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TAAKVERDELING 
 
Jan Keulers Lippestraat 15 5752966 
Bestuurslid Ontvangst Sinterklaas 
 
Wiel Meurs Lijndenplein 4 5752679 
Secretaris Algemene Ledenvergadering, Buurtpreventie, Database, 

infoblad, Grote clubactie, Maren Weiden, NL-doet, 
Verkeerscommissie, Zwerfvuil 

 
Jan Muris Desteijnstraat 4 5751350 
Voorzitter Ontvangst paashaas, Opbouw kerststal, Maren Weiden, 

Materiaalverhuur, Speeltuincommissie, Wandelingen 
 
Phill Muijs Lippestraat 3 5750456  
Penningmeester Advertenties, Infoblad 
 
Marjolein Senden Lippestraat 13  
Aspirant bestuurslid 
 
Al Sevaerts Cartilsstraat 6 5752370 
Bestuurslid Gemeentelijke overleggen, Maren Weiden, 

Speeltuincommissie 
 
Sandy Swieringa Lippestraat 8 5491083 
Bestuurslid Bezorgen infoblad en flyers, Communie, Filmbezoek, 

Gezinsactiviteit, Sinterklaas, Workshops 
 
Ans Trepels Florinstraat 18 5752995 
Bestuurslid Bezorging infoblad en flyers, Website, Workshops, 

Zwerfvuil 
 
Het bestuur wordt bij bepaalde activiteiten ondersteund door de navolgende 
buurtgenoten: 
 
 

Bezorging infoblad en flyers: Anniek van Gessel, Annemie Sevarts 
 

Kerstboomverbranden: Roger Veldman, Archilles Top Kerkrade 
 

Commissie Maren Weiden: Hetty van de Burg, Charles Hoeberichts, Leon 
Kleijnen, Annet Veldman 
 

Speeltuincommissie: Annet & Roger Veldman, Jack Pieters, Rachel/Mahmoud 
Alhamid 
 

Verkeerscommissie: Charles Hoeberichts, Henk Muijs, Tineke Reijnders, Mark 
Ritzen 
 

Website: Robert Nijboer
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VAN DE REDACTIE 
 

Het lijkt er een beetje op dat de zomer nog steeds niet 
voorbij is, want op de dag dat we dit schrijven stond de 
thermometer alweer boven de 20 graden en dat medio 
oktober. Enerzijds zijn we daar natuurlijk niet rouwig 
om, maar anderzijds betekent het wel dat ons klimaat 
er niet al te best voor staat.  
Voor het samenstellen van een nieuw Infoblad is het 
ook wat moeilijker, want bij dit soort weers-
omstandigheden valt het niet gemakkelijk om achter de 
pc te kruipen in plaats van onder de zon te gaan 
genieten.  

We hebben desondanks voldoende stof om u te informeren en een aantal zaken 
hebben we onder de kop “bestuursmededelingen” kort samengevat. In dit Infoblad 
zijn een paar artikelen geschreven door de mensen die de vermelde activiteit hebben 
meegemaakt of die uit hoofde van hun hobby een leuk verhaaltje willen delen. 
Een paar activiteiten hebben we voor de eerste keer in Maren Weiden laten 
plaatsvinden in plaats van op het pleintje en veel buurtbewoners hebben dit een leuk 
idee gevonden. Daarnaast hebben we minder met vergunningen en wegafzettingen 
te maken en dat scheelt alweer een hoop extra werk. De eerste honing van de bijen 
uit Maren Weiden is geproduceerd en een groot aantal buurtgenoten hebben 
inmiddels dit pure natuurproduct in huis.  
 
De BBQ was een happening waar we niet op gerekend hadden, want meer dan 80 
volwassenen hadden zich aangemeld.  
Dat het niet altijd zomer kan zijn bleek een paar weken later tijdens de Burendag, 
want deze activiteit viel letterlijk volledig in het water omdat het de hele dag geregend 
heeft. Meteen sta je dan weer met beide voeten op de grond. 
Zonder overleg of informatie vernamen we opeens dat het kruispunt 
Grachtstraat/Heggewikke op de schop zou gaan. Alle gesprekken die we in het 
verleden op het Gemeentehuis gevoerd hebben inclusief de gedane toezeggingen 
werden op het Gemeentehuis zonder enig overleg van tafel geveegd en opeens was 
de drempel veranderd in een racestartbaan en de versmalling is totaal verdwenen. 
De Gemeente noemt dit de aanpak van een verkeersprobleem, maar veroorzaakt er 
wellicht een nog groter probleem mee. Kort daarna was het weer raak, want nu was 
de Heerlerweg 2 zaterdagen dicht en voerde de omleiding door onze buurt. 
Genoeg stof om er een aantal Infobladen mee vol te schrijven.  
 
Ondertussen hebben we de Grote Club Aktie achter de rug, waar de steun uit de buurt 
voor Kundesj Heem nog eens duidelijk werd onderstreept. Met de gewonnen extra 
prijs van € 300,- en de verkoop van de loten van de Grote Club Aktie kunnen we weer 
beslist een aantal leuke dingen gaan doen.  
Wat ons bij de laatste activiteiten wel is opgevallen is dat er steeds meer ouderen de 
weg naar Kundesj Heem beginnen te vinden en ook daadwerkelijk gaan meehelpen 
aan werkzaamheden zoals de speeltuin, Maren Weiden en organisatorische hulp 
waar die gevraagd is. Wij vinden dit een zeer leuke gewaarwording en hopen dat 
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meer ouderen ons weten te vinden en kunnen wij nog beter gaan inspelen op 
activiteiten waar ouderen ook baat bij hebben..       
 
Het is nog even rustig en dan staat de drukke decembermaand alweer voor de deur. 
Ook hier kijken we al bij een aantal activiteiten vooruit in dit Infoblad. Inmiddels 
hebben we al een paar activiteiten overgeheveld naar het nieuwe jaar omdat de data 
erg slecht vielen en wij zoveel mogelijk onze leden de mogelijkheid willen bieden om 
aan de activiteiten mee te doen. 
 
Wij hopen dat we met dit Infoblad weer wat extra informatie van het buurtgebeuren 
kunnen tonen. 
 
  

 
De ideale locatie voor ieder 

feest, koffietafel, vergadering, 
diner.…en meer. 

Wij beschikken over een restaurant en 
diverse sfeervolle zalen met een 
capaciteit tot wel 800 personen. 

Kijk op www.deborenburg.nl voor een 
sfeerimpressie en de verschillende mogelijkheden. 

Graag tot ziens in de Borenburg!! 
 
 

Furenthela 16 - 6367 TL Voerendaal 
Tel. 045-5752850 

info@deborenburg.nl 

32 

MATERIALEN TE HUUR OF TE LEEN 
 
Kundesj Heem heeft in haar bezit een aantal 
materialen,die in de afgelopen jaren zijn 
aangekocht of die door buurtgenoten 
geschonken zijn. Buurtgenoten kunnen hiervan 
tegen een geringe vergoeding gebruik maken, 
mits zij zorgen dat de geleende goederen ook 
onbeschadigd retour komen.  
Daarnaast bezitten wij een aantal attributen, die 
wij gratis aan onze leden ter beschikking 
stellen. Wij hebben een bruikleenovereenkomst 
opgesteld, die iedere huurder bij het in 
ontvangst nemen van de artikelen krijgt uitgereikt. 
 
