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VAN DE REDACTIE  
 

De zomermaanden weer zijn begonnen en ook 
hebben we al een aantal keren van de zon kunnen 
genieten zonder dat we verre reizen moeten 
maken. Overigens is dat begin juni zeker het 
geval geweest, want zo hoorden we dat iemand 
op vakantie naar Kreta was geweest, de 
temperatuur daar begin 20 graden was geweest 
en ze 3 dagen regen hebben gehad. Op dat 
moment scoorden wij in dezelfde periode 
temperaturen van boven de 30 graden. Alleen de 
eerste Pinkpop dag was weer ouderwets, want op 
deze dag daalden weer een aantal fikse 
regenbuien neer over onze contreien.  

 
Voor de ene buurtgenoot een voordeel en voor de ander een minder leuke ervaringen, 
maar bij deze zomerse dagen ruik je in de hele buurt weer  de geuren van het braden 
van vlees op de BBQ. Desondanks mogen wij ons gelukkig prijzen in deze buurt te 
wonen, want zelden hoor je klachten van buurtbewoners dat zij zich storen aan 
rookoverlast of geluidsoverlast. Laten we met zijn allen trachten dit begrip voor 
elkander te behouden. 
 
Er zijn weer een aantal nieuwtjes te melden over Maren Weiden en de speeltuin, die 
momenteel toch duidelijk in de belangstelling staan.  
In dit Infoblad kijken we even kort terug op de afgelopen activiteiten en vooral vooruit 
naar de activiteiten die we na de zomervakanties weer op het programma hebben 
staan.   
 
We hebben net de collecte van het Oranjefonds achter de rug en kunnen terugkijken 
op veel positieve reacties. Het financiële resultaat is pas in juli bekend, maar veel 
buurtgenoten hebben onze rondgang gewaardeerd. 
 
Natuurlijk kijken we in dit Infoblad nog even terug op een aantal activiteiten, die beslist 
weer de moeite waard waren, want het uitstapje naar Bobbejaanland en de ontvangst 
van de Paashaas konden weer op een leuke opkomst rekenen..  
 
Het zomerprogramma van de buurtvereniging is in het algemeen rustig, omdat veel  
buurtgenoten bezig zijn met de voorbereidingen van hun (school)vakantie en er 
meestal weinig animo is voor onze activiteiten, Daarnaast zijn we betrokken bij de 
organisatie van het Zomerfestival. Overigens merken we ook duidelijk dat veel oudere 
buurtgenoten nog snel even een paar weekjes gaan genieten van een vakantie 
alvorens de drukke weekenden op de autowegen van start gaan.  
 
Wij wensen u allen een leuke vakantieperiode toe en als u niet op reis gaat, hopen 
we dat u de komende weken in ieder geval, thuis, een aantal leuke en vooral zonnige 
dagen kunt beleven.  
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VAN DE VOORZITTER  
 
 

Afgelopen maand stond als activiteit, een bezoek aan 
Bobbejaanland op de agenda. 
De weersvooruitzichten waren in eerste instantie niet 
gunstig, maar op de dag zelf bleek dat alle 
voorspellingen niet uit zijn gekomen. We hebben 
kunnen genieten van een prachtige zomerse dag. Ook 
als je kijkt naar de voorspellingen voor Hemelvaarts-
dag. Een week van tevoren waren deze ook niet 
rooskleurig, maar op de dag zelf hebben de 
communicanten een prachtige dag gehad. 
Gelukkig zijn dat altijd voorspellingen en de meteo-
rologen spreken dan ook altijd van verwachtingen. Het 
schijnt dat de voorspellers van het KNMI, die dagelijks 

naar radarbeelden zitten te turen, nog regelmatig een radartraining krijgen om nog 
eens alle kennis over de radar op te frissen en zo de vals radarecho’s van de echte 
te onderscheiden en bepaalde weerfenomenen te herkennen. 
De buienradar is daarom een handig instrument en niet meer dan dat. 
 
