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VAN DE REDACTIE  
 

Alweer een nieuw jaar met nieuwe kansen en we 
gaan er natuurlijk weer voor. 
In dit Infoblad kijken we natuurlijk even terug op 
het kerstboomverbranden, de kerststal en de 
kerstattenties, maar daarna is het alleen maar 
toekomst. 
Carnaval houdt vele buurtgenoten nog een aantal 
dagen bezig en zorgt hopelijk niet voor teveel 
hoofdpijn.  
 

Als je naar buiten kijkt zou je het nog niet direct 
verwachten, maar inmiddels kondigen de eerste 

lentebodes zich aan en staan de sneeuwklokjes al in bloei. Dat betekent meteen ook 
dat NL-Doet voor de deur staat en we met een drietal projecten deelnemen. De 
financiële steun van het Oranjefonds stimuleert ons om hier extra energie in te steken 
en hopelijk mogen we ook dit jaar uit de buurt weer rekenen op wat extra steun.  
Doordat NL-Doet ook bedoeld is voor het opknappen van de speeltuin wordt het 
wellicht ook een optie om dit jaar niet te wachten tot Pasen alvorens de speeltuin te 
openen, want Pasen valt dit jaar vrij laat, namelijk medio april.  
 

Afscheid nemen van het een en meteen opstarten van nieuwe dingen wordt 
misschien wel het motto voor dit jaar, want het is na 29 jaar inzet voor de Nationale 
Feestdag definitief dat Baneblökske en Kundesj Heem stoppen met de organisatie 
van Koningsdag. Gelukkig is er gezorgd dat er wel alternatieven zijn via de 
voetbalclub en nemen we met een goed gevoel afscheid van de organisatie.  
Maar tegelijkertijd worden we gevraagd voor nieuwe activiteiten en wellicht kunnen 
we in dit Infoblad alvast wat meer duidelijkheid verschaffen. 
 

In dit Infoblad natuurlijk ook aandacht voor de Algemene Ledenvergadering die er 
weer staat aan te komen en soms lijkt dit een verplicht nummertje, maar tegelijkertijd 
is het ook het afleggen van verantwoording door het bestuur en tegelijkertijd samen 
met de leden te kijken naar de toekomst op de korte termijn. Meer hierover elders in 
dit Infoblad. 
U ziet we hebben alweer genoeg op het programma staan voor dit jaar en ook de 
minder leuke dingen krijgen natuurlijk ook de aandacht. 
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VAN DE VOORZITTER  
 
We zitten weliswaar nog volop in de winter, maar de 
eerste tekenen van het voorjaar komen er langzaam 
weer aan. Het ’s avonds is het niet meer zo vroeg 
donker en je ziet dat hier en daar de bomen weer 
gesnoeid zijn, zodat deze weer volop kunnen gaan 
bloeien. 
Ook wij als bestuur zijn begonnen met de eerste 
voorbereidingen voor de komende activiteiten. De 
voorjaar wandeling, NL-doet en de algemene 
ledenvergadering zijn activiteiten voor de maand maart. 
De speeltuin staat ook op de agenda om klaar gemaakt 
te worden en wellicht kan deze nog eerder dan Pasen 
weer geopend worden. Alleen is het jammer dat wij 
geconfronteerd werden met enkele bekladdingen in de speeltuin. Er zijn altijd weer 
van die vandalen die menen dat zij de boel moeten onder spuiten, met wat zij 
waarschijnlijk kunst van het graffiti noemen. Iedereen zijn eigen mening natuurlijk, 
maar ik vind het nog altijd een vorm van vandalisme.  
Navraag bij de Gemeente en politie blijkt dat deze “kunstenaars” op diverse plaatsen 
in de gemeente actief aanwezig zijn geweest. Gelukkig wordt dit door de gemeente 
goed opgepakt, zodat alle borden weer schoon gemaakt worden. Dan zie je dat de 
buurtpreventie-App van Kundesj Heem een goed initiatief is, zodat iedereen 
gewaarschuwd kan worden. 
 
Eerst gaan we carnaval vieren en het is wennen om dit jaar geen vlaggetjes ergens 
in de buurt te zien hangen. Zo een gelegenheid zoals we het afgelopen jaar hebben 
meegemaakt met zowel de prins van de Naate en die van de Kaatboere, was dan ook 
werkelijk uniek. 
 
Na de carnaval begint voor de katholieken de vasten, die begint op Aswoensdag. De 
periode eindigt met Pasen. De vastenperiode duurt in totaal 46 dagen; op 40 dagen 
wordt gevast, alleen op de zes zondagen wordt niet gevast.  
 
Ik wil hierbij iedereen een mooie vastelaovend toewensen en hoop dat de weergoden, 
zoals dit  bijna gebruikelijk is, ons op de zondag weer goed gezind zullen zijn, zodat 
we weer kunnen gaan genieten van een prachtige carnavalsoptocht. 
 
Alaaf, 
Jan Muris, voorzitter 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering hebben wij besloten om dit jaar ter 
compensatie van de mindere kosten van het buurtfeest wat extra activiteiten op touw 
te gaan zetten. Uiteraard zijn wij gaarne bereid suggesties van buurtgenoten daarbij 
mee te nemen en willen wij de komende maanden een enquête in de buurt houden 
om daarbij uw eventuele suggesties in mee te nemen. 
Tijden veranderen en voorkeuren van buurtbewoners natuurlijk ook. Wij zullen 
hiermee binnenkort met een aparte flyer of inventarisatie de leden benaderen. 
 

