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\ Voorwoord

\ Gemeenteraad

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

De raad van de gemeente Voerendaal bestaat uit vijftien 
zetels die bemenst worden door de leden van zes fracties. 
De fracties die deel uitmaken van de gemeenteraad in 
Voerendaal zijn: Democraten Voerendaal, Voerendaal 
Actief, CDA, PvdA, D66 en VVD.

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

\ Voorwoord

~
Voor u ligt de vijfenveertigste uitgave van het magazine 
van de gemeente Voerendaal, vóór alle inwoners 
van onze mooie gemeente. Wij informeren u over 
belangrijke projecten en gemeentelijke beleidszaken. 
Daarnaast komen in het magazine uitgebreid inwoners, 
ondernemers, verenigingen en bezoekers aan het 
woord. Over zaken die ú aangaan en die zich afspelen 
in uw omgeving. U kunt ervan op aan, dat uw gemeente 
haar dienstverlening én het contact met u verder wil 
verbeteren. In dit magazine nemen we afscheid van 
pastoor Harrie Brouwers, nemen we een kijkje bij  
Kasteel Puth, malken we kennis met de vluchtelingen
opvang in Ransdaal, vertellen we u over het aanleggen 
van een geveltuintje en nog veel meer.  Wij wensen u  
veel leesplezier!

College van Burgemeester en Wethouders 

Wilt u reageren op de inhoud van dit magazine? Of heeft 
u suggesties voor een volgende uitgave? Laat dan een 
bericht achter via info@voerendaal.nl.
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\ Kort nieuws

Zwerfafval is al jaren een van de grootste ergernissen 
van de burger. Maar er gloort licht aan het einde van 
de tunnel. Door de introductie van statiegeld en de 
invoering van Europese regelgeving rondom wegwerp-
plastic worden momenteel serieuze stappen gezet in  
de strijd tegen zwerfafval. Zwerfafval is een probleem  
van iedereen. Maar we kunnen ook allemaal bijdragen 
aan de oplossing.

Buurtverenigingen in actie tegen zwerfafval
Sinds een aantal jaren loopt in de gemeente Voerendaal de 
actie 'Buurt Schoon'. Een lovenswaardig initiatief waarbij 
verenigingen zelf in hun eigen buurt zwerfvuil inzamelen. 
Door het regelmatig opruimen van het zwerfafval wordt 

voorkomen dat er steeds meer rommel bijkomt. Tegen een 
kleine vergoeding zamelen deze verenigingen minimaal 
eenmaal per kwartaal het zwerfvuil in hun buurt in. Sinds 
een aantal jaren krijgt Voerendaal jaarlijks een vergoeding 
voor preventie en aanpak van zwerfafval, uit de landelijke 
regeling 'zwerfafvalvergoeding'. Vanaf 2023 stopt deze 
landelijke vergoeding. Het college van Voerendaal heeft 
echter besloten voortaan de vergoeding uit de eigen 
afvalstoffenheffing te betalen aan de vrijwilligers. 
 
Contact
Heeft u ook interesse om zwerfvuil in de eigen omgeving 
in te zamelen? Neem dan contact op met René Cleef, 
gemeente Voerendaal, telefoonnummer 045 – 575 33 99. 

\  Actie Buurt Schoon ook in 2023

Zaterdag 17 september aanstaande presenteert 
Heemkunde Voerendaal het boek 'Oorlog en bevrijding 
in Ubachsberg' tijdens een bijeenkomst in MFC  
De Auw Sjoeël. Het idee voor het boek ontstond drie 
jaar geleden tijdens het bevrijdingsfeest. De presentatie 
wordt opgeluisterd door een serenade van fanfare  
St. Cecilia en kerkelijk zangkoor St. Bernardus die enkele 
liederen in het dialect zingen. Bijzonder zijn ook de 
interviews met enkele leden van de ouderenvereniging, 
die ooggetuigen waren van de gebeurtenissen. 

In het, met tal van foto’s geïllustreerde, boek vertellen 
inwoners van Ubachsberg hun verhaal over de bezetting  
en bevrijding. Een aantal verhalen is gepubliceerd in het  
huis-aan-huisblad OnderOns. Het boek kost 20 euro. 
U bestelt het boek door het bedrag over te maken aan 

rekeningnummer NL90 RBRB 0943 4221 59 t.n.v. 
Heemkunde Voerendaal en onder vermelding van naam  
en adres.

Ophalen boek
Het bestelde boek kunt u op 17 september vanaf 18.30 uur 
ophalen bij MFC De Auw Sjoeël. Daarna kunt u het boek 
ophalen bij boerderijwinkel Gebr. Spee, Oude Schoolstraat 2c, 
Ubachsberg. Tegen betaling van verzendkosten kunt u het  
boek ook laten bezorgen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de boekpresentatie op  
17 september? Heeft u vragen over het boek of wilt 
u het boek toegestuurd krijgen? Neem contact op  
met ubachsberg@heemkundevoerendaal.nl.

\ Boekpresentatie 
\ 'Oorlog en bevrijding in Ubachsberg' 
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\ Rondje creativiteit

\ Voerendaalse creatieveling aan het woord

Dat creativiteit in veel aspecten kan zitten, is prachtig om te zien. Met het ‘rondje creativiteit’ door Voerendaal 
gingen we al van beeldende kunst naar schilderkunst, van fotografie naar muziek en vandaaruit naar thrillers.  
Dit keer bezochten we ‘EERLIJK en ECHT’ aan de Heerlerweg 27 en ontmoetten we eigenaar Sheldon Lipsch.

'Iets' van te maken
U bent er vast al een keer langsgereden en misschien is het 
nieuwe bedrijf in het voormalige 'De groene tak' pand u 
ook al eens opgevallen. De natuurvoedingswinkel maakte 
plaats voor een vintage showroom met werkplaats. Sheldon 
Lipsch blaast hier de uitgestorven ambacht meubelmaker 
nieuw leven in. Veelal in België gaat hij op zoek naar 
verborgen pareltjes en neemt die mee naar Voerendaal.  
Voor een pootje of een tafelblad weer vastmaken, een 
nieuw blad verzinnen of een verrassende combinatie van 
verschillende items, draait hij zijn hand niet om. Zien dat  
er nog 'iets' van te maken valt of dat een item nog van 
waarde is. Een creatieve duurzame gedachte. Eerlijk  
en echt, de naam ook passend bij de ondernemer zelf.

EERLIJK en ECHT is een winkel in vintage, antiek, 
curiosa en brocante items. Alle artikelen zijn uniek, waarbij 
Sheldon het zoekwerk al voor u heeft gedaan. Daarnaast is 
ieder item gecontroleerd op gebreken en indien mogelijk 
gerepareerd. Glaswerk, keramiek, accessoires, LP’s, klokjes, 
klein meubilair, verlichting en Sheldon’s originals in de vorm 
van eigen productie. Een verzameling van spullen met een 
verhaal.