 
Onderstaand een opsomming van onze artikelen die we te huur of ter leen aanbieden: 
vlaggetjeslijnen gratis 
kabelhaspels  € 2 per haspel van 25 meter 
Te reserveren bij Wiel Meurs, tel. 045-5752679 
 
feestverlichting € 10 per streng van 25 meter 
partytenten   € 25 per stuk (8 bij 4 meter of 6 bij 3 meter) 
Stehtisch  € 5,- per stuk 
Te reserveren bij Jan Muris, tel. 045-5751350. 
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FAMILIE BARBECUE IN MAREN WEIDEN 
 
De BBQ op zaterdag 16 augustus was een zeer geslaagd evenement. Wij gingen in 
eerste instantie uit van een 40-tal bezoekers, maar uiteindelijk telden we 75 
volwassen leden aan de BBQ en een 20-tal kinderen. Daarnaast waren een aantal 
leden aanwezig die niet meededen aan de BBQ. 
Omdat we geen flauw idee hadden wat er op ons af zou komen bij deze activiteit, die 
voor de eerste keer georganiseerd werd, hadden wij er bewust voor gekozen dat 
alleen leden benaderd zouden worden om deel te nemen 
Nadat de nodige voorbereidingen waren getroffen, zoals vergunningen, water, stroom 
e.d. konden we rond 15 uur starten met het inrichten van het terrein. Onze partytenten 
werd opgezet, waarna de tafels, banken en stehtische aan de beurt waren. De drank 
werd tijdig aangeleverd door slijterij Rob en het vlees door Traiteur Quadackers. De 
stokbroden kwamen van Bekker Deckers en de rest van de Plus. 
Voor ons was het een leuke verrassing dat een aantal buurtgenoten zich spontaan 
hadden aangemeld om behulpzaam te zijn bij de opbouw van de diverse onderdelen. 
Chapeau!.  
Rond 17 uur waren we gereed om te starten met de activiteit. 
Al vrij snel stond een rij voor de lekkernijen, die door het bestuur van Kundesj Heem 
werden gereed gemaakt op de BBQ of uitgedeeld. Laten we ook niet vergeten dat 
Marjan Leune en Carla Schaeks de hele middag achter de tap de drank verzorgden. 
Annet Veldman had een eigen standje ingericht, waar een zelfgemaakte Hugo met 
materialen uit Maren Weiden werd verstrekt, die zeer in trek was. 
Eens te meer is gebleken dat we zonder onze vrijwilligers evenementen niet kunnen 
organiseren.   
De etenswaren waren gratis en de drank voor eigen rekening, maar voor de prijs van 
€ 1,- per consumptie kon men natuurlijk wel extra genieten.  
Uiteraard was ook gedacht aan de kinderen en hadden wij voor hen een extra 
pakketje laten samenstellen door Quadackers, maar zij hadden daar minder aandacht 
voor, want zoals zo vaak geconstateerd vermaken kinderen zich altijd op hun eigen 
manier en naast voetbal en de klimbomen hadden zij zelf al een aantal spelletjes 
bedacht. 
Voor de water en stroomvoorzieningen hadden we een beroep op een aantal 
omwonenden gedaan, want zonder deze ondersteuning was het helaas niet mogelijk 
om deze BBQ te organiseren. Dank aan de families Kleijnen en Veldman, dat zij 
bereid waren ons terzijde te staan. 
 
Rond 20,30 uur was het vaatje bier leeg en werd –zoals vooraf afgesproken- gestart 
met de afbouw van de tent en toebehoren. Ook daarbij werden wij aangenaam verrast 
dat veel buurtgenoten spontaan meehielpen aan het afbreken en opruimen. Na een 
uurtje arbeid was Maren Weiden weer opgeruimd en waren alle materialen van het 
terrein verwijderd.   
 
We durven zonder meer te stellen dat we op een zeer geslaagde activiteit mogen 
terug kijken, die zeker voor herhaling vatbaar is, waarbij veel bezoekers kenbaar 
maakten dat dit hun eerste bezoek aan Maren Weiden was en dat zij zeker vaker hier 
terug zouden komen. 
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VAN DE VOORZITTER  
 
De maand september staat altijd in het teken van de 
acties voor de goede doelen. Wij als buurtvereniging 
doen daar ook aan mee met de grote clubactie. Sinds 
jaar en dag gaan wij in de buurt de huizen langs en elk 
jaar weer worden toch de nodige loten verkocht. Je 
hoeft bijna niets meer te zeggen als je aanbelt, want de 
meeste mensen staan bij wijze van spreken al met de 
beurs klaar om een lot te kopen. Natuurlijk zal het ook 
wel helpen dat er van onze kant een vooraankondiging 
in de buurt wordt verspreid, maar desondanks is het 
toch leuk om te zien dat de bestelde loten bijna elk jaar 
volledig worden verkocht.  
Onlangs hebben wij voor het eerst dit jaar een activiteit georganiseerd in het kader 
van de burendag. De weergoden waren ons niet gunstig gezind, want de regen was 
toch de grote spelbreker. Het luchtkussen dat wij voor de kinderen hadden neergezet 
kon helaas niet worden gebruikt. Toch waren er mensen naar de Marenweide 
gekomen die de nodige hand en spandiensten hebben verricht. Zo werd er een bank, 
die we gaan gebruiken voor de speeltuin, in elkaar gezet en bood een buurtgenoot 
zich spontaan aan om de letters van het bord dat in de speeltuin staat opnieuw te 
gaan schilderen. Een heel leuke geste uiteraard. Ook was het leuk dat wij de eerste 
honing van de Marenweiden aan de aanwezige mensen konden presenteren. Ik heb 
het idee dat de Marenweide wat meer en meer bekend wordt bij de mensen en dat 
ze de weg ernaar toe wat vaker zullen vinden. 
De donkere dagen dienen zich weer aan en nog 3 maanden en dan is het jaar 2018 
ook weer voorbij. Hierop terugkijkend kunnen we toch als bestuur concluderen dat wij 
de nodige activiteiten hebben georganiseerd en dit tot grote tevredenheid van de 
mensen die aan welke activiteit hebben meegedaan. We blijven echter niet stil zitten 
tot het jaar voorbij, want er zullen nog enkele activiteiten worden georganiseerd. 
 
Uw voorzitter: 
Jan Muris 
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ACTIE BUURT SCHOON  
 
Zoals gebruikelijk maken wij op regelmatige tijdstippen  
een rondje door de buurt en gaan we de buurt en het 
Cortenbacherveld bevrijden van overtollig zwerfafval. In 
de buurt zelf valt de overlast gelukkig nogal mee de 
laatste tijd, maar dat komt wellicht ook door de 
regelmatige controle, waarbij we vrij snel kunnen inspelen 
op de omstandigheden. 
 
In het buitengebied is het de afgelopen maanden ook wat rustiger geworden en dat 
heeft zeker te maken met de heerlijke weersomstandigheden, want als de zon schijnt 
lijkt het wel of mensen meer rekening houden met de natuur. Ook zijn er de laatste 
maanden minder fietsevenementen die gebruik maken van de Mareweg en het pad 
langs de spoorweg, waardoor er minder afval wordt weggegooid..  
Naast onze eigen mensen die het zwerfafval maandelijks inzamelen krijgen we 
ongevraagde steun van wandelaars of mensen uit de buurt. Hun namen kennen we 
niet, maar steeds vaker vinden we zakken gevuld met zwerfafval zoals plastic flessen 
en blikjes netjes bij elkaar gebonden op de hoek van een straat of langs een heg. 
Dank aan deze onbekende helpers, dat zij op deze manier met ons meedenken. Wij 
kunnen dat alleen maar respecteren.  
 
 
OVERLIJDENSBERICHT 
 
Helaas hebben wij het minder leuke bericht ontvangen dat op 8 oktober buurtgenoot 
No Leunissen overleden is. No is 84 jaar geworden en was al 20 jaar lid van Kundesj 
Heem. Waar mogelijk was hij bij onze activiteiten aanwezig. Met name op onze 
buurtfeesten was hij een graag geziene gast, die het buurtfeest vaak op zijn eigen 
wijze verwerkte. Vaak teruggetrokken, maar toch betrokken bij het buurtgebeuren.  
 