Over een maand begint de zomervakantie en kunnen de meeste onder ons weer gaan 
genieten van een welverdiende vakantie. Wij als bestuur hebben nog een paar 
activiteiten op het programma staan, o.a. het collecteren voor het oranjefonds. 
In de flyer, die u heeft ontvangen, staat waarom wij onze medewerking hieraan 
verlenen. Het Oranjefonds ondersteunt ons financieel bij enkele projecten. Hierbij 
moet men denken aan het onderhoud en eventuele aanpassingen van de speeltuin 
en voor het onderhoud en uitbreiding van de beleefweide Marenweide. Ook kunnen 
wij dankzij de ondersteuning van het Oranjefonds een gratis ontbijtsessie organiseren 
voor de oudere bewoners binnen onze buurt. Daarom hebben wij als bestuur besloten 
om onze medewerking te verlenen aan deze collecte. 
 
Tot slot wil ik u, namens het bestuur van Kundesj Heem, een welverdiende vakantie 
toe wensen. 
 
Uw voorzitter, 
 
Jan Muris    
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 
 

Juni 18 zondag Music meets art Cortenbach 
Juni 23 vrijdag Entente Florale Maren Weiden 
Juni 25 zondag Kluisfeest Valkenburg 
Juli 16 zondag ZLF schuttersfeest St. Sebastianus 
Augustus 14 maandag Bestuursvergadering 
September 16 zaterdag Start Grote Club Aktie 
September 23 zaterdag Nationale Burendag  
September  25 maandag Bestuursvergadering 
November 6 maandag Bestuursvergadering  
December 3 zondag Ontvangst Sinterklaas 
December 9 zaterdag Opbouw Kerststal 
December  Filmbezoek 
 

 

 

 
           Hogeweg 22  6367 BD  VOERENDAAL Tel. 5751218 
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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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BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
▪ De afgelopen weken hebben wij helaas bericht ontvangen dat de moeder van ons 

bestuurslid Esther Vankan is overleden en kort daarna de vader van 
penningmeester Phill Muijs.  

▪ Op Hemelvaartsdag mochten wij in onze buurt 2 communicantjes begroeten. 
Thimo Hensgens en Sophie Hoeberichts. Zij hebben hun attentie namens de 
buurtvereniging in ontvangst mogen nemen. 

▪ Twee van onze grote adverteerders hebben ons laten weten dat zij hun 
advertentie in ons Infoblad graag in kleur willen plaatsen tegen meerkosten. Wij 
danken de Coza en de Plus voor deze aanpassing. 

▪ Wij hebben diverse reacties ontvangen van mensen dat zij bij de Rabo Club Kas 
Campagne op ons zouden stemmen. Vlak voor het vastleggen van dit Infoblad 
ontvingen wij de melding dat wij een bedrag ad €  305,- in ontvangst mogen 
nemen. Het bestuur dankt allen alvast van harte voor het uitbrengen van een stem 
op de buurtvereniging. 

▪ In Voerendaal NU heeft een bijzonder leuk artikel gestaan over het wel en wee 
van de buurtvereniging. Redacteur Dick Gebuys heeft dit artikel geschreven na 
een interview met onze bestuursleden Al Sevaerts, Jan Muris en Wiel Meurs. 

▪ Van een aantal buurtgenoten hebben wij een opmerking ontvangen dat zij het als 
storend ervaren dat niet alleen de invalswegen, maar ook de  gewone straten vol 
met reclameborden staan. Men heeft niet direct iets tegen de reclameborden, 
maar ze staan vaak schots en scheef of het evenement is reeds voorbij. Wij 
hebben dit bij de Gemeente aangekaart. 

▪ De financiële afwikkeling van de ontvangst van de Paashaas en het bezoek aan 
Bobbejaanland is binnen het vastgestelde budget gebleven. 

▪ Er zijn diverse keren auto’s gesignaleerd die na zonsondergang door het 
Cortenbacherveld reden. Wij hebben hierover contact gehad met hoeve 
Cortenbach en toen ook zij ditzelfde hadden gesignaleerd, hebben wij dit 
voorgelegd aan de wijkagente. 

