alle culturele verenigingen met de 
vraag tot deelname aan het festival. 
Was er al een concert, uitvoering 
of idee in de periode begin juni of 
konden ze meedenken over nieuwe 
plannen? Vanaf het vierde jaar werden 
het meer bezoekjes op verzoek, omdat 
het Zomerfestival langzaam in het 
DNA van de verenigingen was gaan 
zitten. In het najaar wordt steevast een 
email tot deelname gestuurd en rond 
februari staat het programma ver in 
de steigers. Tot het laatste moment 
wordt er gesleuteld, naar inspirerende 
combinaties gezocht en gefinetuned.

Een festival waar de culturele trots 
van zich laat horen, jong en oud 
mee komt genieten, verrassende 
ontmoetingen ontstaan tussen amateurs 
en professionals en bijzondere plekjes 
samen (her)ontdekt worden. Al doen 
de drie dames dit uiteraard niet alleen. 
Het actieve aantal deelnemers in de 
vorm van vrijwilligers, verenigingsleden, 

ondernemers, inwoners en locatie 
eigenaren is ver boven de vijfhonderd.

Dit jaar brachten ze het eerste culturele 
coronaproof festival uit, van zelfs de 
hele provincie Limburg. Waar het 
festival inmiddels tussen de 7.500 en 
10.000 gasten trok, kwamen ze dit 
jaar uit op 1.500 gasten in tien dagen. 
Waaraan met grote trots een bereik van 
meer dan 50.000 bezoekers online kon 
worden toegevoegd. Muziek, lekker 
eten en drinken, kunst, poëzie, toneel, 
dans en een educatieproject voor de 
jeugd. Met andere woorden cultuur op 
heerlijke zomeravonden, waar je hart 
een sprongetje van maakt.

Doe jij ook weer mee in 2021?
Voor 2021 zijn de data inmiddels 
bekend. Van vrijdag 4 t/m zondag 
13 juni is het Zomerfestival 
Voerendaal terug. Wil jij meedoen, 
met je vereniging, je bedrijf of je 
culturele idee? Laat van je horen 
en stuur voor januari 2021 een 
email naar talktofenna@gmail.com, 
marinaveldman@telfort.nl of info@
querydesign.nl. Het gaat hierbij puur 
om te laten weten dat je mee wilt doen, 
er hoeft nog geen compleet plan te zijn.

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

Hoe een idee van de burgemeester uitgroeide tot een festival. Cultureel 
Voerendaal laat in het 10-daagse cultuurfestival zien dat ze groot kan  
zijn door haar eigen parels! Proeven, luisteren, zien en voelen.  
Dichtbij en verrassend!

\ Kort nieuws

vlnr Fenna Ograjensek, 
Marina Veldman 

en Judith Eurlings
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\ Routes des Vins 
 Land van Kalk 

\ Ontdek het unieke landschap en proef de heerlijke wijnen

Langs de wijngaarden
Het ligt dan ook voor de hand 
dat gemeente Voerendaal de 
wijnliefhebber meer in contact 
wil brengen met de wijnmakers. 
Dit contact ontstond al tijdens 
de jaarlijkse activiteit ‘Proef het 
land van kalk’. Nu zijn daar in 
samenwerking met Visit Zuid 
Limburg twee permanente 
wandelroutes bijgekomen, de 
wandelroutes Routes des Vins 
Land van kalk Ubachsberg en 
Winthagen. “Door deze verrassende 
routes wordt het thema “Wijn” 
nog meer met Voerendaal en het 
Land van Kalk verbonden. Het 
overbekende Zuid Limburgse 
Heuvelland krijgt door de hellingen 
met druivenranken een nieuwe 
dimensie. Wandelaars ontdekken zo 

steeds weer ons unieke landschap 
en al het moois dat de natuur ons 
biedt”, aldus wethouder Thomas 
tijdens de feestelijke onthulling 
van de beide wandelroutes op 16 
september tijdens het Zomerfestival 
bij wijngoed Fromberg. 

Route Ubachsberg en Winthagen
Rondom Ubachsberg ontdekt u de 
Zuid-Limburgse wijn van Wijngoed 
Fromberg, Wijngaard St. Martinus 
locatie Langeberg en Domaine 
Salamander via een 12 kilometer 
lange wandelroute. Hierin is de 
verbinding gezocht met Route des 
Vins Wahlwiller-Eys, die een jaar 
geleden ontwikkeld is. Onderweg 
geniet u van mooie vergezichten. De 
route start bij de Bernardushoeve. 
Rondom Winthagen maakt u kennis 

Hellingen vol met druivenstokken, vergezichten, genieten op een 
terrasje met een heerlijk glas wijn? Hiervoor hoeft u niet naar Zuid-
Frankrijk of de Toscaanse heuvels. In ons eigen Voerendaal kunt u volop 
genieten van prijswinnende wijnen van eigen bodem. De combinatie  
van de kalkrijke bodem, met de zuidelijke hellingen die het Land van 
Kalk kenmerken, maken Voerendaal een geschikte locatie voor de 
aanplant van diverse druivenrassen. Een perfecte locatie voor veel 
wijngaarden. Zelfs de Romeinen wisten dit al.

met Landgoed Overst, Wijngaard 
Kunrader Vallei en Wijngaard St. 
Martinus locatie Kalkberg via een  
8 kilometer lange wandelroute.  
Via de Karstraat zijn beide routes 
te combineren. De route start 
tijdelijk bij de picknickplaats langs de 
Bergseweg. Zodra het transferium  
bij de Kunradersteengroeve gereed 
is, zal de route vanaf dit transferium 
starten.

Meer informatie
Bij elke wijngaard langs de route is 
een informatiebord geplaatst. Hierop 
leest u meer achtergrond informatie 
over de wijngaard en haar wijnen. 
De wandelroutes zijn met druifjes 
bewegwijzerd. De wijngaarden die 
vanwege de grote afstanden tussen 
de wijngaarden niet in een van 
beide routes opgenomen konden 
worden, zijn wel in de wandelfolder 
vermeld met contactgegevens. De 
routefolders zijn verkrijgbaar bij alle 
VVV servicepunten en bij diverse 
horeca gelegenheden. Ook zijn de 
routes te vinden op de toeristische 
website van Voerendaal: www.
toerisme voerendaal.nl en op de 
website van Visit Zuid Limburg: 
www.visitzuidlimburg.nl/wijnroutes.

Schilderen vanuit het hart
Het tekenen en schilderen begon bij 
Ivo al vroeg. Zijn eerste vraag tijdens 
een bezoek aan oma was dan ook altijd 
“Heb je potloden of penselen voor 
me?” en vervolgens hoorde ze hem de 
hele middag niet meer. En nog steeds 
zegt hij dat het schilderen in hem zit. 
Waar hij ook wandelt, fietst of de post 
bezorgd, overal komt hij schilderijen 
‘tegen’. Meer dan eens stopt hij even om 
een foto te maken of een idee alvast te 
schetsen. Eenmaal thuis geeft hij er zijn 
eigen draai aan.

Als jong volwassene volgde Ivo 
de opleiding Grafische techniek/
Reclame tekenen en schilderen aan 
de Dr. Cuypers scholengemeenschap 
in Roermond. Om daarna verder te 
gaan aan de Kunstacademie in Bilzen 
(België). Zijn boterham verdienen 
met de kunst voelde hij als een te 
grote druk. Al stopte hem dat niet 
om verder te blijven leren. Een cursus 
aan de Vrije Academie ZOM, toen 

nog in Landgraaf, volgde. En ook nu 
nog, heeft hij elke week schilderles van 
Elyanne Lempers. Hij blijft zichzelf 
uitdagen en steekt overal wel wat van 
op. De ene keer over materiaalgebruik, 
de andere keer over compositie of 
techniek. 

Schilderen is zijn passie en komt vanuit 
zijn ziel. “Ik zou niet zonder kunnen”, 
zoals hij het zelf zo mooi verwoord. 
In zijn hoofd is hij altijd bezig met 
wat zijn volgende werk wordt. Al 
schilderend vullen werkelijkheid en 
fantasie elkaar aan en volgen de vormen 
en kleuren vanzelf. Olieverf, acrylverf of 
pentekening. Expressionistisch, abstract 
of pasteus. Voor Ivo maakt het niet uit, 
hij vertelt zijn verhalen in schilderijen.

Huiskamer als atelier
Misschien zag u zijn werken tijdens 
een van de Open Monumentendagen 
in Voerendaal, Cortenbach where 
music meets Art, de Kunstroute van 
Maastricht, in de Andreaskerk in 

Heerlerbaan of op zijn Facebook pagina 
www.facebook.com/ivo.vincken.5. En 
zo niet, trakteer uzelf er eens op.

In zijn gang, berging, woon- en 
slaapkamer staan de prachtige schilderen 
tegen elkaar aan. De keukentafel en 
een schildersezel vormen zijn atelier. 
Het huis aan de Heerlerweg wordt 
eigenlijk te klein voor alle mooie werken 
en natuurlijk zijn schildersmaterialen. 
Maar de plek ademt creativiteit, kleur en 
enthousiasme. Heel af en toe verkoopt 
hij een van zijn werken of geeft er een 
cadeau. Al zijn sommigen zo dierbaar 
dat hij er geen afstand van wil doen. 

Misschien wordt het tijd dat deze (nog 
onontdekte) kunstenaar wat meer 
aandacht krijgt en zijn schilderijen uw 
muren verfraaien. Als expositie of als 
aankoop. Ivo zou het in ieder geval 
heerlijk vinden als nog meer mensen van 
zijn werken zouden kunnen genieten.

\  Rondje creativiteit: 
 Ivo Vincken

\ Voerendaalse creatieveling aan het woord

U kent hem misschien wel als een van de drie zonen van Piet en Mariet Vincken of de altijd vriendelijke postbode op de  
gele fiets. Maar wat u wellicht niet weet is dat Ivo Vincken al zijn hele leven tekent en schildert. Dieren, Limburgse land-
schappen, planten en karakteristieke gebouwen zijn favoriet. In verschillende technieken en altijd met zijn persoonlijke blik. 
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Hart voor Voerendaal
Hart voor Voerendaal staat voor alles rondom sporten, bewegen en gezondheid 
in Voerendaal. De website www.hartvoorvoerendaal.nl is in de afgelopen maanden 
ontwikkeld tot een platform voor sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke 
partners. Dit naar aanleiding van een nadrukkelijke wens in het Sportakkoord 
Voerendaal. Hier vindt u onder andere een sportkaart en een agenda waar sport-
aanbieders in Voerendaal gebruik van kunnen maken. Neem voor meer informatie 
over onder andere de agenda en de sportkaart contact op via sporten@voerendaal.nl.

\ Hart voor  
 Voerendaal 

\ Sport, bewegen en gezondheid in Voerendaal

Op 23 september ondertekenden diverse Voerendaalse sportaanbieders 
en maatschappelijke organisaties het Sportakkoord Voerendaal. Nadat de 
eerdere ondertekensessie niet door kon gaan werd er in twee sessies alsnog 
coronaproof stilgestaan bij deze mijlpaal. In gemeente Voerendaal is aan het 
begin van het jaar met verenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke 
partners gewerkt aan een lokaal sportakkoord in navolging van het nationale 
sportakkoord. Dit heeft geresulteerd in een concreet programma met ambi - 
ties en acties. Om er zeker van te zijn dat de ambities en acties van het 
Sportakkoord uitgevoerd gaan worden, is het Sportplatform Voerendaal 
opgericht. 

