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\ Truuk van Weggewaes

\ Villa Voerendaal

\ Gasterie Ransdalerhöfke

\ Overhekermolen Klimmen

\ Rondje creativiteit: Michael Berg



\ Voorwoord

~
Voor u ligt de tweeënveertigste 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 geschiedenis van Villa Voerendaal en  
de Overhekermolen in Klimmen, stellen  
we u voor aan jeugd- en jongerenwerker 
van JenS en komen verschillende vrij-
willigers aan het woord. 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 \ Kort nieuws

Vanwege het 

coronavirus zijn onze 

openingstijden gewijzigd. 

Kijk op onze website voor 

de actuele informatie. 

Ook is bezoek aan het 

gemeentehuis alleen 

mogelijk op afspraak.

De Romeinen wisten al dat het goed toeven is in de huidige 
gemeente Voerendaal. Ze hebben hier hun sporen duidelijk 
achtergelaten. Dit blijkt uit de aangetroffen verbindings
weg tussen Bologne sur Mer en Keulen, de huidige Via 
Belgica. Ook de ver moedelijke Romeinse wachttoren van 
de kerk in Klimmen, de buste van de Dame van Voerendaal 
en de vondst van een van de grootste Romeinse villa’s van 
Nederland, villa Ten Hove, laten zien dat de Romeinen hier 
geleefd hebben.

Archeologisch speerpunt
De verhalen en vondsten over Romeins Voerendaal zijn  
vanaf 18 juni bij de start van de nationale archeologiedagen  
te beluisteren en bekijken bij het archeologisch speerpunt  
op het Vrijthof in Klimmen naast de Sint Remigius kerk.Het 
speer punt is een onderdeel van de ArcheoRoute Limburg, een 
project van de Provincie Limburg. Wethouder Peter Thomas  
enthousiast: “De speerpunten van de ArcheoRoute Limburg 
maken archeologische vondsten op een mooie, vernieuwende 
en uniforme wijze voor iedereen beleefbaar en zichtbaar.”  
Om de informatie te bekijken, installeert u de app Archeo 
Route Limburg 2.0, op uw telefoon (deze app werkt helaas  
niet op oudere modellen voor I Phone 6S). Na activatie van 
deze app, richt u uw tele foon op het speerpunt. Vervolgens 
krijgt u via de nieuwste technieken meer informatie over de 
Romeinse vondsten. Download de app, ga op ontdekkingsreis 
en laat u mee terugvoeren in het Romeins ver leden van 
Voerendaal.
 
Meer informatie over het project ArcheoRoute Limburg  
en de overige speerpunten in Limburg vind u op  
www.archeoroutelimburg.nl. Neem ook een kijkje bij het 
speerpunt ‘Onder de kerktoren’ op het kleine Kerkplein naast 
de Laurentiuskerk in Voerendaal over middeleeuws Voerendaal.

\  De Romeinen  
veroveren Klimmen
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\  Melding maken? Graag!Kies de juiste weg voor een snellere en betere afhandeling! Ga naar www.voerendaal.nl of gebruik de Voerendaal app.

\  Melding openbare ruimte
• Afval & milieu
• Groen
• Ongedierte
• Overlast

\  Voerendaal     schoon & 
 veilig! Dat 
 doen we 
 samen! 

• Riolering en water
• Speelvoorzieningen
• Wegen, straten 
 en pleinen

\ Kort nieuws

Op zondag 12 september neemt  
onze gemeente weer deel aan de 
landelijke open monumentendag.  
Deze staat in Voerendaal dit jaar in  
het teken van 2 thema’s: restauratie  
en herbestemming van rijksmonu
menten en de middeleeuwen.

Juffertjeshuis
In het prachtig gerestaureerde Juffertje
shuis aan het Kerkplein 57 worden 
rond  leidingen verzorgd door de heem 
kunde vereniging Voerendaal en bouw  
kundig specialisten. U krijgt een kijkje 
achter de schermen van de verbouwing 
en nieuwe bestemming van dit bijzon
dere monumentale pand. Dat heel wat 
komt kijken bij de restauratie van een 
monu ment, ervaart u ook in de vlakbij 
gelegen Laurentiuskerk. De kerk opent 
deze dag haar deuren en laat zien welke 
ingrepen allemaal plaats gaan vinden het 
komende jaar.

Wandelroutes met meesterverteller 
Marc Hermans
Vanwege het thema middeleeuwen 
worden de twee wandelroutes die 
langs de Voerendaalse kastelen lopen, 
het ommetje Puttergewande V18 en 
Haerenbos V10, in een nieuw jasje 
gestoken. Vanaf 12 september zijn ze 
voorzien van audiofragmenten waarin 
meesterverteller Marc Hermans u 
meevoert terug naar de middeleeuwen. 
De geschiedenis en verborgen verhalen 
van de kastelen kunt u dan onderweg 
beluisteren via uw telefoon. Ook wordt 
een spelelement aan de route toege
voegd via een geocache en opdrachten 
voor de kinderen. De route is tegen 
een kleine vergoeding te koop bij Visit 
Zuid Limburg. De beide paaltjesroutes 
blijven ook gewoon gratis te lopen. 
Deze route wordt tijdens open monu
mentendag feestelijk onthuld met 
muziek, spellen en misschien wel echte  
ridders of edellieden.

Alle informatie over de activiteiten op 
open monumentendag, de deelnemende 
monumenten en tijden worden vermeld 
op de facebookpagina van de gemeente 
en in de plaatselijke krantjes. Doorgang 
van deze activiteit is afhankelijk van de 
dan geldende corona maatregelen. 

\  Jonkvrouwen, Ridders en Kastelen

\ Kort nieuws

\  Voerendaal schoon & veilig! 
Dat doen we samen!

Wethouder Pierre Verbraak: “We vinden het belangrijk  
om meldingen van in woners snel en goed af te handelen. 
Maar dan moeten de meldingen wel via de juiste weg gaan. 
Via het meldingsformulier op onze website wordt de melding 
het snelst afgehandeld!”

Melding maken? Gebruik onze website!
Omdat er verschillende mogelijkheden zijn om een melding 
te doen, via onze website, de Voerendaal app, telefonisch, 
mondeling of via Facebook, kan het zijn dat een melding  
niet direct bij de juiste persoon terecht komt en het langer 
duurt om opgepakt en afgehandeld te worden. 

Daarom hebben we de meldingsprocedure onder de loep 
genomen en verbeteringen aangebracht. Doel is natuurlijk  
dat u zo snel en goed mogelijk geholpen wordt! En op  
deze manier houden we samen Voerendaal schoon en veilig!

Op onze website kunt u via de knop ‘Melding maken’ het 
snelst en gemakkelijkst een melding maken. De melding 
komt in ons zaaksysteem terecht en direct bij de ambtenaar 
die uw melding gaat afhandelen. Wij willen u dan ook 
vragen vooral via deze weg uw melding te maken en niet via 
Facebook of Twitter. Daarnaast kunt u altijd een van onze 3 
buurtregisseurs aanspreken in uw buurt. Ook een melding via 
de Voerendaal app heeft onze voorkeur. Heeft u suggesties of 
heeft u ideeën voor verbetering van het systeem? Dan horen 
we dat graag!

• Zwerfvuil?  

• Verstopte riolering?  

• Losse tegels?  

• Een omgewaaide boom?  

• Last van ongedierte? 

• Maak een melding! 
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Donderdag 8 juli is de nieuwe bezoekersattractie ‘Experience HeerlenParkstad’ 
van Visit ZuidLimburg geopend. Je vindt deze museale Experience in het 
Maankwartier; op loopafstand van het bus en treinstation van Heerlen.  
Dit informatiepunt is het begin van je ontdekkingsreis door Parkstad. 

De Experience vertelt ‘Het Verhaal’ van 
Parkstad’, de regio waar ook Voerendaal 
deel van uit maakt. Dat verhaal begint 
bij de Romeinse bezetting en loopt 
via een vijftal tijdsperiodes naar het nu 
oftewel het ‘Nieuw Elan’. Je vindt in 
de Experience informatie en inspiratie 
voor een bezoek aan de regio, daarbij 
gebruikmakend van de nieuwste 
technieken die de zintuigen prikkelen. 
Virtual reality, 3Dfilms, je eigen 
(digitale) graffiti spuiten en wisselende 
exposities maken de Experience tot een 
unieke ervaring in een van de mooiste 
stations van Nederland. Reis je mee?  

Vijf dominante tijdsperiodes  
staan centraal in beleving
Je krijgt er een beeld van Parkstad door 
de tijden heen. Vijf tijdsperiodes waren 

daarbij dominant in de vorming van 
het gebied: het Romeins knooppunt, 
Ridders en rovers, de Mijntijd, de 
Transitiejaren en het Nieuw Elan. Deze 
periodes komen overal terug in het twee 
verdiepingen tellende pand. Daarnaast 
worden er heden daagse activiteiten en 
bezienswaardigheden vermeld die bij 
deze tijdvakken passen. Niet alleen met 
(levensgrote) kaarten, boeken, gidsen 
en streekproducten maar ook met de 
nieuwste snufjes. 

Luister bijvoorbeeld naar podcasts, 
ontdek de interactieve tafel en reis 
virtueel door ZuidLimburg. De wisse
lende expositie en de cinema op de 
eerste verdieping, waar onder andere  
de nieuwste film ‘Parkstad door de 
tijden heen’ te zien is, maken het af. 

Voerendaal raakt met het kunstwerk  
‘De Dame van Voerendaal’  dat onder  
deel uitmaakt van de Romeinse fiets
route Simpelveld Voerendaal – en de 
Via Belgica de tijdlijn van de Romeinse 
tijd. Ook staat het Land van Kalk 
aan gegeven op de levensgrote kaart 
en liggen de wijnen van Wijngoed 
Fromberg in de schappen. Ook de 
vernieuwde kastelenroute, die aansluit 
op de Middeleeuwse tijdlijn, is hier 
binnenkort verkrijgbaar.

Kijk voor meer informatie op: 
visitzuidlimburg.nl/parkstadexperience
  
Uiteraard ben je van harte welkom!  
De openingstijden zijn op maandag  
van 13.0017.00 uur, van dinsdag  
t/m vrijdag van 09.3017.00 uur  
en op zaterdag van 09.3016.00 uur.  
Zondag is de Experience gesloten.  
De toegang is gratis.

\  Nieuwe bezoekersattractie 
‘Experience’ voor Parkstad



\  Samen werken aan  
de toekomst van Ransdaal

De rijdende winkel, geïnspireerd op de nostalgische  
SRVwagen, die u iedere week verrast met speciale  
foodies & goodies. Een heerlijke wisselende daghap  
vers voor u klaarmaakt en de hipste hebbedingen 
verkoopt waar u vast en zeker blij van wordt!