▪ Er was enige ruis ontstaan wanneer een buurtbewoner als gezin of alleenstaande 
de contributie moet betalen. Het huishoudelijk reglement is hierin duidelijk: de 
contributie wordt jaarlijks vastgesteld per huisadres. Als op een huisadres slechts 
één persoon woonachtig is bedraagt de contributie de helft van de 
gezinscontributie. 
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Na lang wikken en wegen was het bestuur eruit en werd er besloten om naar  
Bobbejaanland te gaan. Op 6 mei was het zover. De zon zette zijn beste beentje voort 
en een prachtige dag lag in het verschiet. Met een volle Lindetours bus werd koers 
gezet richting Lichtaart in België, alwaar we rond 11 uur aankwamen. 
Hoewel Bobbejaanland met zijn 30 hectare oppervlak vele malen groter is dan 
bijvoorbeeld de Valkenier, is het bijna net zo overzichtelijk gesitueerd rondom een 
grote waterpartij. Omdat het park desondanks toch redelijk compact is en met geringe 
loopafstanden is het ook ideaal voor de oudere kinderen om het alleen te verkennen. 
Met zijn vele achtbanen, wildwaterbanen en andere attracties is er in Bobbejaanland 
genoeg te beleven voor jong en oud.  
Er werd met volle teugen genoten. De natte kleren na de waterattracties droogden 
gelukkig snel in het zonnetje. Koffie was wel wat lastig te vinden, maar uiteindelijk 
lukte dat ook nog. Er was zoveel te doen dat we tegen sluitingstijd nog niet overal in 
geweest waren. Dit grijpen we dan ook graag aan om nog eens op eigen gelegenheid 
terug te komen (‘terugkom-tickets’!). 
Rond 18:30u werden we weer in os sjunne Kunder afgeleverd. We kunnen terugkijken 
op een bijzonder geslaagde dag. 
 
 
 

    
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjatsjD6prUAhXBL1AKHdTAB-MQjRwIBw&url=http://www.bobbejaanland.be/&psig=AFQjCNGtM7Na1tVkBZiqV2Navg-MhKT60Q&ust=1496344160886993


8 

ZOMERFESTIVAL 
 
Inmiddels is het Zomerfestival ten einde en ofschoon in de aankondigingen de 
buurtvereniging niet werd genoemd, hebben wij wel degelijk onze medewerking 
verleend aan dit gebeuren. 
 
Maanden geleden werden wij al door Vebego BV benaderd of wij ook dit jaar weer 
het verkeersgebeuren buiten de kasteeltuinen wilden coördineren. Gezien onze 
relatie met Vebego en hoeve Cortenbach hebben wij meteen ja gezegd. Veel door 
ons aangedragen suggesties zijn door de organisatie in de voorbereidingen 
overgenomen.  
Helaas zagen wij geen mogelijkheid om een aantal gecertificeerde verkeersregelaars 
aan te dragen. Wij hebben diverse mogelijkheden onderzocht, maar er waren op die 
dag gewoon teveel evenementen tegelijk in Voerendaal, waar verkeersregelaars 
moesten aantreden. Denk aan de processie, open dag Lindelaufer Gewande enz. 
Vebego heeft daar echter niet moeilijk over gedaan en de benodigde mankracht 
extern ingehuurd. 
Bij veel organisatorische elementen was improviseren gewenst, want kort voor het 
evenement werd ons nog gevraagd om de benodigde dranghekken bij de Gemeente 
te regelen. Natuurlijk lukte dat. 
 
Op de zaterdag voorafgaande aan het evenement hebben wij de noodzakelijke 
parkeervoorzieningen getroffen en hebben wij in overleg met Truus Petit nog een 
aantal wijzigingen aangebracht. 
 
De zondag was gezellig druk en door het afwisselende programma op het 
evenemententerrein was het parkeergebeuren goed te realiseren. Van de > 1200 
bezoekers kwam een groot gedeelte op de fiets en misschien moeten we bij een 
volgende gelegenheid een aparte fietsenstalling aanleggen.  
In ieder geval hebben wij dankzij onze inzet (die overigens pro deo was) een bijdragen 
kunnen leveren aan de opbrengsten, die uiteindelijk bestemd waren voor de Stichting 
Radar en de Muziekvereniging Voerendaal. 
 
