
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

\ Activiteiten in de Burgerij 

 Voerendaal-Kunrade 

 September 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 = 9 sept.) 

• 14.00 - 16.00 uur i-Café (1e en 3e maandag van de maand = 2 & 16 

september) 

 

Dinsdag 09.30 - 17.00 uur 

• 09.30 - 12.00 uur TaalClub Nederlands 

• 10.00 - 16.30 uur Hoeskamer 

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

17 september) 

 

Woensdag 10.00 - 17.00 uur 

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

18 september) 

 

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  Breien met Ciska (1e donderdag van de maand = 

5 september) 

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

26 september) 

 

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) 

  



 

 

ZITDANSEN – Op je stoel dansen 

Maandag 9 september, 10:00 – 12:00 uur 

Wilt u graag in beweging komen vanaf uw stoel? Dat kan met zitdansen. 

Beweeg op de maat en voer verschillende dansjes uit vanaf uw stoel. Deze 

activiteit wordt gegeven door Ans Trepels. Kom hier allen gezellig naar 

toe. 

 

SENIORENDAG - WONINGSTICHTING 

Donderdag 5 september, 10.00 – 12.00 uur 

Kom vrijblijvend langs en stel de medewerkers van Woningstichting 

Voerendaal, onder het genot van een kopje koffie en een stukje vlaai, al uw 

vragen over het huren van een seniorenwoning. 

 

Herfstkrans KNUTSELEN – Creatief bezig zijn 

Donderdag 12 september, 10.30 – 12.00 uur 

Dinsdag 17 september, 10.30 – 12.00 uur 

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

dan deze dag naar de Burgerij om samen met Helma Eussen iets moois te 

maken. Voor deze dag wordt er een herfstkrans gemaakt. 

Aanmelden hiervoor is verplicht en kan tot eind augustus bij een van de 

vrijwilligers. Let op, er is maximaal plek voor 16 deelnemers. 

Bijdrage voor deze activiteit is: € 2,50 bij aanmelding. 

 

KOEKJES BAKKEN 

Dinsdag 24 september, 10.30 – 11.45 uur 

Samen gezellig koekjes bakken onder begeleiding van Roy Ritzen. Roy 

heeft ervaring in de bakkerswereld en wil graag met jullie heerlijke koekjes 

bakken. 

Aanmelden hiervoor is verplicht. Vanaf 10 september tot en met 19 

september kunt u zich aanmelden. Let op, er is maximaal plek voor 10 

deelnemers. 

Bijdrage voor deze activiteit bedraagt € 2,- bij aanmelding.  

 
  



 

Informatiebalie De Burgerij 

06 13 03 14 72 – 045 405 33 76 

burgerij.klimmen@voerendaal.nl 