Anke en haar TRUUK
Net voor corona toesloeg in ons land verkochten Anke 
Bonné, haar man Louis, zus Sanne en schoonbroer Roel  
’t Koffiehuuske in Benzenrade aan een van hun medewerkers. 
Anke ging aan de slag bij een transportbedrijf en wilde het 
even rustiger aan doen na zoveel uren gewerkt te hebben 
binnen hun eigen bedrijf. Maar die rust duurde niet lang. 
Toen ze in Amsterdam ‘een winkel op wielen’ zag, dacht ze 
meteen ‘dit is het’! Na een brainstorm van twee uur was het 
idee geboren om de ultieme SRVbeleving een nieuw leven in 
te blazen. Alles vanuit de passie voor de hospitality, maar dan 
anders. Een nieuw avontuur diende zich aan! De zoektocht 
naar een geschikte wagen, was de volgende stap. Eentje die  
ze met haar gewone rijbewijs zou kunnen besturen en waar 
alles in kon. Het werd een hoekige Kurbmaster, een oude 
auto waaraan alles vernieuwd moest worden. Aan de hand  
van een moodboard van Anke, gevuld met rekken  een  
beetje schuin, zodat alles goed zou blijven staan tijdens  
het rijden  en natuurlijk een koeling.

De TRUUK rijdt op dit moment vier routes op vrijdag en 
zaterdag, waarbij ze om de week dezelfde plekken aandoet. 
Binnen bepaalde tijdsloten rijdt ze door van tevoren aan
gegeven straten. Het door Bart Storcken gecomponeerde 
liedje verraadt haar komst. Als toekomstmuziek denkt Anke 
nog aan een trackingsysteem, push berichten dat ze in de 
buurt is, bestelformulieren op de website, het bezoeken van 
vaste plekken voor de lunch, deelname aan markten, levering 
van cadeaupakketten of zelfs meerdere truuks op de weg.  
Wie weet, er is genoeg te bedenken en dat stemt positief! 

Aanbod en assortiment
Het aanbod wisselt voortdurend. Zo blijft de TRUUK u 
steeds weer verrassen. Op dit moment bestaat het assortiment 
onder andere uit: food gerelateerde (streek)producten zoals  
een door Anke gemaakte verse daghap en gebak, jam van  
haar tante, vers brood, olijfolie, Blanche Dael koffie(cups), 
kaasfondue in blik, snoep, chips, dippers, honing en patisserie 
van de Pastryclub. De daghap kan bijvoorbeeld bestaan 
uit een pastagerecht, salade, soep of worstenbroodjes en 
is kant en klaar om opgewarmd te worden. Daarnaast 
verschillende accessoires zoals stationery, kaarten, bordjes, 

verzorgingsproducten, tasjes, mokken en geurkaarsen.  
Alcoholische versnaperingen zoals wijn en bubbels. En nog 
veel meer! Maar let op: zodra u de TRUUK binnenstapt 
wordt u hebberig!

 

Benieuwd waar de TRUUK overal komt? De TRUUK rijdt op 
verschillende plekken door het mooie Heuvelland & Parkstad 
(ZuidLimburg). Op de website en social mediakanalen vindt 
u een overzicht van de routes met een reisschema. Op verzoek 
kan de TRUUK ook in uw buurt komen, vraag hiervoor naar 
de mogelijkheden.

www.truukvanweg.nl

\  TRUUK  
van Weggewaes

\ De ultieme SRVbeleving in een modern jasje

\ Ondernemer aan het woord6 7

Sinds enkele jaren zet de ‘Initiatief
groep Ransdaal’ zich in voor een  
leef baar, vitaal en aantrekkelijk dorp. 
Leefbaarheid start bij de jeugd en 
hierin is de basisschool een belang  
rijke schakel. Onze gemeente vindt  
dit belangrijk en heeft in haar beleid  
vast gelegd dat een school in iedere  
kern van essentieel belang is. Daarom  
hebben beide partijen de handen 
ineen geslagen voor de duurzame 
ontwikkeling van de school en het  
multi functionele bijgebouw in 
Ransdaal.

Toekomstbestendige  
ontwikkeling in Ransdaal
Het huidige sterk verouderde bij
gebouw van de school wordt door 
verschillende verenigingen en instanties  
gebruikt. De naastgelegen basisschool 
heeft onvoldoende ruimte en mogelijk  
heden voor modern en toekomst
bestendig onderwijs. Door de bouw  
van een nieuw multifunctioneel gebouw 
te integreren met de huidige basisschool 

levert dit voor alle betrokken partijen 
een winwin situatie op. Door deze 
combinatie wordt gestreefd naar opti
maal duurzaam ruimtegebruik, een 
hogere bezettingsgraad en efficiëntere 
exploitatie. Dit in tegenstelling tot  
de huidige situatie. Ook leidt dit tot  
een kruisbestuiving tussen verenigings
leven/gemeenschap en onderwijs.

Right to challenge 
De gemeente heeft in haar begroting 
ruimte gereserveerd om een plan uit 
te werken in 2021 en te realiseren in 
2022. De Initiatiefgroep is hiermee  
aan de slag op basis van het Right  
to Challengeprincipe. Volgens dit 
principe kunnen bewoners taken van  
de gemeente overnemen als zij denken 
dat ze het slimmer, beter of anders 
kunnen doen. De gemeente Voerendaal 
legt dus de ontwikkeling van dit plan in 
handen van de inwoners van Ransdaal. 
Door een samenwerkingsovereenkomst 
is de samenwerking tussen de partijen  
bekrachtigd. Deze vorm van samen

werking is uniek binnen onze gemeente. 
De initiatiefgroep Ransdaal voert dit  
project uit door inzet van lokale onder
nemers en in samenwerking met onze 
gemeente, Onderwijsstichting Innovo, 
kinderopvang Humankind, Bibliotheek 
Voerendaal, IVN Voerendaal, Fanfare 
Les Amis Reunis Ransdaal en Stichting  
Het Wouves Ransdaal.

Meer informatie
Mocht u interesse hebben om in dit 
mooi project een rol te willen spelen 
of misschien wilt u als vereniging, 
particulier of ondernemer ook gebruik 
gaan maken van deze voorziening? 
Neem dan contact met de Initiatief  
groep via info@ranzel.nl.



Evenementen\ Evenementen\ Evenementen

Op zaterdag 2 oktober organiseert onze gemeente een 
Duurzaamheidsfestival. Een gezellig laagdrempelig festival 
tussen 11.00 en 17.00 uur rond de vijver bij Furenthela in 
Voerendaal. Het thema duurzaamheid, in de breedste zin 
van het woord.

Een festival met standjes, activiteiten voor jong en oud, 
een muzikaal programma met Voerendaalse verenigingen 
en veel informatie. Duurzame voorbeelden van inwoners, 
gemeente en ondernemers. Met onder andere zonnepanelen, 
oplaadpunten, voedsel, afval, energie opwekken, streek
producten, water, een ideeënbox met mooie prijzen, ecars  
en educatie. Met andere woorden, een festival om energie  
van te krijgen! De entree is gratis voor bezoekers. 
Wij willen op een laagdrempelige manier oproepen tot 
‘wat doe jij?’ en hierin zelf een aantal voorbeelden geven. 
Met onder andere het verduurzamen van gemeentelijke 
eigendommen, zoals gebouwen, het wagenpark en de 
openbare verlichting.

De organisatie is in handen van de gemeente in samen 
werking met EuregioBizz.

Het festival wordt georganiseerd met de op dat moment 
geldende COVID19 maatregelen, die tot het laatste  
moment nog kunnen worden aangepast. De organisatie  
doet haar uiterste best het festival door te laten gaan op  
een veilige en verantwoorde wijze, zodat de bezoekers  
zich kunnen laten inspireren over duurzaamheid.  
Voerendaal, buiten gewoon duurzaam!

Doet u mee?
Meedoen met het festival kan op allerlei manieren, voor jong 
en oud.

•  Een standje tijdens het festival? Dat kan voor 25 euro excl 
btw per standplaats. Let op: u moet dus zelf voor een stand, 
tafel of tent zorgen. Wij reserveren alleen een plek. Wilt 
u een pitch (korte presentatie) verzorgen op het podium 
tijdens het randprogramma? Wilt u een prijs ter beschikking 
stellen voor de prijswinnaars van duurzame ideeënbox?  
Het kan allemaal, we horen graag van u!

•  Neem het op tegen andere kernen en doe mee aan de 
Sprokkelrace! Meld u aan en haal tussen 11.00  15.30 uur 
zwerfafval op. Om 16.00 uur worden de zakken met afval 
geteld en de prijswinnaars bekend gemaakt. Voor ‘sprokkel’ 
benodigdheden wordt gezorgd. Voerendaal samen schoon!

•  Graag laten we tijdens het festival ook jeugdige duurzame 
ideeën zien! Heb jij een super duurzaam idee of misschien 
wel al een uitgevoerde actie, laat van je horen! Er zijn leuke 
prijzen te winnen!

Meer informatie en aanmelden via info@euregiobizz.tv.

\  Duurzaamheidsfestival 
Voerendaal

\ Voerendaal Buitengewoon Duurzaam!

“Samen sterk voor een 
duurzame omgeving, een 
duurzaam Voerendaal en 
daarmee een fijne, leefbare 
en groene omgeving! U doet 
toch ook mee? Tot ziens bij ons 
eerste duurzaamheidsfestival!” 

Wethouder Ruud Braun

Cultureel Voerendaal laat in het 10daagse cultuurfestival 
zien dat ze groot kan zijn met haar eigen parels! Proeven, 
luisteren, zien en voelen. Het festival wordt georganiseerd 
met de op dat moment geldende COVID19 maatregelen, 
die tot het laatste moment nog kunnen worden aangepast. 
De organisatie doet haar uiterste best het festival door te 
laten gaan op een veilige en verantwoorde wijze, zodat  
de bezoekers heerlijk kunnen komen genieten.

Editie 2021
Veilig, maar wel samen. Anders, maar toch ook bekend.  
Altijd verrassend. De organisatie en de vele deelnemers  
van het festival kunnen niet wachten u weer te zien. Fysiek  
of online via de livestreams op Facebook. Muziek, lekker  
eten en drinken, wandelen, kunst, poëzie en fotografie. 