Los van onze medewerking bij het Zomerfestival, hebben wij ook nog een aantal 
dagen meegeholpen bij de interne activiteiten van Vebego.    
Op de woensdagmiddag hebben wij het parkeren geregeld voor een 90-tal 
directeuren van de Vebego onderdelen. Om 22.00 uur hebben wij deze heren en 
dames te voet naar motel Van der Valk begeleid en hun op donderdagochtend om 
07:30 uur aldaar weer opgehaald. 
Op de vrijdag regelden wij het parkeren tijdens de introductiedag voor nieuwe 
medewerkers en tenslotte waren wij present op de maandag bij de dag van de 
Vebego Foundation.  
 
Ofschoon hier voor de medewerkers en de buurtvereniging geen financieel voordeel 
aan verbonden was, zijn we toch verheugd dat we deze klus hebben geklaard  en dat 

wij veel complimenten mochten ontvangen over onze inzet. 
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CONTRIBUTIES 2017 
 

Helaas hebben nog niet alle leden hun contributie van 2017 voldaan.  
Uw betaling kunt u storten 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) willen 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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KLUISFEEST DE SJAASBERG 
 
In eerste instantie hadden wij deze activiteit bij de Kluis in Valkenburg in ons 
programma willen opnemen, maar juist nu zijn deze diverse activiteiten aan de gang, 
waardoor we dit organisatorisch niet rond krijgen. Wij willen daarom volstaan met een 
vermelding in dit Infoblad. 
De Kluis op de Sjaasberg kunt u bereiken via Klimmen-Walem of vanuit Valkenburg 
vanaf Kasteel Oost. Bij dat laatste moet u wel de Sjaasberg te voet beklimmen een 
niet geringe stijging, maar daar zit op deze dag juist de charme van het bezoek aan 
dit kluisfeest; beslist een aanrader. 
De Sjaasbergergank zal in 2017 voornamelijk in het teken staan van de inzegening 
van een sculptuur, door kunstenaar Peter Meurders, uit één flinke boomstam 
gezaagd. Deze sculptuur staat hier ter gedachtenis aan de kluizenaars die van 1688 
tot 1930 hier hebben gewoond en hier de rust en stilte vonden, die zij zochten. Tevens 
markeert deze sculptuur het nieuwe uitzichtpunt. Vanaf deze plek heeft men een 
schitterend uitzicht over het Geuldal en bij helder weer ver daarbuiten. 
Vanaf buurtschap Walem, trekken de deelnemers op zondag 26 juni om circa 09.30 
uur in bedevaartstocht naar de Sjaasberg. Daar aangekomen begeven de 
deelnemers zich als eerste naar dit nieuwe uitzichtpunt. Pastoor Frans Mol zal de 
sculptuur inzegenen. Aansluitend gaan de deelnemers naar de 'Groene Kathedraal' 
om tegen 10.00 uur met de dialect mis te starten. De schutterij Jonge & Oude Nobele, 
Valkenburg verzorgt wederom de ere wacht rondom het altaar. 
Na de H. Mis is er natuurlijk de kermis met voldoende koffie, vlaai, bier of fris.  
Zolang de voorraad strekt, kunnen de deelnemers ook van spek en ei genieten.  
De leden van de buurtvereniging Walem gaan de deelnemers op deze dag weer op 
de wenken bedienen. Het rad van avontuur zal weer volop draaien om de prijzen, 
door de Valkenburgse middenstand beschikbaar gesteld, te verloten.  
Het geheel zal opgevrolijkt worden met muziek van het inmiddels ook in de regio 
bekend orkest 'Ohne Gewähr'. De kraampjes rondom de kermis zullen de deelnemers 
dit jaar extra veel kijk plezier bieden. Voor de kinderen is er weer het springkussen 
aanwezig en kunnen er oud Hollandse spellen gespeeld worden. 
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LEDENBESTAND  
 
Ofschoon er weinig wijzigingen in de buurt hebben 
plaatsgevonden, mogen we toch weer een paar 
nieuwe aanmeldingen als lid van de 
buurtvereniging begroeten. 
 