In onze directe omgeving zijn er mensen die er alleen voor staan. 
Mensen die te maken hebben met dementie, een verstandelijke 
beperking, psychiatrische problematiek of niet aangeboren 
hersenletsel. Medemensen, die niemand hebben die hen helpt 
om een beetje grip te krijgen op hun zorg en welzijn. 

Vertrouwenspersoon
En alleen lukt het niet, want er zijn veel instanties en regelingen. 
Deze mensen hebben behoefte aan een belangenbehartiger.  
Iemand die begrijpt wat er moet en weet wat er kan. Een ver-
trouwenspersoon die zorgt dat alles op het gebied van zorg  
en welzijn goed functioneert. Een medemens. Het mentorschap  
is een wettelijke beschermingsmaatregel voor mensen die geheel  
of gedeeltelijk wilsonbekwaam zijn. Stichting Mentorschap  
Limburg vult het mentorschap in met gemotiveerde, goed opge leide 
vrijwilligers: zo wordt in de praktijk de formele taak gecombineerd 
met “samen leuke dingen doen”. De stichting is door de provincie 
Limburg erkend als organisatie van maatschappelijk belang.

Vrijwilligers 
gezocht
Stichting Mentorschap Limburg heeft 
ook steeds nieuwe vrijwilligers nodig. 
Als mentor trek je op met de ander en 
zo nodig treed je op namens die ander. 
Een dankbare rol voor een vrijwilliger, 
die écht iets wil betekenen voor een 
medemens. Ertoe doen! Als vrijwilliger 
sta je niet alleen: je wordt door Stichting 
Mentorschap Limburg goed opgeleid en 
begeleid. Uiteraard wordt ook rekening 
gehouden met persoonlijke wensen en 
voorkeuren. Overigens, qua tijdbeslag is 
het mentorschap goed te doen: pakweg 
4 uren per maand.

Meer informatie
Wilt u een oriënterend overleg over 
een concrete casus? Heeft u interesse 
om mentor te worden? Bel of mail met 
Thijs Scheepers, de consulent voor 
Zuid-Limburg: 06  - 86 82 36 13 of 
thijs.scheepers@mentorschaplimburg.nl. 
Meer informatie over de stichting  
kunt u vinden via  
www.stmentorschaplimburg.nl.

\ Stichting 
 Mentorschap  
 Limburg

\ Een vertrouwenspersoon die begrijpt wat er moet en weet wat er kan

Meerwaarde
Het is goed dat mensen die hulp goed 
kunnen gebruiken (of hun naasten)  
op de hoogte zijn van mentor schap.  
Dit kan écht een meerwaarde hebben.  
Ook is het belangrijk dat medewerkers 
uit de zorg weten dat mentorschap 
beschikbaar is.
  
Het is voor alle betrokkenen heel 
gemakkelijk om in concrete gevallen 
Stichting Mentorschap Limburg 
rechtstreeks te benaderen. 

Wethouder Ruud Braun (l) 
en Anouk Bisschops (r)
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Bruisende vereniging
In onze gemeente wordt deze dynamische sport al 55 jaar 
gespeeld. Sinds 1991 gebeurt dit onder de naam HV Gemini 
Voerendaal, een fusie van HV Voerendaal en HV Hellas uit 
Klimmen. HV Gemini heeft zich ontwikkeld tot een bruisende 
vereniging met zo’n tweehonderd leden. Met veertien teams 
zijn vrijwel alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd, van 
de jongste jeugdteams tot aan onze nog altijd even fanatieke 
dames en heren recreanten. De thuiswedstrijden van de  
Voerendaalse heren (hoofdklasse) en dames teams worden 
gespeeld tijdens het ‘avondje Gemini’ dat iedere tweede 
zaterdagavond in sporthal de Joffer plaatsvindt. De jeugd- 
teams spelen op zondag hun wedstrijden.

Actief verenigingsleven
Al tien jaar organiseert HV Gemini jaarlijks het Ron Keulen 
Toernooi waarin sporthal de Joffer een weekend lang bol staat 
van handbal. Tientallen tegenstanders uit Nederland, België 
en Duitsland hebben door de jaren heen de degens gekruist 
tegen Gemini. Maar Gemini is meer dan alleen handballen. 

De creatieve activiteitencommissie voorziet de leden van een 
kienavond rond de kerst, een waterspellendag in de zomer, 
een online quiz in coronatijd en zelfs een uitstapje naar een 
wedstrijd van onze Voerendaalse handbalheld Luc Steins  
in Frankrijk. Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt 
door de inzet van de vele vrijwilligers binnen de vereniging.

Sportakkoord
Binnen het sportakkoord dat de gemeente heeft opgesteld 
samen met de sportverenigingen en haar maatschappelijke 
partners, speelt Gemini een grote rol, onder andere bij het 
waarborgen en coördineren van het sportakkoord en bij  
het scholen van trainers en bestuursleden.

Interesse gewekt?
Wil je graag een keer mee komen trainen of heb je vragen 
over de vereniging? Kijk eens op de website www.hvgemini.nl 
of neem dan contact op via gemini@handbal.nl. Houd tevens 
de Gemini Facebook en Instagram in de gaten voor alle  
informatie over de wedstrijden. Tot snel in sporthal de Joffer!

\ HV Gemini Voerendaal
\ Handballen maar ook creatieve activiteiten

Snelle aanvallende acties, fysiek contact in de dekking en heel veel doelpunten: dit maakt handbal tot een aantrekkelijke 
sport voor mannen en vrouwen. Mede door de WK winst van de Nederlandse handbaldames en de eerste deelname van 
de mannenploeg aan het afgelopen EK in Oostenrijk, Zweden en Noorwegen, is handbal hot op dit moment.

Jongeren op Gezond Gewicht
De JOGG-aanpak (Jongeren op gezond gewicht) richt 
zich op het bevorderen van een gezondere leefstijl onder 
jongeren. Daarbij helpen ze ook de omgeving, zoals school, 
thuis en sportvereniging, om hier samen mee aan de slag te 
gaan! Een gezonde jeugd begint namelijk bij een gezonde 
omgeving. Plekken waar kinderen veel komen maken ze 
daarom gezonder. Meer bewegen en gezonder eten en 
drinken. Zo zorgen ze ervoor dat kinderen gezond kunnen 
opgroeien. Met JOGG willen we de bestaande initiatieven 
rondom gezonde leefstijl binnen onze gemeente versterken 
en nieuwe initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan een 
gezondere omgeving voor iedereen. Tijdens de onder - 
tekening van het Sportakkoord Voerendaal werd officieel 
afgetrapt met de JOGG in Voerendaal. Wethouder  
Ruud Braun ontving daarom van JOGG-regisseur  
Anouk Bisschops het officiële JOGG bord.

Ben je enthousiast geraakt en wil jij ook een bijdrage  
leveren aan een gezondere omgeving binnen onze 
gemeente? Dat kan! Neem vrijblijvend contact op met  
onze JOGG-Regisseur Anouk Bisschops, bereikbaar  
via: a.bisschops@themovefactory.nl. 

Partnership Fontys Sporthogeschool
Gemeente Voerendaal is samen met gemeenten Heerlen  
en Kerkrade, Alcander en Heton een partnership aangegaan  
met Fontys Sporthogeschool. In dit partnership werken 
HBO-studenten van de opleiding Sportkunde wekelijks  
aan de versterking van het sport- en beweegaanbod en 
daarmee de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners. 
 
De studenten krijgen een leerwerkplek aangeboden en 
leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van 
diverse maatschappelijke doelen. Waarschijnlijk ziet u de 
studenten in de blauwe Fontys outfits dus vaker in onze 
gemeente rondrennen. Tevens is dit partnership een 
belangrijke kans om de samenwerking op het gebied  
van sport, gezondheid en vitaliteit te versterken in de  
regio Parkstad. 

Indien u als sportaanbieder of maatschappelijke partner 
kansen ziet in een samen werking met de studenten, 
dan gaan we daar graag met u over in gesprek om de 
mogelijkheden te verkennen. Neem hierover contact  
op met Thom Zeguers via thom.zeguers@voerendaal.nl.

vlnr: Dennis Arts (opleidingsmanager Fontys),  
Jo Schlangen (wethouder gemeente Kerkrade),  

Ruud Braun, Erik Hoesbergen (bestuurder Alcander),  
Mark Vonken (Directeur Yask)
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\ Alternatief BoodschappenBus 

Voor de BoodschappenBus gelden nog steeds dezelfde maatregelen. 
De boodschappendienst blijft in Voerendaal daarom op woensdag (Plus 
Voerendaal) en vrijdag (Jan Linders Klimmen) overeind. De vrijwilligers van de 
BoodschappenBus halen de boodschappen in de supermarkt en brengen deze 
bij de inwoners thuis. Maakte u geen gebruik van de Boodschappendienst, maar 
zou u dat nu graag willen? 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.

\ Bruisend hart van de wijk
Vanwege het coronavirus zijn  
de Burgerijen, na een korte 
herstart, opnieuw gesloten voor 
alle activiteiten. Dit magazine valt 
begin december bij u op de mat. 
We weten nu nog niet hoe een en 
ander eruit gaat zien. We houden 
u toch graag op de hoogte van  
de activiteiten van de Burgerijen 
en laten u weten wanneer deze 
weer doorgang gaan vinden.  
Voor de meest actuele informatie 
kunt u de Facebook pagina’s van 
De Burgerij en de gemeente 
Voerendaal bekijken en de 
gemeentewebsite. 

Blijf gezond, zorg

voor elkaar en

houd goede moed!

Voerendaal Samen Sterk

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 binnen lopen om samen een kopje koffie te drinken, mee te doen 
aan een activiteit of een lezing bij te wonen. 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 
of via Koen Smeets, koen.smeets@voerendaal.nl of 06 – 34 33 45 52.

Bekijk ook het filmpje over de Burgerij voor een eerste indruk:  
www.voerendaal.nl bij Over de Burgerij.

\ Start project in Opscheumer en Langs de Ling

In de jaren 2016 en met name in 2018 was er in Opscheumer en de woningen 
aan Langs de Ling ernstige water- en moderoverlast. Er viel in korte tijd veel  
regen, waardoor Opscheumer en de woningen aan Langs de Ling blank 
kwamen te staan. Door de enorme regen ontstonden er ook grote hoeveel-
heden slib en grond, die moesten worden opgeruimd. Onze gemeente bereidt 
op dit moment in samenwerking met Provincie Limburg en Waterschap Limburg 
maatregelen voor om deze water- en modderoverlast aan te pakken.

Gezamenlijke aanpak
De ontstane overlast hangt samen met de klimaatverandering. Hierdoor gaat  
het harder regenen en worden zomers droger en warmer. Dat vraagt om een  
beter afvoeren of verwerken van het teveel aan regenwater maar ook het vast-
houden van het water voor droge tijden. Kortom, we moeten ons watersysteem  
in Voerendaal gaan herinrichten. 
Wethouder Pierre Verbraak: “In ons Voerendaalse waterbeleid is vastgelegd dat  
wij de overlast als gevolg van de intensievere buien in de komende jaren willen 
aanpakken. Daarbij willen we – in samenwerking met de Provincie Limburg  
en het Waterschap Limburg – starten met het proefproject ‘Aanpak Water-  
en modderoverlast in Opscheumer’.” 

