zaterdag 1 juni

zondag 2 juni

Zomerse middag bij De Koffiemuuèle
Furenthela 13 • Voerendaal • 13.00 - 15.00 uur
entree gratis
Kom op het terras van De Koffiemuuèle genieten
van een concert van Muziek Jong voor Oud.
Duo Subito, bestaande uit Asia Czaj (viool)
en Paris Lopez Marron (piano), speelt een licht
klassiek concert. Bestel tijdens het luisteren
vooral ook de Zomerfestival koffie!

Lentewandeling Wandelverenging Voerendaal
Start en finish: Trefcentrum Kunderhoes
Hogeweg 74 • Kunrade • 5 km (met fotoprijsvraag)
inschrijven tussen 11.00 en 14.00 uur • 9, 15 en
21 km, inschrijven vanaf 07.30 uur • deelname
7 2,50 pp (bondsleden 7 1,00 korting)• kinderen
tot 14 jaar mogen gratis mee wandelen, mits
onder begeleiding
Op de afstanden van 5, 9, 15 of 21 km loop je
tijdens deze lentewandeling langs vele kastelen,
kronkelende beekjes, boerderijen, veldwegen en
vergezichten. Tussen 11.00 en 13.00 uur wordt
er bij de pauzeplaats (Rouwette Autobanden,
Putweg 49a, Klimmen), naast een hapje en een
drankje, muziek verzorgd door singer songwriter
Linde Grooters uit Klimmen. Op het einde van
de route kom je vanzelf langs kasteel Cortenbach,
waar op die dag tussen 11.00 en 17.00 uur het
muziek-, zomer- en kunstfestival ‘Cortenbach,
where music meets ‘Art’’ plaatsvindt. Op de 5 km
route kan de basisschooljeugd een fotoprijsvraag
oplossen. Uit de goede oplossingen worden
drie winnaars getrokken, die een verrassing
thuisgestuurd krijgen. Neem je formulier mee
bij de start, vul hem in en lever hem in bij de
Ridder Kuno stand bij kasteel Cortenbach. Tevens
ligt er voor de jeugd een mooie medaille klaar bij
de finish. De organisatie kan niet aansprakelijk
worden gesteld bij ongevallen resp. verlies
en/of diefstal van goederen.
Voor meer informatie 06 3379 5042 of
www.wandelvereniging-voerendaal.nl,
info@wandelvereniging-voerendaal.nl.

.......................................................................
‘Viva la Vida’ Spaanse avond
Grandcafé Klumme • Klimmenderstraat 8
Klimmen • 18.30 uur • entree gratis • spijs en
drank tegen betaling
Op deze avond kom je in Zomerse Sferen
bij Grandcafé Klumme! Het eten van kleine
hapjes is vooral een traditie in de landen rond
de Middellandse Zee. In Griekenland kent men
de mia pikilia, in Italië de antipasta, in het
Midden-Oosten de mezzeh en in Spanje de tapas.
Een tapasarrangement om samen met vrienden
en familie het leven te vieren en te genieten van
en met elkaar van muziek, dans en eten in
combinatie met een lekkere Spaanse wijn,
cocktails, bier of Sangria. Vanaf 18.30 uur past
Zangkoor Reconnected Voerendaal speciaal
voor jou haar repertoire aan op het thema en
swingt de pan uit. Om 20.00 uur neemt het
Flamenco Encuentros trio het over. Antonio
Paz (zang), Jessica Achten (dans) en Tijn van
der Sanden (gitaar) zorgen voor een ontmoeting
met flamenco en weten je te raken met muziek
en dans van hoog niveau. Wil je gebruik maken
van het tapasarrangement van 7 19,50 pp
reserveer dan via info@grandcafeklumme.nl.
.......................................................................
Optreden Muziekcollectief Voerendaal
Café de Haas • Jeustraat 75 • Voerendaal
21.00 uur • entree gratis
De verschillende repeterende bands van het
Muziekcollectief Voerendaal nemen je mee in
hun bandavond. In afwisselende blokken zorgen
ze voor knallende pop optredens.

Jeugdige vlogger
Voor het eerst tijdens het Zomerfestival
Voerendaal hebben we een jeugdige vlogger
die haar ervaringen voor jou in beeld brengt.
Spot jij onze Lente Waterval?