De in Voerendaal geboren en getogen Sheldon ging van 
parketteur naar eigenaar van een muziekzaak in Roermond, 
naar assistent filiaalleider bij Rd4. 

\ EERLIJK en ECHT
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Maar het volgende avontuur diende zich aan toen hij het 
pand aan de Heerlerweg te koop zag staan. Waar hij eerder 
bedacht had hun huis aan de Jeustraat te verbouwen en daar 
een winkel te starten, vielen in één dag tijd alle puzzelstukjes 
in elkaar en namen ze de beslissing zowel privé als zakelijk 
te verhuizen. Vergunningen werden geregeld en de grote 
verbouwing kon beginnen. Oktober 2021 was het zover en 
opende EERLIJK en ECHT zijn deuren. In corona tijd niet 
de makkelijkste start, maar langzaam begint de bekendheid 
te groeien.

Creativiteit en duurzaamheid
Alle items in de winkel staan ook op de website, maar loop 
vooral op donderdag, vrijdag of zaterdag tussen 12.00 

en 18.00 uur eens binnen. U vindt er elke keer weer wat 
nieuws. Al staat de tijd eenmaal binnen een beetje stil. 
Italiaans glaswerk, Art Nouveau, keramiek van Regout uit 
Maastricht, een Brabantia krukje uit de jaren ’60 of een 
vintage strandstoel. Laat u verrassen door het bijzondere  
en de toevalligheid. Omdenken, bewustwording en creatieve 
oplossingen gecombineerd in een tijd waar duurzaamheid 
steeds belangrijker wordt.

www.eerlijkenecht.nl
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Klimaatverandering en de energietransitie
Het klimaat verandert, dat staat vast. We hebben nu al te  
maken met toenemende zware buien en langere droogte-
perioden en ervaren de gevolgen daarvan. Samen met 
waterschappen, provincies en Rijk hebben gemeenten 
een belangrijke taak in opgaven op het gebied van water 
(verdroging, vernatting), hittestress en biodiversiteit.  
Samen staan zij aan de lat om de gevolgen van klimaat-
verandering zoveel mogelijk te beperken en erop te 
anticiperen. Ook voor Voerendaal brengt dit grote  
opgaven met zich mee, op allerlei vlakken.
 
De gemeente is onder andere drukdoende om samen  
met het waterschap een aantal wateroverlastlocaties aan  
te pakken. Ook de komende jaren zullen we doorgaan  
met het afkoppelen van regenwater in de openbare ruimte. 
We willen ook particulieren stimuleren om regenwater  

af te koppelen van de riolering en zo min mogelijk tegels  
toe te passen op hun perceel. 
 
De energietransitie fungeert als vliegwiel voor een aan-
trekkelijke leefomgeving. Kenmerkend voor de opwekking 
van duurzame energievormen is namelijk dat deze overal 
ter wereld beschikbaar zijn, wat leidt tot een meer lokale 
energievoorziening. Deze transitie is geen stip op de 
horizon, maar is al in uitvoering. Actoren zijn vooral 
burgers en consumenten, al dan niet verenigd in (energie) 
coöperaties of andere samenwerkingsverbanden.

Gezellig laagdrempelig festival
Op zaterdag 15 oktober organiseert de Gemeente 
Voerendaal in samenwerking met EuregioBizz een gezellig 
laagdrempelig festival tussen 11.00 en 17.00 uur bij 
Lubosch Land in Ransdaal (Ransdalerstraat 28). Het thema 

\ Duurzaamheidsfestival  
Voerendaal, zaterdag 15 oktober
\ Laagdrempelig, inspirerend en met een gevoel van samen

De omslag naar een duurzame maatschappij staat hoog op de agenda in onze gemeente. Ook inwoners  
en ondernemers dragen hun steentje bij. De Gemeente Voerendaal wil op een laagdrempelige manier  
oproepen tot 'wat doe jij?' en hierin zelf een aantal voorbeelden geven.
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is duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. Een 
festival met informatiestandjes, activiteiten voor jong en 
oud en veel informatie. Rondleidingen naar het voedselbos, 
uitleg in de moestuin en een programma met wisselende 
thema’s per uur over mobiliteit, afval en producten, voeding, 
vrije tijd, wonen en innovatie. Duurzame voorbeelden van 
inwoners, gemeente en ondernemers, met onder andere 
informatie over zonnepanelen, oplaadpunten, natuur,  
vegan eten, energie opwekken, streekproducten, water  
en elektrische auto’s en fietsen.

“Na een geweldige eerste editie van het duurzaamheids -
festival, verheug ik me op de volgende editie. Het is 
fantastisch dat de gemeenteraad dit festival heeft omarmd 
en dat we samen met u, de schouders kunnen zetten 
onder duurzaamheid in de volle breedte. Bewustwording, 
kennismaking en verrassende ontmoetingen zijn wederom 

de basis voor een festival om energie van te krijgen!  
U komt toch ook? Tot ziens in Ransdaal.”

Wethouder Ruud Braun

Voerendaal Buitengewoon Duurzaam: samen zetten we 
onze schouders onder een gezond en duurzaam Voerendaal.

Heeft u ook interesse om tijdens het Duurzaamheidsfestival 
deel te nemen met een stand (25,- euro ex btw, alles zelf 
meenemen) of wilt u op een andere wijze deelnemen aan  
het festival? Stuur een email naar info@euregiobizz.tv. 

www.duurzaamheidsfestivalvoerendaal.nl
www.facebook.com/duurzaamheidsfestivalvoerendaal

Fotografie: Peter Lambrichs
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\ Column
Voerendaal, dat zijn we samen

~

#voerendaalsamensterk, een hashtag die ontstond tijdens de coronapandemie, doet eer aan de gemeenschap 
die onze gemeente rijk is. Recentelijk lanceerde de gemeente het nieuwe coalitieakkoord en blikte vooruit 
met een visie die richting geeft aan het gewenste kwaliteitsniveau en de integrale opgaves die dient als basis 
voor de beleidsplannen en hun onderlinge samenhang. Gemeentelijke taal die neerkomt op het waarom het 
zo fijn is in Voerendaal. Een uitleg voor het ‘onger os’ gevoel dat we ook graag in de toekomst vasthouden.

Cohesie waar dat nodig is, het verenigingsleven, het tegengaan van eenzaamheid, de ontelbare vrijwilligers, het 
Zomerfestival Voerendaal, het verankeren van onze historie, de duurzaamheidsgedachte, het met open armen 
ontvangen van Oekraïense vluchtelingen in Ransdaal of tijdelijke crisisnoodopvang in De Joffer. 

Allemaal prachtige voorbeelden die we samen waarmaken. Met een groot compliment naar de inwoners kijk ik vol 
trots naar deze hartverwarmende acties. 
De ene keer groot, de andere keer klein, maar allemaal van waarde. 
In een tijd van onzekerheden op allerlei vlak, een lichtpuntje zijn voor een ander. 