Dit project vormt een onderdeel van het grotere provinciaal project ‘Verduur-
zaming water- en bodembeheer Heuvelland Zuid-Limburg’. Bij het provinciale 
project wordt ingezet op maatregelen die boeren kunnen nemen om regenwater  
op hun land langer vast te houden. Met deze zogenaamde teelt-technische maat-
regelen dragen ze bij aan het voorkomen van wateroverlast. Hierbij kun je onder 
meer denken aan het maken van dammetjes tussen de aardappelen en bieten,  
zodat water niet te snel wegstroomt. Maar ook de aanleg van kleine buffers waarin 
het water tijdelijk wordt opgeslagen. Hierdoor wordt de kans op overstromingen  
na felle regens kleiner en is het vastgehouden water in perioden van droogte nog  
te gebruiken. Maar ook natuur- en landschapsmaatregelen, zoals het aanleggen  
van graften of hagen kunnen de water- en modderoverlast verminderen.

Inloopsessies 
Binnen het Voerendaalse project vindt in samenspraak met agrariërs en andere 
partijen, waaronder onder andere bewoners, provincie, waterschap, LLTB, de 
corporatie Ransdaal, een analyse van de waterproblemen plaats. Aansluitend worden 
maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd. In januari 2021 starten we met inloopsessies 
voor de grondeigenaren en met de inwoners die direct betrokken zijn. De gemeente 
geeft dan een toelichting op de aanpak en de plannen. Bewoners en grondeigenaren 
kunnen aangeven tegen welke waterproblemen zij aanlopen en welke maatregelen 
zij wensen. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met  
de heer René Cleef van gemeente Voerendaal via het algemene nummer  
045 – 575 33 99. 

\ Aanpak
 wateroverlast 
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\ De Burgerij Klimmen (Op d’r Plats)
Houtstraat 25, Klimmen  I  06 - 13 03 14 72  I  burgerij@voerendaal.nl

\ De Hoeskamer: 
iedere dinsdag van 13:00-16:00 uur 
open inloop. Voor al uw vragen 
op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn, voor een gezellig praatje of 
een luisterend oor. 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.

\ Samen eten: 
iedere 3e dinsdag van de maand kunt u 
tegen een lage prijs deelnemen aan een 
lunch in de Hoeskamer. Aanmelden kan 
via de Infobalie of vrijwilligers van de 
Hoeskamer.

\ De Infobalie: 
geopend woensdag van 10:00-13:00 
uur en 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 wethouders: 
iedere 2e dinsdag van de maand van 
13:00-14:00 uur.

\ 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 18:30-20:00 uur.

\ De Burgerij Voerendaal-Kunrade 
Furenthela 17, Voerendaal  I  045 - 575 24 71  I  burgerij@voerendaal.nl

\ De Hoeskamer: 
iedere dinsdag en donderdag van  
10:00-16:30 uur open inloop. Voor  
al uw vragen op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn, voor een gezellig 
praatje of een luisterend oor. 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. 

\ Samen eten: 
iedere dinsdag en donderdag kunt u 
tegen een lage prijs deelnemen aan een 
lunch in de Hoeskamer. Aanmelden kan 
via de vrijwilligers van de Hoeskamer.

\ Spreekuur wethouders: 
iedere 3e dinsdag van de maand van 
13:00-14:00 uur.

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

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

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

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

\ Mannen achter de Pannen: 
iedere vrijdag in de even weken  
de Basiscursus, iedere vrijdag in de 
oneven weken de Gevorderdencursus.

\ Mantelzorgpunt: 
iedere 3e dinsdag van de maand  
10.00-12.00 uur.

\ De Burgerij Ransdaal (’t Wouves)
Dorpsplein 14, Ransdaal  I  06 - 13 03 14 72  I  burgerij@voerendaal.nl

\ De Hoeskamer: 
iedere woensdag van 10:30-18:30 uur 
en zaterdag van 11:00-15:00 uur open 
inloop. Voor al uw vragen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn, voor een 
gezellig praatje of een luisterend oor.
Er vinden diverse activiteiten plaats.  
De activiteitenprogramma’s vindt u op 
de website: www.voerendaal.nl. 

\ Samen eten: 
iedere woensdag wordt er rond  
12:00 uur een lunch aangeboden door 
de vrijwilligers van de Hoeskamer tegen 
een lage prijs.

\ Spreekuur wethouders: 
iedere 2e woensdag van de maand van 
11:00-12:00 uur.

\ Lunchen/dineren: 
iedere woensdag wordt tussen  
14:30-18:00 uur een warme maaltijd 
geserveerd voor €4,50 p.p. En iedere 
zaterdag wordt er tussen 11:00-
15:00 uur een broodmaaltijd à € 2,00  
aangeboden. Aanmelden is gewenst via 
burgerij@voerendaal.nl. 

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

\ De Burgerij Ubachsberg (MFC Ubachsberg)
Oude Schoolstraat 33, Voerendaal  I  06 - 13 03 14 72  |  burgerij@voerendaal.nl

\ De Hoeskamer: 
iedere dinsdag en donderdag van 
10:00-16:00 uur. U kunt terecht voor al 
uw vragen over wonen, zorg en welzijn, 
een gezellig praatje, een luisterend oor. 
Er vinden diverse activiteiten plaats 
en tegen een lage prijs kunt u gezellig 
samen lunchen. 

\ Spreekuur wethouders: 
iedere laatste donderdag van de maand 
van 13:00-14:00 uur.

\ iCafé: 
iedere 4e dinsdag van de maand open 
inloop tussen 14:00-16:00 uur.

\ Maatschappelijk werk spreekuur: 
iedere donderdag van 14:00-15:00 uur.

\ Spreekuur Wmo-consulent: 
iedere dinsdag van 11:00-13:00 uur. 
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De dame herleeft
Kanzie heeft zich laten inspireren door het 
gebeeldhouwd vrouwenhoofd uit de Romeinse 
tijd, gevonden in 1917 in Voerendaal. Wie was 
deze dame? Hoorde ze bij de huishouding van 
de grote Romeinse villa aan de Steinweg? Het 
antwoord hierop zullen we vermoedelijk nooit 
kennen. Wel weten we dat Kanzie de Dame eer 
heeft bewezen met dit kunstwerk. De details van 
de haardracht en de gezichtsuitdrukking zijn 
subliem uitgewerkt. Ze geven het beeld diepte 
en brengen de Dame over de eeuwen heen 
weer helemaal tot leven, in een hedendaagse 
expressieve vormgeving.

Positieve betrokkenheid inwoners
Tijdens de totstandkoming van het omvangrijke 
kunstwerk heeft Kanzie leuke en warme contacten  
ervaren met omwonenden. Sommigen zorgden 
regelmatig voor een kop koffie. Ook ontvingen 
zij veel positieve reacties. Enthousiaste belang-
stellenden hebben meer dan 100 stenen 
gegraveerd die allemaal een plek in het kunst-
werk hebben gekregen. Kanzie was heel blij met 
de grote positieve betrokkenheid van de buurt.  

Romeinse fietsroute
Het beeld van de Dame maakt onderdeel uit  
van de Romeinse fietsroute tussen Simpelveld  
en Voerendaal. Als onderdeel van deze route, 
wordt bij het station een informatiezuil  
geplaatst met achtergrond informatie over  
de Dame, de Romeinse tijd en een Via Belgica 
luister fragment. De fietsroute is 44,2 km  
en te vinden op www.viabelgica.nl en  
www.toerismevoerendaal.nl.  
Ook is de route voor 1 euro te koop bij  
VVV verkooppunten in de omgeving.

De Dame onthuld
Een feestelijke onthulling heeft de Dame 
door de huidige omstandigheden niet mogen 
krijgen. Als alternatief heeft Kanzie samen met 
wethouder Peter Thomas een laatste steen 
gegraveerd en daarmee een punt gezet achter 
de werkzaamheden. Ook hebben Tei en Moniek 
een kleine tentoonstelling ingericht vlak bij de 
Dame. Deze is nog te zien tot begin januari bij 
het station in Voerendaal. Deze activiteiten zijn 
vastgelegd in een kort filmpje dat u kunt vinden 
via de homepage van onze website.

\ Opnieuw uit de aarde verrezen

“Onze Dame van Voerendaal is opnieuw uit de aarde verrezen”, aldus wethouder  
Peter Thomas. Gemeente Voerendaal is trots op het prachtige kunstwerk dat Tei van Neerven  
en Moniek Bongers van Kanzie bij het station in Voerendaal hebben gecreëerd. 

\ De Dame 
 van Voerendaal

In juni van dit jaar is de aanleg van het natuurtransferium bij de Kunradersteengroeve van start 
gegaan. Het natuurtransferium en informatiepunt bij de Kunradersteengroeve zijn onderdeel 
van het Landschapspark Land van Kalk. 

In het natuurtransferium kunnen bezoekers van het Land van Kalk de auto parkeren en het gebied 
verder wandelend of fietsend verkennen (voor routes en activiteiten zie www.landvankalk.com).  
De aanleg en inrichting van het natuurtransferium zal in het eerste kwartaal van 2021 gereed zijn.  
In het naastgelegen bedrijfsgebouw van de Kunradersteengroeve komt een informatiepunt over  
de Kunradersteen en het Land van Kalk. Het project wordt gerealiseerd door gemeente Voerendaal, 
IBA Parkstad, Provincie Limburg en de Kunradersteengroeve.

\ Natuurtransferium 
 Kunradersteengroeve 

Foto: starthandeling: 
vlnr Bas Vervuurt (Kunradersteengroeve), 

Hub Hodinius (wethouder gemeente Simpelveld), 
Kerensa Kuijpers (IBA Parkstad), 

Peter Thomas (wethouder gemeente Voerendaa)l 
en afwezig: Hunbert Mackus (Provincie)

\ Startpunt Land van Kalk voor fietsers en wandelaars
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Jan Lautenslager (l) 
en Peter Schunck (r)

\ Je vertrekt niet als pelgrim, je wordt het onderweg

Heeft u al eens overwogen een pelgrimstocht te lopen? De meest bekende tochten zijn natuurlijk naar  
Santiago de Compostela en Rome. Maar u hoeft niet ver te gaan om een prachtige wandeltocht te maken  
over het pelgrimspad Via Coriovallum die aansluit op al bestaande pelgrimsroutes. Twee pelgrims en bedenkers 
van het nieuwe pad, Jan Lautenslager en Peter Schunck, vertellen er vol passie en enthousiasme meer over.

Ontstaan van een nieuw pad
Enthousiast vertellen de bedenkers van het nieuwe pelgrims- en bezinningspad Via Coriovallum over het idee en 
het ontstaan ervan. Beide heren zijn pelgrims en lopen regelmatig delen van bekende pelgrimsroutes. Peter legt uit: 
“Toen ik in 2017 een beeldje van Sint Jakobus de Meerdere (San Tiago) schonk aan de Heerlense Sint Pancratiuskerk, 
ontstond het idee om de pelgrimstraditie van Heerlen nieuw leven in te blazen. Samen met Jan hebben we een nieuwe 
route ontwikkeld die aansluit op pelgrimswegen naar Santiago de Compostela en Rome. Heerlen ligt op het kruispunt  
van de Via Belgica en de Via Traiana, het middelpunt van een rijk Romeins verleden. De nieuwe route is daarom een 
mooie aanvulling in een historierijke omgeving. Een bezinningsroute, maar ook oefentocht voor beginnende pelgrims 
voor het “echte” werk.”