Zomerfestival Voerendaal, een festival waar de culturele  
trots van Voerendaal van zich laat horen, jong en oud mee 
komt genieten, verrassende ontmoetingen ontstaan tussen 
amateurs en professionals en bijzondere plekjes samen (her)
ontdekt worden. Er wordt geopend met ‘Circus Corona’ op 
vrijdag 17 september op een wei in Weustenrade. Een festival 
waarbij u zich aan kunt melden voor een fotografieworkshop 
van Peter Lambrichs of een schilderworkshop van Nelleke 
Hollewijn. Het Muziekcollectief u van harte uitnodigt voor 
concerten van hun bands. En zowel IVN Voerendaal als de 
WoW groep u Voerendaal te voet laten verkennen. Heeft 
u vorig jaar enorm genoten van de drivein? Ook die staat 
dit jaar in samenwerking met Filmhuis de Spiegel op de 
agenda met de film Hors normes, de nieuwe film van het 
regisseursduo Éric Toledano en Olivier Nakache (de makers 
van Intouchables). Dit jaar niet de enige film van het festival, 
want op vrijdag kunt u komen genieten van de Zweedse film 
van Kay Pollak, As it is in heaven in de Laurentiuskerk van 
Voerendaal. En alsof dat nog niet genoeg is een Wine, Dine 

en Jazz avond bij Wijngoed Fromberg, een Spaanse avond 
bij Grandcafé Klumme, Open Hofjesdag, Ibiza Vibes bij de 
Bernardushoeve en de sprookjesachtige kindervoorstelling 
In de Wolken door het Zuiderwind Blazersensemble. Strijkt 
u neer op het terras bij Happy Frites met een concert van 
Zangkoor Mélange, gevolgd door Notes to Breakfast en  
als vaste prik verzorgt Jo Ortmans een lezing, dit keer over  
de Freule van ’t Freuleshoes. Voor de sluiting op zondag  
26 september nodigt het Zomerfestival u uit voor een fair  
bij Kasteel Puth. In de Zomerfestival krant, meegeleverd  
met dit magazine, vindt u alle 25 evenementen terug,  
inclusief de informatie per evenement. 

Strous Cultuur Prijs 2021
Op zaterdag 18 september wordt in de Borenburg  
de Strous Cultuur Prijs 2021 uitgereikt binnen twee 
categorieën Uniek cultureel initiatief en Bijzonder cultu
reel samenwerkingsinitiatief. De in te dienen voordrachten 
moesten hebben plaatsgevonden tussen 1 maart 2018 en  
1 maart 2021. Zeven verenigingen dingen mee naar de drie 
prijzen. Van 27 augustus t/m 16 september kan er online 
gestemd worden op de genomineerden voor de publieksprijs. 

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

\  Zomerfestival  
Voerendaal 

\ Editie in combinatie met de Strous Cultuur Prijs 2021
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\ Op ’t bankje

Dat het aan tafel bij de familie Steins vaak over handbal 
ging en gaat is geen verrassing. De hele familie is besmet 
met het sportvirus. Ivo en Luc gingen van broers naar 
teamgenoot, van samen handballen bij Gemini, Limburg 
Lions, naar zelfs het EK.

Handbal is in de familie Steins ‘family business’ en na opa  
en oma, tante en beide ouders, sluiten Ivo en Luc in het  
rijtje aan. Niet geheel onverdienstelijk. Opa speelde in  
The Champions League, hun tante interlands en hun  
moeder op eredivisie niveau. Hun moeder blies jaren  
geleden de Voerendaalse Handbalvereniging Gemini  
nieuw leven in en is daar tot de dag van vandaag nog  
steeds nauw bij betrokken. Gemini, het startpunt voor  
het handbal avontuur van beide zonen.

Ivo Steins
Voor Ivo (1992) geldt dat hij eerder kon handballen dan  
dat hij zijn zwemdiploma behaalde. Hij begon op zijn 
vijfde bij Handbalvereniging Gemini in Voerendaal en is 
daarna nooit meer gestopt. Op 14jarige leeftijd maakte 
hij de overstap naar Sittardia. Vervolgens volgde hij de 
jeugdopleiding bij Limburg Lions en kwam in het eerste 
team terecht. Sindsdien is hij met de Limburg Lions drie 
keer landskampioen geworden, heeft hij drie keer de beker 
gewonnen, twee keer de Super Cup en één keer de BENE
League (BelgiëNederland). Ook is hij sinds 2015 regelmatig 
actief voor het Nederlands handbalteam, waarbij hij zijn eerste 
Ainterland tegen Kroatië speelde. Naast zijn handbalcarrière 
is hij werkzaam als Belastingadviseur. Twee compleet ver
schillende carrières die hem veel voldoening geven. 

Luc Steins
Luc (1995) begon op zijn derde met handballen en maakte 
in 2008 de overstap naar Sittardia. Door grote broer Ivo 
was immers de weg vrijgemaakt. Hierna maakte hij de 
overstap naar het talententeam van Limburg Lions en kwam 
al snel ook in het eerste team terecht. Bij Limburg Lions 
won Luc twee keer de landstitel, twee keer de beker en één 
keer de BENELeague. In 2014, 2015 en 2016 werd Luc 
verkozen tot Nederlands handballer van het jaar. Na zijn 
periode bij de Limburg Lions vertrok hij naar Frankrijk om 
te spelen voor Massy die toentertijd uitkwam in de tweede 
divisie van Frankrijk. In de Franse Proligue werd hij in zijn 
debuutseizoen meteen verkozen tot Speler van het Jaar. 
Na één seizoen bij Massy vertrok Luc naar Tremblay, dat 
toentertijd uitkwam in de eerste divisie van Frankrijk. In 2019 
vertrok hij bij deze club om voor Fenix Toulouse te spelen, 
dat eveneens als Tremblay in de eerste divisie uitkomt. In 
november 2020 werd bekend gemaakt dat Luc tot het einde 
van het seizoen 2020/2021 voor Paris SaintGermain zou 
spelen (PSG Handball), waarna op 29 maart 2021 bekend 
werd dat hij zich definitief aansluit bij Paris SaintGermain 
met een contract tot 30 juni 2024.

De broers hebben de nodige jaren samengespeeld en delen 
hun liefde voor de sport. Met de Limburg Lions wonnen 
ze verschillende prijzen en ook op het EK2020 kwamen 
ze samen ten tonele. Inmiddels wonen ouders Steins nog 
steeds in Voerendaal, woont Ivo in Limbricht en is Luc 
naar Frankrijk verhuisd. Twee mooie sportcarrières met hun 
oorsprong in Voerendaal. De heren keren nog met veel plezier 
terug naar onze gemeente en laten ook graag hun gezicht 
zien voor de jonge garde handballers of om de aandacht voor 
de hun zo geliefde sport te vergroten.

\  Op het bankje: Luc en Ivo Steins
\ De handballende broers uit Voerendaal

\ Rondje creativiteit

Dat creativiteit in veel aspecten kan zitten, is prachtig 
om te zien. Met het ‘rondje creativiteit’ door Voerendaal 
gingen we al van beeldende kunst naar schilderkunst, van 
fotografie naar muziek. Dit keer zitten we aan tafel met 
thrillerauteur en Gouden Strop winnaar Michael Berg.

Auteur en nog zoveel meer
Michael Berg is het pseudoniem van Michel van Bergen  
Henegouwen. Geboren in Heerlen, studeerde Nederlands 
in Amsterdam en was leerling/repetitor aan de Kleinkunst
academie. Na een korte carrière als zanger/muzikant 
werkte hij van 1982 tot 2004 voor de Publieke Omroep 
als interviewer, presentator, documentairemaker, zender
coördinator en programmaleider radio. Hij schreef liedjes  
voor radio, tv, theater en talloze artiesten, componeerde  
een kindermusical, schreef tekst en muziek voor een 
internationale kindertelevisieserie en was als componist/
producer betrokken bij diverse cd’s. Verder schreef hij 
radioteksten, columns, een radiosoap en hoorspelen  
voor de AVRO.

Thrillers
In 2004 verhuisde hij naar Frankrijk om thrillers te gaan 
schrijven. Bij The House of Books verschenen Twee zomers, 
Blind vertrouwen, Een echte vrouw, Hôtel du Lac, Nacht 
in Parijs, Heller, Het meisje op de weg, Broertje en Ik zie 
je. Met Nacht in Parijs won hij in 2013 de Gouden Strop. 
Andere boeken stonden op de shortlist voor de belangrijkste 
thrillerprijzen in Nederland en Vlaanderen. Mei dit jaar 
verscheen zijn tiende thriller: De vermissing. 

In 2015 sloot zijn vrouw Anna na een lang ziekbed in 
Frankrijk definitief haar ogen. Wat volgde was met een beetje 
hulp van ‘boven’ en betrof de liefde. Michael was voor een 
boektournee terug in Heerlen en ontmoette Hedie, een oude 
bekende van vroeger. Van een intensief gesprek die avond, 

naar vele telefoontjes en naar uiteindelijk een plek voor hun 
samen in Voerendaal. Net niet in zijn geboortestad, maar er 
wel tegenaan schurend, na Frankrijk ook weer in een kleinere 
gemeenschap. 

Zijn elfde boek is in de maak en wie weet speelt Voerendaal 
ook wel een keer een rol in zijn verhaal. Want alhoewel hij 
geen reportages schrijft en hij zijn ‘dodelijke’ fantasie rijkelijk 
benut, zijn veel locaties uit zijn boeken terug te vinden. 
Ieder boek begint in zijn hoofd anders. Soms met een scene, 
soms met een veronderstelling. Vervolgens gaat het van een 
grove schets naar de details, de twist en de personages. Altijd 
uitkomend op een menselijk verhaal. Intelligent amusement, 
zoals hij het zelf noemt.

De Vermissing
Alhoewel corona ook voor de schrijver het nodige roet  
in het eten gooide, kwam er daarna enorm de vaart in. Op  
een soort van zetel vloog hij naar het einde van het boek  
en wist hij ‘dit is te gek’. Misschien is De Vermissing wel het 
spannendste boek dat hij ooit schreef! Van de eerste tot de 
laatste alinea houdt hij de spanning vast met vlijmscherpe 
observaties, bloedstollende situaties en pakkende dialogen. 
Voor de vijfde keer met de journaliste Chantal Zwart in  
de hoofdrol.