BuurtBus
Wilt u een Zomerfestival activiteit in een
van de Burgerijen bezoeken, maar u heeft
geen vervoer? Hiervoor kunt u gebruik
maken van de BuurtBus. Aanmelden kan
via burgerij.klimmen@voerendaal.nl
of telefonisch via 045 405 33 76 /
06 1303 14 72 / 06 3004 17 84. In overleg
kan ook vervoer naar activiteiten buiten
de Burgerijen verzorgd worden.

.......................................................................
Cortenbach, where music meets ‘Art’
Kasteel Cortenbach • Cortenbach 1 • Voerendaal
11.00 - 17.00 uur • entree gratis • spijs en drank
tegen betaling • brunch 7 12,50 pp
Op de unieke locatie van kasteel Cortenbach
in Voerendaal wordt een muziek-, zomer- en
kunstfestival georganiseerd. Naast het genieten
van verschillende optredens over het hele terrein
en kunst in tenten kun je flaneren langs diverse
kramen. Tussen 11.00 en 17.00 uur zal verspreid
over het Kasteelterrein een muziekprogramma
worden verzorgd met het koperkwintet,
klarinetensemble, jeugddrumband, drumband
en het opleidingsorkest van de Muziekvereniging
Voerendaal. Aangevuld met het strijkersensemble
Cordato en in verschillende blokken een
Cultuurcafé met onder andere auteurs
Dick Gebuys, Wiel Niks, Arthur Moonen,
Wil Maassen, de voorzitter van de Muziekvereniging en de kunstenaars van de expositie
op het eiland. Dit alles met gesprekleider
Jo Braeken. Laat je verrassen door het repertoire
en de diversiteit van activiteiten op meerdere
podia. De openstelling van het unieke kunstwerk
op het eiland en de diverse kunstenaars met
prachtige en bijzondere werken. De kraampjes
met kunst met een grote en kleine k, van
lekkernijen tot interieur. Voor het eerst zal er
een expositie zijn op het eiland. Maria Rouwette
(beeldende kunst) en Jenny Roost (sieraden,
beeldende kunst) bijten de spits af.

Het zonnetje, een glaasje wijn, een ijsje, een stukje
vlaai of heerlijke hapjes. Het hoort er allemaal bij.
En het festival is voor alle leeftijden, want ook aan
de kleintjes is gedacht! Laat je schmincken en geniet
van het voorlezen uit het kinderboek Ridder Kuno.
Tussen 11.00 en 14.00 uur kun je komen genieten
van een brunch, verzorgd door Slagerij Catering van
der Poel en Mannen achter de Pannen. Een houten
brunchplank met overheerlijke bourgondische
streekgerechten en een ‘aspergeroomsoep’ van Hoeve
Cortenbach! Geserveerd in de paviljoentent, met
muziek op de achtergrond en een fraai uitzicht over
het terrein. Kaarten voor de brunch van 7 12,50 pp
excl drank zijn uitsluitend via de winkel van Slagerij
Catering van der Poel te koop! Deelname kan alleen
op inschrijving met betaling vooraf. Meer informatie
via info@cateringvanderpoel.nl of telefonisch:
045 5751312.
De organisatie van dit prachtige evenement is in
handen van medewerkers van Vebego International
BV. Met de opbrengsten van het festival ondersteunen
zij diverse goede doelen in Voerendaal en met
jouw komst draag je hieraan bij. Muziekvereniging
Voerendaal is verantwoordelijk voor de organisatie
en uitvoering van het muzikale programma.
Om 15.30 uur vindt de prijsuitreiking van
het Zomerfestival Voerendaal educatieproject
plaats. De uitreiking wordt gedaan door Ronald
Goedmakers, CEO Vebego. Vanaf 15.45 uur kun
je genieten van een concert van de Slim Vitz Kids,
de jongste bigband van Nederland. De muzikanten
zijn tussen de 8 en 15 jaar en zijn leerlingen van
de muziekscholen van Heerlen en Maastricht. Het
enthousiasme druipt ervan af! Om 16.30 uur wordt
het Zomerfestival Voerendaal 2019 afgesloten met
een paar woorden van Wil Houben, burgemeester
van Voerendaal en Ruud Braun, wethouder
leefbaarheid, kunst en cultuur. Met aansluitend
een bijzonder optreden van zangeres Jacqueline
Goedmakers die samen met de Vitz Kids ‘Mie durp’
ten gehore zal brengen. Kom ervaren hoe mooi
muziek en kunst samengaan in Voerendaal!
Op de Facebook pagina van het Zomerfestival
Voerendaal zullen parkeerplaatsen aangegeven
worden, maar aangezien ze schaars zijn, kom
vooral te voet of met de fiets!
Zomerfestival Koffie De Koffiemuuèle
Furenthela 13 • Voerendaal
openingstijden tijdens hele Zomerfestival
Een feestelijke koffie met iets speciaals erbij!