Post NL heeft onlangs de brievenbus op de Strabachhof verwijderd. Een aantal 
buurtgenoten lieten weten hiermee niet gelukkig te zijn, maar wat wil je als burger. Je 
kunt toch niet van de tonnen Euro’s verdienende directieleden van Post NL 
verwachten dat zij er rekening mee houden dat buurtbewoners nu honderden meters 
verder moeten lopen met hun envelop of kaart. Realiseert u zich wel wat een 
leaseauto kost als deze een paar honderd meter extra moet rijden? Voor de goede 
orde: uw dichtstbijzijnde brievenbus staat momenteel op de hoek Kunostraat/ 
Eijckhovenstraat.   
 

Wij hebben ons met een aantal projecten aangemeld op 10 en 11 maart bij NL-Doet 
en het leek ons gepast om ook iets terug te doen naar het Oranjefonds. Wij ontvangen 
daarbij voor een totaalbedrag van € 1000,- een bijdrage van het Oranjefonds. Wij 
hebben daarom  besloten om dit jaar onze medewerking te verlenen aan de collecte 
van het Oranjefonds. Medio juni is deze collecte te verwachten, waarbij wij overigens 
ook nog een 50% van de collectegelden ontvangen. 
 

Ofschoon er geen Carnavalsprins uit onze buurt afkomstig is, hebben wij toch de 
Prinsenreceptie van de Kaatboere en De Naate bezocht en aan de nieuwe 
Carnavalsprinsen een Kundesjheem attentie overhandigd. 
 

De taakverdeling van een aantal bestuursleden is aangepast. Meer hierover kunt u 
elders in dit Infoblad vernemen. 
 

Op 7 januari was buurtgenoot 
Robert Bartels 40  jaar lid van de 
Koninklijke Schutterij St. 
Sebastianus en hebben wij zijn 
receptie met een aparte attentie 
bezocht. Naast de vele werkzaam-
heden bij de schutterij kunnen wij 
ook regelmatig op Robert rekenen 
bij diverse activiteiten.  
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FURENTHA SCHOENMODE 
 
In augustus 2008 werd op Kerkplein 66 door Francien en Rob van Nunen de 
schoenenzaak Furentha geopend. Furentha werd vooral bekend door het brede 
assortiment dames en herenschoenen van talrijke bekende merken. (zie advertentie).  
Voor het loopcomfort zijn deze schoenen ook in diverse breedte maten te krijgen en 
zelfs met uitneembaar voetbed. Behalve schoenen heeft Furentha ook een groot 
assortiment dames, heren en kinderpantoffels. Natuurlijk kunt U bij Furentha ook 
terecht voor schoenverzorgings produkten en zelfs schoenreparatie! 
 
Service en kwaliteit staan bij Furentha voorop. Natuurlijk kunt U vrijblijvend 
binnenlopen om de mooiste en steeds de nieuwste modellen te bekijken en 
vrijblijvend te passen. U bent welkom. Furentha heeft een mooie collectie heren en 
damestassen in de nieuwste modellen, veelal in leer en soms in kuststof. 
 
De nieuwste trends zijn ook op facebook te volgen of op de website: 
http://www.furenthaschoenmode.eu 
 
Openingstijden Furentha:  
dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 tot 18.00 uur en op  
zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur. 
 
Fijn om te weten: GRATIS PARKEREN. 
 
 
 

  

http://www.furenthaschoenmode.eu/
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KERSTBOOMVERBRANDEN 
 
Op zaterdag 7 januari vond in Kunrade het traditionele Kerstboomverbranden van de 
buurtvereniging Kundesj Heem plaats. 
Reeds dagen van te voren waren kinderen op pad om de bomen op te halen tot ver 
buiten de buurt, ook al was het tijdstip van aanlevering pas op zaterdagmiddag. De 
nodige garages en opritten waren dan ook al snel een aantal dagen omgetoverd tot 
een mini kerstbomen opslagplaats. Dat de kinderen voor iedere boom die ze 
aanleverden mochten rekenen op een reep chocolade en een lot heeft daar zeker 
aan bijgedragen. 
Op zaterdagmiddag hebben de brandmeesters vanaf 14 uur op een terrein aan de 
Grachtstraat de kerstbomen opgestapeld tot een niveau van 5 bij 5 bij 3 meter, zoals 
dat in de vergunning was vastgelegd. Helaas waren er meer dan 250 bomen 
opgehaald, waardoor we genoodzaakt waren om een 50-tal kerstbomen op het 
grasveld te parkeren om te laten afvoeren door RD4. 
Het was nog even gokken of we het kerstboomverbranden wel konden laten 
doorgaan, omdat de wegen door ijzel erg glad waren, maar gelukkig was dit 
acceptabel. Om 17 uur startte het bestuur van de buurtvereniging dan ook met het 
opbouwen van de kraam om warme glühwein en chocomel voor de bezoekers gereed 
te maken. Uiteraard ontbrak de peperkoek niet. 
Rond 18 uur togen vele bezoekers richting de Grachtstraat en kon de brandmeester 
de stapel in brand steken. We hadden nog even gewacht op de burgemeester en zijn 
echtgenote, die graag de stapel had willen aansteken, maar door de gladheid hadden 
zij enige vertraging opgelopen. 
Omdat de bomen erg droog waren en er praktisch geen wind stond, duurde het niet 
lang voordat de opgestapelde kerstbomen tot een klein hoopje waren opgebrand. De 
echtgenote van de burgemeester kwam met een zeer waardevolle suggestie, die we 
meteen ter harte hebben genomen en binnen een paar minuten hadden een aantal 
buurtbewoners de handen uit de mouwen gestoken en werden de 50 geparkeerde 
bomen op het grasveld ook nog naar de brandstapel gebracht.   
Aansluitend werden nog een tiental prijzen verloot onder de uitgereikte loten. Het 
kerstboomverbranden is traditioneel een van de activiteiten die het snelst is 
afgelopen, want binnen een half uur waren de kerstbomen praktisch allemaal 
opgebrand. Uiteraard hebben de brandmeesters nog enige tijd doorgewerkt om de 
asresten te verspreiden en overtollig materiaal op te ruimen. 
 