Als nieuw lid mochten wij inschrijven: 
 
familie Van Houtem-Hofman - Desteijnstraat 33 
de heer Hub Sijben - Desteijnstraat 11 
 
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. 

mailto:info@kundesjheem.nl
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MAG JE HOND MEE IN EEN RESTAURANT 
 

Eens een geheel wat ander vakantie 
onderwerp als gebruikelijk. 
Uw hond mee naar een restaurant.  
Laten we even beginnen met de 
wetgeving. Die is eigenlijk duidelijk en 
voor 99% hetzelfde in Nederland en 
België.  
De eigenaar van een restaurant kan 
dit zelf beslissen. Dus als de eigenaar 
liever geen honden in zijn restaurant 
wil en dat ook duidelijk maakt, dan kan 
je hond niet mee. Als de eigenaar het 
wel toelaat, dan mag je hond mee 

binnen, maar niet in de keuken. Als honden van de restauranteigenaar wel binnen 
mogen is er bij dit alles wel nog een belangrijke voorwaarde: Je geliefde hond mag 
geen gevaar vormen voor verontreiniging. Dus hij moet goede tafelmanieren hebben 
en mag andere gasten niet storen. Dus: Niet mee aan tafel zitten, op je schoot kruipen 
of mee-eten, maar rustig onder tafel wachten tot jij klaar bent. 
 
Voor- en tegenstanders 
Je hebt dus voor- en tegenstanders. En ikzelf behoor tot beide groepen. Eerlijk 
gezegd heb ik zelden een hond meegenomen naar een restaurant. Behalve als je na 
een wandeling ergens stopt om bijvoorbeeld snel iets te eten. Maar dan was het bijna 
altijd op het terras en niet echt in een restaurant. Ik heb er in principe niets op tegen, 
maar ik snap wel dat er mensen zijn die het minder hygiënisch vinden als er onder de 
helft van de tafels in het restaurant een hond ligt te wachten. (En dit is dan het ideale 
scenario, want we weten allemaal dat onze fifi’s niet altijd rustig blijven wachten.) 
Natuurlijk is het ook een verschil of je het hebt over een Maltezer of een Bordeauxdog.  
 
Tips als je met je hond op restaurant wil gaan: 
Denk na of je jezelf en je hond er een plezier mee doet.   
Vraag op voorhand bij het reserveren of je je hond wel 
mee mag nemen. Mogelijk zijn er toch omstandigheden 
waardoor het toch niet zo wenselijk is (bijv. al een aantal 
andere reserveringen met honden). Zo voorkom je 
teleurstellingen.  
Vraag bij de reservering een plekje in een hoek of buiten 
- Zo kan je hond lekker liggen zonder anderen te storen 
of het personeel in de weg te liggen. 
Laat je hond goed uit van te voren, klinkt logisch, maar 
toch. Zwemmen of lekker modderen daarbij is natuurlijk 
niet zo handig. Een hond die lekker moe is, zal ook 
rustiger gaan liggen. 
Zorg dat je hond van tevoren gegeten en gedronken 
heeft.  Zo voorkom je bedelgedrag of onrust. In de 
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meeste restaurants hebben ze meestal wel een bakje water voor je hond, maar zelf 
een meenemen is altijd safe. Mocht je ’s zomers buiten in de zon zitten, dan moet 
vers drinkwater natuurlijk niet vergeten worden. 
-Zorg dat je hond altijd aangelijnd is. Ook al weet je zelf zeker dat je hond zal blijven 
liggen, hou ook rekening met andere mensen, zij weten dit niet en kunnen mogelijk 
angstig zijn voor honden. 
  