Zijn familie hebben wij namens de buurt op gepaste wijze ons medeleven betuigd 
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe om dit zware verlies te verwerken. 

 
           Hogeweg 22  6367 BD  VOERENDAAL Tel. 5751218 
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AED OOK IN ONZE BUURT?  
 
Het is haalbaar. 
Wij hebben onlangs wederom met de Gemeente rond de tafel gezeten om te 
bewerkstelligen dat ook in onze buurt AED apparatuur wordt geplaatst. Het 
dichtstbijzijnde apparaat hangt momenteel bij het Kunderhoes. Voor noodgevallen is 
dat natuurlijk te ver weg. 
 
De Gemeente wil graag Het AED- en reanimatienetwerk versterken en biedt daarom 
financiële ondersteuning voor de aankoop van de apparatuur en het betalen van de 
reanimatiecursus voor de vrijwilligers. 
 
De Gemeente stelt wel een voorwaarde alvorens apparatuur en kosten worden 
vergoedt. Men gaat er van uit dat minimaal een 10-tal bewoners uit onze buurt 
inmiddels de betreffende reanimatiecursus hebben gevolgd of te wel gecertificeerd 
zijn om te reanimeren en daarmee ook aangesloten zijn bij Hartslagnu. Wij weten van 
een aantal buurtgenoten dat zij het betreffende certificaat bezitten, maar op dit 
moment zijn dat onvoldoende personen. 
 
Op korte termijn zullen wij daarom een flyer in de buurt verspreiden om te 
inventariseren welke buurtgenoten over de verplichte papieren beschikken en of er 
buurtgenoten zijn die eventueel bereid zijn de betreffende reanimatiecursus te gaan 
volgen. Mochten er nog kosten zijn die niet door de Gemeente vergoed worden, dan 
is de buurtvereniging bereid deze voor haar rekening te nemen.  
 
Zoals de Gemeente al aangaf: in geval van leven 
en dood telt elke seconde en daar willen wij ons 
gaarne bij aansluiten. Dit bericht is al eens eerder 
gepubliceerd in het Infoblad, maar daar zijn toen 
weinig reacties op gevolgd.  
 
Vandaar deze nieuwe poging! 
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Uiteraard mogen alle buurtgenoten dit doen, maar zowel op de BBQ als de Burendag 
hoorden wij van veel buurtbewoners dat ze dit niet gedaan hadden, omdat ze het 
gewoonweg niet gewend waren. 
Dit jaar waren ook de walnoten zeer in trek en met trots kunnen we melden dat we de 
juiste soort indertijd geplant hebben, want de walnoten in Maren Weiden waren extra 
groot in vergelijking met andere walnotenbomen. 
 
Niet alleen de fruitbomen, maar ook de diverse soorten bessen en frambozen waren 
rijkelijk en langdurig aanwezig. Helaas waren de bramen en kruisbessen 
weggemaaid, maar deze hebben we tijdens de Burendag weer opnieuw geplant. 
Wellicht dat volgend jaar deze nieuwe struiken ook al vruchten dragen.   
 
De verantwoordelijke persoon bij de Gemeente heeft een paar keer samen met ons 
de Beleefweide bezocht en samen hebben we goede afspraken gemaakt over het 
maaien van het gras en hulp van de Gemeente waar dit mogelijk was, zoals paaltjes 
bij de nieuwe struiken. 
 

 
 
Wij hebben vastgesteld dat steeds meer kinderen Maren Weiden als een speelplaats 
hebben gevonden en de klimbomen vormen daarbij leuk speelattribuut. In 2019 
hebben wij nog een paar uitbreidingen in petto om de kinderen meer van de 
beleefweide te laten genieten. 
 
Over de 2 bijenkorven hoeven we niet al te veel meer vertellen, want de imker heeft 
al een artikel elders in dit Infoblad geschreven over de bijen, zoals deze ook in Maren 
Weiden aanwezig zijn. 
Inmiddels is de eerste honing uit Maren Weiden een feit en tijdens de Burendag 
konden we de eerste potten Maren Weiden Honing te koop aanbieden.  
 
Er zijn door de imker 3 soorten honing gemaakt die uit Maren Weiden komen; de 
lentehoning, de zomerhoning en de acaciahoning. Deze zijn te koop bij het 
secretariaat en een pot van 350 gram kost € 5,- per stuk. 
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WHATSAPP BUURTPREVENTIE 
 
Gelukkig hebben wij de afgelopen maanden niet al te veel gebruik hoeven maken van 
de buurtpreventie app. Er zijn een paar meldingen geweest, waarbij vooral inbraken 
in busjes plaatsvonden. In ons vorige Infoblad maakten wij melding van een jeugdige 
persoon op een brommer die met een hoge snelheid en veel lawaai regelmatig door 
de buurt reed. Blijkbaar heeft hij nog niets geleerd, want deze overlast wordt nog 
regelmatig gesignaleerd.  
 
Zoals bekend nemen wij ook berichten over van de overkoepelende Voerendaal 
preventie app en gelukkig nemen ook daar de meldingen af. Er zijn een aantal nieuwe 
buurtpreventiegroepen toegetreden, zoals het OLV plein.    
 
Helaas hebben wij bij een paar berichten moeten constateren dat buurtgenoten 
verwijten gaan maken via de buurtpreventieapp en er discussies ontstaan over wat 
men wel of niet vindt van het gedrag van buurtgenoten.  
 
Wij wijzen er nogmaals op dat dit absoluut niet de bedoeling is van de preventieapp 
en wij vragen u nogmaals dringend om dit soort discussies achterwege te laten!. 
Ook het plaatsen van duimen of dergelijke is natuurlijk niet nodig. Beperk u gewoon 
tot het doen van een melding met zoveel mogelijk informatie, maar ga geen 
discussies aan. Natuurlijk is aanvullende informatie wel relevant, maar alleen als het 
meerwaarde heeft. 
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Mocht u zich nog willen aanmelden om op de buurtpreventie app , dan kan dat 
natuurlijk zonder meer. De enige voorwaarde die we stellen is dat we een 
ondertekend aanmeldingsformulier ontvangen. Dit kunt u opvragen bij het 
secretariaat op info@kundesjheem.nl 
 
 
BLOEMSCHIKKEN 
 
Ook dit jaar organiseren wij wederom, bij voldoende belangstelling, één workshop 
adventstukje maken.  Er kunnen maximaal 10 buurtgenoten aan deze workshop 
deelnemen. Voor suggesties verwijzen wij naar onze website www.kundesjheem.nl 
 
De workshop vindt plaats op 24 november a.s. in het kelderke van trefcentrum 
Kunderhoes, van 14.00 -16.30 uur onder leiding van Rosalie.De buurtvereniging zorgt 
voor het conifeergroen en oasis. Voor andere zaken zoals versieringen, bolmosjes, 
kaarsen, eucalyptus, etc. dient u zelf te zorgen. Sommige zaken kunnen door ons, 
voor u meebesteld worden bij de groothandel.  
Indien buurtgenoten conifeergroen voor deze workshop ter beschikking hebben, 
willen we daar dankbaar gebruik van maken. 
 
Voor leden is deze workshop gratis. Wegens beperkte deelname verzoeken wij u aan 
niet te lang te wachten met uw aanmelding, want vol is vol. 
                                      
Wij verzoeken u het aanmeldingsstrookje van de website zo snel mogelijk in te 
leveren, maar uiterlijk vóór 1 november bij het secretariaat Lijndenplein 4 of via ons 
emailadres info@kundesjheem.nl  
Dit ook gezien dat materialen bij de groothandel dan nog grotendeels verkrijgbaar 
zijn. 
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Door deze aanmelding per email geeft u tevens aan dat u er in het kader van de AVG 
mee instemt dat wij uw persoonlijke gegevens opslaan in onze database en wij uw 
email adres  toevoegen aan onze verzendlijst, waarmee wij buurtgenoten op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de buurt. 
 