Graag willen we onze brandmeesters Jeroen van Gessel en Roger Veldman 
bedanken dat zij ondanks de koude weersomstandigheden de hele dag in touw zijn 
geweest om deze activiteit in goede banen te leiden. Ook willen wij Roger Bartels 
danken voor het verzorgen van de dranghekken, de maatschap Petit voor het 
beschikbaar stellen van het terrein en de familie Vis voor het beschikbaar stellen van 
de stroom.  
 
Mocht u nog interesse hebben om de foto’s van deze activiteit te bekijken, dan kunt 
u daarvoor terecht op onze website www.kundesjheem.nl 
  

http://www.kundesjheem.nl/
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MAREN WEIDEN 
 
De commissie Maren Weiden is bij elkaar geweest en heeft een aantal plannen voor 
2017 op het programma geplaatst. Allereerst wordt het belangrijkste werk verricht op 
zaterdag 11 maart vanaf 10 uur, want dan moet de beleefweide een extra 
opknapbeurt krijgen. De boompjes moeten worden gesnoeid en het onkruid tussen 
de haagplanten moet nodig worden verwijderd. Verder willen we nieuw gaas rondom 
de boompjes gaan plaatsen. Ook het schuifslot moet worden vernieuwd. 
De afgelopen maanden hebben wij gezien dat een buizerd een vaste bezoeker is 
geworden in Maren Weiden. Wellicht dat de aanwezige mollen daar een reden van 
zijn. 
 
Het afgelopen jaar hebben we gezien dat een aantal buitenschoolse activiteiten van 
de Brede School hebben plaatsgevonden in de beleefweide en het GEOcatching punt 
trok een aantal bezoekers. 
 
Wij zijn nog bezig met een aantal nieuwe ontwikkelingen, waar we nog niet te veel 
over kunnen vertellen, omdat er eerst wat meer duidelijkheid moet komen wat kan en 
mag en wat niet is toegestaan in de beleefweide. 
 
Op 23 juni doet de Gemeente mee aan de landelijke Groencompetitie Entente Florale 
2017 en voor zover nu bekend zal Maren Weiden een van de onderdelen vormen bij 
deze competitie. De informatie die we hebben ontvangen is nog vrij summier, omdat 
pas onlangs de start van de competitie is gehouden. 
Wat we inmiddels wel al weten is dat een onafhankelijke jury deze projecten in de 
Gemeente gaat bekijken en dat ook belangengroeperingen en bewoners worden 
gehoord. Met name de participatie tussen Gemeente en buurtvereniging/bewoners is 
een van de voorbeelden die meetellen bij de beoordelingen. Bij Maren Weiden is deze 
nadrukkelijk aanwezig. 
Zodra meer concrete gegevens bekend zijn, zullen wij u nader informeren. 
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ACTIVITEITENKALENDER 
 

Februari 26 Zondag Carnavalsoptocht 
Maart 5 zondag  voorjaarswandeling 
Maart 6 maandag Bestuursvergadering 
Maart 10-11 vrijdag/zaterdag NL Doet 
Maart 25 zaterdag Algemene Ledenvergadering 
April 10 maandag Bestuursvergadering 
April 16 zondag ontvangst paashaas 
April 25 donderdag Koningsdag 
Mei 6 zaterdag bezoek Pretpark 
Mei 22 maandag Bestuursvergadering 
Mei 25 donderdag Hemelvaartsdag 
Juni 4 zondag Pinksteren 
Juni zaterdag of zondag bezoek Aachener Zoo 
Juni 25 zondag Kluisfeest Valkenburg 
Juli 3 maandag bestuursvergadering 
Juli 16 zondag ZLF schuttersfeest St. Sebastianus 
Augustus 14 maandag Bestuursvergadering 
September 16 zaterdag Start Grote Club Aktie   
September  25 maandag Bestuursvergadering 
November 6 maandag Bestuursvergadering  
December 3 zondag Ontvangst Sinterklaas 
December 9 zaterdag Opbouw Kerststal 
December 25 maandag Kerstmis 
December  Filmbezoek 
 

  

 
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  
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Op zaterdag 25 maart a.s. zal onze Algemene Ledenvergadering op het vertrouwde 
adres van de Pintelier aan de Valkenburgerweg plaatsvinden. 
Na afloop van de vergadering vindt aldaar nog een gezellig samenzijn  plaats en 
trakteert de Buurtvereniging u op een aantal consumpties en een hapje.   
Om 19.30 uur gaat deze vergadering van start. 
 

De agendapunten van de vergadering zijn: 
1.  Opening door de voorzitter:  
2.  Notulen vorige jaarvergadering  (*) 
3.  Ingekomen stukken aangaande de ALV 
4.  Jaarverslag secretaris 
5.  Jaarverslag penningmeester: (**) 
6.  Verslag kascontrole-commissie. 
7. Vaststelling begroting en activiteiten lopend verenigingsjaar 
8.  Vaststelling contributie komend verenigingsjaar. 
9.  Bestuursverkiezing en benoeming voorzitter.  
10.  Benoeming nieuwe kas controle commissie 
11.  Vaststelling eventuele Wijziging Huishoudelijk reglement 
12.  Rondvraag 
 

 (*) wordt vóór aanvang van de vergadering verstrekt) 
(**) wordt tijdens de vergadering verstrekt 
(ad 8)  het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te handhaven in € 17,50 voor 

gezinnen en € 8,75 voor alleenstaanden. 
(ad 9) volgens rooster is in 2017 aftredend: Wiel Meurs. Hij stelt zich herkiesbaar. 
 Daarnaast heeft Sandy Swieringa de afgelopen maanden als kandidaat-

bestuurslid gefungeerd en zal in deze vergadering als bestuurslid benoemd 
worden. 

