vrijdag 18 september

Schilder je steen workshop voor kinderen!
Kerkveldweg 6 • Craubeek • 14.00 uur
entree gratis
De workshop van een uurtje is voor kinderen
van 7 tot 12 jaar, voor maximaal 8 personen.
Onder leiding van Marij van Aken ga je aan
de slag met de stenen totdat er vrolijke,
kleurrijke en vriendelijke figuurtjes ontstaan.
Maak jij een bij, vis of liever een superheld?
Of schilder je liever hartjes? Alles mag :)
Je hoeft niks mee te nemen. Reserveren via
vanak94@planet.nl geef hierbij aan of iemand
met je meekomt. Het liefst wordt de workshop
in de tuin gegeven, maar in geval van slecht
weer kan het ook binnen. Bij veel belangstelling
wordt er een tweede workshop om 15.30 uur
gepland.

Kinderorgelconcert De Berg
Sint-Bernarduskerk • Kerkstraat 30 • Ubachsberg
15.30 - 16.30 uur • entree gratis
Een kinderorgelconcert met muziek van organist
Rob Waltmans sr. van Orgelkring Voerendaal in
samenwerking met verteller Marijk Greweldinger.
Ze brengen het speciaal door Marijk geschreven
verhaal ‚De Berg’. Daar staat hij, de berg.
Hij heeft al zoveel gezien, gehoord, gevoeld en
meegemaakt. Iedereen kent de berg en er zijn
zoveel verhalen verteld over de berg...
Al benieuwd? Kom kijken en luisteren. Wil je
na afloop zelf eens het orgel bespelen? Dat mag!
Het concert wordt uitgevoerd met maximaal
80 gasten. Reserveren via talktofenna@gmail.com.
Dit evenement is eveneens via een livestream
.......................................................................
op onze Facebookpagina te volgen.
........................................................................
Van zeven dagen zingen
Laurentiuskerk • Kerkplein 37
Voerendaal • 20.00 uur • entree gratis
In een uurtje de wereld als een godsgeschenk
beleven met beelden, muziek en poëzie. Zara
Kleijnen en Milo Palmen vertellen het verhaal
uit Genesis 1. Pieter Nass zingt bij elke dag een
prachtig Nederlands lied. Jo Jennekens en Peter
Lambrichs laten hun mooiste opnames zien van
de natuur. Dit evenement is voor maximaal
100 gasten. Reserveer je plek via Marcel Mollink,
butterflymarcel@hotmail.com of
tel. 045 574 03 78.