Op verschillende locaties van
evenementen van het Zomerfestival
zijn weinig parkeerplaatsen beschikbaar.
We nodigen je daarom uit om zoveel
mogelijk te voet of met de fiets te komen!
Zomerfestivalmenu De Borenburg
Eerlijk & Lekker
Furenthela 16 • Voerendaal • openingstijden
tijdens hele Zomerfestival
Voor-, hoofd- en nagerecht voor een leuke prijs!

In geval van slecht weer Op onze Facebook pagina houden we je op de hoogte over slecht weer scenario’s. www.facebook.com/zomerfestivalvoerendaal
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Cultureel Voerendaal
laat zien dat ze groot is
met haar kleine parels

Voerendaal, het best bewaarde geheim van Limburg!
Vrijdag 24 mei
Openluchtconcert met opening
Zomerfestival Voerendaal 2019
Wei Colmont 10B • Colmont
20.00 - 21.30 uur • entree gratis
Stel je voor, in een prachtige wei in Colmont,
met een nog mooier uitzicht, staat een kleurig
beschilderd harmonium. Bankjes en muzikanten
wachten op je voor een avond, waar je wordt
meegenomen door de Orgelkring Voerendaal,
band van David de Haas, Tutta Musica
popkoor, Tutta Mamma’s, hoornist Hugo
Pieters en sopraan Fenna Ograjensek voor
de meest bijzondere mix van muziek, sfeer
en natuur. Een voorproefje van 10 dagen
Zomerfestival! Als afsluiting toosten we samen
op de opening van het Zomerfestival Voerendaal
2019! Dit wil je zeker niet missen! Voor het
openluchtconcert gaan we uit van prachtig
weer, maar mocht dat onverhoopt niet zo zijn,
is er optioneel een binnen locatie. Hou daarvoor
onze Facebookpagina in de gaten!  
....................................................................

zaterdag 25 mei
Schilderworkshop van kunstenares
Nelleke Hollewijn
Herberg de Bernardushoeve • Mingersborg 20-22
Ubachsberg • 10.30 - 15.00 uur • kosten:
7 20,- pp inclusief ontvangst met koffie en vlaai,
lunch en materialen
Vrij schilderen onder professionele begeleiding
en met een prachtig uitzicht. Je kunt rekenen
op een bevlogen docente, die voor iedereen
een individueel antwoord heeft op het vlak van
schilderen, kunst en mogelijkheden. Om deel
te nemen aan de workshop is geen ervaring
nodig. De workshop is op reservering en
dient vooraf betaald te worden. Aanmelding
via info@bernardushoeve.nl. Inschrijving
en betaling uiterlijk 20 mei.

Theaterconcert Drums & Brass
De Borenburg Eerlijk & Lekker
Furenthela 16 • Voerendaal • 20.00 - 22.30 uur
(zaal open 19.30 uur) • entree gratis
Op zaterdag 25 mei zal in de Borenburg te
Voerendaal een uniek muzikaal avondvullend
programma georganiseerd worden door de
drumband van Fanfare Les Amis Réunis Ransdaal.
Tijdens het theaterconcert, getiteld Drums
& Brass, zullen naast de vele melodische concertwerken van de drumband optredens worden
verzorgd met en door het Klaroenkorps van
schutterij St. Sebastianus Klimmen en Baroesjko.
Baroesjko is een 9-koppig miniorkest, opererend
vanuit de westelijke mijnstreek (Sittard-Geleen),
grensoverschrijdend in de Folk en ‘Sittardse’
Wereldmuziek!
.........................................................................
Openbaar HaFa dirigentenexamenexamen
Wiek Maessen
MFC De Auw Sjoeël / de Burgerij Ubachsberg
Oude Schoolstraat 33 • Ubachsberg • 20.30 uur
entree gratis
Op deze avond zal Wiek Maessen zijn opleiding
tot harmonie en fanfare dirigent aan het
Maastrichs Concervatorium afronden met
een examen. Dit doet hij samen met Fanfare
St.Cecilia Ubachsberg. Kom genieten van
de muziek en moedig hem aan!
.........................................................................
Concert A Minor Problem
Café de Haas • Jeustraat 75 • Voerendaal
21.00 uur • entree gratis
Deze band uit Heerlen maakt rock met invloeden
van o.a. Weezer, Green Day en Flogging Molly en
doet dit met de energie van tien blikjes Red Bull.
Het mag dan ook geen verrassing heten dat de
live optredens van de band bekend staan om hun
enthousiaste, hyper-energieke sfeer en de grote
interactie met het publiek.