Via Coriovallum
De Via Coriovallum sluit aan bij al bestaande pelgrimsroutes, namelijk de route die vanuit Aken komt en de route  
die loopt via Sittard-Geleen. Jan is er vol van: “De totale route is 80 km lang en opgedeeld in 8 trajecten. Maar je 
loopt in je eigen tempo en zo kort of lang als je zelf wilt. Het is een schitterende route door het Limburgse landschap, 
er is zoveel te zien en te beleven! Daar moet je de tijd voor nemen!” Langs de route zijn genoeg plekken waar je even 
kunt uitrusten, een hapje eten of overnachten. Vroeger overnachtten de pelgrims in abdijen, kerken of gasthuizen,  
nu zijn er vaak speciale pelgrimsherbergen. Heb je een pelgrimspaspoort? Dan kun je er goedkoop overnachten.  
De route loopt via Vijlen, Mamelis, Bocholtz, Simpelveld (bij Museum De Schat van Simpelveld is een stempelpost), 
Imstenraderbos, Heerlen, Kunrade, Klimmen, Valkenburg naar Houthem St. Gerlach en verder door Sibbe, Gulpen,  
Wittem naar Vijlen. De noordelijke variant begint in Spaubeek en gaat via Schinnen, Nuth, Hoensbroek naar Heerlen. 
In Voerendaal komt een informatiepunt bij de Kunradersteengroeve en ook hier is dan een mooie stempel te ver-
krijgen. 

Tot rust komen
Wat is er zo speciaal aan het lopen van een pelgrimstocht? “Het lopen van deze tochten geeft bevrijding, een stukje verwerking 
van gebeurtenissen in je leven”, geeft Peter aan, die zelf deze ervaring had toen zijn vrouw plotseling overleed. “Toen ik mijn 
eerste tocht liep, vanuit Heerlen over de Camino naar Santiago de Compostela, kwam ik zoveel verschillende mensen tegen, 
allemaal met hun eigen verhaal. En dat geeft verbinding, troost. Mensen uit dorpjes spreken je aan of geven je 5 euro voor een 
kaarsje in Santiago.” Zo’n tocht bewandelen helpt enorm om je hoofd leeg te maken. Jan vertelt enthousiast: “Een rugzak met 
minimale inhoudt, samen eten, slapen met 2 tot 80 man op een slaapzaal, ik had nooit gedacht dat je daar zo gelukkig mee  
kunt zijn. Onkruid wordt mooi, vogels zorgen voor muziek…wat heb je dan nog nodig?”

Waar vind ik alle informatie?
“Alle informatie over de routes, de overnachtingsmogelijkheden, de bezienswaardigheden staan op onze website,  
www.viacoriovallum.nl. Daarnaast is er ook informatie te vinden over het pelgrimspaspoort, een persoonlijke stempelkaart” 
vertelt Jan. “Op verschillende plekken zijn prachtige stempels te krijgen, een mooie verzameling, een herinnering aan  
de pelgrimstocht die je hebt afgelegd.” 

Plaquettes
Vier plaquettes met daarop zegenwensen voor  
pelgrims, gemaakt door pelgrim en amateur  
beeldend kunstenaar Willem Lenoire,  
zijn langs de route te vinden.\ Pelgrimspad    

 Via Coriovallum
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Open Club Klimmen is belangrijk voor de gemeente 
Voerendaal. Het project richt zich op de kern Klimmen  
en omstreken, maar is bedoeld voor alle inwoners van 
onze gemeente. U heeft vast en zeker veel gehoord over 
het project, maar wat is het eigenlijk? Waarom investeren 
de gemeente en andere partijen, zoals de Provincie 
Limburg, zoveel in dit project? In dit artikel geven  
we meer duidelijkheid over Open Club Klimmen. 

\ Wat is een Open Club?
De term ‘Open Club’ is bedacht door NOC*NSF.  
Het bestaat in veel verschillende vormen maar in de basis 
begint het bij samenwerkende (sport)verenigingen die meer 
doen dan het aanbieden van het reguliere sportaanbod. 
Zij vervullen ook een maatschappelijke rol en zijn actief 
voor niet-leden. Open betekent dus daadwerkelijk: voor 
iedereen. Vaak wordt in een Open Club samengewerkt 
met maatschappelijke partners, zoals zorgaanbieders of 
onderwijs, maar ook met commerciële partners zoals 
sportscholen of fysiotherapeuten. Op deze manier ontstaat 
bijvoorbeeld een schoolsportvereniging, waar na school 
gesport kan worden en kinderen hopelijk doorstromen 
naar de reguliere vereniging. Een ander voorbeeld is dat 
verenigingen gezamenlijk een programma hebben voor 
de jeugd van 6 t/m 8 jaar waarin zij in enkele weken 
verschillende sporten en culturele activiteiten leren kennen, 
zodat kinderen erachter komen wat ze leuk vinden.

\ Waarom een Open Club in Klimmen?
De gemeenschap van Klimmen, verenigingen en betrokken 
inwoners, maakten zich enkele jaren geleden zorgen over 
de toekomst van hun dorp. Ledenaantallen bij verenigingen 
liepen terug, de kern kent een sterke vergrijzing en de 
accommodaties voldoen niet meer aan de standaard. 
Ook is er een grote wens voor een modern kindcentrum 
(basisschool, peuteropvang, kinderdagopvang en BSO). 
Daarnaast zijn het huidige schoolgebouw en de gymzaal 
sterk verouderd. Dit is voor de gemeenschap in Klimmen 
reden geweest om de handen ineen te slaan. Uit onderzoek 
bleek dat er veel animo was voor een Open Club en 
meer samen te werken om uitdagingen en kansen in de 
toekomst sterker aan te kunnen. De Open Club Klimmen is 
ontstaan vanuit de uitdaging om een moderne voorziening 
voor het dorp te ontwikkelen die tegemoetkomt aan de 
wensen en behoeften van inwoners. Daarom komt er een 
multifunctioneel gebouw en sportpark voor alle inwoners 
van Klimmen en gemeente Voerendaal.

\ En, wat gaat daar dan gebeuren?
In de Open Club worden verschillende partijen 
gehuisvest. Zo kan iedereen blijven sporten op een prima 
accommodatie, kunnen de jongste burgers in Klimmen naar 
een moderne school en is er zorg om de hoek beschikbaar. 
Naast de eigen activiteiten, werken verenigingen, onderwijs, 
ondernemers en zorgaanbieders ook vooral gezamenlijk aan 
een betere toekomst. Dat vergt een behoorlijke investering 
in het multifunctionele gebouw en het sportpark. Doen we 
dat niet, dan zijn gevolgen en kosten vele malen groter dan 
de investering die nu wordt gevraagd. Open Club Klimmen 
is nodig, maar biedt ons vooral zekerheid voor de toekomst 
voor een gezond, sociaal en gelukkig Klimmen.

\ Wat is de huidige stand van zaken?
Onlangs is opdracht gegeven aan de Architectenzaak B.V. 
om het ontwerpteam te leiden dat het ontwerp van het 
gebouw en het (sport)park gaat maken. Het team van 
Architectenzaak zal op korte termijn starten met de 1e fase: 
het maken van een schetsontwerp en het voorontwerp. 
Hierbij worden de verschillende partners, omwonenden en 
inwoners van Klimmen betrokken om zo tot een gedragen 
ontwerp te komen. Deze fase loopt tot en met april 2021. 

\ Waarom is het 2e voetbalveld nog niet klaar?
Bij het zogenaamde WETRA-veld (wedstrijd-trainingsveld) 
zijn tekortkomingen geconstateerd waardoor het veld niet 
bespeelbaar is. Daardoor moeten herstelwerkzaamheden 
worden uitgevoerd. Die zijn we nu aan het voorbereiden. 
De verwachting is dat begin 2021 de herstelwerkzaamheden 
kunnen worden uitgevoerd, zodat het veld bij aanvang van 
het seizoen 2021/2022 in gebruik genomen kan worden. 
Alle ontwikkelingen en werkzaamheden vinden plaats in 
goed overleg met hoofdgebruiker VV Hellas.

\ Vragen
We kunnen ons voorstellen dat het project veel vragen 
oproept. Die beantwoorden wij uiteraard graag. Heeft u  
vragen over het project Open Club Klimmen, dan kunt u 
contact opnemen met:
• Mary van Rossenberg   
 mary.van.rossenberg@voerendaal.nl  
 of 06 – 51 22 88 32;
• Thom Zeguers   
 thom.zeguers@voerendaal.nl  
 of 06 – 57 42 05 79.  

\ Open Club Klimmen
\ Samen op weg naar een gezond, sociaal en gelukkig Klimmen

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 2021 op www.isd-kompas.nl.

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). Als u wilt overstappen naar een andere 
verzekering kan dit tot uiterlijk 31 december. Kompas is bereikbaar t/m 24 december 2020.

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.gezondverzekerd.nl/vgz en klik  
op Voerendaal. U vindt hier alle informatie over het VGZ Zuid-Limburg pakket en u kunt zich  
direct aanmelden.

\ Collectieve zorgverzekering voor mensen met een lager inkomen

\ Zuid-Limburg 
 pakket VGZ
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Een heel traject werd er doorlopen van aanmelding, doelstelling, reclame, 
stemmen winnen, bedankjes. Op haar verjaardag, oktober 2019, kwam het  
zó gehoopte telefoontje van de ANWB dat ze niet alleen de meeste stemmen  
van Limburg had ontvangen, maar zelfs van heel Néderland. Dit resulteerde  
op de 11de van de 11de 2019 in de overhandiging van die vette cheque.  
Tijdens een gezellige bijeenkomst in het Kunderhoes, met assistentie van 
het Senso-bestuur, werd alle moeite beloond. Nog voordat het geld was 
overgemaakt, zat Henny in de fietsfabriek van Raam in Varsseveld. En op  
17 december 2019 werd die mooie duofiets afgeleverd bij BikePoint van  
Alphen. Een mooier cadeau kon Henny zich niet wensen! Nú rijdt Henny  
op de duofiets in Voerendaal en omstreken rond, met gezellige maatjes  
naast haar op deze prachtige fiets! 

\ Onderweg op Oos Fietske

Stichting Senso organiseert regelmatig fietstochtjes voor ouderen in Voerendaal. Soms valt er helaas iemand  
uit door gezondheidsklachten omdat hij/zij niet meer in staat was om zelf te kunnen fietsen. Henny Moonen,  
die regelmatig met de ouderen fietst, vond dit heel verdrietig, omdat ze weet hoe belangrijk deze fietstochten  
voor veel ouderen zijn. Zo ontstond 2,5 jaar geleden bij Henny de wens voor een elektrische duofiets, zodat  
mensen die zelf niet meer kunnen fietsen tóch fietstochtjes kunnen blijven maken onder begeleiding.

Wens wordt waargemaakt
Om een duofiets te kunnen aanschaffen, ging Henny  
op zoek naar sponsoren. Ze maakte 150 flyers met de 
uitleg van haar wens en waarvoor ze donaties nodig had 
en verspreidde deze onder Voerendaalse ondernemers  
en instellingen én onder familie en vrienden.  

De donaties die ze ontving, bleken jammer genoeg  
niet het benodigde bedrag op te leveren. 

Toen viel haar oog op een artikel in de Kampioen, 
waarbij mensen met ideeën voor Samen in Actie van  
het ANWB-fonds, € 10.000,- konden winnen. 

mevr. Spatzker (l)
 en Henny Moonen (r)

Verslag Henny van een bijzonder fietstochtje

“Al vele mooie, gezellige, ontdekkende fietstochtjes onderweg te zijn geweest, maken mevrouw Spatzker en ik op 
dinsdag 3 november ook een beetje ‘n ondeugende tocht. We vertrekken al om half 10 in de morgen, beetje koud, 
ietwat mistig, maar in een heerlijk zonnetje, op weg richting Heerlen. Dat is wat mijn maatje aangeeft, wat ze graag 
zou willen. Onderweg vertelt mevrouw Spatzker over van álles, óók over die heerlijke Vietnamese loempiaatjes,  
die er vroeger op de markt aan moesten geloven, als zij de markt bezocht.  
De markt in Heerlen ligt er deze dinsdagmorgen nog rustig bij, dus dat moet te doen zijn, denk ik stiekem, altijd  
wel in voor iets geks. Dan heb ik een lekkere verrassing voor “mijn” mevrouw Spatzker, want ze is een gezellig  
mens, ze kwebbelt onderweg honderduit, ook over hele verdrietige momenten in haar 87-jarige leven. Sinds 2 jaar  
is mevrouw Spatzker blind, dus het is van belang dat ik vertel wáár we fietsen, hoe het een en ander veranderd is  
en wat er onderweg te “zien” en te ruiken valt. Dit laatste lukt haar heel goed. 