zondag 20 september

Land van Kalk Fair
Kersenbedrijf Jo en Monica Schaepkens
Klimmenderstraat 106 • Klimmen
13.00 - 17.00 uur • entree gratis
Op het terrein van Kersenbedrijf Schaepkens in
Klimmen is het genieten van al het moois en
lekkers dat het Land van Kalk te bieden heeft.
Een goed glas wijn, jams, likeuren en koffie. Een
workshop Kunradersteenkappen of een testritje
op een e-bike. Prachtige kransen, droogbloem
decoraties, servies, zijden bloemen, bierpakketten,
glaskunst, mineralen, edelstenen, tuinkunst,
brocante en boeken. Bij de Land van Kalk stand
is er een fotoprijsvraag waarmee leuke prijzen
........................................................................
te winnen zijn en kom je meer te weten over
de safari’s. Even kleuren voor de kinderen.
Het bijzondere Kunradersteen kunstwerkje
19
waarvan de opbrengsten naar de coöperatie van
het Land van Kalk gaan. Geniet van de optredens
Concert jeugdorkest Harmonie de Berggalm
van Linde Grooters (13.00 uur), Seniorenorkest
Zorghuis Onze Lieve Vrouw
Voerendaal (14.00 uur), David, Rinus en
Onze Lieve Vrouweplein 51 • Voerendaal
Harry (15.00 uur), Ritmo Jazzballet en gemengd
15.30 uur • besloten evenement
koor Reconnected (16.00 uur)! Er worden
Tutta Musica laat haar klanken horen onder leiding
per uur 100 bezoekers toegelaten, zodat je op
van Petra Lamberts. Gevolgd door een concert
een rustige en veilige manier kunt genieten van
van het jeugdorkest van Koninklijke Harmonie
de fair. Reserveer je ticket via https://shop.
de Berggalm uit Klimmen onder leiding van
compoticketing.eu/nl/shop/ticketshop/
Stan Beckers. Dit evenement is besloten, waarbij
event/62C40A14061F. Powered by Compo
bezoekers enkel zijn toegestaan volgens de
Ticketing. Met pin betalen is niet bij alle stands
regels van het zorghuis. Het evenement is via
mogelijk, denk dus aan cash geld. Parkeren kan
een livestream op onze Facebookpagina te volgen.
niet op het terrein, maar wel in Klimmen zelf.
Kom vooral met de fiets of te voet. Fietsen
mogen wel op het terrein neergezet worden.
Proef het Land van Kalk!
Vrijdag 18 t/m zondag 27 september
.......................................................................
Buitengewoon genieten in het Land van Kalk?
Dat kan tijdens Proef het Land van Kalk:
IBA Parkstad sluit in 2020 en 2021
10 dagen lang laten ze hun beste en meest
aan bij verschillende evenementen van
bourgondische kant zien. Trek je stoute
het Zomerfestival Voerendaal.
schoenen aan of spring op de fiets!
Rondleidingen in de Kunradesteengroeve,
Bij deze evenementen
een speurtocht voor Kids, smullen op diverse
zie je dit logo staan.
locaties, e-bike safari, stilte safari, BBQ met
live muziek, unplugged yoga, een rondleiding
in de Sint Laurentiuskerk en de Land van
Kalk Fair. www.landvankalk.com/proef

zaterdag

september

Wijnrestaurant op het land strijkt van
12 september t/m 4 oktober neer in de
wijngaard van St. Martinus gelegen aan
de Heugdenweg te Voerendaal. Je kunt bij
Wijnrestaurant op het land terecht voor de
mooiste wijnspijs-combinaties uit de regio.
Wijnrestaurant op het land verrast je graag met
culinaire hoogstandjes, vergezeld door perfect
passende Limburgse wijnen. Bij Wijnrestaurant
op het land geloven ze in lokaal en regionaal.
Daarom gebruiken ze alleen de beste
ingrediënten, eerlijk en puur en zoveel mogelijk
uit de buurt. Een unieke culinaire belevenis,
waar sfeer, beleving, gastvrijheid en de kunst
van lekker eten en drinken harmonieus samen
gaan. Reserveer een tafeltje via:
www.wijnrestaurantophetland.nl

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

Cultureel Voerendaal
laat zien dat ze groot is
met haar kleine parels
............................................................................
Zomerfestival Voerendaal sluiting
tijdens Wijnrestaurant op het Land
Wijngaard St. Martinus perceel de Langeberg
Voerendaal • ontvangst 19.00 uur • 7 85 pp
Geniet van het prachtige uitzicht, de fantastische
locatie in de wijngaard en een unieke culinaire
wijnbelevenis in de vorm van een pop up restaurant.
Proef het St. Martinus Prestige arrangement met
als aperitief een glas mousserende rosé ‘Pareltjes
van Annaline’, een 4-gangen verrassingsmenu met
4 glazen bijpassende wijnen van Wijndomein
St. Martinus inclusief tafelwater en koffie. Normaal
gesproken voor een prijs van 7 89,50 pp maar
speciaal voor het Zomerfestival Voerendaal voor
7 85 pp. Je wordt warm welkom geheten door
de organisatie van het Zomerfestival Voerendaal
en Wijnrestaurant op het Land, Stan Beurskens
en het team van Mes Amis. Dorpsdichter Peter
Crombach zal het Zomerfestival jubileumgedicht
ten gehore brengen en tussen de gangen door
zijn er muzikale verrassingen van Voerendaalse
sopraan Fenna Ograjensek en pianist Paul Huijts.
Burgemeester Houben zal het Zomerfestival
Voerendaal 2020 na het hoofdgerecht
officieel afsluiten. Reserveer je kaarten via
www.wijnrestaurantophetland.nl. Waar je kunt
parkeren wordt aangegeven op de route naar
de wijngaard, maar kom vooral te voet of
met de fiets.
............................................................................