 

Mochten er nog buurtgenoten zijn die het bestuur willen versterken, dan zijn zij 
uiteraard van harte welkom. Aanmelden kan bij het secretariaat of tijdens de 
vergadering. 

 
           Hogeweg 22  6367 BD  VOERENDAAL Tel. 5751218 
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CONTACTEN MET DE GEMEENTE 
 
De afgelopen maanden is er veelvuldig contact geweest met de Gemeente. 
 
Op de eerste plaats was er de minder leuke berichtgeving dat de verenigings-
ondersteuner (tijdelijk) naar de Gemeente Gulpen is vertrokken. Wij hadden de 
afgelopen jaren een goede  band met haar opgebouwd, maar zijn ervan overtuigd dat 
we met haar plaatsvervanger de goede contacten kunnen continueren. De eerste 
kennismaking was in ieder geval positief. 
 
Met het afdelingshoofd Welzijn (Stephanie de Gijsel) hebben wij dit jaar al 2x rond de 
tafel gezeten om een aantal zaken te bespreken. Denk daarbij aan de speeltuin, 
overdracht Koningsdag, NL-Doet, buurtpreventie, verkeer, enz. Deze gesprekken zijn 
zowel voor de Gemeente als de buurtvereniging een plezierige ervaring om niet 
achteraf, maar steeds vooraf over bepaalde zaken te overleggen. 
 
Met Rene Cleef hebben wij gesproken over Maren Weiden, het ophalen van zwerfvuil 
en een nieuwe nominatie waarvoor Voerendaal zich heeft aangemeld en waar wij 
wellicht ook een bijdrage aan gaan leveren.  
 
Wij hebben bij de Gemeente ook een veel gehoorde klacht neergelegd van 
buurtgenoten over het wandelpad dat  tegenover Grachtstraat 80 begint en eindigt bij 
de ingang naar de Mareweg bij Grachtstraat 77, Regelmatig worden wandelaars en 
mensen met een kinderwagen hier lastig gevallen door mountainbikes en zelfs 
motoren die dit pad gebruiken als ze vanaf de rotonde komen. De Gemeente zal zich 
hierover beraden. Wij hebben voorgesteld om op de bovenstaande punten een 
ingang te plaatsen, waardoor fietsers en crossmotoren worden verplicht de openbare 
weg te gebruiken tot aan de inrit naar de Marenweg. 
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CONTACTEN MET DE WIJKAGENTE 
 
De afgelopen weken hebben wij een aantal keren contact gehad met de wijkagente 
en is zij ook met een collega even komen bijpraten. 
 

Uiteraard is er zeer uitvoerig gesproken over de buurtpreventie app en de oprichting 
van een overkoepelende appgroep. Zij wil daar graag ook in participeren, zodat zij 
tijdig kan inspelen als er zaken spelen waar de politie informatie van de burgers nodig 
heeft. De afgelopen maanden zijn diverse zaken aan de orde geweest, die dankzij de 
medewerking van bewoners geleid hebben tot het oplossen van een aanklacht. 
 

Verder is nog gesproken over de brute overval in het OLV-plein, waarbij helaas de 
daders nog niet gepakt zijn. Wel zijn er diverse tips bij de politie binnengekomen die 
wellicht kunnen bijdragen aan het opsporen van de 2 getinte overvallers.  
 
Er zijn in de speeltuin, een muur aan het fietspad, de brievenbus in de Eickhoven-
straat, de Joffer en nog een aantal plaatsen een aantal bekladdingen gebeurd. Wij 
hebben de wijkagente hiervan op de hoogte gebracht en zij heeft dat met de 
Gemeente opgenomen. Inmiddels heeft de Gemeente een bord schoongemaakt en 
het andere moet nog gebeuren. 
 

Behoudens een inbraak in de Grachtstraat zijn in Kunrade de inbraken teruggelopen. 
Het is natuurlijk niet aan te tonen dat dit door het oprichten van onze buurtpreventie-
app is gebeurd, maar feit is wel dat buurtgenoten attenter zijn op vreemde 
gebeurtenissen in de buurt.    
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CONTRIBUTIES 2017 
 
Het jaar is weer van start gegaan en dat betekent dat wij onze leden ook weer 
vragen of zij hun contributie voor 2017 willen voldoen.  
 
Omdat wij geen incasso’s verrichten of acceptgiro’s versturen, willen wij u 
verzoeken uw contributie voor 2017 te willen overmaken op een van 
onderstaande rekeningnummers: 
 
Rekeningnummer Regiobank: NL61 RBRB 068 78 50 282 
Rekeningnummer Rabobank: NL61 RABO 010 43 74 934 
 
Contributie Gezinnen: €  17,50 
Contributie Alleenstaanden: €    8,75 
 
Mocht u nog geen lid zijn van de buurtvereniging, maar dit wel (weer) wil 
worden, dan kunt u de contributie overmaken op een van bovengenoemde 
rekeningnummers, waarmee u automatisch (weer) lid bent van Kundesj Heem.  
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KUNDESJ  HEEM OP FACEBOOK 
 
Tijdens de laatste bestuurs-vergadering is 
afgesproken dat de facebookpagina  meer 
gebruik gaat worden voor activiteiten van 
de buurt-vereniging. Dat betekent dat we 
voorafgaande aan activiteiten iets meer 
informatie gaan verstrekken via facebook. 
Ook na afloop van een activiteit gaan we 
dan via facebook wat uitgebreider 
terugkijken op een activiteit. 
Het zijn dus steeds korte meldin-gen met een paar foto’s die we publiceren. 
 
Daarnaast willen we zoveel mogelijk beperken dat discussies via onze facebook 
pagina  gevoerd worden en zullen we waar mogelijk dit tot een minimum beperken, 
omdat ook veel niet-leden en niet-buurtbewoners op facebook als “vriend” zijn 
aangemeld.  
 