zondag 26 mei
Enlight’me
Kasteel Puth • Steinweg 1 • Voerendaal
12.00 - 17.00 uur • entree gratis
Enlight’me, een NEON Journey. Ga mee op
een onvergetelijke reis door verlichting, kunst,
cultuur en geschiedenis. Tussen 12.00 - 12.45 uur
wordt de expositie Enlight’me in kasteel Puth
feestelijk geopend met bijdragen van Marcel
Jongen, internationaal lichtkunstenares Diana
Ramaekers en Sebastiaan Vliegen. Een magische
ruimte, ooit een schuilkerk, is nu het decor voor
lichtkunstwerken. Van 13.00 - 17.00 uur zijn
de lichtkunstwerken doorlopend te bewonderen
in de kasteelhoeve. Van 19.00 - 22.00 uur,
locatie atelier NEON73 (Jeustraat 73), geeft
Diana Ramaekers uitleg over haar passie voor
lichtkunst middels de ‘mijnberg’ en geeft
Marcel Jongen, derde generatie neonglasblazer,
lichtgevende demonstraties. Enkele gelukkigen
krijgen de kans om zelf glas te mogen buigen.
Dit evenement is naast het Zomerfestival
ook een Open Monumentendag Special.
......................................................................

expositie nieuw werk van bob gossens
huiskamer oude schoolstraat 31 ubachsberg
opening vrijdag 24 mei om 18.00 uur
25 en 26 mei geopend van 13.00 - 18.00 uur
entree vrij
the play between - do i love you
over nog te genieten hoogtepunten en
beleden dalen. de beweging ertussen - de
waanzin en de schoonheid. mijn verstilling
daarvan schept ruimte voor nieuwe vertes.

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

www.zomerfestivalvoerendaal.nl • Volg ons en deel je ervaringen op www.facebook.com/zomerfestivalvoerendaal

educatieproject

Samen met de kinderen van de groepen 5/6,
van de basisscholen uit gemeente Voerendaal
bezochten we de Basquiat tentoonstelling bij
SCHUNCK* Heerlen. De leerlingen keken naar
zijn kunstwerken en gingen zelf aan de slag
met de materialen die Basquiat gebruikte en
de dingen die hem inspireerden. Fotoclub
Voerendaal bracht de werken met hun makers
in beeld. De foto’s werden vervolgens op de
Facebookpagina van het Zomerfestival geplaatst.
De klas met de meeste likes wint een bijzondere
prijs. DUSSS, liken maar!! De prijswinnaars
worden bekend gemaakt tijdens het openingsconcert op vrijdag 24 mei door onze jonge
vlogger Lente Waterval samen met Thom
Zeguers van de gemeente Voerendaal. Op
zondag 2 juni om 15.15 uur tijdens ‘Cortenbach,
where music meets ‘Art’ bij kasteel Cortenbach
ontvangt de winnende klas hun prijs uit handen
van Ronald Goedmakers, CEO Vebego.