Als u zich nu aanmeldt als lid van de buurtvereniging Kundesj Heem betekent het dat 
u voor 2018 geen contributie meer hoeft te betalen. De contributie voor 2019  
bedraagt €  17,50 voor gezinnen en voor alleenstaanden €  8.75 per jaar.  
 
 
OPBOUW KERSTSTAL EN KERSTBOOM 
 
Op zaterdag 15 december a.s. zullen een aantal buurtgenoten weer de handen uit de 
mouwen steken en op het pleintje Cartilsstraat/Lippestraat de Kerststal van de 
Buurtvereniging gaan opbouwen. 
Deze traditie is inmiddels al meer dan 30 jaar oud en telkens is het weer een apart 
gevoel dat Kerstmis vlakbij is als de kerststal geplaatst is. 
 
In al die jaren is er altijd een groep buurtbewoners geweest die het opbouwen met 
plezier hebben uitgevoerd, waarbij wind en weer nimmer een rol hebben gespeeld. 
Zelfs bij slecht weer werd traditiegetrouw 2 weken voor Kerstmis de Kerststal 
opgebouwd.   
 
Sinds een paar jaar is daar ook het zelf plaatsen van de Kerstboom  bij gekomen.  In 
het verleden gebeurde dit door de Gemeente. Er wordt nu wel een kleine vergoeding 
beschikbaar gesteld, zodat niet alles ten laste van de buurtvereniging gaat. Hoe dan 
ook: een Kerststal en een kerstboom zullen wij zolang als mogelijk blijven handhaven.  
 
Bij het opbouwen op 15 december en afbreken op 5 januari kunnen wij best nog wat 
vers bloed gebruiken bij de bouwploeg. Mocht u zich geroepen voelen om een paar 
uurtjes mee te helpen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Jan Muris, 
Desteijnstraat 4, telefoon 045-5751350. 
 
De enige vergoeding die we u bieden: een kop koffie of soep; een wafel; een 
Jägermeister en natuurlijk dank namens de vele buurtgenoten en vooral de kinderen 
uit de buurt, die de Kerststal regelmatig bezoeken. 
 
 
MAREN WEIDEN 
 
Er is de afgelopen maanden veel gebeurd in Maren Weiden, waarbij wij vooral 
verheugd waren op de fruit opbrengst, want dit was het eerste jaar dat er behoorlijk 
wat fruit aan de bomen hingen. Veel buurtgenoten waren al op bezoek geweest om 
wat kersen te plukken en de verschillende soorten eens te proeven. Daarna volgden 
de pruimen en daarna volgden de diverse soorten appels, die dit jaar bijzonder 
veelvuldig op de bomen hingen. Een aantal buurtgenoten hebben dan ook de moeite 
genomen om de appels op te rapen of te plukken en er appelmoes van te maken. 
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ongeveer 14-15 kg honing nodig. In de maand september voer ik meestal suikerwater 
bij zodat de bijen niet verhongeren in de winterperiode. Immers, in de afgelopen 
maanden heb ik een deel van de honing (de wintervoorraad) bij de bijen weggehaald.  
De bijen zitten nu allemaal in de kast en 
houden elkaar daar warm. Hoe kouder 
het is, hoe dichter ze bij elkaar gaan 
zitten, als een soort tros. De wintertros 
heeft een bolvorm omdat de bolvorm in 
verhouding tot de inhoud het minst een 
warmteverliezende oppervlakte heeft. 
Het volk is dan in rust en komt niet meer 
buiten als de temperatuur buiten lager 
is dan ongeveer 8°C. In het binnenste 
deel van de tros blijft de temperatuur 
ongeveer 14-15°C. Deze tros beweegt 
langzaam langs de raten zodat de 
individuele bijen kunnen eten. Door het bewegen van de vliegspieren, waarvoor ze 
energie nodig hebben wat ze krijgen door het eten van de honing, genereren bijen 
warmte. Deze warmteontwikkeling gebeurt alleen in het borststuk. 
Het is daarom met name in de winter van groot belang, dat de bijen met rust worden 
gelaten. Iedere verstoring van de kast kan ervoor zorgen dat de tros uit elkaar valt. 
De bijen worden dan bevangen door de koude (ja, het kan zelfs op een paar cm van 
de tros af in de kast vriezen!) en kunnen zich niet meer hergroeperen, wat uiteindelijk 
kan leiden tot de dood van een heel volk.  
 
Tot de volgende keer! Christian Klander. 
 
 
LEDENBESTAND 
 
We mochten de afgelopen maanden weer een paar nieuwe aanmeldingen als lid van 
de buurtvereniging begroeten, maar uit oogpunt van de nieuwe Brusselse Privacy 
Wetgeving (AVG) hebben wij besloten voor zekerheid te kiezen en geen namen meer 
te vermelden van deze nieuwe leden. 
 
Tijdens de rondgang met de loten van de Grote Club Aktie en tijdens de Burendag 
hebben wij wederom 2 nieuwe buurtgenoten als lid van Kundesj Heem mogen 
begroeten. 
 
Indien (nieuwe) buurtbewoners lid willen worden van de buurtvereniging, dan volstaat 
een simpel telefoontje naar het secretariaat (045-5752679) of naar een van de 
bestuursleden.  
Nog eenvoudiger is het als u een email stuurt naar info@kundesjheem.nl, onder 
vermelding van “nieuw lidmaatschap” en daarbij de namen en geboortedata van de 
gezinsleden te vermelden.  
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VERKEER 
 
Het is alweer lange tijd geleden dat we het woord verkeer(d) in onze mond moesten 
nemen, maar nu is het weer een onderwerp dat vele buurtgenoten de afgelopen 
weken heeft bezig gehouden. 
Het leek allemaal leuk te beginnen toen er opeens grote borden langs de straten 
verschenen, waarop de melding stond dat de Grachtstraat tussen Lippestraat en 
rotonde dicht zou gaan.  
Misrekening, want niemand wist wat er gebeuren ging. De verkeerscommissie van de 
buurtvereniging kreeg zowat een hartverzakking, want de Gemeente had tijdens de 
laatste gesprekken met de wethouder en de bijeenkomst van de GVVP toch laten 
weten dat wij benaderd zouden worden om mee te praten als nieuwe maatregelen te 
verwachten waren. Dat wij zelfs toezeggingen over snelheidsmetingen en 
aanpassingen van snelheidsremmers sinds 2010 nog niet waren uitgevoerd werd 
daarbij geaccepteerd. 
 
Wat schetst onze verbazing: bij de aanleg van de nieuwe drempel bij de Heggewikke 
is de drempel er opeens niet meer, maar daarvoor in de plaats komt een startbaan 
voor hardrijders. Maar het wordt nog erger, want de wegversmalling wordt 
weggehaald en deze wordt ook al niet vervangen. Waarom dit gebeurt kan niemand 
bij de Gemeente ons uitleggen. Zelfs wethouder Verbraak waar we recent nog bij op 
bezoek waren, heeft geen idee over het waarom. Onze vraag blijft echter simpel: 
waarom is er niet op ons jarenlange verzoek gereageerd voor het treffen van een 
simpele maatregel. Had de verantwoordelijke ambtenaar bij de Gemeente maar naar 
onze voorstellen geluisterd, dan was deze vele (tien)duizenden euro;s 
geldverslindende maatregel niet nodig geweest. Hij had simpel de voorrangspijlen 
moeten omruilen zoals dat overal in de provincie (en ook Voerendaal) gebruikelijk is. 
Binnenkomend verkeer dient voorrang te geven aan het verkeer dat de woonkern 
verlaat. 
 