Op het moment dat ik vanuit de Oranje Nassaustraat de Bongerd op wil rijden, vertelt ze over de Pancratius kerk. 
Nou ja, die ligt pal voor ons, zeg ik en ik besluit het bergje op te trappen en stil te staan vóór de kerkdeur. Ik vertel 
wat ik doe en zie en luister naar haar mooie verhaal. Er komt een mevrouw de kerk uitgelopen en vraagt of wij naar 
binnen willen. Dat wordt moeilijk, zeg ik haar en bedank haar voor ‘t aanbod om de grote zware deuren te willen 
openen. 

Een voorbijganger wil dit wel ‘ns even voor ons fiksen, zegt hij, en maakt samen met die andere mevrouw de  
4 deuren open. En jawel hoor, wij fietsen de kerk in en tussen alle obstakels door lukt het ons, om tot aan het altaar 
te fietsen. Banden piepen over de blinkende vloeren in het gangpad, maar mevrouw Spatzker geniet met volle teugen 
van dit moment. Ik stop, stap uit en ga naast haar staan, zodat we kunnen fluisteren, want er zitten deze morgen 
toch ± 12 mensen in de banken te bidden. Onze dikke handschoenen gaan uit en we bidden samen, ondertussen 
gaan de emoties met haar aan de haal. Ik bied aan om achter in de kerk kaarsjes aan te steken. Doe jij dat maar,  
zegt ze, dan blijf ik nog even hier. Nu moeten we toch echt weer terug naar huis, zeg ik haar, en we draaien effekes 
later met piepende banden onze fiets en krijgen gelukkig ook weer hulp met het naar buiten rijden. Tot de volgende 
keer, zegt een mevrouw, die de zware deuren achter ons sluit. De loempiaatjes komen een volgende keer aan de 
beurt, denk ik dan maar....

Dit is zomaar anderhalf uur onderweg, op onze rode duofiets. Maar op deze manier zijn er al vele leuke tochtjes 
gemaakt. Soms van nog geen uurtje, waarbij mijn duo-passagier geniet en na afloop vertelt: overal te zijn geweest 
en de halve wereld te hebben gezien, dat het korte bezoekje aan de voordeur bij zoon, dochter of kleinkind zo leuk 
is, soms eventjes op een terrasje te kunnen zitten voor lekkere koffie, een bezoek aan de kapel in Winthagen op prijs 
stelt, over de vogels die men hoort in een stille omgeving, heerlijk geniet van ‘t windje door de haren, het verkeer 
ervaart dat ons voorbij rijdt, de zon in het gezicht voelt. Kortom: dit doet een mens goed, enne..........
niet alleen de bijrijder geniet!

Heeft u interesse in een fietstochtje met de duofiets?  
Neem dan contact op met Henny Moonen via  
Stichting Fietsplezier Voerendaal: 045 – 575 35 72.

\ Stichting  
 Fietsplezier 
 Voerendaal
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\ Bel de BsGW als u hulp nodig heeft bij toetsing WOZ-waarde

In de tweede helft van februari ontvangt u de 
belastingaanslag voor 2021. Dit is een gecombineerd 
aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én 
de waterschapsbelasting. Onze gemeente werkt op 
het gebied van belastingen in BsGW samen met nog 
27 andere Limburgse gemeenten en Waterschap 
Limburg. U betaalt de belastingaanslag van BsGW 
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Digitaal aanslagbiljet
Veel burgers en bedrijven ontvangen de aanslag digitaal 
omdat zij zijn aangemeld bij MijnOverheid.nl. Zij ont-
vangen géén papieren aanslagbiljet maar een bericht in 
hun e-mailbox. Wilt u voortaan uw aanslagbiljet digitaal 
ontvangen, meld u dan aan bij www.MijnOverheid.nl. 
Aanmelden is snel en eenvoudig geregeld. Om te  
registreren of in te loggen heeft u enkel uw DigiD nodig. 

Hulp bij het toetsen van de WOZ- waarde? Neem eerst 
contact op met BsGW
Als u vragen heeft over uw WOZ-waarde of twijfelt of  
de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet correct is, dan is het 
belangrijk om eerst met BsGW te bellen of een bericht 
te sturen via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. 
Gedurende de eerste weken nadat u de aanslag heeft 
ontvangen, zit een team van taxateurs klaar om u te helpen. 
Zij kunnen vaak onmiddellijk antwoord geven en zaken 
direct oplossen, zodat u geen schriftelijk bezwaar meer  
hoeft in te dienen. Deze hulp is gratis. 
Wilt u desondanks schriftelijk bezwaar indienen, doe dit  
dan binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking. 
Dit kunt u ook via uw persoonlijke pagina doen.

Hulp via een extern bureau kost geld
Particuliere externe bureaus adverteren in deze periode 
actief en roepen huiseigenaren op om via hun bureau 
bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Zij bieden u  
aan om dit gratis, namens u te doen. Voor u zijn er dan 
geen kosten aan verbonden. De gemeente is hierdoor  
echter jaarlijks veel geld kwijt. Deze kosten zullen 
uiteindelijk door de burger gedragen moeten worden.
 
Bereikbaarheid BsGW: Regel het online
Op de dagen dat de aanslagen worden bezorgd kan het 
druk zijn aan de telefoon. Komt u in de drukte van de 
telefoonlijn terecht? Bel dan op een ander tijdstip met 
BsGW. BsGW is telefonisch bereikbaar via 088-8420420  
op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur. 

Nog gemakkelijker regelt u uw persoonlijke belasting- 
zaken online via de website www.bsgw.nl. 

\ Belastingaanslagen BsGW 

\ Elektrisch installatiebedrijf

Vic van de Kuit werkte al sinds zijn stage bij dezelfde werkgever. Na 12,5 jaar in loondienst gewerkt te hebben, 
besloot hij in 2020 zijn eigen bedrijf te beginnen in de elektro.

Ondernemerschap
Dat ondernemerschap soms aanstekelijk werkt bewijst 
dit stel. Nadat Kim Hoppermann (een van de eigenaren 
van Studio MeKi in Voerendaal) en Vic van de Kuit hun 
zoontje kregen, was de tijd rijp om binnen het gezin nog 
een tweede bedrijf te beginnen. Extra spannend ten tijde 
van corona, maar geen reden tot twijfel. Het werk in de 
elektrotechnische branche is er gelukkig nog volop en  
zelfs in de korte tijd dat Vic eigen baas is, voelt het  
meteen goed en al gauw ‘normaal’. Vrijwel direct kon  
hij voor een aantal klanten aan de slag. Met een 
herkenbaar beletterde bus gaat hij op weg. 

Al langer voelde Vic dat hij meer wilde en zaken op 
zijn eigen manier wilde regelen. Het idee om een eigen 
bedrijf te starten was geboren. Langzaam begonnen de 
voorbereidingen. Zijn vader was altijd heel handig en 
leerde hem veel. Helaas heeft hij de start van het bedrijf 
niet meer mogen meemaken, maar van boven lacht hij 
zijn zoon zeker toe. In de toekomst zal VDK Techniek 
meegroeien met de vraag van de klant. Afwisselend,  
want geen situatie in of vraag over een huis, is gelijk. 

Diensten
Sinds 1 november is VDK Techniek een feit. Zelf  
afspraken plannen en de vrijheid van werkzaamheden 
kiezen, bevallen goed. U kunt bij Vic terecht voor de 
verbouw, renovatie, aanbouw en het verduurzamen van 
elektrische installaties. Van stopcontacten bijmaken tot 
domotica, van kappen, frezen, draden trekken, afmonteren 
tot advies en intelligente huizen. Automatiseren van 
processen in en om uw woning, voor elk budget.  
De installatie, aanleg en controle van al uw elektrische 
apparaten in huis. Op basis van een uurtarief of een 
vrijblijvende offerte. VDK techniek is werkzaam voor de 
particuliere en zakelijke markt. Soms als (tussen)schakel 
in het proces van vernieuwing en verandering. Soms als 
aanvang. Onder andere bij het verduurzamen van uw 
woning met zonnepanelen, waarbij Vic zorgdraagt voor 
het hele traject. Van advies tot aan de verbinding met de 
meterkast en de omvormer. Maar denk naast verwarmen 
ook aan verlichting, koken en elektra. Alle ruimtes in  
uw huis hebben wel iets met elektrische installaties.

www.vdktechniek.com

\ VDK Techniek
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Gemeente Voerendaal, zintuigenprikkelend...

Wat gaan we doen met de feestdagen? Dit jaar een veel voorkomende vraag. Terwijl we allemaal zo toe zijn aan  
nabijheid, samen en vieren, zal het anders gaan. Met de nog steeds geldende maatregelen vraagt het om meer 
creativiteit. Stuur weer eens een ‘ouderwets’ kerstkaartje. Maak een wandelafspraak, eventueel aangevuld met  
lekkers voor onderweg. Bestel hetzelfde eten voor iedereen en geniet toch samen via beeldbellen. Kunnen we 
zondag 27 december niet officieel omdopen tot derde kerstdag? Een dagje extra om uw naasten toch te ont- 
moeten, mij lijkt het een prima idee. 

2020, een jaar waarin terugblikken en vooruitkijken nog meer lading krijgt. Misschien speelde uw eigen gezondheid 
een grote rol of kreeg een dierbare met het virus te maken. Kon u uw bedrijfsactiviteiten nog maar deels of helemaal 
niet meer uitvoeren. Stof tot nadenken en soms grote zorgen. Al bracht de andere blik op de wereld soms ook 
lichtjes. We ontdekten onze mooie gemeente nog meer qua natuur en omgeving. Genoten ook hier en daar van 
het gedwongen afremmen. Pakten zaken anders aan, dachten om en kwamen op weer andere initiatieven uit. 
Verenigingen, ondernemers, de gemeente en haar inwoners, ieder op zijn eigen manier. Oog voor elkaar en hoop  
voor de toekomst. #voerendaalsamensterk, juist nu. 

Rest mij niks anders u feestelijke geluksdagen te wensen en graag tot volgend jaar. Waar we elkaar hopelijk weer  
snel kunnen zien en vasthouden.

Voerendaal, genoeg te beleven, genoeg te ontdekken! 

Judith Eurlings / Query Design

/ Column

\ FBLS Wedding
 en Events

\ Mandy Meys neemt weddingplanner stokje over 

Ervaren weddingplanner draagt Fabuloes weddings over aan Mandy Meys, een jonge, ambitieuze ondernemer  
uit Ransdaal. Een mooi voorbeeld van ondernemerschap, lef en ambitie.

Overname
Al 11 jaar staat Loes Heijmans-Beek uit Ittervoort bekend 
als Fabuloes, dé weddingplanner voor iedereen die wil 
trouwen in Limburg. Nu Loes andere ambities heeft 
gekregen is het tijd om het stokje over te dragen aan de 
nieuwe ondernemersgeneratie. Vanaf 1 september 2020 
zet de 26-jarige Mandy Meys uit Ransdaal Fabuloes 
Weddings voort onder de naam FBLS weddings & events, 
met dezelfde droom en ambitie waarmee Loes ooit is 
begonnen.