Samen bouwen we aan een sterk Voerendaal. Ieder op zijn eigen manier, nu en in de toekomst. We zijn gezegend 
met mooie kernen, initiatiefrijke inwoners, een sterk verenigingsleven, vindingrijke ondernemers, betrokken partners 
en een prachtige natuurrijke omgeving. Een vlekje op de aarde waar het mooi wonen, werken en recreëren is. Laten 
we dat vooral zo houden en nog verbeteren waar het kan. Samen.

Judith Eurlings / Query Design
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\ Pastoor 
Harrie Brouwers
\ Met emeritaat en de transformatie van 'zijn' kerken

Bijna met pensioen
Pastoor: “Ik ben uit de tijd dat je als 
kind nog 'missie' speelde.” De tijd 
dat de kerk en het geloof nog groot 
aanzien had. Harrie Brouwers ging 
van het gymnasium naar de studie 
theologie en vroeg daarna voor een 
gecombineerde benoeming van 
lesgeven en pastoraat. In 1968 werd 
hij in Roermond tot priester gewijd en 
benoemd tot kapelaan in de parochie 
H. Pancratius te Heerlen. In 1985 
werd hij benoemd tot pastoor van 
de parochie OLV van Altijddurende 
Bijstand te Kunrade. In 1994 kreeg  
hij daar de Andreasparochie in Heerlen 
bij. Vanaf 2002 kwam de parochie  
van de H. Laurentius van Voerendaal 
voor die laatste in de plaats.

Velen kennen hem als de pastoor op 
sandalen en op de fiets, de man die zijn 
eigen draai gaf aan het priesterschap 
en hiermee menig hart verwarmde. 
Vanaf januari volgend jaar gaat 
pastoor Brouwers met pensioen, met 
emeritaat zoals dat zo mooi heet. 
Zorgen maken over een zwart gat na 
zijn afscheidsweekend doet hij echter 
niet. Wel wil hij open blijven staan 
voor mensen die een beroep op hem 
doen en begrafenissen voorgaan als dat 
gewenst is. Maar alleen als hij hiermee 
zijn opvolger niet voor de voeten 
loopt. Afscheid nemen doet hij uit 
verlegenheid liever niet en hij zegt  
dan ook graag tot ziens! 

Anders
Pastoor Brouwers laat 'zijn' kerken 
anders na dan dat ze waren toen 
hij begon. Pastoor: “Ik vind het 
ontzettend spannend en ben er zelfs 
bang voor geweest: vinden de mensen 
het straks wel mooi wat we allemaal 
bedacht hebben. Ik vergelijk het  
met een anekdote uit mijn jeugd.  
We wilden tv’tje spelen in de buurt.  
Ik dacht dat dat moest kunnen met 
een episcoop en een aantal spiegels.  
In de speelgoedwinkel van de Spilstraat 
stond een kinder-episcoopje voor  
26 gulden te koop. Ik verzamelde  
er geld voor in onder de buurkinderen, 
maar uiteindelijk werkte het systeem 
niet en moest ik zien te 'verkopen'  
dat het anders was gelopen dan dat  
ik had gezegd, terwijl zij geld hadden 
opgehaald. Precies dat gevoel had ik 
voor de kerk van Kunrade en nu voor 
die van Voerendaal.” 

De kerk van Kunrade onderging  
een bijzondere transformatie ten 
behoud van het gebouw. Pastoor:  
“Ik had er echt plezier in dat het zo 
herkenbare gebouw ook bruikbaar  
was voor iets anders. Het heeft zijn 
waarde als kerk gehad en vond een 
prachtige nieuwe bestemming.”  
Een plek van ontmoeting, van warme 
zorg, van geborgenheid en waar altijd 
een luisterend oor, ondersteuning 
en begeleiding aanwezig was. Met 
en in deze gedachte zet Delphinium 

het werk binnen Zorghuis Onze 
Lieve Vrouw voort voor de huidige 
bewoners.

In Voerendaal was de aanleiding dat 
mensen zich met een teruglopend 
kerkbezoek niet verloren zouden 
voelen in de ruimte. Herinrichten, 
verduurzamen en ruimte geven 
waren hierin de sleutelwoorden. 
Herinrichting door onder andere 
het verplaatsen van het altaar, de 
zitplaatsen en het zorgen voor 
een multifunctionele ruimte. 
Verduurzaming door restauratie  
en vloerverwarming en het ruimte 
geven aan de kunstschatten van 
Kunrade. Een omvorming van de 
parochie wat betreft de kerk zelf,  
maar zeker ook qua open kerk idee 
naar de toekomst toe. Moeilijke  
keuzes om het goed te doen en alles 
een mooie plek te geven, maar altijd 
met respect voor het sentiment.

Luister via:  
www.zomerfestivalvoerendaal.nl/
ibapodcast de podcast met pastoor 
Brouwers over de kerk van Kunrade.
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Bloemen en planten voor uw huis verfraaien niet alleen de buurt, maar hebben ook een positief effect op  
de temperatuur in de straat en in huis. Als u geen voortuin heeft, mag u zonder vergunning een geveltuintje  
(in het trottoir en tegen de gevel) aanleggen. Een geveltuin is eenvoudig en zonder al te veel kosten aan te leggen. 

Geveltuintjes hebben veel voordelen

Koele straat
Geveltuinen dragen bij aan een koelere straat. Vooral 
bladrijke planten verdampen water en dat geeft verkoeling. 
Een natuurlijke airconditioning dus, wel zo prettig op een 
hete zomerdag!

Temperatuur in huis 
Een geveltuin met klimplanten heeft ook binnenshuis effect 
op de temperatuur, omdat muren onder bedekking van 
planten minder snel opwarmen en afkoelen.

Minder wateroverlast
Door een rij tegels langs de gevel te vervangen door een 
tuintje, kan het regenwater dat van de gevel afstroomt hier 
in de grond zakken. Het overtollig water gaat vertraagd 
de grond in of richting het riool. Bij een zware regenbui 
betekent dit minder wateroverlast op straat.

Luchtkwaliteit 
Meer planten in de straat vangen samen meer fijnstof uit de 
lucht. Daarbij geven planten zuurstof af. Dat draagt bij aan 
een betere luchtkwaliteit in de straat.

Biodiversiteit
Een geveltuin is stadsnatuur en dat trekt bijen, vlinders en 
vogels aan. Dat bevordert de biodiversiteit in Voerendaal.

\ Geveltuin aanleggen 
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Regels
In Voerendaal heeft u voor een geveltuin geen vergunning nodig.  
Er zijn alleen een paar regels:
1.  Een geveltuintje mag maximaal anderhalve stoeptegel breed zijn, dat is 45 cm. 

Voor kinderwagens, rollators en rolstoelen moet er een veilige doorgang blijven.  
Laat daarom minstens 120 cm (exclusief de trottoirband) loopruimte over op  
de stoep.

2.  Woont u in de bebouwde kom? Meld uw geveltuin dan aan door een e-mail  
te sturen naar info@voerendaal.nl  

Hoe maakt u een geveltuintje?
1.  Zet de verwijderde stoeptegels rechtop in de grond om een smal randje te maken. 