Wij hebben tijdens de afsluiting herhaalde malen bij de Gemeente en politie gemeld 
dat er  auto’s tussen de afsluitingsborden al slalommend gewoon de verbodsborden 
negeerden. Er waren zelfs buurtgenoten die kentekens van de overtreders naar ons 
doorstuurden, maar ook dit is door de officiële instanties gewoonweg genegeerd. Dit 
zou niet mogelijk mogen zijn. 
 
We hoorden dat er gekozen was voor extra veiligheid voor de fietsers op het fietspad 
en niet voor het belang van de buurtbewoners. Er wordt overal te hard gereden, dus 
ook in onze buurt. De Gemeente onderkent dit en sluipverkeer kom je overal tegen. 
Het toeval wil echter dat deze fietsers helemaal niet beschermd willen worden, want 
zij slaan bij de rotonde al meteen rechtsaf en steken pas later de weg over richting 
fietspad. Dat de Gemeente deze levensgevaarlijke oversteek extra heeft gecreëerd 
mag men zich aanrekenen.  
 
Tijdens het gesprek met de wethouder is afgesproken dat er nog een overleg met de 
verkeerscommissie en de Gemeente komt, maar we hebben dit afgehouden en 
aangegeven dat we haar weinig heil in zien, want het kwaad is immers al geschied. 

26 

DE BIJEN IN MAREN WEIDEN 
 
Sinds bijna een jaar staan er bijen in de Marenweiden. Veel kinderen en volwassenen 
hebben vaak angst voor bijen: “bijen steken!”. Veelal komt dit voort uit negatieve 
ervaringen met andere insecten zoals bv.wespen of de Europese hoornaar. Veel 
mensen weten ook niet het verschil tussen bijen en wespen.  

Vaak kijken mensen mij 
vreemd aan: “Imker? Je moet 
toch wel gek zijn om je 
vrijwillig te laten steken!” om 
er vervolgens achter aan te 
zeggen: “Het is wel goed dat 
je dit doet, bijen zijn hard 
nodig en er zijn steeds 
minder.” Er is vaak sprake 
van onwetendheid. Bijen 
steken immers zelden, 
eigenlijk alleen als hun huisje 

(de bijenkast) wordt bedreigd vallen ze aan. Dat bijen hun huisje (eigenlijk hun 
honingvoorraad) willen beschermen is ook logisch: de bijen hebben de honing (hun 
eten) nodig om de winter door te komen. 
Soms gebeurt het dat iemand op een bij gaat staan of gaat zitten op een plekje en de 
bij plet en ja, dan steken ze… weliswaar niet extra, maar toch kan het dan vervelend 
pijn doen.  
Gelukkig zijn de meeste mensen niet allergisch voor bijen- en/of wespensteken: 
ongeveer 4% van de bevolking is wel allergisch. Als een bij, wesp of hommel steekt, 
wordt via de angel gif in de huid gespoten. Als mensen niet allergisch zijn, dan 
ontstaat op de steekplaats een rood, jeukend en soms pijnlijke bult. Deze bult 
verdwijnt meestal binnen een paar dagen. Dit noemt men ook wel een lokale reactie 
wat niet gevaarlijk is. Sommige mensen krijgen echter heftige klachten wat soms zelfs 
levensbedreigend kan zijn. Enkele van deze reacties zijn: 
Jeuk en zwelling over het hele lichaam of  zwelling van de ogen, lippen, keel en/of 
tong 
Moeite met ademen, slikken en/of spreken 
Duizeligheid, heftige hoofdpijn, misselijkheid, overgeven 
Daling van de bloeddruk in ernstige mate en soms hartritmestoornissen of zelfs 
hartstilstand. 
Als iemand gestoken is en zeer heftig reageert op een steek, moet eigenlijk altijd een 
arts ingeschakeld worden. Dit geldt ook als iemand niet allergisch is en bijvoorbeeld 
wordt gestoken in de keel. Uit voorzorg altijd naar een (huis-)arts of spoedeisende 
hulp gaan. Door een zwelling in de keel kan iemand namelijk stikken. Dus kort 
samengevat: hoewel een steek pijnlijk kan zijn, hoeft er niet altijd iets ernstigs aan de 
hand te zijn. Vertrouw je het niet, ga dan naar een (huis-)arts.  
 
Het bijenseizoen is nu eigenlijk voorbij. Een bijenvolk overleeft de winter in de 
bijenkast door dat het bijenvolk zich in deze tijd op de juiste temperatuur houdt. 
Hiervoor is energie nodig wat de bijen uit honing halen. Gemiddeld heeft een volk 

Figuur 1 Een bij, wesp en hommel 
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GROTE CLUBACTIE 2018 
 
De Grote Club Aktie was ook dit jaar weer zeer geslaagd en het is steeds weer 
verrassend hoe de buurtbewoners ieder jaar weer reageren. Onze flyer vormt een 
goede vooraankondiging, want veel buurtgenoten hebben reeds een bedrag voor de 
loten gereed liggen. 
Verrassend is ook dat veel leden die geen lid zijn van de buurtvereniging meerdere 
loten kopen om de buurtvereniging te ondersteunen.  
 
Zoals altijd stellen veel buurtgenoten er prijs op om een kort gesprek met de 
lotenverkopers aan te gaan. Uiteraard trekken wij daar dan ook de tijd voor uit, want 
uit de informatie die wij ontvangen tijdens de lotenverkoop, kunnen wij vaak onze 
activiteiten hierop aanpassen. Natuurlijk speelde dit jaar het opheffen van de drempel 
in de Grachtstraat en het daarmee creëren van een racebaan een reden om hierover 
met ons van gedachten te wisselen. Helaas konden wij geen enkel argument 
aantonen waarom ambtenaren  op het Gemeentehuis deze maatregel genomen 
hadden. 
 
Ook dit jaar hebben we op onze verkoopavonden meer dan 200 loten verkocht en 
betekent dit dat we wederom rond de € 450,- als inkomsten mogen boeken. 
  
De bestuursleden die op deze avond met de loten van de Grote Clubaktie langs de 
deur zijn gegaan, mogen beslist terugkijken op een zeer geslaagde activiteit en reeds 
nu kunnen we vaststellen dat we ook in  2019 ons weer aanmelden voor deze actie. 
 
Voor de goede orde willen wij u er nogmaals op attenderen dat de trekking van de 
loten van de Grote Club Aktie plaatsvindt op 12 december en dat wij in ons Infoblad 
van december de uitslag ook zullen vermelden. Tevens maken wij dan nog een aantal 
prijzen bekend die wij extra beschikbaar stellen voor de loten die door de 
buurtvereniging verkocht zijn. Bewaar uw lot(en) in ieder geval nog even tot wij de 
extra prijzen bekend hebben gemaakt. 
 
Namens alle lotenverkopers 
willen wij u allen van harte 
dank zeggen voor de 
spontane wijze waarop wij in 
de buurt werden ontvangen. 
Dit sterkt ons om op de 
ingeslagen weg verder te 
gaan. 
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Communicatie is binnen de Gemeente een groot woord, maar bij deze 
verkeersmaatregelen zijn wij volledig in ons hemd gezet door een paar ambtenaren 
die afspraken uit het verleden naast zich hebben neergelegd. We hoeven zelfs niet 
tot 2010 terug te gaan, want waar zijn de toegezegde maatregelen van een aantal 
weken geleden? Wellicht in dezelfde prullenbak waarin onze notities van de 
afgelopen jaren verdwenen zijn.  
 