Fabuloes Weddings werd in 2009 opgericht. Wedding-
plannen stond toen, zeker in Limburg, nog in de kinder-
schoenen. Al snel wist Loes de glooiende Limburgse 
landschappen te vermarkten binnen de Nederlandse 
trouwbranche. Bruidsparen uit heel het land en zelfs  
van Australië tot Amerika toe wisten hun weg naar  
het zuiden van Nederland te vinden. In 2015 klopte 
Mandy Meys bij Loes aan voor een stage bij Fabuloes  
voor haar opleiding Facility Management bij Zuyd 
Hogeschool. Er ontstond direct een bijzondere klik  
tussen de twee ondernemers en Mandy heeft Loes de 
afgelopen jaren dan ook meerdere malen geassisteerd bij 
enkele prachtige bruiloften in en rondom Limburg. Loes 
hoefde dan ook niet lang na te denken over haar opvolging 
bij een van de langstlopende weddingplanner bedrijven in 
Nederland. 

Eigen motto
Your story, my ambition. Het motto van de onderneming 
die Mandy in 2019 startte onder haar eigen naam 

Mandy Meys. Storytelling als basis voor een bruiloft, 
zakelijk evenement of marketing campagne. Drie takken 
van sport, die samenkomen in een persoon. Zeker in de 
bijzondere corona tijd waarin we ons bevinden, getuigt 
het van ondernemerschap en lef om daarnaast ook een 
‘Ja, ik wil’ tot bedrijfsovername te geven. Met een geheel 
coronaproof bruiloft - in het Veldkas pop-up restaurant 
- achter de rug, ziet ze het komend jaar rooskleurig 
tegemoet. Met bruiloften die zijn uitgesteld, maar waar-
van de ceremonies in 2021 zeker doorgaan en nieuwe 
aanvragen die op stapel staan. Alles met omdenken tot het 
laatste moment, als nieuwe maatstaf. Van adviesgesprek tot 
inspiratiebron voor bruidspaar en leverancier. Van planner 
tot uitvoerder. Als echte Limburgse de bruidsparen uit-
dagen tot een uniek, intiem en als het moet 1,5 meter 
concept in de heuvellandschappen. Altijd anders, altijd  
op maat, altijd creatief. 

En alsof dat nog niet genoeg is, werkt Mandy samen  
met Camille Oostwegel aan een alternatieve bruidsbeurs. 
Een nieuwe beursvorm waarbij leveranciers, locaties, 
fotografen en weddingplanners zich van hun beste kant 
kunnen laten zien en samen naar mogelijkheden kijken. 
Samen de branche weer toekomst geven. Opstaan na een 
jaar van stilte. Ambitie, creativiteit en een nieuwe draai  
als uitgangspunt. Met andere woorden FBLS by Mandy.

www.fblsweddings.com
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\ 25 jaar het mooiste van iemand maken 

Op 2 januari 1996 opende Nicole van Eck in haar eentje, met drie spiegels langs de wand, haar eigen kapsalon aan 
het Kerkplein 69. Na een bewogen corona jaar, gaat ze 2021 lachend tegemoet en viert ze haar 25-jarig jubileum 
samen met haar collega Petra Wenschot.

Petra Wenschot (l)
en Nicole van Eck (r)

Specialiteiten en verzorgingsproducten
Al vanaf de eerste dag, nu inmiddels bijna 25 jaar geleden, 
stond de telefoon roodgloeiend. In 2020 beleefde Nicole 
dat gevoel opnieuw, toen de corona maatregelen het 
toelieten dat de kapperszaak weer open mocht na zoveel 
weken gesloten te zijn. De mensen konden niet wachten 
hun haren weer verzorgd te krijgen. Destijds draaide 
Nicole de eerste vier maanden alleen, met af en toe hulp 
van haar man. Door de jaren heen zijn een aantal dames 
als kapster werkzaam in de kapsalon, maar Petra Wenschot 
kwam in 1998 als stagiaire binnen en bleef. De dames 
genieten van de verhalen van de mensen en de band die ze 
met hun klanten hebben. Kapper zijn werd een manier van 
leven. 

Persoonlijke aandacht
Nicowa Kappers streeft met een team van twee vaste 
kapsters naar kwaliteit en persoonlijke aandacht. 
Vertrouwde producten, klantvriendelijkheid en perfectie 
geven hun klanten de juiste verzorging die ze als uniek 
persoon verdienen. U kunt er terecht voor knippen, 
kleuren en krullen. Voor dames, heren en kinderen. 
Daarnaast zijn de dames gespecialiseerd in bruidskapsels 
en visagie. Als u voor een bruidskapsel bij Nicowa Kappers 
aanklopt willen Nicole en Petra u graag wat beter leren 
kennen. Ze willen weten voor welke trouwjurk u gekozen 
heeft en wat voor een type persoon u bent. Dit alles om 
een passend kapsel voor u te kunnen bedenken. De bruid 
krijgt veel persoonlijke aandacht die terug te zien is in het 

eindresultaat. Maar ook als u van plan bent over de catwalk 
te gaan lopen, een feest, gala of communie gepland heeft. 
Naast een perfect kapsel verzorgen de dames met liefde 
ook uw make-up.

Van begin af aan is Nicowa Kappers een moderne kapper 
geweest. Nieuwsgierig naar vernieuwing. Geprikkeld 
en uitgedaagd door de leveranciers van hun (haar)
verzorgingsproducten. Met Fudge, Lanza, Olaplex, 
Curlscontrol en Make-up Studio aan hun zijde volgen ze 
de laatste trends op de voet en creëren ze de stijl die bij u 
past. Met stiekem een voorliefde voor metamorfoses. 

Corona en nu verder
2020, een bewogen jaar. Een understatement. Van een 
volle agenda naar niks meer. Een donderwolk die steeds 
verdere gevolgen had. Toen de deuren eenmaal gesloten 
waren wandelde Nicole veel en al snel spraken ze af om 
toch een paar dagen per week naar de kapsalon te komen. 
Vertrouwen dat het goed ging komen volgde. Ze poetsten, 
deden yoga samen, praatten en vergaderden online met 
hun leveranciers. Nicole vervulde haar wens krullen 
specialist te worden en besloot een hondje aan te schaffen. 
En zo bracht corona naast verwarring en frustratie ook 
een heldere terug- en vooruitblik. 25 jaar het mooiste van 
iemand maken tot kunst verheven. Mensen laten fonkelen 
als beroep. 

www.nicowakappers.n

\ Nicowa
 Kappersin corona tijd

\ Creatieve oplossingen
\ Stuur een #voerendaalsamensterk kaartje! 

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Voerendaal steekt u graag  
een hartje onder de riem! Om die reden is er een doorstuurkaart ontwikkeld die u aan  
kunt vragen voor iemand anders. Stuur een email naar Margreeth.v.d.Heijde@voerendaal.nl 
en vraag de kaart aan. Deze kaart wordt vervolgens, naar u of naar degene waarvan u denkt 
dat hij/zij een hartje onder de riem kan gebruiken, opgestuurd. Laten we samen hoop en 
aandacht delen via #voerendaalsamensterk. 

\ Kerstconcert Fanfare St. Cecilia Ubachsberg

Om de kinderen in kerstsfeer te laten komen bedacht het jeugdensemble 
van fanfare St. Cecilia Ubachsberg een mooi idee. De fanfare nodigde alle 
kinderen in basisschoolleeftijd uit om deel te nemen aan het kerstconcert. 
Ieder kind dat een instrument speelt, welk instrument dan ook, was welkom 
om mee te doen. En ook kinderen die graag kerstliedjes zingen of mee willen 
doen met slagwerk waren van harte welkom. Het koor en het jeugdensemble 
repeteerden twee keer apart en een keer samen. Op 17 december om 17.00 
uur wordt een livestream concert gegeven dat gevolgd (en teruggekeken) kan 
worden op de Facebookpagina van de fanfare. Op 24 december vindt er geen 
kerstviering plaats, maar zijn de deuren wel open om een kaarsje aan te steken 
en de kerststal te bekijken. De kinderen spelen het kerstconcert dan nogmaals 
van 17.30 – 18.00 uur. In de kerk mogen maar dertig personen tegelijkertijd 
binnen zijn, waarop door het kerkbestuur toezicht wordt gehouden.

\ SinterSoos Sociëteit Voerendaal

Omdat er dit jaar geen live bijeenkomsten meer konden plaatsvinden, 
bedacht het bestuur van de Sociëteit Voerendaal een ludieke SinterSoos 
actie voor haar deelnemers. Ze stuurden per post een kleine attentie ter 
waarde van 20,- euro, waar iedereen zelf iets voor mag uitzoeken! De 
tegoedbon is voor de feestdagen te besteden bij een van de deelnemende 
ondernemers van de Sociëteit Voerendaal. Wederom een mooi voorbeeld van 
#voerendaalsamensterk.

\ Streetfood by De Leuf

Tijdens de saaie, donkere sluitingsweken brengt team De Leuf de mooiste smaken 
van de Zuidoost-Aziatische keuken naar u toe. Robin en Thijs nemen u mee naar 
de uitbundige smaken, geuren en kleuren die ze tijdens hun culinaire trip door Azië 
ontdekten... De streetfoodbox kost €42,50 per persoon en is via www.deleuf.nl te 
bestellen. Alle gerechtjes zijn klaar en voorbereid, u heeft enkel een magnetron of 
pan en een oven nodig om een aantal gerechten op te warmen. Uiteraard is er ook 
een selectie van mooie wijnen gemaakt om het menu compleet te maken!

\ Bernardushoeve wandelingen to go pakketje

Heerlijk wandelen door ons mooie Voerendaal combineren met wat lekkers to go? Bij Herberg  
de Bernardushoeve liggen de Route des Vins Ubachsberg of Winthagen, en andere wandelingen,  
voor u klaar. Vijf wandelingen met diverse afstanden. De Bernardushoeve voegt daar een mobiel  
kaas- of vleesplankje aan toe, voor onderweg. Uiteraard aan te vullen met koffie, thee, glühwein,  
chocomelk, en speciale biertjes, soepen en warme gerechten. En alsof dat allemaal nog niet creatief  
genoeg is brengen ze met Kerstmis en in de kerstvakantie ‘Kerstdiners op het vuistje’! 
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\ Nieuwe datum: zaterdag 17 april 2021

Door de corona maatregelen moest uiteraard ook dit festival van datum veranderen. Omdat duurzaamheid 
hoog op de agenda staat van onze gemeente werd uitstel gelukkig geen afstel en is de nieuwe datum bekend. 
Gemeente Voerendaal wil op een laagdrempelige manier oproepen tot ‘wat doe jij?’ en hierin zelf een aantal 
voorbeelden geven.

Duurzaamheid
Het klimaat verandert, dat staat vast. De komende decennia worden toenemende zware buien en langere droogte-
perioden verwacht. Samen met waterschap, provincie en rijk hebben gemeenten een belangrijke opgave op het  
gebied van water (verdroging, vernatting), hittestress en biodiversiteit. Samen staan zij aan de lat om de gevolgen  
van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken en erop te anticiperen. Ook voor Voerendaal brengt dit grote 
opgaven met zich mee, op allerlei vlakken.