Zomerfestival 2021
vrijdag 4 t/m
zondag 13 juni

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

Vrijdag 11 september

zaterdag 12 september

zondag 13 september

Openluchtconcert met opening
Zomerfestival Voerendaal 2020
wei naast Hemels Vlees • Sint Gillisstraat 32
Ransdaal • ontvangst vanaf 18.30 uur, aanvang
eerste concert 19.00 uur • ontvangst vanaf 20.00
uur, aanvang tweede concert 20.30 uur • entree gratis
Maak je op voor een verrassende avond met
muziekstijlen die je niet eerder tijdens één avond
hoorde. Een bijzondere setting met optredens
van Madelon Hermanns (zang), Eline Hensels
(cello) en de drumband van Fanfare Les Amis
Réunis Ransdaal. Dorpsdichter Peter Crombach
schreef speciaal voor het 5-jarig jubileum van het
Zomerfestival Voerendaal een gedicht en draagt
dat deze avond voor. We sluiten af met heerlijke
beats van DJ School Ransdaal. Een voorproefje
van 10 dagen Zomerfestival, dat je zeker niet wil
missen! De opening wordt twee keer uitgevoerd
op de aangegeven tijdstippen voor 100 gasten
per keer. Reserveer je ticket via https://shop.
compoticketing.eu/nl/shop/ticketshop/event/
F9C3FD2EF4B1. Powered by Compo
Ticketing. Neem je eigen klapstoel, kussen
of dekentje mee om op te zitten. Voor het
openluchtconcert gaan we uit van prachtig weer,
maar mocht dat onverhoopt niet zo zijn, is er
optioneel een binnen locatie. Hou daarvoor
de Zomerfestival website / Facebookpagina in
de gaten. Er kan geen gebruik gemaakt worden
van toiletvoorzieningen. Parkeren kan op de
door de verkeersregelaars aangegeven plekken,
maar kom vooral te voet of op de fiets. Dit
evenement is eveneens via een livestream op
onze Facebookpagina te volgen vanaf 20.30 uur.

Jazz Night@Grandcafé Klumme
Grandcafé Klumme • Klimmenderstraat 8
Klimmen • 17.00 - 19.30 uur & 20.00 - 22.30 uur
7 19,50 pp Jazzy Tapas: cocktails & bites
Spitsen je oortjes bij de woorden jazz, funk en
groove? Dan moet je er zeker bij zijn tijdens
deze Jazz Night! Met The Body Electric, het
gitaar georiënteerde elektrisch jazz / jazzrocktrio.
En Jazzyllusion, dat geheel instrumentaal de
toegankelijke jazz, jazzfunk en eigen werk voor je
speelt. Geniet van de bijpassende Jazzy Tapas met
heerlijke cocktails. Het programma wordt twee
keer uitgevoerd op de aangegeven tijdstippen voor
40 tot 50 gasten per keer. Alleen te reserveren in
combinatie met het Jazzy Tapas arrangement met
cocktails & bites van 7 19,50 pp. Reserveer je
plek via info@grandcafeklumme.nl. In geval van
slecht weer gaan we naar binnen in de zaal. Dit
evenement is tevens via een livestream op onze
Facebookpagina te volgen tijdens het tweede blok.

Concert Blikvoor
Zorgcentrum ‘t Brook • Strijthagenstraat 4
Voerendaal • 10.30 - 11.30 uur
besloten evenement
Het gelegenheidsensemble Blikvoor onder
leiding van Matthijs Schleepen brengt een
speciaal concert van Duitse blaasmuziek in
de binnentuin van ‘t Brook. Dit evenement is
besloten, waarbij bezoekers enkel zijn toegestaan
volgens de regels van het zorgcentrum.
Het evenement is via een livestream op
onze Facebookpagina te volgen.