Loop door naar kasteel Puth (Steinweg 1) met
optredens van Ritmo Jazzballet, de Heuvellandkapel
en het strijkersensemble Cordato. Hier zal Rustpunt
Achterum voor een hapje en drankje zorgen. Het
herenhuisachtige kasteel wordt omringd door een
gracht en wordt voorafgegaan door een U-vormige
kasteelhoeve. In Retersbeek geniet je van een ijsje
bij de IJsput (Retersbekerweg 53A). Optredens
van Ritmo Jazzballet, het Jeugdensemble Fanfare
St.Cecilia Ubachsberg onder leiding van Bas
Schobbers en singer songwriter Linde Grooters
uit Klimmen. Op het plein bij café Bulscher van
Weustenrade (Gebroeders Crousplein 1) spelen
de Ransdorfer Muzikanten en is er een heus
talentenuurtje voor talenten uit Voerendaal in
samenwerking met pianiste Linda Smolenaers en
haar leerlingen! Van 16.00 - 17.00 uur kun je je
eigen LP’tje meebrengen en gaan we samen letterlijk
plaatjes draaien. Om de hoek bij het café ligt er
op de Jan Peukensweg 13 een monumentale
hoeve uit 1720, ten dele van vakwerk, die ook
zeker het bezichtigen waard is!

overnachting ecocapsule!

Dit evenement is naast het Zomerfestival ook
een Open Monumentendag Special.

Heerlijk wakker worden, op een unieke locatie
in Voerendaal, in een duurzame, volledig
zelfvoorzienende, mobiele hotelkamer, zogeheten
‘Ecocapsule’. Een ‘tiny house’ van vrijwel alle
gemakken voorzien. De hotelkamer wekt zelf
alle benodigde energie op d.m.v. een eigen
windmolen in combinatie met zonnepanelen.
De hotelkamer staat tijdens het Zomerfestival
Voerendaal voor het eerst in Limburg!!
Boek jouw overnachting voor 7 150,- per
nacht voor 2 personen (incl ontbijt) via
info@waarwillenwijwakkerworden.nl.
Er zijn 4 nachten / locaties mogelijk: 25 mei
Herberg de Bernardushoeve, 29 mei Rustpunt
Haoverweëgs, 30 mei Wijngoed Fromberg en
31 mei Villa de Proosdij. Slaap lekker!

..........................................................................
Leerlingenuitvoering Annet Franck
Café de Haas • Jeustraat 75 • Voerendaal
14.00 - 17.00 uur • entree gratis
Zangschool Annet Franck organiseert een geweldige
muzikale middag. Een divers repertoire passeert
de revue, gezongen door jong en oud, ervaren en
beginnende zangers! De leerlingen krijgen tijdens
deze uitvoering de mogelijkheid om op te treden
onder begeleiding van een professionele pianist
en/of gitarist. Kom vooral luisteren!
..........................................................................

zondag 26 mei vervolg

maandag 27 mei

Culti Carrousel
Verschillende locaties • 13.00 - 17.00 uur
entree gratis • spijs en drank tegen betaling
Tijdens deze culturele carrousel nemen we je mee
langs een aantal bijzondere plekken in Voerendaal.
Bij al deze plekken is er gezorgd voor een heerlijk
hapje en drankje en is er een muzikaal programma
van blokken van steeds drie kwartier. Vervolgens
kun je je naar de volgende plek begeven of je blijft
uiteraard nog even, alles mag. Op de Facebook
pagina van het Zomerfestival Voerendaal zullen
parkeerplaatsen aangegeven worden, maar aangezien
ze schaars zijn, kom en verplaats je vooral te voet
of met de fiets! Bij de oude pastorie in Voerendaal
(Kerkplein 2) staan de deuren van het omstreeks
1850 gebouwde herenhuis voor je open. Luister naar
gedichten van dorpsdichter Peter Crombach aangevuld met optredens van The Body Electric en het
klarinetensemble van de Muziekvereniging
Voerendaal. Parochie Voerendaal zorgt voor wat
lekkers erbij. Iets verderop bij de monumentale
H. Laurentiuskerk kun je de Romaanse toren
uit de elfde eeuw bezichtigen en is er een tentoonstelling van kazuifels uit vervlogen tijden. Om 13.00
en 15.00 uur is er een rondleiding door de kerk en
om 14.00 uur en 16.00 uur een orgeldemonstratie.

IVN Voerendaal wandeling Kunderberg
Vrenkeweg / Kersboomkensweg • Ubachsberg
19.00 - 19.30 uur • entree gratis
Als begeleiding naar de lezing van Jo Ortmans
nemen gidsen van IVN Voerendaal je mee.
Uitzichten over het gebied met een paarse gloed,
de ratelaar groeit. Samen onderweg door het
natuurreservaat Kunderberg. In oppervlakte klein,
in schoonheid en diversiteit groot. Beknopte uitleg
over een mooi stuk kalkgrasland met typische
diverse flora en fauna.

