
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

\ Activiteiten in de Burgerij 

 Voerendaal-Kunrade  

 Mei 2019 
 



 

\  Activiteiten in de Burgerij Voerendaal-Kunrade 

Furenthela 17, Voerendaal (Bibliotheek Voerendaal) 

 

Openingstijden bibliotheek: 

Maandag t/m vrijdag   10.00 – 17.00 uur (10.00 – 13.00 uur zelf-service) 

Zaterdag   11.00 – 13.00 uur (full-service) 

 

Maandag 10.00 - 17.00 uur 

• 10.00 - 12.00 uur Zitdansen (2e maandag van de maand = 13 mei) 

• 14.00 - 16.00 uur i-Café (1e en 3e maandag van de maand = 6 en 20

  mei) 

 

Dinsdag 09.30 - 17.00 uur 

• 09.30 - 12.00 uur TaalClub Nederlands 

• 10.00 - 14.00 uur Samen Koken, Samen Eten (1e en 3e dinsdag van 

  de maand = 7 en 21 mei) 

• 10.00 - 16.30 uur Hoeskamer 

• 13.00 - 14.00 uur  Wethouders on Tour (3e dinsdag van de maand = 21

  mei) 

 

Woensdag 10.00 - 17.00 uur 

• 09.30 - 11.30 uur  Ouders&Zo (3e woensdag van de maand = 15 mei) 

 

Donderdag 10.00 - 17.00 uur 

• 10.00 - 16.30 uur  Hoeskamer 

• 10.00 - 12.00 uur  Inloopspreekuur Wmo consulent 

• 10.00 - 12.00 uur  Mantelzorgpunt (4e donderdag van de maand = 23

  mei) 

• 13.00 - 13.45 uur  Paramedisch centrum Voerendaal inloop spreekuur 

  (3e donderdag van de maand = 16 mei)  

 

Vrijdag 09.30 - 17.00 uur 

• 09.30 - 12.00 uur  TaalClub Nederlands 

• 16.00 - 20.00 uur  Mannen achter de Pannen Basiscursus (even weken) 

  Gevorderdencursus & ontmoeting      (oneven weken) 

 

 

SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN – Gezellig samen 

Dinsdag, 7 en 21 mei, 10.00 – 14.00 uur 

Kom samen met de vrijwilligers van de Hoeskamer een lekkere maaltijd 

koken, om vervolgens deze maaltijd lekker samen op te eten. 

Aanmelden hiervoor is verplicht vanwege beperkte deelname. Geef u op bij 

een van de vrijwilligers van de Hoeskamer de donderdag van te voren. 

Bijdrage voor deze activiteit: €4,50 p.p. 

 

 



 

MUZIEK – Leedjes van vreuger 

Donderdag, 2 mei, 11.00 – 12.00 & Dinsdag, 23 mei, 11.00 – 12.00 uur 

Geniet samen met ons van de liedjes van vroeger onder begeleiding van 

Benno Shallow. Samen met zijn accordeon en een delegatie van het 

Voerendaals Mannenkoor zal de muziek bestaan uit liedjes van vroeger. 

 

KNUTSELEN – Fles / pot versieren 

Dinsdag, 14 mei, 10.30 - 11.45 uur 

Bent u in een creatieve bui of heeft u zin om te knutselen? Kom dan deze 

dag naar de Burgerij om samen met de vrijwilligers een fles of pot te 

versieren. Mis dit dus niet. 

Aanmelden hiervoor is verplicht en kan t/m 7 mei bij een van de 

vrijwilligers. Let op, er is maximaal plek voor 12 deelnemers 

Bijdrage voor deze activiteit is €1,50. 

 

HAMBURGERIJ – Zomerfestival 

Dinsdag, 28 mei,  10.00 – 12.00 uur 

De Mannen achter de Pannen geven een heuse kookdemonstratie met als 

thema (ham)Burgers in de Burgerij. Voor meer informatie bekijk de 

Facebook pagina www.facebook.com/zomerfestivalvoerendaal/ 

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. 

 

GESLOTEN – Hemelvaart 

Donderdag, 30 mei 10.00 – 16.30 uur 

In verband met Hemelvaart, zal de Burgerij deze dag gesloten zijn. Wij 

verwelkomen jullie allemaal weer vanaf juni. 

 

ACTIVITEITEN BIBLIOTHEEK – Voerendaal 

Bibliotheek Voerendaal verzorgt ook verschillende activiteiten door het jaar 

heen. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de balie van de bibliotheek. 

Vooraf aanmelden voor de activiteiten kan via 

info@bibliotheekvoerendaal.nl of 045-5752471. 

Maandag, 6 mei 14.00 – 15.30 uur                          

Informatie over molens 

Dinsdag, 21 mei 14.00 – 15.30 & Woensdag, 22 mei 19.00 – 20.30 uur   
Lezing: Kasteel Cortemich 

Dinsdag, 28 mei 10.00 – 11.00 uur                                

Country & Western Zomerfestival 

 

 

http://www.facebook.com/zomerfestivalvoerendaal/
mailto:info@bibliotheekvoerendaal.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatiebalie De Burgerij 

06 13 03 14 72 – 045 405 33 76 

burgerij.klimmen@voerendaal.nl 