Bij de aanwezigheid van klinkers of straatstenen gebruik de vrijkomende stenen om 
een randje te maken (zet deze stenen met de kopse kant in de grond). Hierdoor 
voorkomt u verzakking van de stoep en kan regenwater in het tuintje stromen. 
Schep het straatzand weg, maar niet dieper dan 40 cm. Informeer bij de gemeente 
bij twijfel over aanwezige leidingen of kabels. U bent verantwoordelijk voor 
eventuele schade!

2.  Vul het gat met tuinaarde en meng de al aanwezige grond er doorheen. Bewaar  
de overgebleven tegels (of klinkers of straatstenen)! Gaat u ooit verhuizen en willen 
de nieuwe bewoners het tuintje niet overnemen? Dan moet het terug naar de 
oorspronkelijke staat.

Let op: de gemeente of nutsbedrijven kunnen de planten (tijdelijk) verwijderen 
bij werkzaamheden.

Geveltuintjes staan vaak wat droger. Water geven doet u beter af en toe veel dan 
dagelijks een beetje. Dit maakt de planten sterker. Let op dat er geen overlast  
ontstaat door overhangen. Probeer uw geveltuin zo veel mogelijk zijn gang te  
laten gaan. Vogels houden van dichte struiken en insecten overwinteren tussen  
de blaadjes en takken.

Geveltuin vullen met planten
Plant geen grote heesters en bomen. Bedenk dat sommige klimplanten zachte of oude muren aantasten.  
Welke planten goed groeien in uw geveltuin hangt af van de omstandigheden zoals de hoeveelheid zon  
en de waterbehoefte van de planten. Wilt u vogels en vlinders aantrekken met geurende bloemen of liever 
eetbare planten en kruiden? Zet een aantal vaste meerjarige planten om het hele jaar door te genieten  
van de geveltuin. Vaste planten zijn sterker en vermeerderen zichzelf. Plant in het najaar viooltjes en 
bloembollen. Dan blijft de geveltuin in de winter en het voorjaar kleurrijk. 

Zon of schaduw
Zoek naar planten die goed zijn voor uw situatie. Stokroos, narcis, dahlia, lavendel en rozemarijn zijn 
voorbeelden van planten die het goed doen in de zon. Denk voor een schaduwtuintje aan planten als 
ooievaarsbek, vuurdoorn, maagdenpalm, helleborus, hortensia, vingerhoedskruid en wolfsmelk.

Onderhoud geveltuin
Verwijder ongewenst groen, vervang kapotte planten in het voorjaar en breng in voor- en najaar  
compost aan. 

\ Geveltuin aanleggen 
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\ Kasteel Puth 
\ Behouden voor de toekomst

In deze nieuwe rubriek nemen we u mee langs de vier kastelen die 
Voerendaal rijk is. Een stukje historie aangevuld met de huidige situatie 
en eventuele toekomstdromen. Otto van der Molen en zijn gezin bijten 
de spits af met kasteel Puth. Het kasteel vormt samen met Rivieren, 
Cortenbach en Haeren een landgoederenzone. Kasteel Terworm hoorde 
van oudsher als vijfde kasteel bij onze gemeente, maar is bij latere 
herindeling bij de gemeente Heerlen gaan horen.

Terugblik
Kasteel Puth is een kasteel, hoeve 
en buitenplaats die sinds 2011 in 
eigendom zijn van Otto en Manon 
van der Molen. Otto: “Dat zich 
in deze regio kastelen, hoeves en 
boerderijen bevinden heeft alles met 
de Romeinen te maken, zij waren de 
grote inspiratiebron en de basis van dit 
gebied met zijn vruchtbare landerijen.” 

Het originele huis van kasteel Puth 
werd gebouwd in de 14e eeuw door 
Jan van Puth. Vervolgens kent de 
plek een rijke historie, met diverse 
eigenaren, uitgevoerde restauraties en 
gedane toevoegingen. Zo was Laurens 
Joseph de Hayme, kanunnik van St. 
Servaas te Maastricht verantwoordelijk 
voor de aanbouw van de westvleugel 
en de daarbij horende schuilkerk. 
Onder het eigenaarschap van familie 
de Marchant et D’ansembourg hoorde 
het kasteel bij onder andere de kastelen 
Amstenrade, Neubourg en Rivieren. 
Velen herinneren zich vast ook de heel 
gesloten en enorm beveiligde periode 
van het verblijf van de generaals van de 
AFCENT en NATO tot 1992. Daarna 
stond het pand maar liefst 15 jaar leeg 
en woonde er vanaf 2007 mensen via 
antikraak. 

Het landgoed is ca. 65 ha groot, 
waarvan 45 ha landbouwgrond  
en 20 ha natuur. Het fraaie kasteel,  
de prachtige lindebomen en platanen, 
de vijver, het park en de hoeve vormen 
samen een intieme sfeer. Een sfeer waar 
we als inwoners van Voerendaal sinds 
het eigenaarschap van Otto en Manon 
ook deels van mogen meegenieten, 
waaronder een aantal extra gecreëerde 
wandelpaden die voor iedereen 
toegankelijk zijn. Voor het stel ging 
maar liefst acht jaar aan interesse in de 
koop vooraf, waarvan vier jaar voordat 
ze ook maar een keer binnen mochten 
kijken. Een groot avontuur volgde.

Toekomstmuziek
De koop bestond voor het jonge 
gezin uit twee ideeën. Als eerste een 
plek om te wonen en ten tweede het 
opknappen en behouden van het pand 
voor de toekomst. Manon gebruikt de 
ruimtes van het kasteel inmiddels ook 
ter opslag voor haar stichting ‘Elk kind 
telt mee’, actief in het inzamelen van 
kleding. Otto heeft een deel van het 
poortgebouw zelf als flexibele werkplek 
in gebruik, maar zou op lange termijn 
graag een broedplaats voor startende 
bedrijven creëren, een soort Dragons 
Den in Voerendaal. Verder zetten ze 

de biologische landbouw graag  
voort en stimuleren de natuur op  
het landgoed waar het kan. Ook het 
ter beschikking stellen van de ruimtes 
en het terrein voor evenementen 
maakt deel uit van het concept dat op 
een rustig tempo verder uitgebouwd 
wordt. Daarnaast zijn er nog volop 
plannen voor het in ere herstellen  
van verschillende onderdelen op  
het landgoed.