Zomerfestivalmenu
Herberg de Bernardushoeve
Mingersborg 20-22 • Ubachsberg
openingstijden tijdens hele Zomerfestival
Voor-, hoofd- en nagerecht voor
een leuke prijs!

dinsdag 28 mei
Burgers in de Burgerij
de Burgerij Voerendaal-Kunrade • Furenthela 17
(Bibliotheek) • Voerendaal • 09.30 - 12.00 uur
entree gratis
Tussen 9.30 - 10.00 uur wordt er bij de
bibliotheek voorgelezen uit boeken zoals:
Ik ga als cowboy, Cowboy Coyote is verdwaald
en De prinses en de cowboy en liggen er nog
een paar lekkere cowboy bladerboeken voor
je klaar. Tussen 10.00 en 12.00 kun je genieten
van muziek van de band van David de Haas
en De Mannen achter de Pannen geven
een heuse kookdemonstratie met als thema
(ham)Burgers in de Burgerij. Kom je proeven?
......................................................................
Country middag met line dancing
de Burgerij Klimmen • Houtstraat 25 • Klimmen
14.00 - 16.00 uur • chili en entree gratis
Jihaa! Schuif tijdens deze Amerikaanse middag
in de Burgerij Klimmen om 14 uur aan voor
een heerlijke chili con carne. Om 15.00 uur gaan
we met de voetjes van de vloer tijdens het line
dancen. De bijpassende country muziek wordt
verzorgd door Benno Shallow. Als je mee wilt
eten, meld dat dan een paar dagen van te voren
bij de infobalie van de Burgerij Klimmen
of telefonisch via 06 29532422 (Helma).
......................................................................
Zomeravond om zeven
Happy Frites Ransdaal • Mareheiweg 2
Ransdaal • 19.00 uur • entree gratis
spijs en drank tegen betaling
Een gezellige avond met muziek van het
Seniorenorkest Voerendaal op het terras van
Happy Frites. Een repertoire met Duits
Oostenrijkse invloeden. Speciaal voor vandaag
de Happy Frites Zomerschotel voor 7 6,95
(frietje taco met een frisdrank naar keuze).
.....................................................................

..........................................................................
Lezing Jo Ortmans ‘Kunderberg, het geheim’
Ingang aan de linkerkant voorbij Kunderberg 45
en vòòr het herdenkingskruis • Voerendaal
19.30 uur • entree gratis
Al vluugt veul verkier links en rechs langs
dich heer… genog luuj bezeuke en zunt dich
nog geer… ‘Kunderberg, het geheim…’ dit jaar
op een unieke, normaal niet toegankelijke, locatie.
Met muziek van 4 Gesang en een hapje en een
drankje van De Roode Loper. LET OP: je kunt
NIET parkeren bij de Kunderberg, kom dus
vooral te voet of met de fiets!