In het boek wordt Chantal Zwart geconfronteerd met  
de vermissing van Ella Drukker, een oudklasgenote van  
de middelbare school. Van Ella is al tien jaar niets vernomen, 
behalve dat ze haar ouders met verjaardagen en feestdagen 
altijd een prentbriefkaart stuurt. Wanneer aan de stroom 
kaarten plots een einde komt en de politie niets onderneemt, 
smeken de ouders Chantal om hun dochter terug te vinden. 
Chantal begint aan haar zoektocht. En iemand volgt haar…

www.michaelberg.nl

\  Rondje  
creativiteit: 
Michael Berg

\ Voerendaalse creatieveling aan het woord

Foto: links Luc Steins, rechts Ivo Steins

111010



Angelique van Velsen vindt ‘iets’ doen voor de medemens, de normaalste 
zaak van de wereld. Toen ze in Voerendaal kwam wonen reageerde ze dan 
ook meteen op een advertentie in de VIA voor een oproep voor leden van 
het Maatschappelijk Platform Voerendaal. Mensen leren kennen en zichzelf 
uitdagen, als grootste drijfveer.

Maatschappelijk Platform Voerendaal
Angelique werkt bijna haar gehele werkzame leven bij ProRail, waarbij haar 
huidige fulltime functie beleidsadviseur veiligheid en Arbozaken is. Naast haar 
baan behartigt ze alle secretariële taken binnen het Maatschappelijk Platform 
Voerendaal (MPV) en praat ze mee over WMO in het algemeen. Ze zorgt voor 
correcte aanlevering van de adviezen aan de ambtenaren binnen het sociaal 
domein en wethouders Coenen en Braun. Haar ‘leken’ blik vormt meer dan  
eens de frisse blik. Tijdens corona voegde ze aan haar taken ‘online hulplijn’  
voor de overige leden van het MPV toe en zorgde zo dat iedereen toch mee  
kon vergaderen.

Het MPV bestaat uit een groep inwoners van Voerendaal die op basis van 
persoonlijke motivatie en maatschappelijke betrokkenheid in het platform plaats 
hebben genomen. Het platform is een onafhankelijke adviesraad van het College 
en de gemeenteraad van Voerendaal. Deze adviesraad zal gevraagd en ongevraagd 
adviseren bij voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid 
binnen het sociale domein. Het sociale domein omvat onder meer de WMO, 
Jeugd(hulp) en Participatie. De gemeente hecht veel belang aan de inbreng van 
haar burgers. Het Maatschappelijk Platform zorgt voor deze inbreng door de 
belangen van de burgers van Voerendaal te behartigen op de beleidsgebieden 
van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Het Maatschappelijk Platform 
beoogt de ogen en oren van de Voerendaalse samenleving te zijn. Door zoveel 
mogelijk informatie over de ontwikkelingen in het sociale domein te verzamelen 
kan het maatschappelijk platform haar adviesfunctie zo goed mogelijk uitvoeren. 
Angelique is een van de zeven leden van het platform.

Buurtvereniging Retersbeek
Angelique is met haar partner woonachtig in Retersbeek, actief binnen de 
Buurtvereniging Retersbeek en het aanspreekpunt voor WMOzaken. Ook 
hier speelt het onder de mensen willen zijn een rol en accepteerde ze de taak 
van secretaris. De vereniging werkt volgens het principe ‘van en voor leden’ en 
daarmee organiseren de leden zelf de activiteiten en heeft het driekoppig bestuur 
een aanjaagfunctie met ondersteuning. Elk jaar begint met een ledenvergadering 
waar de ideeën ter tafel komen. Voorbeelden daarvan zijn kienen, een golfclinic, 
miniPreuvenemint, paasdecoraties maken voor jong en oud, 65+ kerstdiner en 
nog veel meer. Afgelopen jaar konden ze door de corona maatregelen weinig 
organiseren, maar bedachten een geweldig alternatief. Geïnspireerd door het 
voorbeeld van andere buurten, introduceerde de vereniging ‘Heel Retersbeek 
Bakt’. Elke inwoner van Retersbeek die zich opgaf om taarten te bakken, kreeg 
een adres van een buurtbewoner naar wie het baksel kon worden gebracht. 
Voor de ontvangers bleef het een verrassing wie de taart zou komen bezorgen. 
De WhatsAppgroep gonsde van jewelste en de activiteit zorgde voor fijne 
ontmoetingen. Uiteraard bakte ook Angelique mee!

\  Vrijwilliger aan het woord: 
Angelique van Velsen

 

\ Aan de slag voor het Maatschappelijk Platform Voerendaal en Buurtvereniging Retersbeek

\ Lekker weg in eigen Land... van Kalk!Vrijwilliger aan het woord

Misschien ben je je er niet bewust van, maar je woont niet alleen 
in de gemeente Voerendaal maar ook in het Land van Kalk, het 
bijzondere gebied waar Kunradersteen overal in de bodem zit. Het 
gebied loopt hemelsbreed van Aken via Simpelveld, Bocholtz, tot 
Voerendaal en tot aan de randen van Gulpen en Heerlen. 

Die Kunradersteen zorgt voor ons prachtige landschap, bijzondere 
natuurgebieden (zoals de Kunderberg), vruchtbare grond voor 
onder meer fruit en wijngaarden en er wordt al mee gebouwd sinds 
de Romeinse tijd. Dat zie je nu nog terug in veel gebouwen en 
ook in nieuwe(re) huizen zie je het weer steeds vaker terugkomen. 
Kunradersteen is wereldwijd uniek en wordt uitsluitend gewonnen in de 
Kunradersteengroeve aan de Bergseweg in Voerendaal. Als je het zo zegt 
en leest is dat toch uitermate bijzonder! 

Op safari dicht bij huis
In deze roerige tijden, gaan we steeds meer eropuit in eigen land. Zoek 
het nog wat dichter bij huis en trek eens mee het Land van Kalk in, onze 
lokale rangers nemen je graag mee op sleeptouw tijdens een bijzondere 
Safari! Er zijn 7 verschillende Safari’s voor jong en oud, te voet en per 
ebike. Tot en met oktober (herfstvakantie) is er een wekelijks aanbod. 
Alle info en tickets vind je via: www.landvankalk.com/safari.

Proef het Land van Kalk
Van 18 t/m 26 september laten de ondernemers in het Land van 
Kalk zich van hun beste kant zien in een dikke week vol met leuke en 
smakelijke activiteiten, tijdens ‘Proef het Land van Kalk’. Er wordt een 
amuseroute uitgestippeld, geschikt per fiets (ebike) en escooter om 
op verschillende plekken te proeven van lokale lekkernijen. Daarnaast 
bieden ondernemers speciale arrangementen en activiteiten aan tijdens 
deze week. Land van Kalk sluit ook aan bij de Zomerfestival Fair, hier 
kun je onder meer streekproducten van lokale ondernemers proeven 
(en kopen) maar ook kunst en deco krijgen hier een plek en er is een 
muzikaal programma. Deze fair vindt plaats op zondag 26 september 
tussen 13.00 – 17.00 uur bij Kasteel Puth in Voerendaal. Alle verdere 
info over ‘Proef het Land van Kalk’ wordt tijdig gedeeld via: www.
landvankalk.com/proef.

Coöperatie van ondernemers
Land van Kalk is georganiseerd in de vorm van een coöperatie van 
momenteel 45 leden verspreid over het hele gebied. Samen zetten zij het 
Land van Kalk op de kaart!
Ben je ondernemer in het Land van Kalk en wil je meer weten over het 
lidmaatschap? Mail of bel dan naar Dionne Neven, projectcoördinator 
via dionne@landvankalk.com of 06 44 61 28 60.

Volg Land van Kalk ook voor meer leuke tips en info via Facebook  
& Instagram @landvankalk!

\  Veel te beleven in  
dit bijzondere gebied
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JENS biedt preventieve en ambulante jeugdhulp in de 
gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Met hun 
missie ‘Samen jong en sterk opgroeien!’ geloven ze in 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze jongeren 
veilig en gezond te laten opgroeien, dat jongeren hun 
talenten kunnen ontwikkelen en een fijne, stabiele 
toekomst tegemoet gaan. Vanaf maart 2021 is Kimberley 
Redmeijer in dienst getreden als jeugd en jongerenwerker 
voor Voerendaal en daarmee is ze het gezicht voor de 
jeugd in de wijk.

Samenwerking
JENS is een samenwerkingsverband van een aantal bevlogen 
organisaties. Ze hebben elkaar gevonden in de overtuiging 
dat zorg voor kinderen en jeugdigen beter kan én moet! 
Laagdrempeliger, meer in samenhang en goedkoper. 
JENS zoekt hiervoor de samenwerking op met (huis)
artsen, scholen en verenigingen. Sinds 1 januari 2019 voert 
JENS het jeugd en jongerenwerk, preventieprogramma’s, 
daghulpprogramma’s, logeren en ambulante begeleiding 
en behandeling uit in opdracht van de gemeenten Heerlen, 
Landgraaf en Voerendaal. In het samenwerkingsverband 
werken Alcander, Koraal, MeanderGroep, Mondriaan, Radar 
en XONAR aan betere hulp voor jeugd. Ze werken daarnaast 
samen met ruim 20 andere organisaties.

Jeugd en jongerenwerker
Kimberley Redmeijer, jeugd en jongerenwerker voor 
Voerendaal en Heerlen, deelt haar eerste ervaringen in onze 
gemeente. “Mijn beroep is niet in één zin te omschrijven. 
JENS zet in op jeugdhulp gebaseerd op een hulpvraag. 
Mijn taak is om daar ruimschoots voor te blijven. Preventief 
te werken, met als uiteindelijke doel de jeugdzorg af te 
schalen. Maar dan wel heel breed gezien, want iedereen 
in de desbetreffende buurt mag meedoen. Meedoen in 

een combinatie van vrijetijdsbesteding en maatschappelijk 
ontdekken. Met de ambitie dit samen te doen met bestaande 
verenigingen.

‘Laagdrempelig en in de buurt’ is mijn motto. Tijdens mijn 
rondes op straat ga ik met de aanwezige jongeren in gesprek. 
Vaak wordt JENS geassocieerd met jeugdhulpverlening en 
dat zorgt soms voor weerstand. Ik probeer dat beeld om te 
buigen door mijn taak aan de jongeren uit te leggen en meer 
uit te gaan van wat zij willen. Wat zouden ze leuk vinden 
om te doen in plaats van ze het gevoel te geven dat ik ze 
kom controleren. Ik ben daarmee een ambassadeur voor de 
jongeren en absoluut geen handhaver. Praktisch gezien houdt 
dit in dat ik bijvoorbeeld ervoor zorg dat de jongeren kunnen 
gaan zaalvoetballen of knutselen, er een hangplek naar hun 
wens gecreëerd wordt of meer eenopeen, dat ik een eerste 
keer meega naar een verenigingsactiviteit. Jeugdwerk is er 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, jongerenwerk voor kinderen 
van 12 jaar en ouder. Mijn taken kunnen ambulant zijn, 
structureel om jeugdaanbod te creëren of meer groepsgericht 
met een aanbod van vaardigheidstrainingen. Deze zomer zijn 
we gestart met de eerste zomeractiviteiten vanuit JENS, te 
weten Start of Summer, Jachtseizoen, Speurtocht en End of 
Summer. En ook de JENS jongerenbus gaat zo snel mogelijk 
weer op pad. In en rond de bus kunnen de jongeren hangen 
en ontmoeten. Gamen, voetballen of een BBQ, het hoort er 
allemaal bij. Met als hoger doel te verbinden en dingen samen 
te doen.”