Otto: “Op termijn streven we  
ernaar dat ook onze kinderen het 
landgoed in stand kunnen houden. 
Het verdienmodel richt zich dan  
ook op een evenwicht tussen kosten  
en baten. We hebben het geluk dat  
we voor een tijdje voor het kasteel 
mogen zorgen en de flora en fauna 
kunnen versterken. We proberen de 
mix te zoeken tussen het verschil te 
maken in de geschiedenis van deze 
prachtige plek en tegelijkertijd zelf 
te genieten van het avontuur dat we 
zijn aangegaan en dat ook met zoveel 
mogelijk anderen te delen.” 
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Onder dit motto organiseert het bestuur van de 
Sociëteit Voerendaal zes bijeenkomsten per jaar voor 
haar deelnemers. Met als doel het netwerken tussen 
Voerendaalse ondernemingen onderling én met andere 
partijen te stimuleren. Hierdoor kan de Sociëteit een 
bijdrage leveren aan het vergroten van een gezond 
Voerendaals ondernemersklimaat. Deelnemers zijn 
voornamelijk eigenaren van bedrijven gevestigd  
in de gemeente Voerendaal.

Gevestigd in Voerendaal 
Per 1 januari 2011 is de Sociëteit Voerendaal opgericht. Een 
ondernemersnetwerk niet verbonden aan een industrie terrein 
of winkelgebied, maar met als 'werkgebied' de hele gemeente 
Voerendaal en bedrijven met een KvK inschrijving binnen 
onze gemeente. Elkaar leren kennen als persoon, weten van 
elkaars bedrijven, vergroten van de lokale economie, zonder 
politieke belangen. Ook de gemeente Voerendaal heeft maar 
liefst vijf lidmaatschappen op haar naam staan, dit omdat 
zij graag vanuit de verschillende beleidsterreinen betrokken 
willen zijn bij de ondernemers van hun gemeente, en zowel 
de burgemeester als verschillende wethouders en ambtenaren 
zijn met grote regelmaat aanwezig tijdens de bijeenkomsten.  
Het gezelschap van deelnemers en ook introducees is  
breed en allerlei branches zijn vertegenwoordigd. 

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden plaats op plekken in alle vijf de 
kernen. De afgelopen jaren bezochten ze lokale bedrijven 
in een loods, bedrijfsruimte, horecagelegenheid of kantoor. 
De meest uiteenlopende thema’s passeerden de revue 
en inspireerden de deelnemers elkaar of luisterden naar 
uitgenodigde experts. Ontvangst op een maandagavond 
om 19.30 uur met maximaal anderhalf uur programma, 
aangevuld met een hapje en drankje achteraf. Soos op de 
Kist (deel je nieuwtjes in 1 minuut), presentaties met een 
lach en een traan en soms gierende zenuwen door het lijf.  

Al wandelend bedrijven leren kennen, goede doelen steunen, 
speeddates, een samenwerking met een Voerendaalse 
vereniging, brainstormen en elkaar vertellen over ambitieuze 
plannen. Het hoort er allemaal bij.

Per april 2020 besloot het bestuur wegens corona de 
bijeenkomsten 'anders' in te vullen, maar wel tijdens elke 
vastgelegde datum van zich te laten horen. Zo bouwden  
ze in april 2020 het meters grote Kunradersteen 'hart onder 
de riem' voor alle Voerendaalse ondernemers, gingen ze in 
mei virtueel met de vraag “hoe gaat het met je?”. Kregen  
alle deelnemers van Sinterklaas een SinterSoos cadeaubon, 
te besteden bij mede Soos-leden en daagden het bestuur de 
deelnemers uit voor een Soos een-op-een op date met een 
bloemetje. 2021 sloten ze af met 'kerstsfeer op de oprit' als 
ieniemienie drive-in, geheel coronaproof met het grootste 
plezier voor het bestuur en de voorbijrijdende deelnemers.

Inmiddels ontmoeten de Soos-ers elkaar gelukkig weer 
live en bruist het bestuur van nieuwe plannen voor mooie 
bijeenkomsten. Wilt ook u deelnemer van de Soos worden? 
Vul via de website het aanvraagformulier in. De kosten 
zijn € 99 per jaar per deelnemer plus € 50 éénmalige 
inschrijfkosten per bedrijf. Als u ná 1 juli van het lopende 
jaar deelnemer wilt worden, betaalt u de helft van de jaar -
bijdrage. Het deelnemerschap loopt altijd van 1 januari  
tot en met 31 december.   

Wilt u een keer de sfeer komen proeven?  
Ook dat kan! Mail naar secretaris Anke Willems-Jehne  
via anke@societeitvoerendaal.nl en meld u aan voor  
maandag 19 september (thema duurzaamheid)  
of maandag 21 november. Graag tot ziens!

www.societeitvoerendaal.nl
www.facebook.com/societeitvoerendaal

\ Ondernemend Voerendaal

\ Sociëteit Voerendaal
\ Voor en door Voerendaalse ondernemingen!

Bijeenkomst ‘Brieven aan de Soos’, kasteel Puth
Fotografie: Peter Lambrichs
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\ Het Kaeshuys wordt Dolce Vita\ Nieuwe ondernemers, nieuwe naam

In het vorige magazine namen  
we afscheid van Inge en Roger  
Soomers na 35 jaar ondernemer-
schap in Voerendaal. In dit magazine 
verwelkomen we Diana en Salvatore 
Bonanno-vanTilburg, die met veel 
plezier de nieuwe eigenaren zijn  
van Het Kaeshuys & Brasserie  
De Lekkernij aan het Furenthela 
plein.

Ondernemersbloed
Per 1 mei namen ze de delicatessen-
zaak over, Diana en Salvatore. Na  
22 jaar samen een schoonmaakbedrijf 
in Nuth gerund te hebben, vonden ze 
het tijd voor wat anders. Nog steeds 
zij aan zij als partners en ondernemers, 
maar in een andere tak van sport. 
Met daarbij de Italiaanse roots van 
Salvatore eer aan te doen en de 
eerdere horeca-ervaring van beiden 
weer uit de kast halend. Na een tip 
van de overbuurman, de accountant 
van Inge en Roger, kwam het balletje 
aan het rollen en al snel nam de liefde 
voor koken, wijn en Italiaanse spullen 
het over. Anoniem namen ze plaats 
op het terras van Het Kaeshuys en 
droomden verder. Salvatore: “De stap 
was voor mij toen zo gemaakt, maar 
voor Diana was het wat spannender. 

De combinatie met de cadeauartikelen 
zorgde voor de doorslag.” Diana voegt 
daar lachend aan toe: “Vroeger stond 
ik als bijbaantje op de kaasafdeling bij 
de AH, nu ben ik gepromoveerd tot 
kaasaandeelhouder.” Het was meteen 
een sprong in het diepe, waarbij er  
niet veel tijd was om te wennen.  
Met spierpijn van het kazen snijden  
en de hele dag staan ten gevolg.  
Maar het stel vindt hun draai wel.

Dolce Vita
Natuurlijk gaan ze de komende 
tijd de zaak naar hun eigen wensen 
en ideeën omvormen, maar wel 
met een herkenbaar assortiment 
voor de klanten. Kaas, vleeswaren, 
afbakproducten zoals pizza’s, 
delicatessen, streekproducten, 
cadeautjes en een kleine dag horeca, 
uiteraard met vers gesneden kaas op  
de kaart. Allemaal lekkers dat u nog 
steeds mag verwachten. 