woensdag 29 mei
Wandeltocht VIA BELGICA
‘Langs vondsten en villa’s in Voerendaal’
Start- en eindpunt: Villa de Proosdij
Klimmenderstraat 2 • Klimmen • 9.30 uur
deelname gratis • spijs en drank tegen betaling
De Via Belgica liep van Boulogne-sur-Mer
naar Keulen! Een 400 kilometer lange Romeinsehoofdweg, die in de Romeinse tijd de Franse
zeekust met het Duitse Rijnland verbond.
De weg liep - ten opzichte van de huidige
landsgrenzen - dwars door Zuid-Limburg en
kwam bij Maastricht de grens over en vervolgde
haar weg langs Meerssen, Valkenburg en
Voerendaal naar Heerlen en tenslotte Landgraaf.
Leden van de WoW-groep (Wandelen Op
Woensdag, uit Ubachsberg) raakten besmet met
het Via Belgica-virus en gaan met jou op pad.
We volgen een deel van de route ‘Langs vondsten
en villa’s in Voerendaal’ van VIABELGICA.nl en
worden hierbij vergezeld door de regioarcheologe
Hilde Vanneste. Kom meer te weten over de
Romeinse wachttoren, Villa Ten Hove, Craubeek,
Kunradersteengroeve, Villa de Proosdij en laat
je onderweg verrassen door bijzondere extraatjes
en verhalen. De begeleide, vlakke wandeltocht is
ongeveer 12 km en start om 9.30 uur bij Villa de
Proosdij in Klimmen. De groep is maximaal 50
personen, dus wees er snel bij. Tussen 12.30 uur
en 13.30 uur pauzeren we bij de Kunradersteengroeve. Deelname aan de wandeltocht is gratis,
maar kan aangevuld worden met een heerlijke
Romeinse lunch van 7 12,50 pp verzorgd
door Slagerij / Catering van der Poel.
We verwachten rond 15.30 uur weer bij
Villa de Proosdij aan te komen.
Inschrijven vóór 20 mei 2019 bij
Jef Brouwers van de WoW-groep via email:
brouwers100@live.nl of telefonisch via
045 405 2178. Deelnemers wandelen op
eigen risico.
.........................................................................
Film ‘100 joar onger os’
de Burgerij Ransdaal • Dorpsplein 14 (‘t Wouves)
Ransdaal • 14.00 - 16.00 uur • entree gratis
Je wordt in de Burgerij / ‘t Wouves ontvangen met
koffie of thee en wat lekkers erbij. Vervolgens gaan
we terug in de tijd met de film ‘100 joar onger os’
in 2012 gemaakt voor het 100-jarig jubileum van
Woningstichting Voerendaal. Een film met humor,
nostalgie en verschillende optredens.
.........................................................................

Reizende reporter
Ook tijdens deze editie van het
Zomerfestival Voerendaal zul je hem vaak
tegenkomen. Onze reizende reporter met
zijn camera in de aanslag: Peter Lambrichs!
Zomerfestival aanbiedingen
bij slagerij Quadakkers
Furenthela 10-12 • Voerendaal
openingstijden tijdens hele Zomerfestival

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

Familievoorstelling Aap uit de mouw
MFC De Auw Sjoeël / de Burgerij Ubachsberg
Oude Schoolstraat 33 • Ubachsberg • 15.00 uur
entree gratis
Een prachtige visuele voorstelling, met bewegingstheater en poppenspel, die woorden overbodig
maakt. Voor iedereen die ooit heel klein is geweest
of het nog is. Voor fantasten, helden op sokken
en iedereen die durft toe te geven wel eens bang
te zijn in het donker.

Deze voorstelling voor kinderen van 4 tot 104 jaar
en hun familie duurt 45 minuten en is een
coproductie van Ananda Puijk Company en
‘t Magisch Theatertje.
Tijd om te gaan slapen, ik wil nog niet naar bed!
Misschien gaat het vanavond toch goed en is er
niets aan de hand. Een meisje komt haar kamer
in, aarzelend. Zit er nou iets onder m’n bed?
Niet kijken! Gauw springt ze in bed. Daar kan
ze samen met haar lievelingsknuffel de hele wereld
aan! Oogjes dicht en voeten binnenboord.
Raak de grond niet aan, want anders…
.........................................................................
Zomeravond om zeven
Rustpunt Haoverweëgs • Bergseweg 75 • Ubachsberg
19.00 uur • entree gratis • spijs en drank tegen
betaling
Kom op het terras van Rustpunt Haoverweëgs
genieten van optredens van het muziekkorps
van de Koninklijke Schutterij St. Sebastianus
Voerendaal en Schutterij St. Hubertus Ubachsberg
(19.00 uur) en The Young Voices (20.00 uur).
Tijdens de concerten genieten van een hapjesplank
twv 7 12,50 pp. Reserveer vooraf via
sibylleroijen@hotmail.com of via de
Facebookpagina van Rustpunt Haoverweëgs.
.........................................................................
Optreden Seniorenkoor, Dameskoor
en Voerendaals Mannenkoor
Zorgcentrum ‘t Brook • Strijthagenstraat 4
Voerendaal • 18.30 uur • entree gratis
In het Zorgcentrum is iedereen welkom om samen
van de muziek te genieten. Schuif dus zeker aan!
.........................................................................

donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
Zomerfestival wijnproeverij met wijnen
uit Voerendaal en Klimmen
Verzamelen Wijngoed Fromberg • Breedenweg 1
Ubachsberg • gezamenlijk naar de wijngaard
19.00 - 22.30 uur • 7 49,50,- pp • tickets
verkrijgbaar tot uiterlijk 24 mei (op=op) via
https://bit.ly/2GsWNp4
Graag nodigen we je uit voor de première van
een uniek evenement! Drie Voerendaalse
wijnboeren - Wijngoed Fromberg, Wijngaard
Kruisboom Klimmen en Landgoed Overst
Voerendaal - organiseren samen een wijnproeverij
in de wijngaard van Fromberg. Te midden van de
wijnranken op een helling in het Zuid-Limburgse
heuvelland. De geluiden van zingende vogels, soms
een roepende koekoek, zacht zoemende insecten
en een vijfsterren landschap. Bubbels, Chardonnay,
rosé, Cabernet Sauvignon en dessertwijn.
Allemaal vergezeld van een korte introductie van
de desbetreffende wijnmaker. Aangevuld met
amuses verzorgd door Slagerij / Traiteur
Quadakkers. Bruschetta, rouleau, vitello tonnato,
kaasplankje en een mousse van zomerkoninkjes.

Klinkt verrukkelijk allemaal en wil je thuis nog
even verder genieten, dan is bij hoge uitzondering
een mixdoos te bestellen van de gedronken wijnen
van alledrie de wijnboeren. Dit alles met muzikale
begeleiding van Muziek Jong voor Oud. Er is een
maximum van 50 gasten, dus wees er snel bij!
Dit evenement wordt ondersteund door La Saison
Culinaire de l’Euregio.
.........................................................................

vrijdag 31 mei
Rondje om de vijver met het IVN Voerendaal
Rond de vijver aan de Looierstraat • Voerendaal
14.00 - 17.00 uur • entree gratis
Tijdens deze middag organiseert IVN Voerendaal
een natuur, educatie, cultuur markt rond de vijver
bij Furenthela. Bekijk en doe mee bij de kraampjes
van de Kunradersteengroeve, het waterschap en
de visvereniging met zijn waterdieren en bevers of
maak een kunstwerk van materialen uit de natuur.
Proef de hapjes van de Mannen achter de Pannen,
die aan de slag gingen met de vergeten groente
geleverd door Boerderijwinkel Gebrs. Spee uit
Ubachsberg. De uilenwerkgroep is present met
een kraam met opgezette uilen en uilenballen om
uit elkaar te prutsen. Het Rad van Natuur draait
over duurzaamheid, milieu en afval scheiden.
Kun je de rebus oplossen? Al met al een natuurbeleving op maat! Geschikt voor alle leeftijden
om op een speelse manier kennis te maken
met thema’s uit onze eigen omgeving.
Om 14.30 en 16.00 uur kun je ook komen
genieten van de half uur durende kindervoorstelling ‘Tollo Tollo’ van Jan & Trees.
Bijpassend aan het IVN thema kom je allerlei
leuke weetjes te weten over pinguïns, albatrossen,
inktvissen en aardvarkens. Zingen en spelen op
de leukste dierenliedjes die je waarschijnlijk
nog nooit eerder gehoord hebt!! Om 15.00 uur
start een begeleide wandeling van circa 5 km.
‘Ommetje Putter Gewande’. Laat je verrassen
door de natuur van het beekdalenlandschap en
de geschiedenis van kasteel Puth. Waterdichte
wandelschoenen aanbevolen.
...................................................................
Midsummer Movies
Villa de Proosdij • Klimmenderstraat 2
Klimmen • 19.00 uur • 3-gangen diner
inclusief film 7 27,50 pp
Mediterraans tafelen, zuidelijke wijnen,
een zachte zomeravond, adembenemend uitzicht
en een Italiaanse filmklassieker in de open
lucht. Villa de Proosdij presenteert tijdens
het Zomerfestival de première van Midsummer
Movies. Geniet samen met vrienden en
familie van een vakantiegevoel boven op
de Klimmenderberg. Je kunt reserveren voor
een 3-gangen Italiaans diner en terwijl je van
het toetje geniet kun je vanaf je tafeltje, op de
binnenplaats van de villa, genieten van
‘A Roman Holiday’ met in de hoofdrollen
Audrey Hepburn en Gregory Peck. Reserveren
via www.villadeproosdij.nl.

www.zomerfestivalvoerendaal.nl • Volg ons en deel je ervaringen op www.facebook.com/zomerfestivalvoerendaal