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

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

.........................................................................
Open Podium!
Café de Haas • Jeustraat 75 • Voerendaal
20.30 - 0.00 uur • entree gratis • reserveren
niet nodig
De Stichting Fijne Tonen organiseert samen met
Café de Haas een geweldig muzikale avond. In
afwisselende blokken zullen er artiesten spelen van
Stichting Fijne Tonen. Ze staan garant voor de
inmiddels alom bekende avond, waar iedereen die
wil zijn of haar muzikale kunsten op het podium
kan komen vertonen aan een publiek. Jong of oud,
beginner of gevorderde, singersongwriter of band,
alles mag! Uiteraard is iedereen zonder intentie
om muziek te maken ook welkom om te komen
genieten van al dit talent! Muzikanten die willen
optreden kunnen zich ter plekke, vanaf ongeveer
20.30 uur, aanmelden bij Marcel Beer, de geluidsman. Iedereen kan hooguit 3 nummers spelen,
dit hangt uiteraard af van de drukte. Standaard
backline is aanwezig: drumstel, gitaarversterkers,
basversterker, zanginstallatie en cajón. Instrumenten
dien je zelf mee te brengen. Er is ook een huisband
aanwezig voor eventuele ondersteuning.

.......................................................................
Concert Harmonie de Berggalm
Drossaert de Limpensplein • Klimmen
13.00 - 14.30 uur • entree gratis
reserveren niet nodig
Harmonie de Berggalm uit Klimmen zag het
Zomerfestival als doel om eindelijk weer voor
jou te mogen spelen. Dus wees erbij en geniet
mee van de klanken van de harmonie. Neem je
eigen stoel of dekentje mee en neem plaats op
het plein. Het eerste blok met muziek van het
jeugdorkest, vervolgens een pauze ter wissel
van de muzikanten en het tweede blok met
muziek van het harmonieorkest. In geval
van slecht weer wordt het evenement afgelast.
..........................................

Crazy Summer Del!
Happy Frites Ransdaal • Mareheiweg 2
Ransdaal
Speciaal voor het Zomerfestival Voerendaal
ontwikkelde Happy Frites de Crazy Summer
Del. Deze speciale frikandel met nachos,
bosuitjes en kaas is alleen tijdens het festival
te proeven!! Bestel de frikandellenplank
met frites en saus naar keuze en 2 frikandellen
voor 7 6,25 euro. Of met 4 frikandellen
voor 7 12,50.

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

Beste bezoeker van het Zomerfestival
Voerendaal, bij het naar de drukker gaan van
deze krant zaten wij nog volop in de onzekere
tijd van COVID-19. Natuurlijk hopen we dat
het festival door kan gaan, zoals je in deze
krant kunt lezen, met de nodige maatregelen
per evenement. Maar zoals je weet, worden
we soms ingehaald door de actualiteit. Houd
daarom onze Facebook, Instagram en website
in de gaten.
Richtlijnen en protocollen voor het veilig
bezoeken van de evenementen
• bezoek is, op een paar uitzonderingen na,
NIET mogelijk zonder reservering vooraf,
hoe te reserveren staat bij elk evenement
apart vermeld
• bij een aantal evenementen staat aangegeven
wat het maximale aantal aanwezige
bezoekers is, reserveer dus tijdig
• ben je ziek, heb je koorts of verkoudheidsklachten, blijf thuis en annuleer je reservering
via info@querydesign.nl
• per evenement staat aangegeven wanneer
de ontvangst begint, kom niet te vroeg
• alleen toegang bij 4 x nee op de triage vragen
• was / desinfecteer je handen regelmatig
• eenrichtingsverkeer bij aanvang en sluiting
van het evenement
• houd overal 1,5 meter afstand
• geef geen handen
• hoest en nies in de binnenkant van
je elleboog
• gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg
• meezingen is verboden
• per evenement staat aangegeven of er
een online livestream te volgen is
• betaal zoveel mogelijk met de pin,
bij voorkeur contactloos
• volg de aanwijzingen op van de medewerkers
• bezoeken van evenementen is op eigen risico
• contactgegevens worden drie weken
bewaard en vervolgens vernietigd
• tijdens de evenementen worden foto’s en
livestream beelden gemaakt voor publicatie
Bekijk het gehele veiligheidsplan
op www.voerendaal.nl/projecten-eninitiatieven/zomerfestival.html