Binnenkort handelend onder de 
nieuwe naam 'Dolce Vita' met een 
nieuw logo, een schilderbeurt en nog 
wat meer specifiekere keuzes voor al 
het goede uit ‘Bella Italia’ en Sicilië. 
Een ‘Italië meets Limburg’ insteek  
met mooie streekproducten van 

beiden kanten. Italiaanse zoetigheden, 
frisse populaire drankjes, mooie olijf-
olies en nieuwe wijnen. De kaart voor 
op het terras wat eenvoudiger en 
aangepaste openingstijden op dinsdag 
en woensdag tot 17 uur, donderdag 
en vrijdag tot 18 uur en zaterdag tot 
16 uur. 
 
De klanten voelen zich al thuis bij 
de nieuwe gezichten en zijn vooral 
blij dat er opvolging is gekomen. 
Salvatore: “We voelen ons welkom 
in Voerendaal en eerlijk is eerlijk we 
hebben het mooiste plekje van het 
plein. Fijn ingesloten en met een 
prachtig uitzicht!” Het stel schat het 
dorpsgevoel direct op waarde en laat 
geen kans onbenut om hun snoetjes 
te laten zien. Zo verzorgden ze een 
kaastasje voor de gasten van 'Wie God 
in Frankriek' tijdens het Zomerfestival 
en trakteerden op stukjes pizza tijdens 
D’r Zondig va Voelender. U zult ze 
dus vanzelf wel tegenkomen of beter 
nog loop even binnen!

Het ondernemerspaar is op zoek naar 
iemand die 20-24 uur per week hun 
team zou willen versterken.  
Interesse? Stuur een email naar: 
vantilburg.diana@gmail.com
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\ Beleef Villa Voerendaal
De afgelopen drie jaar is door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onderzoek gedaan naar 
de vondsten van de grootste Romeinse villa van Nederland, villa Voerendaal. De funderingen 
van deze villa zijn in de jaren 80 van de vorige eeuw in een akker aan de Steinweg in 
Voerendaal gevonden.

Samen met het Limburgs Museum zijn in de 
onderzoeksperiode enkele activiteiten rondom 
de villa georganiseerd. We kijken met goede 
herinneringen terug op een geslaagde 'tussen  
scherf en schatdag' met onderzoeksspecialisten  
in de bibliotheek, de tentoonstelling in hoeve 
ten Hove, de Romeinse recepten die in de Plus 
verkrijgbaar waren en een wandeling met de 
regioarcheologe langs Romeinse vondstplekken. 
Verder heeft Heemkunde Voerendaal een lezing 
gehouden over de villa en is door het Limburgs 
museum een spel uitgebracht over de Dame  
van Voerendaal. Helaas zijn in de afgelopen  
2 coronajaren ook enkele activiteiten niet door 
kunnen gaan. 

Achter de schermen is door de onderzoekers in 
deze periode hard doorgewerkt. Zij hebben het 
onderzoek naar de villa Voerendaal dit jaar in 
juni af kunnen ronden. Van de resultaten van het 
onderzoek is door het Limburgs Museum en de 
onderzoekspecialisten een publieksboek gemaakt. 
Dit boek is verkrijgbaar via het Limburgs Museum 
in Venlo.

Ook is door het Limburgs Museum ter afsluiting 
van het onderzoek een 3D reconstructie gemaakt 
van de villa. Tijdens de nationale archeologie-
dagen in juni was deze reconstructie van de 
villa te ervaren via een touchscreen in de Plus in 
Voerendaal. Heeft u deze digitale rondleiding 
door de villa gemist? Er kan dit jaar nog een 
keer in de villa worden gekeken. Tijdens open 
monumentendag zondag 11 september staat een 
touchscreen bij hoeve ten Hove aan de Steinweg 7 
in Voerendaal. Mis deze unieke kans niet en beleef 
zelf hoe de grootste villa van Nederland uit heeft 
gezien!!!  

Kijk voor het programma van  
Open Monumenten dag op: 
www.openmonumentendag.nl/voerendaal/  

Programmaboekjes en flyers zijn verkrijgbaar bij 
het gemeentehuis, de bibliotheek en burgerijen, 
het vvv-servicepunt en de supermarkten. 

Presentaties Villa Voerendaal op scholen 
en bij culturele instellingen
Het overgrote deel van de 45.000 vondsten  
van het Romeinse villacomplex Voerendaal uit  
de 2e en 3e eeuw na Chr. lag al jaren aan het  
zicht onttrokken in dozen in het Provinciaal  
Depot voor Bodemvondsten in de Vondst in 
Heerlen. Het merendeel van deze vondsten  
is nooit behandeld en conservering is nu 
nood zakelijk. Stichting Restaura conserveert  
en restaureert archeologische vondsten in  
opdracht van musea en erfgoedinstellingen.  
Dit voorjaar is Restaura gestart met een nieuw  
en omvangrijk project; Verborgen Vondsten  
Villa Voerendaal. Vanaf het schooljaar 2022/2023 
laat stichting Restaura deze verborgen vondsten 
zien uit de tijd van de Romeinen. Jong en oud in 
de provincie Limburg kan kennismaken met de 
unieke archeologische vondsten en de bijzondere 
technieken van het restauratievak.

Met educatieve activiteiten op scholen en 
bij culturele instellingen betrekt Stichting 
Restaura leerlingen en ouders bij de Verborgen 
Vondsten van Villa Voerendaal. Bij de reizende 
atelierpresentatie staat een grote hutkoffer 
centraal waarin een mini restauratielaboratorium 
zit. De atelierpresentaties worden gegeven door 
vrijwilligers, getraind door Restaura. Het publiek 
heeft daarbij een actieve rol. De hutkoffer bevat 
vondsten, tekeningen en modellen. Geheime lades 
en luikjes staan garant voor een spannende en 
leerzame zoektocht.

Restaura zoekt vrijwilligers voor het geven  
van deze atelierpresentaties. 
Ben je geïnteresseerd in archeologie in 
Limburg en draag je het behoud van vondsten 
een warm hart toe? Wil je een les met de 
bijzondere hutkoffer boeken? Meld je dan 
bij Restaura door een mail te sturen naar 
verborgenvondsten@restaura.nl. Meer info  
vind je op www.verborgenvondsten.nl.
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\ Ranzel hulp Oekraïne
\ Vluchtelingenopvang in de voormalige voetbalkantine

Waar Ransdaal eerder niet helemaal wist wat met het voormalige voetbalterrein moest gaan gebeuren, kwam er 
via Marianne Winthagen een onverwachte invulling. Nadat ze de kantine eerder voor opslag een tijdje gehuurd 
had bedacht ze na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, dat het pand perfect dienst zou kunnen doen als 
opvanglocatie. En zo geschiedde, inmiddels wonen er maar liefst twaalf personen in de verschillende ruimtes. 