We willen graag ook nog even terugkomen op een aantal telefoontjes en opmerkingen 
van buurtgenoten tijdens de afsluiting van de Heerlerweg en de omleidingroute die 
door onze buurt liep. Ook hier hebben wij bij de Gemeente aangekaart dat we het 
jammer vonden dat de buurtbewoners pas op het laatste moment werden 
geïnformeerd. Ook hier geld dat de communicatie gefaald heeft. 
Dat het verkeer dat de A moest volgen toch bij de kruising Lambrechts-
straat/Grachtstraat linksaf sloeg had men eenvoudig kunnen voorkomen door er een 
verkeersregelaar te stallen.  
Ook andere adviezen van onze kant zijn gewoon terzijde gelegd. 
 
 
FACEBOOK EN WEBSITE 
 
De website van Kundesj Heem is na de verbouwing steeds vaker het 
verzamelcentrum geworden van informatie van activiteiten en het plaatsen van foto’s 
van activiteiten. In het kader van de nieuwe Privacywetgeving melden wij activiteiten 
reeds vooraf dat er foto’s gemaakt kunnen worden en dat deze op onze website terug 
te vinden zijn. 
Ans Trepels beheert de website steeds beter en na een gewenningsperiode krijgt ze 
steeds meer feeling voor het omgaan met deze materie. 
Als u berichten heeft die we eventueel op de website kunnen meenemen, dient u 
deze naar info@kundesjheem.nl te sturen, waarna wij bekijken in hoeverre het 
plaatsen van uw artikel ook geoorloofd is. Een recent voorbeeld hiervan is de 
aankondiging van de Toneelclub voor hun toneeluitvoeringen.  
 
Ook onze facebook pagina is onderhevig aan de nieuwe Privacy wetgeving. We gaan 
hier zo secuur mee om als mogelijk is, maar soms kan er ook wel eens iets mis gaan. 
Gelukkig zijn er dan meteen buurtgenoten die ons terecht wijzen, maar dan is het 
kwaad al geschied. Het is alleen jammer dat er discussies gaan ontstaan alsof wij 
een doodzonde hebben begaan.  
Ook op onze facebookpagina worden activiteiten vaak nog eens extra onderstreept, 
ook al is er reeds een flyer in de buurt verspreid. Door het regelmatig wisselen van 
onze omslagfoto kunnen wij een aantal highlites nog eens extra ondersteunen. We 
hebben een kleine 460 “vrienden”, waaruit blijkt dat deze Facebookpagina beslist een 
welkome aanvulling van de buurtvereniging  is. 
Voor de mensen die ons wel eens aanspreken dat we niet altijd reacties plaatsen op 
facebook kunnen we kort zijn. We zitten niet de hele dag op facebook en soms gaan 
er zelfs dagen voorbij voordat we facebook weer bezoeken, omdat we door te drukke 
omstandigheden hiervoor geen tijd hebben. Hiermede is de vraag hopelijk 
beantwoord.  
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PRIVACY WETGEVING 
 
We hebben al eens geschreven dat de buurtvereniging ook niet ontkomt aan deze 
maatregel van de Europese Unie, want ook wij hebben gegevens van u in ons bezit. 
Wij zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor certificering, maar dit vergt 
nogal wat werkzaamheden. Als we dan eindelijk denken dat we de 15 pagina’s 
tellende vragenlijst kunnen gaan invullen komt er weer iets naar voren wat nog 
belangrijker is. De afgelopen weken hebben de verkeersproblemen en vreemde 
maatregelen ons vele uren tijd gekost.    
 
Zodra wij ons huiswerk hebben gedaan, zullen wij u op de hoogte brengen wat we 
wel en niet moeten doen. Voorafgaande hier aan spelen wij al in op de mogelijkheden 
die we tegenkomen. 
Een recent voorbeeld is de flyer van het bloemschikken, waarbij we expliciet 
vermelden dat er foto’s gemaakt worden tijdens deze activiteit. Wij begrijpen dat dit 
mensen kan weerhouden om zich aan te melden voor een activiteit, maar tot op 
heden hebben we nog geen enkele reactie gehad dat iemand het niet eens was met 
het maken of plaatsen van foto’s.  
 
Een van de maatregelen die we genomen hebben om niet in conflict te komen met 
de EU maatregel is het weglaten van namen van nieuwe leden. Geen idee of het wel 
of niet mag, maar daarom doen we het maar niet.  
 
Tijdens ons bezoek op 8 oktober bij de Verenigingsondersteuner van de Gemeente 
hebben wij nog eens expliciet gevraagd naar de resultaten van dit AVG gebeuren, 
maar ook daar kan men geen exacte duidelijkheid verschaffen wat nu wel of niet mag. 
Zoals van overhand reeds meerdere malen is gesuggereerd dat we voorlopig maar 
moeten doorgaan op de huidige wijze en daar waar mogelijk het gezonde verstand 
gebruiken. Grote multinationals lopen natuurlijk meer risico, maar ook daar zijn de 
uitzonderingen legio. Meteen na het afkondigen van de maatregel in mei ontving 
iedereen bijna dagelijks berichtjes over bedrijven die wezen op de Privacywetgeving, 
maar wat is er daarna gebeurd met deze gegevens?  

 
Het is net zoiets als het 
bel-me-niet-register.  
Je meld je daar aan, 
maar wordt toch nog 
(meestal anoniem) 
regelmatig gebeld voor 
abonnementen of 
producten. Het schijnt 
dat ook daar een 

nieuwe wet in voorbereiding is: dat u nu vooraf toestemming moet verlenen voordat 
men u mag bellen en niet meer omgekeerd. Het wordt dus een soort bel-me-wel-
register. Begrijpt u het nog wat men in Den Haag doet? Wij niet meer! 
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NATIONALE BURENDAG 
 
 
 

Op zaterdag 22 september werd de landelijke 
Burendag gehouden en voor het eerst in haar 
bestaan heeft Kundesj Heem hier aan 
deelgenomen. Van het Oranjefonds hadden 
we een subsidie toewijzing van € 400,- 
ontvangen voor het organiseren van een 
aantal activiteiten op deze dag. 
In eerste instantie was het de bedoeling om 
het pleintje Cartilsstraat een rommelmarkt te 
organiseren en voor de kinderen een 
springkussen met nog een aantal andere 

spelelementen te organiseren. Uiteindelijk hebben we toch gekozen voor het 
verplaatsen van de activiteit naar Maren Weiden, omdat er organisatorisch nogal wat 
extra hobbels kleefden aan het pleintje. We hadden een aantal straten moeten 
afsluiten, daarvoor extra vergunningen moeten aanvragen en meer van dat soort 
zaken. 
Helaas waren de weergoden ons op deze 22e september niet goed gezind, want de 
tent was nog niet geplaatst in Maren Weiden of de regen daalde over ons neer. Een 
aantal buurtbewoners hadden zich aangemeld om mee te helpen bij een aantal 
werkzaamheden, maar in eerste instantie kwamen we niet verder dan het in elkaar 
zetten van een picknickbank. Er werd nog een moedige poging gedaan om het 
springkussen op te starten, maar na 5 minuten was dat plan al snel gestaakt.  
Uiteraard waren we gestart met gratis koffie en vlaai voor de deelnemers, maar daar 
is het dan ook bij gebleven. Slechts, of moeten we zeggen tot onze verbazing, 
trotseerden de regen op deze dag en wist deze de weg naar Maren Weiden te vinden. 
Een aantal kinderen heeft geprobeerd om er toch nog iets van te maken, maar ook 
hier was de regen de grote spelbreker. 
Toen duidelijk werd dat het deze middag zou blijven regenen werd al vroegtijdig 
besloten om te stoppen met de activiteit. Langzaam maar zeker werden de materialen 
opgeruimd en de tent weer  afgebroken. Een paar bestuursleden hebben  wel nog de 
moeite genomen om in de regen de aangekochte 9 kruisbessenstruiken en 3 
bramenstruiken te plaatsen en onder de bomen nog 100 krokussen te planten, zodat 
er in het voorjaar wat kleur in Maren Weiden valt te bespeuren. 
Ondanks de regenachtige dag hebben we toch weer met genoegen mogen 
vaststellen dat steeds meer buurtbewoners de weg naar Maren Weiden weten te 
vinden en dat dit soort activiteiten hier zeker toe bijdragen. Last but not least willen 
we nog wel even kwijt dat de heer Sijben uit de Desteijnstraat ook de moeite genomen 
had om even langs te komen en ons liet weten dat hij de komende maanden het bord 
“Kunderhöfke” zal gaan restaureren.   
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SINTERKLAAS ONTVANGST 
 