zondag 13 september
Ommetje Hemelrijk met IVN Voerendaal
Start en finish Dorpsplein • Ransdaal
14.00 - 17.00 uur • entree gratis
reserveren niet nodig
Een 5 km familie wandeling op niet verharde wegen
(niet geschikt voor rolstoel, buggy, rollator) door
het prachtige landschap in en rond Ransdaal.
IVN Voerendaal heet je welkom op het Dorpsplein
en stuurt je met de nodige uitleg op pad.
Vervolgens volg je op eigen gelegenheid de
bestaande Hemelrijk route met de paarse paaltjes
en buxusboompjes. Loop langs kruisbeelden,
hollewegen, een dassenburcht en geniet van
de smalle paadjes en vergezichten. Neem even plaats
op een van de vele bankjes langs de route en geniet!

Kom meer te weten over de natuur en de historie
van deze prachtige plekken. Erosie, afwatering en
de insectenwei, het komt allemaal aan bod.
De route is aangevuld met natuurfotografie van
Peter Lambrichs, kunstwerken van Marij van Aken,
gedichten van Peter Crombach, tekenen bij de
reusachtige Paarse stoel, een optreden van Opera
Cellissimo - een ensemble van Muziek Jong voor
Oud - en een hapje en drankje van Mannen achter
de Pannen. Een lange broek en goede schoenen zijn
aan te raden. Deelname is op eigen risico. Parkeren
kan bij het Dorpsplein, maar kom vooral op
de fiets of te voet. Bij aanhoudende regen wordt
het evenement afgelast.

dinsdag 15 september

woensdag 16 september

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

Limburgse middag
de Burgerij Klimmen • Houtstraat 25 • Klimmen
13.00 - 16.00 uur • zuurvlees en entree gratis
Een super programma in de Burgerij van
Klimmen met als smakelijke aftrap zuurvlees
met frietjes. Muziek van accordeonist
Benny Shallow en niemand minder dan Frans
Theunisz!! Aangevuld met videoclips op het
grote scherm. Kom dus lekker meegenieten.
Dit evenement is voor maximaal 28 gasten.
Reserveer je plek via Helma Eussen,
tel. 06 29532422 en geef daarbij aan of je
mee wilt eten.

maandag 14 september

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

Fietsroute des vins
Start Bernardusplein • Ubachsberg
vertrek groep 1, 10.00 uur • vertrek groep 2,
10.20 uur • entree gratis • lunch optioneel 7 17,50 pp
Een pittige, heuvelachtige fietsroute uitsluitend
voor e-bikes. Schitterende vergezichten, het nodige
klimwerk en fraaie afdalingen. Met hoogtepunten
uit de wandelroutes Route des Vins Voerendaal
van Visit Zuid-Limburg. Volg de route langs
Wijngoed Fromberg, waar Carmen Soomers je
welkom heet op het vernieuwde wijnterras. Fiets
via verschillende Voerendaalse wijngaarden naar
Golf & Country Club Hoenshuis voor de lunch.
Geniet van een filet van het Limburgs krul
varken, gemarineerd en gebrand in basterd suiker
geserveerd met uienjus, verse frites en seizoensgroenten. Vergezeld van een heerlijk glas wijn van
Fromberg voor 7 17,50 pp. Na de lunch fiets
je verder met een stop bij Landgoed Overst
Voerendaal waar Ruud Verstegen op je wacht.
Rond 16.00 uur kom je aan bij Wijnrestaurant op
het land, waar je nog een drankje kunt nuttigen
(voor eigen rekening) en even nagenieten. Stan
Beurskens vertelt je graag meer over zijn wijnen
en het concept van het pop-up restaurant. Parkeren
kan op het Bernardusplein. In geval van slecht
weer wordt de fietstocht afgelast, maar gaat de
lunch om 12.45 uur wel door. Dit evenement is
voor maximaal twee keer 25 gasten. Wil je deze
prachtige route fietsen, maar beschik je niet over de
juiste fiets? Huur dan een E-bike bij Roger Flucken
Fietsspecialist Voerendaal via 045 5355323 en fiets
op je gemak door het Zuid-Limburgse land.
Reserveren kan t/m donderdag 10 september
2020 bij Jef Brouwers van de WoW-groep via
email: brouwers100@live.nl of telefonisch via
045 4052178 of 06 10807078. Geef hierbij aan
of je gebruik wilt maken van de lunch.
Deelnemers fietsen op eigen risico.