In Nederland kunnen we ons ruim 75 jaar na  
WOII gelukkig geen voorstelling meer maken van  
de ervaringen van het jonge gezin. Een gezicht bij  
een verhaal te zien brengt daar pijlsnel verandering in.  
Stas (Stanislav) Sierhieyev, 36, verliet Kharkiv op de 
achtste dag van de oorlog, samen met zijn moeder, vrouw 
en achtjarige dochter. Op de 27ste dag van de oorlog 
verlieten ze Oekraïne. Vanuit zijn rolstoel toont hij een 
filmpje van de bombardementen van 16 juli en vertelt 
dat de Russen van geen ophouden weten. Dat hij in die 
rolstoel zit, is de enige reden dat hij als man het land 
mocht verlaten. De echtgenoten, vaders en zonen van 
hun buren in Ransdaal zijn nog allemaal in Oekraïne. 

Sinds 24 februari viel de oorlog letterlijk hun leven 
binnen, waar hij dacht veilig te zijn in een niet-militair 
gebied. Niets was echter minder waar. Die dag werd hij 
rond vijf uur in de ochtend wakker van wat klonk als 
onweer. Door de luxaflex zag hij vuurpijlen van raketten 
in de lucht als vurige regen. De angst overviel hem dat 
de oorlog ook in zijn woonplaats plaatsvond en dat alles 
vanaf die dag nooit meer hetzelfde zou zijn. Ze konden 
alles verliezen: hun huis, hun land en hun leven.  
De eerste twee bleken bittere waarheid, de laatste ook, 
maar gelukkig niet letterlijk. Inmiddels knikken zowel  
hij als zijn vrouw Nadia “ja” op de vraag zich thuis te 
voelen in Ransdaal. Een triest verhaal, met een sprankje 
hoop in een van de vijf kernen van Voerendaal.

www.facebook.com/RanzelHulpOekraine

Vluchtelingen opvang
Toen eind februari de oorlog in Oekraïne uitbrak wist 
Marianne het meteen: ze wilde iets doen om te helpen. 
Dat het ‘iets’ de zorg voor eerst vier en intussen drie 
families werd, kon ze toen niet weten. Klaarstaan voor 
mensen is de aard van het beestje, zoals dat zo mooi 
gezegd wordt en haar SP-hart sluit daar helemaal bij 
aan. Nog bijna dagelijks is ze bezig met het reilen en 
zeilen van de vluchtelingen, die na drie maanden al bijna 
als familie voelen. Zoveel emoties die ze samen hebben 
meegemaakt, dat verbindt. 

De in Ransdaal geboren en getogen Marianne, legde haar  
idee ter opvang half maart voor aan Leefbaar Ransdaal en 
vervolgens aan wethouders Braun en Verbraak. Allen  
vonden het een geweldig idee en verleenden medewerking  
om aan de slag te kunnen. Waar de inmiddels samen -
gestelde werkgroep 'Ranzel hulp Oekraïne' eerder 
dachten tot 1 mei de tijd te hebben, werd in realiteit 
drie weken. Het pand moest in sneltrein vaart opgeknapt 
worden en het dorp werd opgeroepen om te helpen de 
inventaris bij elkaar te krijgen. Binnen vijf dagen hadden 
ze alles bij elkaar van eierdopje tot bankstel, van fietsen 
tot een abonnement van de bakker voor gratis broodjes 
en nog zo ongelooflijk veel meer. Ransdaal liet en laat 
zich wederom van haar allermooiste kant zien. 

Bij deze dan ook een hele grote pluim voor Marianne, 
haar team en iedereen die hieraan een steentje heeft 
bijgedragen! De vier units van de voetbalkantine werden 
omgetoverd tot slaapzalen, badkamers, keukens en 
woonkamers. Volledig ingericht, met een gevulde ijskast, 
verwelkomden ze 19 april hun gasten. Marianne: “Het 
gereed maken van de ruimtes, bleek achteraf makkelijker 
dan alles wat volgde. 

 
Iedere bewoner kwam met een eigen verhaal en zijn of 
haar eigen rugzak aan ervaringen. En buiten dat blijft het 
geregel voor de meest basale zaken een enorme klus.” 

\ Het verhaal van Stas en zijn gezin
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\ Ondernemend Voerendaal

\ De Burgerij
\ Bruisend hart van de wijk
De Burgerij is dé plek voor al uw 
vragen op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn, voor een gezellig 
praatje of een luisterend oor. De 
Burgerij bevindt zich in alle kernen 
van de gemeente Voerendaal: 
Klimmen, Voerendaal-Kunrade, 
Ransdaal en Ubachsberg. In iedere 
kern heeft de Burgerij een eigen 
invulling, die past bij de inwoners 
en de voorzieningen die er al zijn. 
We lichten er graag een paar toe.
 
\ De Hoeskamer
Een gezellige ontmoetingsplek in 
de kern waar u spontaan binnen 
kunt lopen voor het aangaan van 
sociale contacten, gezelligheid, 
plezier en levensgeluk. Een plek 
waar iedereen welkom is voor een 
praatje, een kopje koffie of thee of 
het stellen van een vraag. Er vinden 
diverse activiteiten plaats en tegen 
een lage prijs kunt u gezellig samen 
lunchen. U bent van harte welkom! 
De Burgerij Klimmen: dinsdag 13 
- 16 uur. De Burgerij Voerendaal-
Kunrade: dinsdag 10 - 13 en 14.30 
- 17.30 uur, donderdag 10 - 13 uur. 
De Burgerij Ransdaal: woensdag 
10.30 - 19 uur en zaterdag 11 - 
15 uur. De Burgerij Ubachsberg: 
dinsdag en donderdag 10.30 -  
13.30 uur.

\ Mannen van Genberg
Mannen van Gen Berg is een activiteit voor mannen in de Burgerij Ubachsberg. 
Onder leiding van twee nieuwe vrijwilligers wordt er samen gekookt en gegeten. 
Alles wordt vers gemaakt, met goede voedingswaarden en natuurlijk smakelijk 
bereid. Na het koken eet u gezellig samen, wordt er opgeruimd en vervolgens 
onder het genot van een drankje een Champions League voetbalwedstrijd 
gekeken. 

\ i-Café 
Het i-Café is er voor mensen die vragen hebben of tegen problemen aanlopen 
met hun computer, tablet of mobiele telefoon. De vrijwilligers van het i-Café 
kunnen deze vragen beantwoorden en samen met u kijken naar de oplossing 
voor uw probleem. Ook kunnen zij tips geven over het gebruik van de apparaten. 
Neem uw eigen apparaat mee als dit mogelijk is, dat werkt het makkelijkst. 
Deze activiteit vindt plaats in de Burgerij Voerendaal-Kunrade, Klimmen en 
Ubachsberg.