De gebruikelijke typisch Hollandse discussies over Zwarte Piet is al weer los 
gebarsten.  
Hoe dan ook; wij melden dat ook dit jaar de Goed Heiligman met Zwarte Piet de 
kinderen en kleinkinderen in onze buurt weer thuis komen opzoeken op 1 december. 
Opa’s en opa’s mogen zich dus ook aanmelden voor een bezoek van Sinterklaas, 

mits zij in onze buurt 
woonachtig zijn. 
 
 
Wij moeten ons nog nader 
beraden vanaf welk tijdstip 
de Sint en zijn Zwarte 
Piet(en) beginnen met de 
huisbezoeken, maar 
vermoedelijk zal dit vanaf 
17 zijn. Wij gaan normaliter 
ervan uit dat de Sint 
minimaal 10 minuten bij 
een gezin op bezoek gaat; 
maar dit is natuurlijk mede 
afhankelijk van het aantal 
kinderen dat aanwezig is 
op dat moment. Omdat er 
verleden jaar redelijk veel 
aanmeldingen op ons af 
kwamen en wij zelfs en 
paar buurtgenoten teleur 
moesten stellen, willen wij 

u alvast vragen om eventueel samen met andere buurtgenoten de ontvangst van de 
Sint samen te vieren. Dit helpt ons zeker al bij het inplannen van de bezoeken.  
 
Als U Sinterklaas bij u thuis wilt ontvangen kunt U zich aanmelden via het 
inschrijfformulier dat wij begin november huis aan huis zullen verspreiden.  
   
Bij de aanmelding bieden wij de mogelijkheid om een voorkeurstijdstip op te geven.  
Wij zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden maar kunnen echter niets 
beloven, want er wordt ook een beetje gekeken dat de bezoeken bij elkaar liggen, 
want Sinterklaas is ook al weer een jaartje ouder en niet meer zo mobiel.  
 
Voor leden (waaronder wij ook verstaan opa en oma),  is het bezoek gratis, niet leden 
dienen € 10,- per gezin te betalen. 
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SPEELTUINNIEUWS 
 

 
Vaak is het 
onbegrijpelijk hoe 
snel de natuur zich 
ook weer weet te 
herstellen. Na de 
droogte van de 
afgelopen maanden 
was er van het gras in 
de speeltuin en het 
voetbalweitje weinig 
meer over en zagen 
we de bui al hangen 

dat we met de Gemeente in conclaaf moesten gaan om de ondergrond te herstellen. 
Tot onze verrassing zagen we langzaam maar zeker het gras weer terug komen. 
Maar hierdoor is een ander nadeel ontstaan, want het onkruid begon ook weelderig 
te tieren en we hebben het idee dat we nog voor de winter een extra opknapbeurt in 
de speeltuin moeten verrichten. 
 
Tijdens de Burendag was buurtgenoot Sijben ook aanwezig en hij heeft ons 
toegezegd dat hij het bord Kunderhöfke gaat herstellen en van een nieuwe verflaag 
voorzien. Hij laat hiermee zien dat ook gepensioneerden een bijdrage kunnen leveren 
aan het onderhoud en beheer van de speeltuin. 
 
Normaliter gaat de speeltuin na de herfstvakantie dicht, maar we hebben besloten 
om dit de komende maanden niet al te strak op te nemen en bekijken hoe de 
weersomstandigheden zich ontwikkelen. 
Het langer openhouden van de speeltuin heeft wel als consequentie dat er een aantal 
buurtgenoten ‘s morgens de speeltuin moeten openen en ‘s avonds weer sluiten. Via 
de speeltuinapp en onze facebookpagina gaan we dit trachten te realiseren. 
 
Door verhuizing of andere omstandigheden hebben een paar buurtgenoten kenbaar 
gemaakt dat zij volgend jaar niet meer inzetbaar zijn om te openen of te sluiten. Wij 
moeten dit natuurlijk opvangen en zullen de komende maanden een oproep plaatsen 
om weer een aantal nieuwe medewerkers hiervoor te vinden. Mocht u nu al bereid 
zijn om volgend jaar mee te helpen bij het openen en sluiten van de speeltuin, dan 
kunt u dit kenbaar maken via info@kundesjheem.nl. U bent van harte welkom.   
 
Wij hebben inmiddels een eerste contact gehad met de Gemeente over een aantal 
zaken, die in de speeltuin noodzakelijk worden of opgepakt moeten worden. Daarbij 
valt te denken aan het vervangen van een balk bij het speelhuisje, het snoeien van 
de leilinden, het repareren van de grond bij de betonnen buizen en het snoeien van 
de bomen in het voetbalweitje.  
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BESTUURSMEDEDELINGEN  
 
Onze drukker Canon van het Infoblad, die 
voorheen gevestigd was in het APG, heeft 
inmiddels besloten dat men niet langer onder 
de paraplu van het APG valt en dat men 
zelfstandig verder gaat uit een locatie in 
Geleen. Wij hebben van hun vernomen dat 
zij bereid zijn de afspraken die in het 
verleden gemaakt zijn, voort te zetten onder 
dezelfde voorwaarden en prijsstellingen. 
Voor ons betekent het dat wij zonder teveel 
aanpassingen op dezelfde voet door kunnen 
gaan.  
 
Onlangs heeft Marjolein Senden (Lippestraat 13) kenbaar gemaakt dat zij tot het 
bestuur van Kundesj Heem wil toetreden. Wij zijn natuurlijk zeer verheugd over dit 
besluit, mede omdat wij een paar vacatures in het bestuur hebben of de komende 
maanden nog krijgen door verhuizingen. Marjolein is tot de Algemene 
Ledenvergadering in maart als aspirant bestuurslid benoemd. 
 
Het bestuur heeft onlangs besloten om van de kerstattentie die we de afgelopen jaren 
aan onze leden hebben aangeboden een vaste traditie te maken. Financieel kan de 
vereniging dit zonder problemen verhappen en op deze wijze kunnen we rond de 
Kerst nog iets extra’s terugdoen naar onze leden voor het in ons gestelde vertrouwen.    
 
Leny Linden heft zich aangemeld om het bezorgen van de Infobladen en flyers van 
Sandy Swieringa over te nemen als deze per eind oktober de buurt gaat verlaten. 
Verder zal zij de Infobladen bij de sponsoren in Voerendaal gaan bezorgen. 
 
Normaliter zouden wij in november nog een (griekse) proefavond houden, maar in 
overleg met de betrokken locaties hebben wij dat uitgesteld tot begin 2019. Op dit 
moment hebben wij 2 uitjes uitgewerkt: een driegangen menu bij Next Quisine of een 
griekse proeverij bij Niisos in Heerlen. Het bestuur moet nog een keuze maken en in 
ons volgende Infoblad kunnen wij u vertellen wat de keuze wordt en welke gerechten 
er op het programma staan. 
 