De energietransitie fungeert als vliegwiel voor een aantrekkelijke kern. Kenmerkend voor de opwekking van duurzame 
energievormen is namelijk dat deze overal ter wereld beschikbaar zijn, wat leidt tot een meer lokale energievoorziening. 
Deze transitie is geen stip op de horizon, maar is al in uitvoering. Actoren zijn vooral burgers en consumenten, al dan  
niet verenigd in (energie) coöperaties of andere samenwerkingsverbanden. Daarom ondersteunt de gemeente de 
ontwikkeling van energiecoöperaties in Voerendaal: zij dragen bij aan de ambitie van ‘Voerendaal 2040 energieneutraal’. 
Daarnaast is er een duurzaamheidsfonds ter ondersteuning van kleinschalige duurzaamheid bevorderende initiatieven  
en werkt de gemeente actief aan het verduurzamen van gemeentelijke eigendommen, zoals gebouwen, het wagenpark  
en de openbare verlichting. 

Duurzaamheidsfestival
Op zaterdag 17 april is gemeente Voerendaal van plan om een Duurzaamheidsfestival te organiseren. Een gezellig 
laagdrempelig festival tussen 11.00 en 17.00 uur rond de vijvers bij Furenthela in Voerendaal. Het thema is duurzaam-
heid, in de breedste zin van het woord. Een festival met informatiestandjes, activiteiten voor jong en oud, een muzikaal 
programma en veel informatie. Duurzame voorbeelden van inwoners, ondernemers en gemeente, met onder andere 
informatie over zonnepanelen, oplaadpunten, voedsel, afval, energie opwekken, streekproducten, water, een ideeënbox 
met mooie prijzen, ecars/ebikes en educatie. “Een festival om energie van te krijgen!” aldus wethouder Ruud Braun.

Online magazine
Ter aanvulling wordt er ook een online magazine gemaakt waarbij er allerlei partijen binnen dit thema aan het woord 
komen. Drie films ‘Voerendaal Buitengewoon Duurzaam’ met inspirerende voorbeelden van inwoners, ondernemers  
en de gemeente zelf. Kom meer te weten over de WoonWijzerWinkel, de campagne Waterklaar, de duurzame webwinkel 
Gaiagoods, het afvalidee van Fenne, energiecorporaties of over het Zonnepanelenproject Parkstad. Een prikbord 
gevuld met allerlei initiatieven om ons heen, klein en groot, ook buiten Voerendaal. Het Bomenplan van de provincie 
Limburg, de Doe FF lokaal bedrijvenwijzer, de energieambities van PALET of de duurzame wijn van Landgoed Overst 
Voerendaal. En meer richting april de standhouders lijst en het programma van het festival. U kunt het online magazine 
lezen via deze link: www.voerendaal.nl/buitengewoonduurzaam.html.

Heeft u ook interesse om tijdens het Duurzaamheidsfestival deel te nemen met een standje (25,- euro ex btw)?  
Of heeft u een idee voor de ideeënbox of wilt u een mooi initiatief melden? Stuur een email naar info@euregiobizz.tv. 

\ Duurzaamheidsfestival

\ Evenementen\ Bestuur32 33



Rondrijden
Harrie Bos was maar liefst 43 jaar werkzaam bij zijn 
eerste werkgever Citroën. Hij begon als automonteur 
en groeide door naar de receptie en de verkoop. Met 
de nodige jaren ervaring ging hij in 2009 in de VUT. 
Maar stilzitten was niks voor hem. Hij begon met  
het werk in de tuin, maar al gauw wilde hij wat anders. 
Hij stuitte op een advertentie met de vraag naar 
chauffeurs voor de Wensbus. Een streekbus ‘naar wens’ 
in de buitenwijken van Hoensbroek, Weustenrade, 
Retersbeek en een gedeelte van Ten Esschen. 
Aangezien hij graag achter het stuur zit, paste  
deze ‘vacature’ perfect. Hij reageerde erop en reed  
de mensen met plezier in de bus rond. Op een  
gegeven moment hield de dienst van de Wensbus  
op en daarmee ook Harrie’s vrijwilligerswerk. 

In vergaderingen met gemeente Voerendaal, over 
de eventuele doorgang van de Wensbus, was Harrie 
in contact gekomen met Josien Tillmanns van de 
Burgerij. Zij nam contact met Harrie op en vroeg 
hem vrijwilligerswerk in Voerendaal te komen doen. 
Nu ongeveer drie jaar geleden. Ze begonnen met 
een kleine bus voor het vervoer van de mensen van 
thuis naar de Burgerij locaties. Later kwam daar de 
BoodschappenBus bij en werd besloten ook een 
grotere bus aan te schaffen. Het verleden van Harrie 
kwam hierbij uiteraard goed van pas en in samenspraak 
werd gekeken naar de beste optie. Mensen die nog 
redelijk ter been zijn kunnen in de kleinere bus mee, 
mensen die wat meer moeite hebben met lopen, in 
de grotere. Deze grotere bus is verlengd en verhoogd 
voor een makkelijke instap. Harrie werd een van de 
chauffeurs van de grotere bus.

BuurtBus en BoodschappenBus
De BuurtBus en BoodschappenBus hebben een 
druk programma en zijn bijna elke dag van de week 
onderweg. Voor corona, werden de mensen voor de 
BoodschappenBus thuis opgehaald om samen 

boodschappen te gaan doen. Een heerlijk uitje, met 
een stukje vlaai en koffie bij de Plus en Jan Linders 
toe. Zelf je boodschappen uitzoeken, even het huis uit, 
contacten leggen en een praatje maken, zijn van grote 
waarde voor de mensen op leeftijd. Harrie lacht als hij 
denkt aan het gekakel van jewelste in de bus. Naast 
het chauffeur zijn heeft Harrie ook een coördinerende 
rol, waarbij hij bijhoudt wie in een bepaalde week 
allemaal met de bus meegaat. Per week gingen er - 
voor corona - rond de 65 mensen mee, in de leeftijd 
van 30 tot 102 jaar. De jongere mensen zijn de gasten 
van de TaalClub. Het team rond de BuurtBus en 
BoodschappenBus telt rond de 20 personen, waarbij 
er nog altijd chauffeurs bij kunnen, want Harrie is ook 
nog eens de vliegende kiep als iemand verhinderd is.

Zelf aan de slag als vrijwilliger bij  
een van de Burgerijen in Voerendaal?  
Aanmelden kan via Koen Smeets,  
via koensmeets@voerendaal.nl of  
telefonisch 06 - 34 33 45 52. 

 \ Vrijwilliger
 aan het woord: 
 Harrie
 Bos

\ Coördinator en chauffeur van de BuurtBus

Voor de in Retersbeek geboren en getogen  
Harrie Bos is ‘vervoer’ de rode draad in zijn leven. 
Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest bij Citroën, 
werd hij een van de chauffeurs van de Wensbus. 
Inmiddels is hij chauffeur en coördinator van  
de BuurtBus van de Burgerij.

\ Pizza’s, vlees- en visschotels, pasta’s, broodjes en nog veel meer!

Al verwijst de naam ‘La Primavera’ naar een bekend schilderij van de kunstschilder Botticelli, in Voerendaal  
verwijst het naar het nieuwe restaurant aan het Kerkplein. De uit Egypte afkomstige Abdullah Ahmed vormde  
het Alka Parket pand om tot steakhouse en opende in augustus van dit jaar zijn nieuwe zaak.

\ Steakhouse 
 La Primavera

Een eigen restaurant 
Abdullah woont sinds 1993 in Nederland en spreekt 
de taal goed. In die tijd was het nog makkelijk om 
naar Nederland te emigreren. Een ticket en een visum 
waren voldoende. In Egypte heerste ongelijkheid en 
werkeloosheid en Europa trok. Aangezien Amsterdam 
het meest bekend in de oren klonk begon het nieuwe 
leven van Abdullah daar, met afwassen in de horeca. 
Daar hoefde hij nog geen Nederlands voor te spreken. 
Vele baantjes volgden. In de haven, in restaurants en 
bij de bloemenveiling. Allemaal eerlijk werk om een 
bestaansrecht op te bouwen. Het werken in de horeca  
lag hem het meest en na een tijdje hoorde hij van een  
zaak ter overname in Vlijmen (Brabant). Abdullah kon  
het pand en het bedrijf huren en ging aan de slag om  
van ‘Alexandria’ aan de Hoofdstraat weer een succes te 
maken. Toen zich echter de kans voordeed om een  
bedrijf in Kerkrade te kopen, vertrok hij naar Limburg. 
Door ziekte in zijn familie moest hij na een paar jaar  
de deuren sluiten. 

Vorig jaar werd hij door een vriend gewezen op het 
pand in Voerendaal. De tijd was rijp om op eigen benen 
een geheel nieuwe zaak te starten. Eind 2019 kreeg hij 
de sleutel. De grootste uitdaging was om een horeca 
bestemming op het pand vergund te krijgen. Dat lukte  
in februari. Vervolgens toverde hij de parket etalage  
om tot restaurant. 

Plaatste een keuken en alle benodigdheden van dien. 
Jammer genoeg gooide Corona ook hier roet in het 
eten, maar in augustus kon hij toch de deuren openen. 
Een droom die uitkwam. Al was het zes weken later dan 
gepland. Inmiddels werken ook zijn vrouw en zoon in  
de zaak mee en heeft Abdullah een team van vrienden, 
die hij onderweg in zijn leven ontmoette, tot keukenteam 
gevormd.

De gerechten
Shoarma, döner kebab, taco, gyros en souflaki. Het staat  
allemaal op de kaart. Met als specialiteit de Mixgrill  
La Primavera. 36 verschillende pizza’s, 9 pasta’s, salades, 
broodjes, soepen, vlees- en visschotels. Allemaal even  
goed verzorgd. Door ook het afhaalconcept toe te passen, 
kon Abdullah open blijven tijdens de tweede corona 
golf. De gele lijnen leiden u naar de kassa om veilig uw 
gerechten te bestellen. Al kan dat ook online. Abdullah  
en zijn team heten u meer dan welkom om hun gerechten 
te komen proeven. Er zit zeker wat lekkers voor iedereen 
bij. 

Het restaurant is geopend van dinsdag t/m zondag van  
16.00 – 23.00 uur. Helaas door de COVID maatregelen 
op dit moment niet voor een reservering in het restaurant, 
maar wel voor afhaal- en bezorggerechten. 

Zie www.steakhouse-la-primavera.nl.
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\ Medische  
 meerkosten

Gemeente Voerendaal is dit jaar begonnen met het 
opstellen van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan.  
Met ondersteuning van adviesbureau Grenspaal 12 
wordt samen met diverse partners zoals ondernemers,  
burgers en andere belanghebbenden gewerkt aan een 
nieuw mobiliteitsplan op het gebied van verkeer en  
vervoer. Het resultaat is een actiegericht uitvoerings-
programma aan de hand van actuele en relevante 
thema’s, wat aan de ene kant voor optimale verkeers-
stromen zorgt en aan de andere kant zorgt voor het 
behoud van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in  
de kernen. 

Wethouder Pierre Verbraak: “Er wordt veel geklaagd 
over het verkeer. Met name de drukte en te hoge snel-
heden zorgen voor een inbreuk op de leefbaarheid. 
Alhoewel ik niet de illusie heb dat met dit plan alle 
problemen worden opgelost, wil dit plan ervoor zorgen 
dat de leefbaarheid stevig verbeterd wordt”.

Resultaten van de onderzoeken
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het in kaart 
brengen van het huidige beeld op het gebied van verkeer  
en vervoer in de gemeente Voerendaal. De onderzoeken die 
uitgevoerd zijn bestonden uit de volgende drie onderdelen:
•  Onderdeel 1 bestond uit het uitvoeren van een bureau-

studie en ophalen van informatie bij diverse stakeholders.  
Onder andere Arriva, de Fietsersbond, LLTB en VVN,  
maar ook Provincie Limburg en aangrenzende gemeenten,  
hebben tijdens een overleg hun kennis en inzichten 
gedeeld.