Vanaf september t/m december wordt Kimberley vervangen 
door collega Joran Bijl in verband met zwangerschapsverlof, 
waarna ze vanaf januari de jeugd en jongerenwerk taak samen 
verder vorm gaan geven.

www.jenshelpt.nl

\  JENS  
Jong en Sterk

\ Sinds maart dit jaar versterkt met een jeugd- en jongerenwerker

U heeft de molen vast wel eens gezien in het voorbij 
rijden, maar heeft u hem ook wel eens goed bekeken? 
Noemt u naast de kastelen die Voerendaal rijk is, ook 
molens op als aanwezige monumenten? We dagen u uit 
naast de wel bekende molen van Ubachsberg, ook de 
Overhekermolen van Klimmen iets beter te leren kennen.

Van beltmolen naar molenromp met observatieplatform
De Overhekermolen in Klimmen is een voormalige wind
molen die in 1878/1879 werd gebouwd. Het was een  
beltmolen met twee maalstoelen waarmee graan tot meel 
werd vermalen. In 1912 werd een van de maalstoelen van 
elektrische aandrijving voorzien. Nadat eind 1941 de wieken 
bij een storm van de molen waren gevallen, werd ook de 
tweede maalstoel voortaan elektrisch aangedreven. In het 
kader van de Koude Oorlog was de molenromp van 1953 
tot 1964 in gebruik als observatieplatform voor het Korps 
Luchtwachtdienst. De bovenkant werd daarvoor ingrijpend 
verbouwd en langs de molenromp werd een kooiladder 
aangebracht. Met het malen in de molenromp werd in 
1966 gestopt en de naastgelegen graan en veevoederhandel 
sloot in 1977 de deuren. In 1991 werden de hoger gelegen 
zolders leeggeruimd en daarna uit de molenromp verwijderd. 
Sinds 2004 vormen de restanten van de Overhekermolen 
een rijksmonument.

De Meule
De Overhekermolen is voor zover bekend de enige wind
molen die Klimmen ooit gehad heeft. In het begin ging de 
molen door het leven als de molen aan den Kruisboom.  
In de loop van de tijd veranderde de naam van de molen 
regelmatig en tegenwoordig gaat de molen alweer de nodige  
jaren door het leven als de Overhekermolen, ook al spreekt  
de doorsnee Klimmenaar nog altijd gewoon over “de meule”.  

De Overhekermolen bestond van beneden naar boven uit  
de molenbelt, de molenromp en de kap met wiekenkruis  
en kruiwerk. De kap met wiekenkruis en kruiwerk lag los 
op de molenromp en kon daarop 360 graden rondgedraaid 
worden. Zo kon het wiekenkruis eenvoudig in de richting  
van de wind gekruid (gedraaid) worden. 

De Overhekermolen was oorspronkelijk het gezamenlijk 
eigendom van de bouwer van de molen Joanna van  
DrielStienen en de eerste molenaar Jan Mathijs Ament.  
Na enkele wisselingen in eigenaarschap kwam de molen  
vanaf 1915 in eigendom van de familie Braakhuis. In 1959 
werd Rika NicolaesBraakhuis eigenaar, waarna vanaf 1994 
Rika’s oudste zoon Gied Nicolaes zich eigenaar van de 
Overhekermolen mag noemen. 

Het boek en de toekomst
Molengids Jo Kierkels, al tientallen jaren wonend in Klimmen, 
raakte geboeid door de Overhekermolen, deed er onderzoek 
naar, verzorgde er presentaties over en schreef er een boek 
over. Het boek is in diverse bibliotheken te leen maar het  
kan ook bij Gied en Jo besteld worden. 

Om niet tot een ruïne te vervallen, vragen molenromp en 
observatieplatform voortdurend aandacht en onderhoud, 
waarbij vocht de grootste boosdoener is. Een volledige 
restauratie lijkt niet erg realistisch. Maar dromen mag en wie 
weet, misschien is op termijn een educatief informatiecentrum 
of toeristisch rustpunt, op gezette tijden geopend, wel een 
haalbare optie. 

Heeft u nog foto’s of een mooi verhaal waar de molen of 
luchtwachtpost een rol in speelt? Gied en Jo horen graag  
van u!

\ Overhekermolen Klimmen
\ Molen annex luchtwachtpost

14 1514



De gemeenten GulpenWittem en Voerendaal zijn in samenwerking met provincie Limburg, gemeente Heerlen  
en Waterschap Limburg gestart met het uitwerken van plannen voor een fietsverbinding HeuvellandParkstad  
in combinatie met watermaatregelen langs deze verbinding.

\  Veilige fietsverbinding 
Heuvelland-Parkstad

\ Project gecombineerd met aanpak wateroverlast door Waterschap Limburg

Wilt u meedenken? Deel uw mening!
 
Het liefst gaan we met u in gesprek of komen we naar u toe om u een 
toelichting te geven over het project, het proces en het laatste ontwerp. 
Maar vanwege de risico’s rondom het coronavirus organiseren wij op dit 
moment nog geen fysieke bijeenkomsten.  
We presenteren de plannen daarom digitaal via een interactief platform 
van Waterschap Limburg. 
1.  Ga naar https://metelkaar.waterschaplimburg.nl 
2.  Klik op ‘Projecten à Fietsverbinding & watermaatregelen Heuvelland

Parkstad’
3.  Klik op ‘Wat vind jij van het definitieve ontwerp’. U kunt hier de 

plannen en ontwerptekeningen inzien. Wilt u een opmerking plaatsen 
en reacties van anderen bekijken? Maak dan een  
account aan.

Planning
Het afgelopen kwartaal heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het opgestelde 
bestek en onlangs heeft de selectie plaats gevonden van de aannemer die het werk  
zal uitvoeren. Ook is een bureau geselecteerd dat namens de partners zorg zal 
dragen voor directie & toezicht. Zoals het er nu naar uitziet starten we begin 
september met deel 1 van het project (Daelsweg) en begin volgend jaar volgt 
dan deel 2 van het project (“Ruilverkavelingsweg” en watermaatregelen). 
Vanzelfsprekend worden omleidingsroutes ingesteld en betrekken we bewoners  
en grondgebruikers binnen het projectgebied bij de planning van de werkzaam
heden door de aannemer.

Twee vliegen in één klap
De verbinding bestaat uit twee trajecten, Van Etenaken naar Ubachsberg (VijfbunderswegVrakelbergerweg, in de volksmond 
ook wel ‘ruilverkavelingsweg’ genoemd) en van Ubachsberg naar Heerlen (Daelsweg). Op beide trajecten komt er een vrij  
liggend fietspad dat in twee richtingen bereden kan worden. Dit project is speciaal om meerdere redenen. Een veilige fiets
verbinding heeft een positieve uitwerking op het toerisme en de recreatie binnen dit gebied en zal mensen er eerder toe 
bewegen om de fiets als vervoersmiddel te pakken tussen het Heuvelland en Parkstad. Het klimaatbestendig maken van de 
omgeving vormt een belangrijk onderdeel van de plannen. Waterschap Limburg geeft met het programma Water in Balans 
voorrang aan het aanpakken van wateroverlast door het veranderend klimaat. Voor dit project realiseert Waterschap Limburg 
verschillende regenwaterbuffers langs de Ruilverkavelingsweg. 

Op 29 juni 2020 is een realisatieovereenkomst getekend ondertekend door de projectpartners. Ook de Fietsersbond afdeling 
Parkstad Limburg, Maastricht en Heuvelland en Wandelnet ZuidLimburg zijn betrokken geweest bij het maken van de 
plannen.
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\  Voorlopig Ontwerp  
Open Club Klimmen

\ Belangrijke mijlpaal voor het project 

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

Te gast in de natuur
OCK ligt tussen de dorpskern Klimmen en het beekdal 
Craubeek en wordt een schakel in het Land van Kalk.  
Het multifunctionele gebouw komt trapsgewijs in de helling 
te liggen. Het gebouw is als het ware ‘te gast in de natuur’. 
Het wordt een compact gebouw dat voldoet aan de behoeften 
op het gebied van functionaliteit, duurzaamheid en welzijn. 
Het kan worden gerealiseerd met de beschikbare financiële 
middelen. Het gebouw draagt er aan bij dat elke partner 
die gebruik maakt van de OCK ‘samen beter presteert dan 
alleen’ en voldoet hiermee aan de doelstelling van de Open 
Club: namelijk kruisbestuiving en samenwerking tussen 
verenigingen, professionele organisaties en vrijwilligers.

Sportpark en landschap
In het parkgebied rondom het gebouw ontstaat ruimte voor 
beweging, sport en ontspanning. Het ontwerp is zo groen 
mogelijk met niet meer verharding dan noodzakelijk. Aan  
de voet van het terrein is een waterbergingsbassin voorzien. 

Op twee plaatsen wordt een boomgaard aangelegd in  
bloemrijk grasland, waarmee de natuurwaarden en soorten
rijkdom wordt versterkt. De nieuwe boomgaard tussen het 
bestaande bos en het dorp is een plek voor ontmoeting en  
een prachtige omgeving voor de woningen.

Woningbouw
Er zijn 24 levensloopbestendige appartementen in twee 
appartementengebouwen gepland in het entreegebied van 
de OCK. Enerzijds om de levendigheid van het plein en de 
sociale veiligheid rondom de OCK te versterken, anderzijds 
om te voldoen aan de behoefte naar woningen in de gemeente 
Voerendaal en in Klimmen in het bijzonder. Door de 
woningen in de helling en boomgaard te bouwen ontstaat  
een unieke woonbeleving met groene terrassen rondom.

Vervolgstappen
Na de vaststelling van het VO is direct gestart met het 
opstellen van het Definitief Ontwerp (DO). Naast het 
ontwerpproces is ook de planologische procedure opgestart.    