\ KinderClub
Het idee is om op 
woensdagmiddag in de 
Burgerij Voerendaal-
Klimmen een KinderClub 
te organiseren. Op een 
laagdrempelige manier 
samen spelen, koken, naar 
het park wandelen, kleine 
activiteiten doen en dat 
allemaal in en rondom 
de Burgerij. De club is 
bedoeld voor kinderen 
tussen 4 en 8 jaar die in de 
thuissituatie niet of minder 
met de Nederlandse taal in 
aanraking komen. Hierdoor 
kan praten of lezen in het 
Nederlands soms best lastig 
zijn. De activiteiten zijn 
gratis en als vervoer een 
probleem is, lossen we dat 
samen op. 

\ Vrijwilligers bedankt!
Wist u dat de Burgerij volledig gedraaid wordt door en met vrijwilligers? Tijd om 
ze in het zonnetje te zetten! Na twee corona jaren kon op 14 juli eindelijk weer 
een vrijwilligersdag georganiseerd worden om de maar liefst vijftig vrijwilligers 
van de Burgerij te bedanken voor al hun goede werk. Een gezamenlijk dagje erop 
uit naar Bokrijk waarin de rollen omgekeerd werden en juist zij in het middelpunt 
stonden. 

Voor meer informatie of aanmelden mail  
naar burgerij@voerendaal.nl telefonisch via 06 13031472  
of www.voerendaal.nl/jeugd-wmo-werk-en-inkomen/over-de-burgerij

Voor en door  

de inwoners  

van Voerendaal! 

Samen Sterk
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\ Alle informatie over de burgerijen

\ 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.

\ 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 samen een kopje 
koffiedrinken, mee doen aan een 
activiteit of een lezing bijwonen. 

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. 

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

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

\ De Hoeskamer: 
iedere dinsdag van 13:00-16:00 uur. 
U moet zich hiervoor aanmelden via 
de InfoBalie. Er vinden diverse 
activiteiten plaats en tegen een lage 
prijs kunt u gezellig op de 1e en 3e 
dinsdag van de maand samen lunchen. 
De activiteitenprogramma’s vindt u 
op de website:  www.voerendaal.nl.

\ Samen eten: 
iedere donderdag kunt u tegen een lage 
prijs deelnemen aan een maaltijd in de 

Hoeskamer verzorgd door vrijwilligers 
van de Hoeskamer in samenwerking 
met Philadelphia en Cicero. Aanmelden 
kan via de Infobalie. 

\ De Infobalie: 
geopend dinsdag en donderdag van 
13:00-16:00 uur. U kunt terecht voor 
al uw vragen over wonen, zorg en 
welzijn en het aanmelden van verzoeken 
voor het BuurtTeam, de BuurtBus en 
de BoodschappenBus en cursussen 
georganiseerd vanuit de Burgerij.

\ Spreekuur Wmo-consulent: 
dinsdag in de oneven weken van 13:00- 
15:00 uur. 

\ iCafé: 
iedere 2e dinsdag van de maand open 
inloop tussen 14:00-16:00 uur.

\ Bibliotheek: 
dinsdag van 13:00-16:00 uur, woensdag 
van 18:30-20:00 uur, donderdag van 
13:00-16:00 uur, vrijdag van 18:30-
20:00 uur.
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\ De Burgerij Voerendaal-Kunrade 
Furenthela 17, Voerendaal  I  045 - 575 24 71  I  burgerij@voerendaal.nl

\ De Hoeskamer: 
iedere dinsdag van 10.00-13.00 uur 
en van 14.30-17.30 uur en donderdag 
van 10:00-13:00 uur. Mannen Achter 
de Pannen en onze gastheren/
gastvrouwen voorzien de bezoekers 
elke week van een lunch tegen een 
lage prijs. U moet zich hiervoor wel 
aanmelden bij de InfoBalie. LET OP: 
de Hoeskamer is tijdelijk verplaatst 
naar het Kunderhoes. 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. 

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

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

\ Taalclub: 
iedere dinsdag van 09:30- 11:30 uur 
en vrijdag van 09:30-12:00 uur.

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

\ De Hoeskamer: 
Tijdelijk gesloten tot en met minimaal 
31 december. www.voerendaal.nl. 

\ Samen eten: 
Iedere woensdag wordt vanaf 15:00 
tot 19:00 uur een maaltijd aangeboden 
door Philadelphia tegen een lage prijs. 

Iedere zaterdag wordt er tussen 
11:00- 15:00 uur een broodmaaltijd 
aangeboden. Aanmelden is verplicht via 
burgerij@voerendaal.nl. 

\ Spreekuur Wmo-consulent: 
iedere 1e woensdag van de maand 
tussen 13:00-15:00 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 
11:00-13:30 uur. Tegen een lage 
prijs kunt u elke week gezellig samen 
lunchen. U moet zich hiervoor 
aanmelden via de InfoBalie. 

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

\ Spreekuur Wmo-consulent: 
dinsdag in even weken van 11:00- 
13:00 uur.  
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\  Gemeente Voerendaal

Adres 
Raadhuisplein 1
6367 ED  Voerendaal
Postbus 23000 
6367 ZG  Voerendaal
Telefoon:  045  575 33 99 
Email:  info@voerendaal.nl
Website:  www.voerendaal.nl 

www.twitter.com/voerendaal

www.facebook.com/gem.voerendaal

Kijk op onze website voor de actuele informatie. Een bezoek aan het
gemeentehuis is alleen mogelijk op afspraak.

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

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

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

Spreekuur wijkagent
Dinsdag     14.00  17.00 uur

WMO-loket
Dinsdag even weken Burgerij Ubachsberg   11:00  13:00 uur
Dinsdag oneven weken Burgerij Klimmen  13.00  15.00 uur
1e woensdag van de maand Burgerij Ransdaal  13.00  15.00 uur
Donderdag Burgerij Voerendaal   10.00  12.00 uur
Op afspraak na telefonisch contact op maandag
t/m donderdag    09.00  12.00 uur

Kompas
Website:  www.isdkompas.nl
Email:   info@isdkompas.nl
Algemeen:  0884502000
Uitkering:  0884502250
Extra regelingen:  0884502200
Inburgering:  0884502284

Stichting Mee Zuid-Limburg
Maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur,  
op vrijdag tussen 8.30 en 15.00 uur. Via telefoonnummer: 0880102222

Spreekuur College
Burgemeester Houben, wethouders Braun, Coenen, Verbraak en Delsing  
op afspraak.

Dit magazine is een uitgave van de gemeente Voerendaal. 

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

Realisatie  Gemeente Voerendaal 

Eindredactie Afdeling Communicatie

Ontwerp  P&P Company bv

Druk  Drukkerij Comar bv

Met dank aan Judith Eurlings, Query Design

Dank aan iedereen die aan dit Magazine heeft meegewerkt:

Judith Eurlings  Query Design, Peter Lambrichs  fotograaf,  

Eline Dabekaussen  fotograaf, Heemkunde Voerendaal,  

Sheldon Lipsch, Pastoor Brouwers, Otto van der Molen,  

Sociëteit Voerendaal, Diana en Salvatore BonannovanTilburg,  

Marianne Winthagen, Stas Sierhieyev en zijn gezin.
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