Dat betekent echter niet dat onze website verdwijnt, want we willen bereiken dat 
dit medium steeds meer een naslag medium wordt voor informatie van de 
buurtvereniging. Als voorbeeld noemen we onder meer de vele foto’s die tijdens 
een activiteit gemaakt worden en steeds kunnen geraadpleegd worden op onze 
website. Ook het programma van de buurtvereniging zal steeds de voorrang 
krijgen op de website omdat niet iedereen in de buurt gebruikt maakt van 
facebook. 
 
 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://thinkpoint.wordpress.com/2011/08/10/facebook-guidelines-for-pastors-and-others/&psig=AFQjCNFbSWT6GByedjFI1wRwsre3N-6cpw&ust=1487520533363848
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LEDENBESTAND 
 
Het is de laatste weken rustig in de buurt geworden. 
Verhuizingen zijn er praktisch niet en nieuwe 
bewoners mochten we ook niet begroeten. Meestal 
hebben deze wijzigingen ook hun invloed op het 
ledenbestand. 
 
Per 1 januari hebben wij een paar leden uit onze 
administratie moeten verwijderen, omdat zij uit de 
buurt vertrokken zijn en de nieuwe bewoners nog 
niet zo veel gezien hebben van de buurtvereniging 
en haar activiteiten. 
  
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 vermeldt. 
 
De contributie voor 2017  bedraagt voor gezinnen €  17,50 en voor alleenstaanden €  
8,75 per jaar. 
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NL-DOET 
 
Op 10 en 11 maart doet Kundesj Heem mee aan NL-doet. Tijdens NL-doet steken 
mensen in het hele land de handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties, 
zoals Kundesj Heem.  
Kundesj Heem ziet NL-doet als een goede gelegenheid om juist dat beetje extra te 
doen waar we normaal niet aan toe komen. Wij hebben dit jaar 3 projecten 
aangemeld. 
 

Op de eerste plaats gaan we op de vrijdag weer een ontbijt 
in het Kunderhoes verzorgen voor de ouderen uit de buurt. 
Maar daarbij kijken we niet alleen naar de leeftijden, maar 
ook mensen die nog niet de leeftijd hebben om als “ouderen” 
te worden gezien. Vanaf 10.30 uur hebben wij het 
Kunderhoes afgehuurd voor dit ontbijt en daarbij worden wij 
ondersteund door vrijwilligers.   
Van Vebego International BV, (hoofdkantoor op Kasteel 

Cortenbach), hebben zich een aantal personen aangemeld om in het kader van NL-
doet behulpzaam te zij  bij het organiseren van dit ontbijt. 
Vebego zal op deze dag landelijk bij tal van activiteiten hun medewerking verlenen 
en dus niet alleen in Kunrade acte de presence geven. 
Ook kunnen wij dit jaar weer rekenen op de hulp van de 
stichting MEE, die lieten weten dat ze weer in het Kunderhoes 
aanwezig zullen zijn. De stichting MEE bemiddeld  voor 
onafhankelijke cliëntondersteuning, voor mensen met een 
indicatie voor langdurige zorg. MEE biedt Wlz-cliënten 
informatie, advies en ondersteuning.  
 
Voor de zaterdag staat de aanpak van werkzaamheden in Maren Weiden en de 
speeltuin op het programma. 
We starten om 10.00 uur in Maren Weiden, waar we onderhoud gaan plegen aan de 
bomen, omdat rondom de stam nieuw gaas moet worden aangebracht. Verder 
worden de bomen onder vakkundig toezicht gesnoeid. Tenslotte wordt het onkruid 
tussen de haagplanten verwijderd. 
Daarna worden de deelnemers getrakteerd op koffie, vlaai en een broodje. 
Als de inwendige mens verstrekt is, worden de werkzaamheden naar de speeltuin 
verplaatst. Hier moet het zand worden opgeharkt en rondom de speeltoestellen dient 
de ondergrond te worden geëgaliseerd. Verder zullen we zowel in de kleine als grote 
speeltuin gaan zorgen dat alle speeltoestellen gereed zijn om de speeltuin te openen.  
 
Mocht u zich willen aanmelden om bij een of meerdere projecten uw medewerking te 
verlenen, dan kunt u zich aanmelden via info@kundesjheem.nl of een telefoontje naar 
een van de bestuursleden. 
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KONINGSDAG 
 
26 januari 1988 was een memorabele dag voor de buurtverenigingen Kundesj Heem 
en Baneblökske, want op een bijeenkomst van de notabelen van de Gemeente die 
het Oranje Comité vormden, werd gevraagd om Koninginnedag nieuw leven in te 
blazen. Beide buurtverenigingen hapten toe en zijn tot verleden jaar steeds de 
organisatoren achter het Koninginnedag gebeuren geweest. 
 
Het zat al een paar jaar aan te komen, maar een paar weken geleden hebben beide 
buurtverenigingen na rijp beraad besloten om te stoppen als Oranje Comité 
Voerendaal. Deze beslissing was zeker niet gemakkelijk, maar een aantal 
zwaarwegende redenen hebben ons daartoe genoodzaakt.  
    
De belangrijkste oorzaken willen wij u wel doen toekomen. 
 Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers op de been te krijgen. 
 Bestuurlijk blijft het bij een paar mensen die de kar moeten trekken en verjonging 

blijft uit. Door het wegvallen van een lid van het Oranje Comité door ziekte wordt 
het probleem alleen maar groter. 

 Alle Voerendaalse buurtverenigingen zijn de afgelopen jaren benaderd, maar 
versterking van het Oranje Comité  bleef uit.  

 In een aantal omliggende grote gemeenten worden grootschalige evenementen 
opgezet, die het publiek weglokken uit Voerendaal. 