Projectwethouder Ruud Braun: “Het bereiken van deze 
mijlpaal is een opsteker voor iedereen, die samen met de 
gemeente en het projectteam aan de slag is gegaan om van 
de Open Club Klimmen een succes te maken. We blijven 
ons best doen om in goede afstemming met de betrokken 
partijen in de nabije toekomst een mooi resultaat neer te 
zetten, dat uiteindelijk ten goede komt aan de gemeenschap 
in Klimmen”.

\ Bruisend hart van de wijk
\ Heropening Burgerij

Vanwege het coronavirus zijn  
de Burgerijen nog niet open voor 
alle activiteiten. Wel zijn we weer 
gestart met de Hoeskamers. 
Aanmelden hiervoor is helaas 
nodig. We houden u graag op  
de hoogte van de andere activi
teiten van de Burgerijen en laten  
u weten wanneer deze weer door
gang gaan vinden. Voor de meest 
actuele informatie kunt u de 
Facebook pagina’s van De Burgerij 
en de gemeente Voerendaal 
bekijken en de gemeentewebsite.

\ Alternatief BoodschappenBus 
Voor de BoodschappenBus gelden nog steeds dezelfde maatregelen. De bood
schappendienst 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 bood
schappen te doen en geen hulp hebben van familie, vrienden of buurtgenoten.  
U kunt u telefonisch aanmelden via 06  13 03 14 72 of via email  
burgerij@voerendaal.nl.

\ InfoBalie
Bij de InfoBalie kunt u terecht voor ALLE vragen en/of opmerkingen rondom en 
over de Burgerij en bijbehorende activiteiten. Ook kunt u zich aanmelden voor het 
BuurtTeam, de BuurtBus en de BoodschappenBus. Wij zijn telefonisch bereikbaar 
via 06  13 03 14 72 (maandag tot en met vrijdag) of via burgerij@voerendaal.nl. 
Tijdens de coronacrisis is aanmelden verplicht voor alle activiteiten.

Voor en door inwoners
De Burgerij in de kern biedt inwoners een fysieke plek dichtbij huis waar mensen 
elkaar ontmoeten en waar ze met al hun vragen op het vlak van welzijn en zorg 
terecht kunnen. Daarnaast kunnen inwoners van alle leeftijden 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.
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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 13:0016:00 
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 10:0013:00 
uur en dinsdag en donderdag van 
13:0016:00 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 
13:0014:00 uur.

\ Spreekuur Wmoconsulent: 
iedere dinsdag tussen 14:0016:00 uur.

\ iCafé: 
iedere 2e dinsdag van de maand open 
inloop tussen 14:0016:00 uur.

\ Bibliotheek: 
dinsdag van 13:0016:00 uur, woensdag 
van 18:3020:00 uur, donderdag van 
13:0016:00 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 
13:0014:00 uur.

\ Spreekuur Wmoconsulent: 
iedere donderdag tussen 10:0012:00 
uur.

\ iCafé: 
iedere 1e en 3e maandag van de maand 
tussen 14:0016:00 uur.

\ Zitdansen: 
iedere 2e maandag van de maand van 
10:0012:00 uur.

\ Taalclub: 
iedere dinsdag en vrijdag van 
09:3012:00 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 
10.0012.00 uur.

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

\ De Hoeskamer: 
iedere woensdag van 10:3018:30 uur 
en zaterdag van 11:0015:00 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.

\ Lunchen/dineren: 
Iedere woensdag wordt tussen 
14:3018:00 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 wethouders: 
iedere 2e woensdag van de maand 
van 11:0012:00 uur.

\ Spreekuur Wmoconsulent: 
iedere 1e woensdag van de maand 
tussen 13:0015:00 uur.

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

\ De Hoeskamer: 
iedere dinsdag en donderdag van 
10:0016:00 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 13:0014:00 uur.

\ iCafé: 
iedere 4e dinsdag van de maand open 
inloop tussen 14:0016:00 uur.

\ Maatschappelijk werk spreekuur: 
iedere donderdag van 14:0015:00 uur.

\ Spreekuur Wmoconsulent: 
iedere dinsdag van 11:0013:00 uur. 

Blijf gezond, zorg

voor elkaar en

houd goede moed!

Voerendaal 

Samen Sterk
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\  Het Mysterie  
van Dame  
Voerendaal

 
 
\  Een puzzelspel uitgebracht  

door het Limburgs Museum 

Het Limburgs Museum in Venlo is hét museum voor cultuur 
en geschiedenis in Limburg. Het museum verzamelt, toont 
en vertelt verhalen uit onze regio. Ze bieden verrassende 
perspectieven op het verleden, heden en de toekomst van 
Limburg en van de wereld om ons heen. Limburg is een 
bijzondere provincie. Hier vestigden zich de eerste mensen 
en later de eerste boeren. Hier kwamen de Romeinen ons  
land binnen, hier leefden de eerste christenen en ontstonden  
de eerste steden. Buiten dat Limburg bijzonder is, mag 
Voerendaal zich dat zeker ook noemen. Naar een van de 
bijzonderheden uit de Romeinse tijd, Villa Voerendaal, 
doet het museum onderzoek en bracht er een bijpassend 
spel over uit.

Help Dame Voerendaal haar verleden te ontdekken
Villa Voerendaal moet rond het jaar 100 een enorm agrarisch 
bedrijf zijn geweest. Sterker nog: het is de grootste Romeinse 
villa van Nederland en omstreken die we tot op heden kennen.  
In de jaren 19851987 werd de villa grotendeels blootgelegd 
en werden er zo’n 20.000 vondsten gedaan, maar die opgra
vingen zijn nooit onderzocht. De vondsten zitten voor een 
groot deel nog steeds opgeslagen in kartonnen dozen bij  
De Vondst, het centrum voor archeologie in Limburg. Onder 
leiding van het Limburgs Museum keek een team van experts 
voor het eerst naar deze cold case. Het onderzoek loopt 
nog steeds en de eerste resultaten zorgen voor inspiratie om 
er veel meer mee te doen. Sinds de corona lockdown zijn 
gezelschapsspellen weer meer in de lift. Het idee van samen 
spelen en ontdekken, gaf inspiratie om te werken met deze 
educatieve vorm.

Puzzelspel
Een van de vondsten uit de buurt van de villa is een 
fascinerend hoofd van een dame, gemaakt van zandsteen. 
Deze ‘Dame van Voerendaal’ is duidelijk van gegoede komaf: 
het 1800 jaar oude beeld werd gevonden bij een luxueus 

grafmonument. Woonde deze dame in de villa? Kende zij 
de eigenaren van de villa? Deze en andere vragen over de 
bewoners, hun levenswijze en het agrarisch bedrijf staan 
centraal tijdens het onderzoek naar Villa Voerendaal. Als 
Voerendaler heeft u het gezicht van de dame vast wel eens 
gezien. Het kunstwerk van haar hoofd valt te bewonderen  
bij het treinstation van Voerendaal. Dat kunstwerk wordt in 
de filmpjes van het spel tot leven geroepen en neemt u met 
behulp van archeologen en experts mee door het spel. U 
onderzoekt archeologische voorwerpen en gaat op zoek naar 
informatie over de plek waar de dame gewoond heeft. Het 
spel bevat een handleiding, 15 vondstkaarten, 15 filmpjes  
met de specialisten aan het woord, 3 mysterie kaarten en  
15 onderzoekskaarten. Wanneer alle opdrach ten uitgevoerd 
zijn, ontdekken de spelers het hele verhaal van Dame 
Voerendaal. Het spel is bedoeld voor basis schoolklassen  
van groep 78 en de klassen 12 van het voortgezet onder  
wijs, maar ook voor gezinnen. Met de koppeling naar de 
nieuwe media daagt het de spelers uit zelf op onderzoek te 
gaan, kennis en competenties te vergroten en te leren over 
hun eigen erfgoed. Op een leuke manier ontdek je een aantal 
van de 45.000 vondsten en de verhalen daarachter. Het 
Mysterie van Dame Voerendaal is een leuk puzzelspel voor  
in de klas of als gezelschapsspel thuis. 

Het spel is vanaf september te koop via de Museum  
winkel van het Limburgs Museum, te bestellen via  
info@limburgsmuseum.nl of als primeur in Voerendaal  
te koop tijdens de Zomerfestival Fair op zondag  
26 september bij kasteel Puth.

www.limburgsmuseum.nl/onderwijs/basisonderwijs/ 
hetmysterievandamevoerendaal/ 

www.limburgsmuseum.nl/nl/tentoonstelling/ 
villavoerendaal/

idee.indd   1idee.indd   1 08-06-2021   18:0208-06-2021   18:02
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\ “Onze klik is super!”
\ Een maatje kan het verschil maken

Iets betekenen voor een ander. Dat was Bianca’s wens. Ze werd maatje van Peter. Samen verkennen ze de mooiste 
wandelroutes rondom Sibbe. Het duo werd bij elkaar gebracht door LEVANTOgroep Vrijwilligers. De missie van 
hun maatjesproject is al 30 jaar onveranderd: het verminderen van eenzaamheid bij mensen met een psychische 
kwetsbaarheid.

Bianca en Peter
Eens per 2 weken gaan Bianca (51) en Peter (56) op 
pad. LEVANTOgroep Vrijwilligers schatte in dat de twee 
goed bij elkaar zouden passen. “En dat is ook zo”, aldus 
Bianca. “We hebben dezelfde interesses. Zo heeft Peter 3 
platenspelers en een grote collectie elpees. Voor mij is dat 
helemaal geweldig, ik ben zelf gek op muziek.” Het duo 
duikt samen in bijzondere albumhoezen. Ook spijkeren ze 
hun muzikale kennis bij. Bianca: “Dan praten we weer over 
Elvis. Of ik lees een artikel over Alice Cooper en neem dat 
dan mee naar Peter.” “Die wisselwerking is hartstikke leuk”, 
vult Peter aan. “Ons contact is ongecompliceerd. De ene 
keer kletsen we over oude rockers, de andere keer hebben 
we een serieus gesprek. We lachen ook wat af samen.”

Maatjesproject van LEVANTOgroep Vrijwilligers
30 jaar geleden ging het maatjesproject van 
LEVANTOgroep Vrijwilligers van start, toen nog onder 
de naam Stichting Horizon. Veel mensen met langdurige 
psychische problemen ervaren dat hun netwerk steeds 
kleiner wordt, waardoor ze zich buitengesloten kunnen gaan 
voelen. Door hen te koppelen aan een vrijwilliger, voelen ze 
zich weer gezien en verdwijnen problemen heel even naar 
de achtergrond. Samen wordt er genoten van ontspannende 
activiteiten, zoals een bioscoopbezoek, een boswandeling of 
een uitje naar een mooie stad.