Lezing Jo Ortmans ‘Vrouwenheide, het geheim’
Tuin molen Vrouwenheide 1 • Ubachsberg
16.00 uur & 19.00 uur • entree gratis
Vrouwenheide, het geheim
Het geheim gaat ditmaal over de Vrouwenheide.
Daar bij die molen, die mooie molen.
Over het eiland van Ubachsberg en over toverballen,
over die mooie molen en over Bach.
Ja, Johann Sebastian.
Koren op de molen voor wie ’t horen wil.
Met muziek van jong talent uit Voerendaal,
pianist Sebastiaan Huijts, leerling van Fred Piepers.
Een hapje en een drankje van Boerderijwinkel Spee.
Parkeren kan bij de Bernardushoeve, maar kom
vooral te voet of met de fiets! De lezing wordt
twee keer uitgevoerd op de aangegeven
tijdstippen voor 50 gasten per keer. Reserveren
via info@querydesign.nl. Dit evenement is
eveneens via een livestream op onze
Facebookpagina te volgen vanaf 19.00 uur.
.............................................................
Zomerfestival diner
Herberg de Bernardushoeve • Mingersborg 20-22
Ubachsberg • 17.30 uur • 7 22,50 pp
Je hebt de keuze uit een hoofdgerecht met vlees,
vis of vegetarisch met koffie/thee toe. Combineer
dit heerlijke diner met de lezing van Jo Ortmans.
Er wordt rekening gehouden met beide tijdsblokken
als je dit aangeeft bij je aanmelding. De combinatie
van parkeren, dineren, lezing bijwonen en naar
de locatie lopen zijn op elkaar afgestemd.
Reserveren via info@bernardushoeve.nl.
..............................................
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 Koffie De Koffiemuuèle
Furenthela 13 • Voerendaal
openingstijden tijdens hele Zomerfestival
Een feestelijke koffie met iets speciaals erbij!

Schilderworkshop kunstenares Nelleke
Hollewijn incl lunch Wijnrestaurant op het Land
Wijngaard St. Martinus op perceel de Langeberg
te Voerendaal • Ubachsberg • 12.00 - 16.00 uur
7 45 pp inclusief workshop, 2 gangen lunch,
2 glazen bijpassende wijn van St. Martinus, doek
en schildersezel • exclusief schildermaterialen, deze
dien je zelf mee te nemen • maximaal 25 deelnemers
Vrij schilderen onder professionele begeleiding
en met een prachtig uitzicht over de wijngaard
van Stan Beurskens. 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. Reserveer via https://
wijnrestaurantophetland.nl/arrangementen/
......................................................................
Zomeravond om zeven
Happy Frites Ransdaal • Mareheiweg 2 • Ransdaal
19.00 uur • entree gratis • spijs en drank tegen
betaling • reserveren niet nodig
Een gezellige avond op het terras van Happy
Frites met om 19.00 uur een optreden van
het jeugdensemble van Fanfare St.Cecilia
Ubachsberg, gevolgd door het klarinetensemble
van Muziekvereniging Voerendaal om
19.45 uur. Speciaal voor het Zomerfestival
Voerendaal ontwikkelden Mathies Soons en zijn
team de Crazy Summer Del (zie het aparte blokje
in deze krant). Bestel de frikandellenplank met
frites en saus naar keuze en 2 frikandellen voor €
7 6,25 euro. Of met 4 frikandellen voor 7 12,50.
In geval van slecht weer wordt dit evenement
afgelast, maar kun je uiteraard wel terecht voor
de Happy Frites en meer. Dit evenement is
via een livestream op onze Facebookpagina
te volgen.
......................................