 Bij de Gemeente zijn de afgelopen jaren een aantal zaken gebeurd die het besluit 
bespoedigd hebben. Met name het aanvragen van de jaarlijkse subsidie en het 
aanvragen van de benodigde vergunningen is tijdrovend en wordt nog steeds 
complexer. 

 De politiek in Voerendaal heeft zonder enig overleg besloten om jaarlijks het 
vuurwerk in Voerendaal te houden en niet meer zoals gebruikelijk afwisselend in 
Ubachsberg, Ransdaal en Klimmen. Dat dit extra druk betekent op de leden van 
het Oranje Comité Voerendaal heeft men zich niet gerealiseerd. 

  
De Voetbalclub en de Scouting hadden in 2016 al 
een samenwerkingsverband. Zij willen hierop 
voortborduren en zullen in de toekomst een aantal 
activiteiten van het Oranje Comité overnemen.   
Hierdoor is volgens ons de continuatie van het 
Koningsdag gebeuren in Voerendaal gewaarborgd. 

Wij hebben inmiddels een aantal keren overleg gehad met de scouting, de 
voetbalclub en de Gemeente over het besluit van de buurtverenigingen en de 
overname van een aantal activiteiten. 
De buurtvereniging zal dit jaar waar mogelijk nog ondersteuning verlenen, maar niet 
langer meer als Oranje Comité aanspreekbaar zijn. 
  
Dit besluit was na 29 jaar geen gemakkelijke beslissing, maar zowel het bestuur van 
Baneblökske alsook van Kundesj Heem staan volledig achter dit besluit.   
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OVERLEDENEN IN DE BUURT 
 
Afgelopen weken hebben wij helaas 
afscheid moeten nemen van een paar 
buurtgenoten die op korte termijn achter 
elkaar overleden zijn. 
De heer Aerts is overleden en hij woonde 
op Desteijnstraat nummer 3. 
De heer Leenders is overleden en 
woonde op de Desteijnstraat 11. 
 
Het komt gelukkig niet gauw voor dat 
buurtbewoners zo kort achter elkaar 
overlijden en wij wensen de betreffende 
families heel veel sterkte met het verlies 
van hun dierbaren. 
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SLIJTERIJ ROB 
 
Tijdens het buurtfeest werd de drank en toebehoren geleverd door Slijterij Rob van 
de Molenberg in Heerlen omdat er in Voerendaal geen leverancier meer aanwezig is 
voor dit soort gelegenheden. Wij hebben indertijd goede afspraken kunnen maken en 
achteraf liet Rob weten dat hij bereid was iets terug te doen. 
Hij heeft toen een advertentie in het Infoblad geplaatst en deze zal ook in 2017 
worden gehandhaafd.  
 
Slijterij Rob heeft gevraagd of wij onder de aandacht willen brengen dat naast het 
gebruikelijke verhuur van tapinstallaties en toebehoren uiteraard ook de drank kan 
worden geleverd onder het motto dat wat niet gebruikt is na afloop kan worden 
teruggegeven. Wij kunnen u deze slijterij alleen maar aanbevelen. Onze ervaringen 
met betrokkene zijn in ieder geval positief. 
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SPEELTUINNIEUWS 
 
In oktober heeft de Gemeente een bezoek aan de speeltuin gebracht en daarbij zijn 
een aantal punten aan de orde geweest die moeten leiden tot een nog veiligere 
speeltuin voor de kinderen uit de buurt. 
De Gemeente stelde voor om de speeltuinpoortjes te verwijderen, maar daar zijn wij 
geen voorstander van. De speeltuin ligt niet in een direct zichtveld van omwonenden 
en dat zou alleen maar leiden tot extra overlast voor de omwonenden. De Gemeente 
wil dan ook de poortjes opnieuw in het beton gieten en de sloten te vervangen.  
In de grote speeltuin is inmiddels het zand rondom de draaimolen aangeharkt en dit 
zal net zoals het zand in de zandbak een taak van de buurtvereniging blijven. De 
Gemeente zal deze winter het zand in de zandbak gaan vervangen. 
De leibomen zijn al een paar jaar niet meer gesnoeid en de Gemeente zal dit deze 
winter gaan verzorgen.  
Verder zal Kompan de schommel gaan repareren,  
De Gemeente vervangt bij de ingang de gevaarlijke platen door rubber tegels.  
 

Onze wens om een fietsenstalling met bv twee beugels voor de speeltuin te realiseren 
wordt bekeken. Op de oude plek is die onhandig omdat die te ver van de poort ligt.  
De Gemeente gaat dit nader bekijken. 
 Het nieuwe vierkante klauterrek werd op scheuren onderzocht maar werd voor OK 
bevonden. 
 

Kleine Speeltuin (trapveldje). De gleuven die nog altijd resteren na de werkzaam-
heden door de BAM zijn nog is in ogenschouw genomen. De Buitendienst zal deze 
gaan opvullen. Het trapwandje is afgekeurd vanwege scherpe randen aan de 
bovenkant. Wij dienen de nagelplaten te verwijderen en de bevestiging vervangen 
door schroeven. Dit is met de ons beschikbare middelen niet gelukt. Er zal 
professioneler materiaal moeten 
komen om door het hout te kunnen 
boren. Wij zoeken een timmerman 
die over de juiste apparatuur 
beschikt. 
Ook de kleine speeltuin zou het 
infobord krijgen zoals de andere 
speeltuinen in de gemeente.  
 

Het overtollige grind van het 
fietspad in het tussenstuk 
Destijnstraat en Satoniuspad was 
gevaarlijk vooral voor fietsende 
kinderen. De Gemeente heeft dit 
inmiddels met een veegwagen 
verwijderd. 
 