Samen is nog leuker!
Peter vertelt dat hij een vorm heeft van autisme. “Dit 
maakt het moeilijker voor mij om contacten te leggen en 
vriendschappen te onderhouden. Een bezoek van een maatje  

 
is gezellig. Ik kijk er altijd erg naar uit.” Vrijwilligers die 
maatjescontact bieden hoeven geen kennis te hebben van 
psychiatrie. Wel wordt verwacht dat ze zich goed kunnen 
inleven in een ander. Peter: “Soms ben ik een spraakwaterval 
en verlies ik mezelf in één onderwerp. Bianca merkt dat 
op, maar benadert mij altijd met veel begrip en respect.” 
Tijdens hun wandelingen houdt Bianca er ook rekening 
mee dat Peter slechtziend is. Peter: “Ik heb moeite met 
het inschatten van diepte. Is het ergens heel modderig of 
komen we bij een trap met ongelijke treden, dan gaat Bianca 
voorop en vertelt ze me precies wat ik kan verwachten.”

Het maatjescontact betekent veel voor Peter, maar dat is 
andersom net zo. Bianca: “Ik geniet van onze gesprekken. 
Peter weet veel van geschiedenis en hij kan daarover 
boeiend vertellen. En ik kom nu zelf ook weer meer in 
de natuur. Het voelt als onthaasten. Ik werkte lange tijd 
in een commerciële sector. Alles draaide om resultaten en 
het was een hele snelle wereld. Nu met Corona is het nog 
moeilijker om verbinding te maken met andere mensen. Het 
maatjescontact geeft mij veel voldoening en plezier. Onze 
klik is ook gewoon super, ik heb het enorm getroffen!”

Ook interesse om maatje te worden? 
Ga naar www.levantogroep.nl en klik op  
“Ik wil vrijwilliger worden”. 
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\ Villa Voerendaal
\ Van vondst tot verrassend verhaal

Archeoloog in de klas
Het Limburgs Museum heeft samen 
met het Restauratieatelier Restaura 
een educatief project voor scholen 
opgezet. Op school in de klas vertelt 
een archeoloog over de Romeinse 
villa en een restaurator geeft een 
demonstratie. Geen theoretisch 
verhaal maar een actieve les. Daarna 
krijgen leerlingen een workshop in 
De Vondst in Heerlen en bezoeken 
zij de tentoonstelling. Informatie 
vindt u op de site van het Limburgs 
Museum.

Zelf puzzelen?
Wilt u zelf aan de slag en de puzzel van  
Villa Voerendaal leggen? Speel dan het spel 
Het Mysterie van de Dame van Voerendaal. 
15 kleine mysteries moeten opgelost worden. 
Heeft u een mysterie opgelost dan wordt 
u beloond met een kort filmpje waarin de 
archeoloog tekst en uitleg geeft. Alle 15 
mysteries opgelost? Dan kunt u zich een  
kenner van Villa Voerendaal noemen. 
 
Het puzzelspel is vanaf september te koop  
in de museum winkel van het Limburgs 
Museum. Informatie vindt u op de site  
van het Limburgs Museum.

Onderzoek naar vondsten
Villa Voerendaal staat bekend als de grootste Romeinse villa 
gevonden in Nederland. Al in 1892 zijn de eerste sporen van 
de villa ontdekt. Tijdens de laatste grote opgravingscampagne 
in de jaren 80, werd maar liefst 6 hectare grond rondom het 
hoofdgebouw opgegraven. Alle 45.000 vondsten werden in het 
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten bewaard. De meeste 
vondsten waren nog niet bestudeerd. Wel zijn er in de loop der 
jaren deelonderzoeken gedaan en gepubliceerd. Hierdoor weten 
we bijvoorbeeld dat er voornamelijk spelt op de akkers verbouwd 
werd. En op grond van de opgegraven fundamenten van de villa, 
munten en slechts een deel van alle opgegraven objecten, wisten 
we dat het een Romeinse villa is; dat de eerste stenen villa rond 
50 na Chr. is gebouwd, dat in de tweede eeuw de villa uitgebreid 
werd en dat in de derde eeuw de welvarende periode van de villa 
voorbij was en een stevige vierkante toren de bewoners moest 
beschermen in een onveilige periode. Maar er is meer te vertellen. 

Zonder ook maar één schop in de grond te zetten werken 
archeologen al een paar jaar aan het nieuwe onderzoek  
van Villa Voerendaal. De klus zit er bijna op. Reden genoeg  
om een ‘tussenstand’ te presenteren in de tentoonstelling  
Villa Voerendaal, van vondst tot verrassend verhaal, locatie  
De Vondst,  tot 9 januari 2022.

Tentoonstelling
Onder leiding van het Limburgs Museum in Venlo  
is een team van 15 archeologen aan het werk gegaan. 
Deze archeologen zijn specialist op het gebied van een 
bepaald type aardewerk, zoals ijzertijd aardewerk of 
amforen, of weten juist alles over een materiaalsoort 
als glas, metaal. Al deze deelonderzoeken leveren 
nieuwe puzzelstukjes op. Aan de archeologen 
Henk Hiddink en David Habermehl is de taak 
om deze puzzel in elkaar te zetten en het nieuwe, 
genuanceerde verhaal te vertellen. 
 
Midden volgend jaar zullen zij hun eindrapportage 
publiceren. In de tentoonstelling in de Vondst 
in Heerlen, die samengesteld is door Béatrice de 
Fraiture, zijn de 15 specialisten aan het woord. Zij 
“verklappen” al vast een bijzondere of opmerkelijke 
ontdekking. In de vitrine met glas liggen stukjes La 
Tène armbanden uit de ijzertijd (ca. 400 voor Chr.). 
Ook ligt er Romeins glas, zoals stukjes vensterglas 
van de villa, een bodem van een vierkante fles. Heel 
bijzonder is de grote glazen kraal uit de 5de eeuw na 
Chr. In één oogopslag zie je hier dat het verhaal van 
de Romeinse villa niet het complete verhaal is. 

Want voor de Romeinse tijd en na de Romeinse tijd  
is er leven op het terrein van de villa. 

Archeologische vondsten zijn belangrijk voor een  
datering, maar ook voor ons begrip over hoe mensen  
leefden. Een leuk voorbeeld komt uit het onderzoek 
naar de amforen. Naar verhouding en in vergelijking 
met andere Romeinse villa’s in de omgeving zijn 
er in Voerendaal opvallend veel scherven van 
olijfolieamforen gevonden. In de tweede eeuw na 
Chr. gebruikten bewoners van de villa dus grote 
hoeveelheden olijfolie uit Spanje. Een Romein 
zonder olijfolie is moeilijk voor te stellen. Olijfolie 
werd gebruikt in de keuken, bij de persoonlijke 
verzorging (badrituelen en parfum) en als brandstof 
voor verlichting. De bewoners van de villa woonden 
niet alleen in een Romeinse huis, ze lééfden ook 
een Romeins leven. In de tentoonstelling zijn er 
zo 15 “doorkijkjes” in de bijna 1000 jaar lange 
bewoningsgeschiedenis van het terrein van Villa 
Voerendaal.
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Veel mensen zijn eenzaam, zeker nu in deze tijd waarin elkaar even opzoeken, contact  
met elkaar hebben, vaak niet mogelijk is. Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen.  
Je ervaart dan een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Eenzaamheid 
uit zich vaak in gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of 
psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen dus invloed hebben op je gezondheid, 
welzijn en kwaliteit van leven. Om eenzaamheid gezamenlijk op te pakken heeft onze 
gemeente zich aangesloten bij de coalitie ‘Samen tegen eenzaamheid’.

Prachtige initiatieven
In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontstaan binnen onze gemeente. Het voordeel  
van het gezamenlijk oppakken van eenzaamheid is dat je samen een vuist maakt, maar ook van 
elkaar kan leren, ideeën opdoen. In onze gemeente zijn heel veel vrijwilligers actief, de sociale 
cohesie is sterk. Binnen de Burgerijen, een ontmoetingsplek voor jong en oud in elke kern, zijn 
prachtige initiatieven ontstaan, vaak bedacht door de vrijwilligers zelf. Vrouwen voor vrouwen, 
breien met Ciska, rondbrengen van kaartjes om inwoners een hart onder de riem te steken, zijn 
een paar voorbeelden. Een mooi initiatief is de Boodschappenservice, waarbij vrijwilligers inwoners 
thuis ophalen en samen boodschappen doen in de supermarkt. Sinds kort bestaat er een nieuw 
project “De Smaak van Ontmoeting” binnen onze gemeente. Vrijwilligers bezoeken inwoners 
met een kopje soep en maken een praatje, zodat er weer even contact is. Dit wordt heel erg 
gewaardeerd, we krijgen veel positieve reacties. Met deze initiatieven richten we ons niet alleen 
op ouderen, ook voor jongeren hebben we aandacht. Zo komt de Jongerenbus van Jens elke 
woensdag naar Voerendaal. Jongeren kunnen een praatje maken met jeugdwerkers, een balletje 
trappen of spelletjes doen. Wethouder Harry Coenen wil samen met de jongerenwerker bekijken 
wat er nog meer gedaan kan worden voor onze jeugd.

Wat kunt u doen?
Vraag eens iemand mee voor een wandeling. Ze bent u lekker in beweging en is het ook een fijne 
manier om weer eens even bij te kletsen. Ga samen sporten. Maak een mooie tekening, schrijf een 
leuk kaartje of koop een kleinigheidje voor een ander. Alle initiatieven, groot of klein, zijn welkom 
en we denken graag mee. Daarnaast is het heel belangrijk dat signalen worden opgepakt en gemeld 
worden bij de gemeente of een van onze Burgerijen. Het is belangrijk om gezamenlijk aandacht te 
creëren voor eenzaamheid onder jong en oud. Eenzaamheid is misschien niet echt een taboe, maar 
veel mensen vinden het niet fijn om aan te geven dat ze eenzaam zijn. Daarnaast gaat eenzaamheid 
gepaard met allerlei andere lichamelijke en psychische klachten. 

Heeft u vragen?
Als u iemand kent die zich eenzaam voelt  
of als u zich een zaam voelt, aarzel dan vooral  
niet en neem contact op met onze gemeente  
via Manja Honnef MO@voerendaal.nl of via  
045 – 575 33 99. Ook voor vragen of hulp  
bij initiatieven kunt u bij haar terecht.  
Helpt u mee? Uw bijdrage maakt echt het  
verschil in deze tijd. Deel uw gebaar via  
#samentegeneenzaamheid #voerendaal

Wethouder sociaal domein in Voerendaal met in zijn portefeuille o.a. Wmo, ouderenbeleid, maatschappelijke zorg en 
Jeugdbeleid is gewend om met mensen te praten, mensen aan elkaar voor te stellen en vindt goede communicatie erg 
belangrijk. “Dat is allemaal behoorlijk lastig in coronatijd. Neem het project ‘samen tegen eenzaamheid’, het probleem 
van eenzaamheid is lastig aan te pakken vanachter een beeldscherm. Ook het signaleren van geweld is lastiger.”