•  Onderdeel 2 bestond uit het objectief vaststellen van 
feitelijkheden en resultaten. Deze werden vastgesteld 
door het uitvoeren van verkeerstellingen, buurtschouwen 
en metingen op een veertigtal locaties in de gemeente.

•  Onderdeel 3 bestond uit het ophalen van informatie  
bij bewoners. Hiervoor werden vier inloopavonden  
bij de Burgerijen georganiseerd, waar een groot aantal 
bewoners en ondernemers hun inzichten, suggesties  
of inhoudelijke vragen hebbben gedeeld. Dit alles  
leverde veel nuttige en inhoudelijke informatie op. 

Samenvattend zijn in de onderzoeks- en analysefase onder 
andere de volgende inzichten verkregen:
•  Snelheid: Naar aanleiding van de verkeerstellingen is 

voornamelijk een te hoge snelheid geconstateerd binnen  
de 30 km/uur zones. 

•  Sluipverkeer: Bewoners gaven aan dat er op een aantal 
locaties sprake is van veel sluipverkeer. Hier hebben we  
nu meer inzicht in.

•  Verkeersstromen: Gekeken naar de verschillende 
verkeersstromen concluderen we dat inwoners het gevoel 
hebben dat er teveel landbouwverkeer gebruik maakt 
van de van oudsher doorgaande wegen. Daarnaast geeft 
een groot aantal bewoners aan zich als fietser onveilig 
te voelen vanwege de combinatie met andere (zware) 
verkeersstromen.

•  Weginrichting: Er werden meerdere opmerkingen 
geplaatst over de weginrichting van diverse wegen. 
Volgens omwonenden nodigt met name de weginrichting 
uit tot hoge rijsnelheden, voornamelijk op diverse wegen 
binnen de 30 km/uur zones.

•  Parkeren: Tot slot is het parkeren van voertuigen op het 
trottoir door bewoners uit meerdere kernen benoemd  
als knelpunt, met als gevolg dat voetgangers of minder-
validen over de weg moeten lopen.

Hoe verder?
De komende maanden worden deze inzichten nader 
uitgewerkt en de speerpunten benoemd. Dit alles moet 
leiden tot het inzicht hoe een robuust wegennet eruit moet 
zien en wat ervoor nodig is om dit mogelijk te maken.  
Via een meerjarenplan wordt duidelijk wat er te doen  
staat voor wat betreft nadere uitwerking, tijdsplanning,  
nadere onderzoeken en projecten die opgepakt moeten 
worden. Het is de bedoeling om de eindrapportage van  
het Mobiliteitsplan half maart te laten vaststellen door  
de gemeenteraad.

Heeft u interesse in de gedetailleerde resultaten van de 
onderzoeken in uw wijk of straat, dan kunt u hiervoor  
het contactformulier invullen via www.gp12.nl/contact/.
Namens de gemeente en het team van Grenspaal 12 willen 
wij iedereen die een bijdrage geleverd heeft bedanken  
voor de medewerking aan dit project.

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 of de bijzondere bijstand. De hoogte van de tegemoetkoming is dit 
jaar € 125.

Wie komt in aanmerking?
De regeling is bedoeld voor inwoners van Voerendaal die aan de volgende drie voorwaarden 
voldoen:
• een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm
•  een beperking, chronische ziekte of psychisch/psychosociaal probleem met als gevolg 

daarvan extra zorgkosten 
•  in 2018 en 2019 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 2021. 

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. 
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 2020 nog geen aanvraagformulier ontvangen? Bel dan  
met een van de Zorg Participatiecoaches van Kompas, telefoonnummer 088 - 450 21 88.  
Denkt u eraan het formulier met bewijsstukken voor 1 maart 2021 in te leveren bij  
Kompas.

\ Tegemoetkoming voor mensen die extra kosten hebben vanwege ziekte of beperking 

\ Nieuw 
 mobiliteitsplan

\ Verbetering van de leefbaarheid en veiligheid binnen de kernen

Wethouder Pierre Verbraak (l), 
Nordine Bouchiba en Kevin van Megen (Grenspaal 12), 
Chris Heil met bewoners
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Voor u ligt de 40e editie van het Voerendaal Magazine. Een mooi moment om aan u als lezer uw mening te vragen 
over het magazine. In een korte enquête vragen we informatie over de layout en de inhoud. 

Bent u tevreden over het magazine? Leest u het nooit of altijd? Welke onderwerpen mist u? Wat vindt u van de vormgeving? 
Geef uw mening via een enquête zodat we het magazine nog meer naar uw zin kunnen maken. U kunt de enquête invullen 
en opsturen naar Gemeente Voerendaal, Margreeth van der Heijde, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal of digitaal via een 
link die u op onze website kunt vinden onder het kopje Over Voerendaal/Over de gemeente/Voerendaal Magazine.

Alvast hartelijk dank voor het delen van uw mening!

Bezorgers gezocht
Het Voerendaal magazine is afgelopen jaren huis-aan-huis bezorgd. Op dit moment worden magazines door de verspreiders 
toegevoegd aan folderpakketten. Dat betekent dat veel inwoners het magazine niet bezorgd krijgen. We zijn daarom op zoek 
naar een oplossing. Een mogelijke oplossing is dat verenigingen of inwoners in onze kernen de bezorging op zich nemen. 
Het magazine wordt 3x per jaar verspreid. Heeft u als vereniging of inwoner interesse in het bezorgen van het magazine? 
Neem dan contact op met Margreeth van der Heijde via margreeth.van.der.heijde@voerendaal.nl.

Wat vindt u van het Voerendaal Magazine? 

\ 40e Voerendaal Magazine

1.  Leest u het Voerendaal Magazine? 
	 Altijd (ga naar vraag 3) 
	 Soms (ga naar vraag 2) 
	 Nooit (ga naar vraag 2) 

2. Waarom leest u het Voerendaal Magazine soms  
 of helemaal niet? 
	 Onderwerpen zijn niet interessant 
		Teksten zijn te ingewikkeld 
	 Artikelen zijn te lang 
	 Geen tijd om te lezen 
	  Ik heb geen behoefte aan informatie over  

de gemeente 
	 Ik ontvang het magazine niet 
	 Anders, namelijk... 

  
 

3. Wat vindt u van het Voerendaal Magazine? 
	 Prima zoals het is (ga naar vraag 6) 
	 Goed, maar verbeteringen zijn nodig 
	 Redelijk 
	 Slecht 
	 Niet van toepassing 
	 Anders, namelijk... 

  

4. U bent niet tevreden over het Magazine.  
 Kunt u aangeven welke verbeteringen nodig  
 zijn zodat u wel tevreden bent? 
	  Minder informatie plaatsen over gemeentelijke 

projecten 
	 Meer inwoners aan bod laten komen 
	 Meer foto’s plaatsen 
	 Meer verenigingen aan bod laten komen 
	 Minder ingewikkeld taalgebruik gebruiken 
	 Anders, namelijk... 

   

5. Ik mis de volgende onderwerpen 

  

  

  

6. Wat vindt u van de vormgeving van het Voerendaal
 Magazine? Vorm/grootte/materiaal/layout artikelen 
	  Prima zoals het is 
	  Te dure/glossy uitstraling 
	  Mijn voorkeur gaat uit naar een krantje ipv een 

magazine 
	  Te klein lettertype 
	  Moeilijk leesbaar door kleurgebruik 
	  Anders, namelijk... 

 

✃

\ Samen voor de toekomst van het dorp 

Ransdaal is een van de vijf kernen van Voerendaal. De kern heeft bloeiende verenigingen en fijne 
mensen. Samen hebben ze in Ransdaal al heel wat voor elkaar gekregen: de kerk, de school, ’t Wouves, 
het vernieuwde Dorpsplein en drie pleintjes langs de Ransdalerstraat. En dankzij de samenwerking  
tussen verenigingen en inwoners hebben ze ook mooie tradities zoals de processie, Ranzel Oape  
en het Weiefies!

Samen sterk
Om Ransdaal ook in de toekomst zo ‘rijk’ en levendig te houden, zullen de inwoners zich samen moeten 
blijven inzetten. Anders verdwijnen er belangrijke voorzieningen die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van 
Ransdaal en dus ook aan de waarde en de verkoopbaarheid van woningen. Een groep inwoners heeft om 
die reden het initiatief genomen om de levendigheid van Ransdaal te ondersteunen en te werken aan het 
voorzieningenniveau.
Om samen sterk te staan is Ransdaal Voor Elkaar opgericht. Alle inwoners van Ransdaal zijn van harte  
welkom om lid te worden. Op die manier kunt u meewerken aan en meepraten over de toekomst van het  
dorp. Ransdaal Voor Elkaar spant zich in om met, voor en door de leden zaken voor elkaar te krijgen. 

De urgentie van het oprichten van de coöperatie ontstond toen de supermarkt begin 2016 gesloten werd.  
De inspanningen waren er toen vooral op gericht om een nieuwe winkel in Ransdaal te krijgen. Een plan 
waarvoor veel medewerking was, maar dat helaas niet gelukt is. Op dit moment zijn er rond de veertig 
huishoudens lid. Een aantal dat voorheen, mede door het concrete voorbeeld van de winkel, hoger lag. 
Maar ook nu vragen de plannen en ideeën medewerking. De leden van de coöperatie bepalen in de jaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering de thema’s en doelen voor dat jaar. In Voerendaal is Ransdaal de enige kern  
die deze vorm van een burgercoöperatie kent, al komt het in de rest van Limburg vaker voor.

Woonrapport en Zorgwegwijzer
De toekomst van wonen was een van de belangrijke thema’s uit 2018 en 2019. Om in gesprek te gaan  
met inwoners werd er een projectgroep samengesteld bestaande uit Gaby Vanhommerig, Hein de Vos,  
Karin Dormans en Paul Smeets. Het project ‘Ransdaal onder de pannen’ was geboren. In een aantal werktafels 
werden de volgende vragen aan jong en oud gesteld. Wat is er nodig om in Ransdaal te kunnen (blijven) 
wonen? Of als dat niet haalbaar is, wat is er nodig om je woning verkoopbaar te houden/maken?  
De resultaten, aangevuld met toekomstvisies, werden samengevat in een woonrapport.

Een ander project is de Zorgwegwijzer. Ransdaal Voor Elkaar heeft een kaart gemaakt om inwoners te helpen 
de weg te vinden door het land van de zorg. Op de kaart ziet u hoe u de zorg krijgt die bij u past, of die nu 
geregeld is via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Wlz  
(Wet langdurige zorg). Zowel het woonrapport en de Zorgwegwijzer werden op 12 november aan de 
wethouders Peter Thomas en Harry Coenen uitgereikt.

Voor 2021 zijn er plannen voor de natuur, waarbij u onder andere kunt denken aan wandelroutes en bankjes.  
Al heeft de coöperatie natuurlijk veel meer ideeën en worden ook hiervoor projectgroepen samengesteld. 
Samen voor de toekomst van het dorp.

www.ransdaalvoorelkaar.nl

\  Ransdaal voor elkaar

vlnr Paul Smeets,  
Gaby Vanhommerig,  
Karin Dormans,  
Bertille Soogelée
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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 raad van de gemeente Voerendaal 
bestaat uit vijftien zetels die bemenst 
worden door de leden van zeven 
fracties. De fracties die deel uitmaken 
van de gemeenteraad in Voerendaal zijn: 
Democraten Voerendaal, Voerendaal 
Actief, CDA, PvdA, VVD, Op den Camp 
en Algemeen Gemeenschapsbelang.

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.

\ Colofon 

December 2020
14e Jaargang 40e editie

~

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
Druk Drukkerij Comar bv
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