Dit jaar viert
het zomerfestival
Voerendaal
haar 5 jarig bestaan!

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

In het begin van de lente huppelt onze koe, ze
heet Moe, uitgelaten door haar weiland. Koe Moe
maakt kennis met stier Boe, maar die staat wel
in de andere wei. Samen dromen ze van een heel
nieuw leven. Als Moe wordt meegenomen om te
worden verkocht bij de slager in de stad, is Boe
ten einde raad. Misschien dat vriend reiger Rogier
kan helpen, maar hoe? Wie trekt zich het lot aan
van Moe? Zijn de mensen dan echt zo wreed? Een
voorstelling met prachtige klassieke muziek uit de
afgelopen 400 jaar. Er wordt niet alleen gezongen,
maar ook verteld en gedicht in de stijl van Gerbrant Adriaensz. Bredero. Het kan verkeren, ook
voor een koe! Deze voorstelling voor kinderen van
4 tot 104 jaar en hun familie duurt 45 minuten en
is een productie van Opera Dolleboelja. Bij slecht
weer gaat de voorstelling door in het chalet van de
Bernardushoeve. Bij reservering in combinatie met
de Kids High Tea ben je verzekerd van een plekje
op het terras, overige gasten zitten in het gras, op
bierbankjes of neem je eigen dekentje mee.
........................................................................
Beleef de Vrijheid in Burgerij Ransdaal
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. Samen kijken
we naar een deel van het nieuw te maken
educatieprogramma van Rob Essers ‚Beleef de
Vrijheid’ in opdracht van de Stichting Adoptie
Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten.
Louis Hilgers geeft een korte presentatie over zijn
project vrijheids-kwartet-spel/game, lesbrieven en
website ‚RamVrie’. Na afloop krijgen alle gasten
het kwartetspel gratis mee naar huis! No Wolfs
interviewt Wil Maassen over zijn boek
‘Oorlogsmonumenten in Voerendaal, houden
onze herinnering levend’. Dit evenement is
voor maximaal 50 gasten, reserveren via
info@querydesign.nl.

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

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

Kids High Tea
Herberg de Bernardushoeve • Mingersborg 20-22
Ubachsberg • 13.00 - 14.30 uur
volwassenen 7 19,50 pp / kinderen 7 13,50 pp
Geniet voorafgaand aan de familievoorstelling
De Koe van de Klucht van een heerlijke Kids
High Tea. Ontvangst met een bubbeltje, voor
kids en volwassenen. Onbeperkt thee en appelsap
gedurende 1,5 uur. Sandwiches, warme en koude
hapjes, zoet en hartig. De high tea biedt eveneens
een verzekerd plekje op het terras, ook voor
tijdens de voorstelling. Reserveren via
info@bernardushoeve.nl.

Drive-in bioscoop ‚De Patrick’ (2019)
Rustpunt Haoverweëgs • Bergseweg 75 • Ubachsberg
wei open 19.30 uur • aanvang film 20.30 uur
film inclusief snacks & drinks 7 27,50 per auto
(twee personen max.)
Nog nooit eerder in Voerendaal was er een heuse
drive-in bioscoop. Kom dus zeker meegenieten
van de eigenzinnige, zomerse en verrassende film
‚De Patrick’. Een film over een jongen die op een
naturistencamping woont. Wanneer zijn vader
sterft, krijgt hij de leiding over de camping. Maar
Patrick heeft andere zorgen. Hij is al een tijdje zijn
favoriete hamer kwijt. De vaste bewoners willen
dat Patrick iets met zijn leven doet, maar Patrick
moet en zal zijn hamer terugvinden. Hoe langer
hoe meer, wordt zijn queeste een zoektocht naar
zichzelf. De Patrick is een familiedrama over
de eigenaardigheden van de mens, over loslaten
en blij zijn met wie je bent. De drive-in bioscoop
is een samenwerking tussen Zomerfestival
Voerendaal en Filmhuis De Spiegel Heerlen.
Rustpunt Haoverweëgs zorgt per auto voor een
pakketje voor twee personen met hartig en zoete
versnaperingen en een non-alcoholisch drankje.