Wij hadden voor een bezoek aan de Escaperoom op 21 oktober slechts 12 
aanmeldingen ontvangen, maar hebben toch besloten deze activiteit te laten 
doorgaan en 2 kamers in te huren. Helaas kwamen na de sluitingstermijn nog 2 
aanmeldingen binnen, maar helaas konden wij dit niet meer aanpassen bij de 
Escaperoom.    
 
Het traditionele Filmbezoek zal pas in het nieuwe jaar plaatsvinden, en wel op 
donderdag 3 januari tijdens de schoolvakantie. Een week eerder zou de dag na 
Kerstmis zijn en dat leek ons geen geschikte datum.   
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Het Kerstboomverbranden zal op de gebruikelijke wijze gaan plaatsvinden op 5 
januari 2019 op het terrein aan de Grachtstraat. Nadere bijzonderheden zullen wij in 
ons volgende Infoblad bekend maken. De organisatie van dit evenement zal wederom 
in handen van Roger Veldman en Achilles Top liggen.   
 
Wij hebben besloten om flyers die alleen voor leden bestemd zijn, zoveel mogelijk te 
versturen via de email, omdat praktisch alle leden een emailadres hebben. Voor de 
leden die niet beschikken over een emailadres zullen wij de flyer op de gebruikelijke 
wijze doen toekomen in de brievenbus. 
     
Op 8 oktober heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met wethouder Pierre 
Verbraak, die als portefeuillehouder fungeert voor Openbare Ruimte, Infrastructuur, 
Landschap en Milieu. In eerste instantie was het gesprek bedoeld om de 
verkeersperikelen in de buurt te bespreken, maar afgesproken is dat we in een later 
stadium met de verkeerscommissie de verkeersproblemen aan de orde stellen. Met 
de heer Verbraak is ook uitvoerig gesproken over zaken als Maren Weiden, het 
Cortenbacherveld, zwerfvuil en de groenvoorzieningen.   
 
Op 10 december zal wethouder Ruud Nraun onze bestuursvergadering bezoeken. 
De heer Braun heeft in zijn portfeuille Leefbaarheid (incl. sport, kunst en cultuur), 
Accommodaties, Financiën, Onderwijs, Duurzaamheid en Klimaat. 
 
 

 
 
Tijdens de verregende Burendag werden aan de 
advertentiebalk een aantal artikelen te koop 
gehangen. We willen dit initiatief toch nog even 
meenemen in dit Infoblad. 
–Medela dubbel kolfapparaat 
-Domoo lig/zitzak + swing + deken 
-Herenfiets 
-witte babybox + mintgroen boxkleed 
-Maxi cosi + winterzak kleur grijs 

-Hoppop babybadje wit/grijs (incl. wasbakje + badspeelgoed 
-Hoppop potje wit/grijs 
-Merkkleding maat 86/92 
-Houten speelgoes 0 – 2 jaar. 
U kunt kontakt opnemen over deze producten met met 06-21700652 
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 
 
Oktober 21 zondag Escape Room 
November  24 zaterdag Bloemschikken/adventskrans 
December 1  zaterdag Ontvangst Sinterklaas 
December 12  Trekking Grote Club Aktie  
December 15 zaterdag Opbouw Kerststal 
December 20  Kerstattentie voor de leden  
Januari 3 donderdag Filmbezoek 
Januari 5 zaterdag Kerstboomverbranden 
Januari/februrai zaterdag Griekse proeverij 
Maart 3–5  Carnaval 
Maart  Algemene Ledenvergadering 
Maart 15 & 16 vrijdag/zaterdag NL Doet 
April 21 zondag Pasen – ontvangst Paashaas 
April 27 zaterdag Koningsdag 
Mei  Collecte Oranjefonds 
September  Grote Club Aktie 
September  Burendag 
September 14–22  75 jaar Bevrijdingsfeest Voerendaal 
September 15  Bevrijdingsoptocht  
 
De navolgende bestuursvergaderingen staan nog op onze kalender voor dit jaar:  
5 november en 10 december, waarbij wethouder Braun op 10 december aanwezig 
zal zijn. 
 
Het bovenstaande activiteiten overzicht is nog summier, omdat de rest van de 
activiteiten nog in het programma van 2019 moeten worden opgenomen. Hierbij valt 
te denken aan een keuze uit de navolgende suggesties: 
Bezoek Aachener Zoo, Bezoek Brouwerij Alfa/Brand, Bezoek Stroopfabriek 
Schinnen; Bezoek 
Vissers chocolade fabriek, Bezoek Oorlogsmuseum Eyewittness in Beek, Boerengolf, 
Brunssummerheide met gids, Garageverkoop, Karting Kerkrade, Mergelcarving in 
combinatie met bezoek Mergelgrot, Snowworld Landgraaf, Valdeludo Echt, 
Zwemmiddag of Sportdag. 
Uiteraard staan we open voor aanvullende suggesties. Stuur uw voorstel dan even 
naar info@kundesjheem.nl.  
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WIJNPROEVERIJ EN WANDELING  
 
Op zondag 26 augustus stond een bijzondere 
activiteit op het programma: een wandeling met 
een wijnproeverij bij kasteel Cortenbach. Het 
was een geste van Vebego International voor 
de inzet van Kundesj Heem bij hun 
bedrijfsactiviteiten het afgelopen jaar en 
medewerking aan het Zomerfestival. 
 
Om 13.00 uur hadden we afgesproken bij de 
hoofdpoort van Vebego, tegenover de 
tennisbanen. Eenmaal daar aangekomen leek 
het alsof de hele buurt was uitgelopen, maar de 
meeste voorbijgangers waren onderweg naar 
het Oogstdankfeest, dat even verderop werd 
gehouden. Met ons selecte gezelschap van 
twintig mensen betraden we de wondere 
wereld van kasteel Cortenbach, het hoofdkwartier van Vebego. Daar werden we 
welkom geheten door gastheer Robert Penseel. 
 
De weergoden waren ons gelukkig goed gezind. Na een kopje koffie en een stuk vlaai 
vertrokken we voor een gezellige wandeling van ongeveer anderhalf uur. Hoewel we 
dicht bij huis waren, was de route voor veel van de aanwezige buurtbewoners een 
onbekende. Een leuke verrassing dus. Eenmaal uit het bos bij Cortenbach, liepen we 
vanuit de Hoolstraat onder de spoorbrug door. Niet veel later doken we rechts het 
bosje in en volgden we het pad langs hoeve Steenenis. Voor Ten Esschen bogen we 
af en via het pad langs de Geleenbeek liepen we weer terug richting Terworm en 
Cortenbach.  
 
Daar begon de proeverij onder leiding van Robert met een glas sekt in een van de 
kleine torentjes, die is ingericht als wijnopslagruimte. Vervolgens verplaatsten we ons 
naar de kasteeltuin, waar maar liefst zeven Oostenrijkse Goedmakerswijnen – 
Goedmakers is de familie achter Vebego – geproefd konden worden. En dat 
aangevuld met heerlijke hapjes met zalm, tonijn en brie met honing. Het smaakte 
allemaal uitstekend, zo bleek uit de reacties. 
 
De sfeer werd er na al die wijntjes natuurlijk niet minder om. Een passerende 
medewerkster werd al gevraagd of haar bolderkar niet kon worden ingezet als taxi 
voor de terugrit naar huis. De apotheose vormde een bezoek aan het kunstwerk in de 
kasteeltuin met als sterke afsluiter een Oostenrijkse Obstler. Het was een fantastische 
dag en we willen Vebego en gastheer Robert Penseel nogmaals bedanken voor deze 
voortreffelijk verzorgde middag.  
 
Rubin van Erp. 
  