U ziet maar weer eens dat de 
speeltuincommissie en het bestuur 
er alles aan doen  om de veiligheid 
van de speeltuin te bevorderen. 
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VERKEERSCOMMISSIE 
 
Het is even stil , maar daar bedoelen we natuurlijk niet mee de auto’s die als 
sluipverkeer nog steeds veel te hard door de buurt rijden. Inmiddels is de Gemeente 
gestart met de metingen en hadden wij verwacht dat dit op meerdere plaatsen zou 
gebeuren. Helaas is de betrokken medewerker bij de Gemeente al een tijdje ziek en 
daardoor zijn een aantal zaken nog niet verwerkt. Dat is mede ook de oorzaak dat 
het gesprek over de verkeersoverlast niet in januari kon plaatsvinden.  
 
De verkeerscommissie is het er nog steeds niet mee eens dat de Gemeente een 
gemiddelde snelheid van 45 km in onze buurt acceptabel vindt. Wij zullen ons 
hiertegen blijven verzetten.  
Onze buurt is niet zoals de Heerlerweg een weg die als doorgaande weg bestempeld 
wordt en indien de Gemeente onze wijk als 30-km gebied bestempelt, dan dient dit 
ook worden gerespecteerd. Vooral ‘s morgens rond 8 uur en later op de dag tussen 
17 en 18 uur gaat de racebaan open en wij horen van veel bewoners in de 
Grachtstraat dat er zelfs ‘s nachts veel overlast is van auto’s die extra geluid 
produceren.    
In het verlengde van de verkeersoverlast speelt dus ook de geluidsoverlast mee en 
maken wij dankbaar gebruik van een extern initiatief om de geluidsoverlast van de 
beide autowegen te kunnen aanpakken. Wij hebben deze initiatiefgroep laten weten 
dat Kundesj Heem dit initiatief ondersteunt voor een adequate geluidsbescherming 

met hoge prioriteit voor 
Voerendaal. De Gemeente heeft 
ingezet op recreatie en toerisme. 
Ondernemers omarmen IBA, maar 
wat ervaar je als fietser of 
wandelaar in Voerendaal als je 
omarmd wordt door 2 autowegen 
met veel geluidsoverlast. Jaren 
geleden heeft de buurtvereniging 
al eens actie gevoerd voor een 
natuurlijke geluidswal langs de 
autoweg, maar helaas heeft dat 
indertijd  niet tot succes geleid. 
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WHATSAPP BUURTPREVENTIE 
 
Verleden jaar nog schreven wij in het eerste Infoblad van het nieuwe jaar dat we druk 
doende waren met het afronden van de ontwikkelingen omtrent de Buurtpreventieapp 
en nu zijn we al zover dat er een 90-tal buurtgenoten zich hebben aangemeld. 
 
Dit aantal zou zeker hoger zijn als wij geen regels hadden opgesteld over het gebruik 
van deze buurtpreventieapp en wij zonder een ondertekend aanmeldingsformulier 
buurtgenoten weigeren om toe te treden. We hebben de afgelopen maanden diverse 
keren een “nee” moeten verkopen omdat de verplichte aanmelding niet werd 
aangeleverd. 
 
Ook met de wijkagente worden zaken afgestemd en gelukkig kunnen wij vaststellen 
dat we de buurtpreventieapp slechts minimaal moesten inschakelen. In andere delen 
van Voerendaal is dat helaas anders geweest.  
 
Het streelt de buurtvereniging dat de Gemeente aanvragers voor informatie naar ons 
doorstuurt als men in hun buurt ook buurtpreventie wil opstarten. Daaruit blijkt alleen 
maar dat Baneblokske en Kundesj Heem een goede onderbouwing hebben 
geschapen alvorens we na 2 jaar voorbereiding gestart zijn met dit fenomeen. 
 
Mocht u zich ook nog willen aanmelden om lid te worden van de buurtpreventieapp 
en u beschikt niet meer over de toelichting, het reglement en het antwoordformulier, 
dan is een korte notitie naar info@kundesjheem.nl voldoende om deze te verkrijgen.    
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ZWERFVUIL 
 

Ook in 2017 zal de Gemeente weer het project Buurt 
Schoon ondersteunen en zal de buurtvereniging 
weer op gerelde tijden zwerfvuil in de buurt gaan 
inzamelen. 
Inmiddels heeft Ans Trepels laten weten dat zij bereid 
is ook zo nu en dan een rondje door de buurt en het 
Cortenbacherveld te maken om het daar 
achtergelaten zwerfvuil in te zamelen. 
 
Langs de beek valt de overlast best mee, maar dat 
komt ook doordat de Gemeente maandelijks een 
medewerker door de buurt laat lopen om dit in te 

zamelen. Op de wandelweg naar Terworm en Cortenbach wordt de zwerfvuil-overlast 
al wat groter, maar dat heeft ook te maken met de weersomstandigheden. Helaas 
constateren wij dat er weer veel bierblikjes in de buurt van de brug over de autoweg 
bij Terworm worden achtergelaten. Wat ons echter het meest stoort zijn de tissues en 
menselijke uitwerpselen die daar langs de wandelweg worden achtergelaten. 
 
Overigens hebben wij ook geconstateerd dat er steeds meer hondenpoepzakjes 
worden weggegooid langs de beek en ook aan de overkant van de beek. Je zou bijna 
gaan denken dat iemand dit bewust doet, want vaak liggen deze zakjes op nog geen 
10 meter van de afvalbakken van de Gemeente. Wij ontvingen al reacties van 
buurtgenoten om aangifte te doen tegen deze dwarsliggers, maar dat gaat ons net te 
ver.   
 
Wij kiezen meer voor de methode om een compliment te maken aan een groot aantal 
onbekende buurtgenoten die WEL de moeite nemen om de uitwerpselen van hun 
hond in de poepzakjes (nota bene GRATIS verkrijgbaar bij de Plus) op te rapen en in 
de afvalbak van de Gemeente te deponeren. 
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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 ook een aantal 
attributen,die wij gratis aan onze leden ter 
beschikking stellen. 
 