............................................................
Familievoorstelling De Koe van de Klucht
Herberg de Bernardushoeve • Mingersborg 20-22
Ubachsberg • 14.30 - 15.30 uur • entree gratis
reserveren niet nodig
In deze voorstelling wordt het bekende verhaal van
Bredero door andere ogen bekeken. De koe uit de
Klucht van de Koe is niet zomaar een wandelend
stuk vlees.

Er is plek voor 100 auto’s. Reserveer je ticket
via https://shop.compoticketing.eu/nl/shop/
ticketshop/event/17AC66B20F8B. Powered
by Compo Ticketing.
.........................................................................

donderdag 17 september
Chinese ochtend in de Burgerij
de Burgerij Voerendaal-Kunrade • Furenthela 17
(Bibliotheek) • Voerendaal • 10.00 - 12.00 uur
besloten evenement voor vaste Hoeskamer gasten
Kom in Chinese sferen tijdens de Chinese ochtend
in de Burgerij. De mini-loempia’s en chinese
soep helpen je daar vast bij. Kom je proeven?
.........................................................................
Zomers rondje Hoeve Steenenis
Hoeve Steenenis • Molenweg 10 • Voerendaal
ontvangst eerste groep 18.30 uur • ontvangst
tweede groep 19.00 uur • 7 47,50 pp
Loop mee rond Hoeve Steenenis en kom meer
te weten over deze bijzondere hoeve. Normaal
gesproken niet toegankelijk landbouwgebied waar
een eigen draai aan is gegeven. Geniet van de
flora en fauna tijdens deze avondwandeling.
Niet toegankelijk voor rolstoel of rollator. Met
gerechten van Etenschap en Oet de Aove, bereid
met onder andere de honing van de imker van
Steenenis en fruit van de hoeve. Een kleine
salade met frambozen als appetizer. Warm gerookte
zalm gerookte en gegrilde aubergine, gepofte
zoete aardappel en venkelsalade als voorgerecht.
Heuvel angus steak, gegrilde haloumi,
chimichurri, aardappel gratin en gegrilde groentes
als hoofdgerecht. Als toetje een lekkere Franse
appeltaart met crème fraîche. Een glaasje bubbels
en wijn van St Martinus, gemaakt van de druiven
van Otto van der Molen. Met onderweg muzikale
verrassingen van het koperensemble van
Muziekvereniging Voerendaal, het muziekkorps
van Koninklijke Schutterij St. Sebastianus
Voerendaal, 4-Gesang en ensemble Duo Subito
van Muziek Jong voor Oud. Ann Huijts, geboren
en getogen op de hoeve, neemt je middels haar
kunstwerken mee naar haar jeugdherinneringen.
Parkeren kan bij de Hoeve, maar kom vooral
te voet of met de fiets! Er is plek voor twee keer
25 personen. Reserveer je ticket via https://
shop.compoticketing.eu/nl/shop/ticketshop/
event/6DE622CC0CB7. Powered by Compo
Ticketing.
Afstudeerexpositie Ann Huijts
‚Geboortegrond’
Zaterdag 19 en zondag 20 september
Hoeve Steenenis • Molenweg 10 • Voerendaal
13.00 - 17.00 uur • entree gratis • reserveren
niet nodig
“Mijn verbeelding van de relatie met mijn
geboortegrond, gebruik makend van de klei
die ik gedolven heb op het land van Hoeve
Steenenis. De boerderij waar ik geboren en
getogen ben.” De kunstwerken staan verspreid
over het terrein van Hoeve Steenenis.

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