Waarom gaat Geweld Hoort Nergens Thuis u aan het hart? 
“Ik ben al bijna 4 jaar wethouder en door de onderwerpen waar ik me mee bezig houd, heb ik te maken met veel kwetsbare 
mensen, met name ouderen en jeugd. Kwetsbare mensen zijn vaak afhankelijk van anderen en als die anderen misbruik van  
die afhankelijkheid maken, ontstaan de schrijnende situaties. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland zo’n 170.000 ouderen  
niet veilig zijn in hun eigen woning. De meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling is financieel misbruik, gevolgd 
door psychische mishandeling en fysieke mishandeling. In Voerendaal krijgen we een steeds grotere groep ouderen. 
Vanzelfsprekend gaan de onderwerpen geweld en mishandeling me aan het hart.” 

Wat zijn de eerste drie woorden waar u aan denkt bij Geweld Hoort Nergens Thuis?
“Geweld, afhankelijkheid en trauma. Kinderen houden hun leven lang last van huiselijk geweld, dat vind ik heel erg.  
Karin Bloemen beschrijft dat in haar autobiografie en vertelde op diverse plekken over dat trauma dat er nog steeds zit.  
Maar ze vertelt ook dat de omgeving van een kind een belangrijke rol kan spelen in de signalering, in de aanpak, en in  
de verwerking van de opgelopen trauma’s. Bij ouderen die misbruikt worden, bijvoorbeeld doordat een naaste ongevraagd  
de pinpas gebruikt, is de schade anders dan bij kinderen.” 

Welke stappen gaan we nog zetten? 
“Als je in het welzijn of de zorg gaat werken, is de kans groot dat je met huiselijk geweld te maken krijgt, gezien de cijfers. 
Het is belangrijk om je daar bewust van te zijn. Daarom denk ik dat daar tijdens de opleidingen nog meer aandacht aan moet 
worden besteed. Ook moeten we cursussen en trainingen blijven geven aan professionals, bij alle ketenpartners. Na de zomer 
kunnen we ook weer meer fysieke trainingen en bijeenkomsten organiseren. Zorg en veiligheid zijn geen aparte onderwerpen, 
ze komen steeds dichter bij elkaar te liggen”. 

Waar bent u het meest trots op?
“De samenwerking en verbinding binnen Parkstad, zoals met de ketenpartners, is heel belangrijk en daar ben ik trots op.  
Trots op het succes dat er breed aandacht is voor het thema mishandeling. Want zo’n onderwerp kun je niet alleen onder de 
aandacht brengen. De meldcode is heel belangrijk. Wat we heel goed doen in Parkstad is professionals trainen in het gebruik 
daarvan. Geweld Hoort Nergens Thuis is een project van lange adem. Van bewustwording en blijvende aandacht. Daar zijn  
we goed mee bezig. Als slachtoffer hoef je je niet te schamen en als omstander moet je je ogen niet sluiten, niet wegkijken.  
Je ervan bewust zijn dat geweld overal kan plaatsvinden, ook bij jou in de straat, daar begint het mee. Huiselijk geweld is  
geen probleem dat we oplossen als we maar een grote zak geld hebben, het bewustzijn dat het bestaat en wat je daartegen  
kan doen, moet tot in de haarvaten van de maatschappij doordringen.”

\  Geweld hoort  
nergens thuis

\ In gesprek met wethouder Harry Coenen 

\  Samen tegen  
eenzaamheid

\ Uw bijdrage kan het verschil maken!
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Gasterie Ransdalerhöfke gelegen in een boerenhoeve 
te Ransdaal biedt dorpsbewoners, wandelaars, fietsers, 
campinggasten, familie, vrienden en bekenden een 
gezellige plek om te vertoeven. Gastheren Rachel 
Rietrae & Alex Hendriks heten u van harte welkom  
voor een lekker kopje koffie (meerdere variaties) of  
thee, Limburgse vlaai, streekproducten, speciaal biertjes, 
een goed glas wijn, borrelplanken en nog veel meer!

De gasterie
Van donderdag tot en met zondag heten de heren u welkom 
in hun pas geopende gasterie. Om 11.00 uur opent de poort 
en kunt u heerlijk komen lunchen, een kopje koffie drinken 
of borrelen in de avonduren. Heel bewust hebben Alex en 
Rachel gekozen voor een dagzaak, dit omdat ze naast de 
gasterie beiden nog een andere baan hebben. Het eerste 
jaar zien ze dan ook als proefperiode. Om te ervaren hoe ze 
het vinden om samen te werken en hoe de zaak gaat lopen. 
Rachel heeft vanuit het verleden horecaervaring, maar is de 
afgelopen 25 jaar werkzaam als pacemaker specialist. Alex 
is onderwijscoördinator in de vorm van intern begeleider 
en lid van het managementteam op een school voor 
basisonderwijs. 

In principe draaien ze de gasterie met hun tweetjes, al steken 
vrienden en familie vaak genoeg ook de handjes uit de 
mouwen. Na een gesprek van Rachel met bijna buurvrouw 
Marianne Eussen van Camping La Dolce Vita begon het 
balletje te rollen. Zij vertelde hem dat de gasterie leeg stond. 
In een ver verleden was de hoeve wel van horeca voorzien, 
maar de afgelopen jaren serveerde de eigenaresse alleen 
koffie. Inmiddels is er een mooie samenwerking ontstaan 
met La Dolce Vita en wordt de Gasterie regelmatig bezocht 
door vele Ransdalers. Ook de mensen van buiten Ransdaal 
vinden steeds meer de weg naar de gasterie voor een 
heerlijke lunch en/of borrel.

Nadat op 11 januari de eerste vergunning gesprekken 
plaatsvonden, ging het snel en na een flinke poetsbeurt 
gingen de heren aan de slag. Ze vernieuwden het terras 
en kochten de inventaris van een andere horecazaak, niet 
ver hiervandaan. Ze breidden de keuken uit en bedachten 
plannen om alles logistiek gezien zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Daarna volgde de menukaart, de gesprekken met 
leveranciers uit de regio en een wijnproeverij voor de wijnen 
op de toekomstige kaart. Alex dook de keuken in, Rachel is 
verantwoordelijk voor de bediening.

Limburgs genieten
Op de kaart staan tot 18.00 uur verschillende ‘happen 
van de plank’ (vlees en kaasplanken), een tosti de luxe, 
kroketten (ook vegetarisch) met brood, stokbrood 
tonijn, brood met kaas/ham/beide, stokbrood gehakt, 
bietencarpaccio en gebak. Allemaal vers bereid met 
producten uit de regio. Na 18.00 uur kunt u lekker 
komen borrelen met bitterballen, een luxe borrelgarnituur, 
vlammetjes, groentekroketjes, frikandel/kroket van 
draadjesvlees of een lekker ‘tuutje’ chips. Vergeet vooral niet 
op de krijtborden te kijken voor de specials. Uniek voor 
Gasterie Ransdalerhöfke is de ‘Ransdaler Tripel’ van het vat.

Lunchen en borrelen op de binnenplaats, in de gezellige 
gasterie of op het naastgelegen terras de ‘Biergarten’ 
genaamd. Feestjes voor alle mogelijke redenen, het kan 
allemaal en er bruist nog van alles. Broodjes verkoop 
op zondagmorgen, wandelroutes, BBQ avonden, een 
winterfair, carnaval, Oktoberfeest, karaoke of bingo. Laat u 
maar verrassen.

Een nieuw pareltje voor Voerendaal waar u neer kunt 
strijken na een wandeling of fietstocht. Toeristen van de 
camping heerlijk van hun vakantie kunnen genieten of u op 
zondag gewoon lekker even binnenwaait!

www.facebook.com/Ransdalerhofke

\  Gasterie Ransdalerhöfke
\ De poort staat voor u open!

Gemeente Voerendaal, zintuigenprikkelend...

~
Water, water en nog eens water. Een zomer met veel regen, wateroverlast en een watersnoodramp. Het wassende 
water dat ook onze gemeente trof, maar gelukkig minder erg dan in de gemeenten om ons heen. Al is een 
ondergelopen kelder of vloer, ook ellende genoeg.

Een maatschappij waarin corona nog steeds een rol speelt. Voorzichtigheid nodig blijft en omzien naar elkaar en 
voor elkaar de gouden regel. Samen veerkrachtig zijn en mooie momenten delen. De verhalen in dit magazine 
proberen daar elk op hun eigen manier hun steentje aan bij te dragen. Op onderzoek naar het verleden van Dame 
Voerendaal, een nieuw geopende gasterie in Ransdaal, jeugdactiviteiten van JENS en de Truuk van Weggewaes die 
herinneringen van vervlogen tijden met zich meebrengt. Bekijk Voerendaal en al haar details eens in alle rust. Sta 
eens stil tijdens een wandeling of fietstocht en geniet.

Ik duim van harte dat we door kunnen met het Zomerfestival Voerendaal en het Duurzaamheidsfestival. We u 
weer kunnen verwennen, verwonderen en even alles doen vergeten. We u inspireren om samen goed voor deze 
wereld te zorgen, te beginnen bij uzelf. Coronaproof als het moet, gezellig samen omdat we daar zo naar uitzien. 
#voerendaalsamensterk

Voerendaal, genoeg te beleven, genoeg te ontdekken! 

Judith Eurlings / Query Design

/ Column

Foto: links Alex, rechts Richard
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De raad van de gemeente Voerendaal 
bestaat uit vijftien zetels die bemenst 
worden door de leden van zes fracties. 
De fracties die deel uitmaken van de 
gemeenteraad in Voerendaal zijn: 
Democraten Voerendaal,  
Voerendaal Actief, CDA, PvdA,  
VVD, Op den Camp.

Op de website www.voerendaal.nl
vindt u meer informatie over de 
gemeenteraad. U kunt desgewenst 
via de website een email sturen aan 
een raadslid.
Voor vergaderdata en vergaderstukken 
kunt u ook terecht op www.voerendaal.nl 
onder Raad en College.
Voor overige vragen en informatie kunt u 
terecht bij de griffie: griffie@voerendaal.nl 
/ 045 – 575 33 99.
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