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 
 
diverse ooievaars gratis 
Te reserveren bij Jan Muris, tel. 045-5751350 

Op onze site www.kundesjheem.nl kunt u een foto van de in ons bezit zijnde 
ooievaars bekijken.  
 
 
Abraham/Sara: gratis 
feestverlichting € 10 per streng van 25 meter 
partytenten   € 25 per stuk (8 bij 3 meter of 6 bij 3 meter) 
Voor meer informatie kunt u hiervoor terecht bij Jan Muris, tel. 045-5751350. 

Mocht laatstgenoemde niet bereikbaar zijn, neem dan contact op met het secretariaat. 
 
 

  

http://www.kundesjheem.nl/
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POSITIEVE GEZONDHEID IN VOERENDAAL 
 
In 2017 zal Voerendaal in het teken komen te staan van positieve gezondheid. Dit is 
een nieuw concept van gezondheid dat is ontwikkeld door Nederlandse arts-
onderzoeker Machteld Huber.  
Waar de oude definitie van gezondheid vooral uitging van de afwezigheid van ziekte 
en gebreken, gaat dit nieuwe begrip vooral uit dat de eigen kracht van mensen 
centraal staat en waarbij mensen zelf de regie voeren over hoe ze zich voelen.  
 

Gezondheid gaat veel verder dan alleen lichamelijke en geestelijke gesteldheid. 
Ook mate van participeren in de maatschappij, je kwaliteit van leven en hoe je 
dagelijks je ‘ding kunt doen’ is van invloed op hoe je je voelt en hoe je in het leven 
staat. Zes pijlers vormen samen je positieve gezondheid waar je zelf aan kunt 
werken.  
 

De Gemeente Voerendaal wil in 2017 extra aandacht vestigen op positieve 
gezondheid onder de noemer Hart voor Voerendaal. Hierbij willen we vooral 
benadrukken dat er al ontzettend veel mogelijkheden zijn in onze gemeente om 
positief gezond te zijn! Bestaande activiteiten worden dan ook georganiseerd in het 
kader van positieve gezondheid. Voor verenigingen is positieve gezondheid een 
mooi uitgangspunt: niet alleen een gezonde kantine of sporten horen hierbij maar 
juist ook de sociale contacten, betrokkenheid en genieten. Allemaal aspecten die 
horen bij het verenigingsleven. Vooral de buurtverenigingen kunnen hier een rol in 
vervullen. 
 

Meer volgt in de loop van 2017 
 
 

WANDELING 
 
Op zondag 5 maart a.s. 
organiseren wij wandeling 
met een speciaal tintje. 
We willen om 10.07 uur 
vertrekken met de trein 
vanaf station Voerendaal 
naar station Schin op Geul. 
Wij wandelen daarna langs 
de Geul richting Valkenburg om bij het Koetshuis te genieten van een kop koffie met 
een stuk vla. De kinderen kunnen dan gebruik maken van de speeltuin bij het 
Koetshuis. 
We wandelen daarna terug naar station Schin op Geul om weer met de trein terug te 
keren naar Voerendaal Bij café ff Angesj kunnen de deelnemers nog genieten van 
een kop soep met een broodje en een consumptie. 
Wij verwachten dat deze activiteit rond 14.30 tot 15.00 uur zal zijn beëindigd. 
Wij informeren u uitgebreid via een aparte flyer, waarbij tevens het aanmeldings-
formulier is gevoegd. 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0h6GjjprSAhUD2xoKHWpdD0YQjRwIBw&url=https://www.leefjepensioen.nl/blogoverzicht/blog-detail/wandelen-in-brabant-handige-tips-voor-de-mooiste-wandelroutes/241&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNFJGkSZ_CMVSMYrOyzqwxVvsbVXQA&ust=1487523281646934
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TAAKVERDELING 
 

Jan Keulers Lippestraat 15 5752966 
Bestuurslid Ontvangst Sinterklaas 
 

Wiel Meurs Lijndenplein 4 5752679 
Secretaris Algemene Ledenvergadering, infoblad, Grote clubactie, 

zwerfvuil, Maren Weiden, verkeers-commissie, 
Buurtpreventie, Griekse avond, NL-doet 

 

Jan Muris Desteijnstraat 4 5751350 
Voorzitter Wandelingen, ontvangst paashaas, Ooievaars, opbouw 

kerststal, Maren Weiden, materiaalverhuur, 
Speeltuincommissie 

 

Phill Muijs Lippestraat 3 5750456  
Penningmeester Infoblad, advertenties 
 

Al Sevaerts Cartilsstraat 6 5752370 
Bestuurslid Maren Weiden, gemeentelijke overleggen, bezorgen 

infoblad en flyers, Speeltuincommissie 
 
Sandy Swieringa Lippestraat 8 5491083 
Asp. Bestuurslid Sinterklaas, bezorgen infoblad en flyers, bezoek pretpark 
 

Ans Trepels Florinstraat 18 06-33795394 
Bestuurslid Website, zwerfvuil, wandelingen 
 

Esther Vankan Desteijnstraat 10a 5754062 
Bestuurslid Attentie nieuwe bewoners, Communie, bezorgen infoblad 

en flyers 
 

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

Bezorging infoblad en flyers: Jeroen van Gessel, John Vankan 
 

Filmbezoek: Jeroen van Gessel 
 

Kerstboomverbranden: Jeroen van Gessel, Roger Veldman 
 

Commissie Maren Weiden: Hetty van de Burg, Marcel Corbey, Charles 

Hoeberichts, Leon Kleijnen, Annet Veldman 
 

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

Alhamid 
 

Verkeerscommissie: Math Boesten, Charles Hoeberichts, Marco Molenaar, Henk 

Muijs, Tineke Reijnders, Mark Ritzen 
 

Website: Robert Nijboer



 

  



 

 