Goed begin is het halve werk - Voordat je 
je hond voor de eerste keer meeneemt 
kan je eerst een keertje kort oefenen, 
drink dan bijv. alleen een kopje koffie in 
een restaurant en kijk of het goed gaat. 
Zo raakt de hond een beetje vertrouwd 
met de omgeving, de drukte en de geur 
van eten enz. Je kan ook het kussen of 
deken van de hond mee nemen, zo is 
duidelijk waar de hond moet liggen en 
ook dit is vertrouwd. 
Zorg dat je alles netjes achterlaat 
- Voorkom modderpoten en mochten er 
ongelukjes gebeuren, ruim het netjes op 
en zorg dat anderen er geen of zo min 
mogelijk last van hebben. Zorg ook dat je 
iets bij je hebt om snel wat op te kunnen 
ruimen, zoals een vaatdoekje, 
(poep)zakje of papieren zakdoekjes, dan 
kun je snel handelen mocht er een 
ongelukje of zo gebeuren. 
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MARENWEIDE ENTENTE FLORALE 
 

De ontwikkelingen omtrent Entente 
Florale zijn in volle gang en een 
bezoek van de jury is op 23 juni 
gepland. Een strikt draaiboek , want de 
jury gaat op een aantal plaatsen in de 
Gemeente kijken, zoals in de 
beweegtuin Het Brook, de mijn-
werkershuisjes op het Laurentiusplein, 
landgoed Kasteel Puth, Maren 
Weiden, de Kunradersteengroeve, de 
kalkoven in Winthagen, de Kunderberg 
om te eindigen op kasteel Cortenbach. 
En dat alles in een paar uurtjes, 
waarvan een groot gedeelte per fiets. 
Op 13 juni is de generale repetitie en 
komt een delegatie van de Gemeente 
Maren Weiden bekijken.  
Wij hebben daarom de afgelopen 
weken niet al teveel aan het terrein 
gedaan, omdat we niet weten waar de 
voorkeur van de Gemeente naar uit 
gaat. Moet het gras kort, of juist lang 
zijn en zo zijn er meer vraagtekens bij 

bepaalde zaken. 
 
 
Bij de jurering wordt met 
name gekeken naar de 
participatie tussen 
Gemeente en in ons geval de 
buurtvereniging bij de 
opstart, de ontwikkeling van 
het terrein en de voortgang 
daarna. Wij kunnen daar 
alleen maar positief over 
oordelen, want wij hebben 
regelmatig overleg over 
Maren Weiden met de 
Gemeente en de meeste 
verzoeken van onze kant 
worden meestal ook 
ingewilligd mits ze haalbaar 
zijn. 
 
 



18 

 

 
 
De bijenhuisjes zijn geplaatst en inmiddels zijn er 3 bijenvolken actief. Wellicht dat de 
komende weken dit aantal wordt uitgebreid naar 5 volken. De nieuwe “etages” zijn in  
ieder geval door imker Klander reeds in de huisjes aangebracht. Helaas heeft de 
Gemeente negatief gereageerd op ons voorstel om een aantal blokken van 
Kunradersteen onder de balken te plaatsen. 
 
We zijn benieuwd hoe de fruitbomen zich de komende maanden gaan ontwikkelen 
en of niet teveel schade is aangericht door de plotselinge vorstperiode van een paar 
maanden geleden. 
 
De laatste tijd zien we dat steeds vaker groepjes mensen de beleefweide bezoeken 
tijdens hun wandelingetje en kinderen komen, zeker met dit mooie weer, graag 
picknicken. Uiteindelijk is het daar allemaal om begonnen.   
 

Inmiddels heeft Annet weer de eerste 
drankjes van dit jaar van Maren Weiden op 
de fles.  
 
Tenslotte kunnen wij u melden dat Annet 
een facebookpagina heeft aangemaakt 
waar wetenswaardigheden over de beleef-
weide terecht kunnen. U vindt deze pagina 
op facebook onder de naam Marenweiden 
Kunrade.  
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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/


21 

 

  



22 

ONTVANGST PAASHAAS 
 

Paaszondag is meestal de opening van 
de speeltuin en de ontvangst van de 
paashaas. 
Omdat de weersomstandigheden dit 
jaar het mogelijk maakten en Pasen wat 
laat in het jaar viel, hadden we de 
speeltuin toch al een aantal dagen 
eerder opengemaakt. 
 
De weersvoorspellingen waren echter 
voor de Paaszondag echter niet al te 
florissant en voor alle zekerheid hadden 
wij het Kunderhoes gereserveerd als 
het onverhoopt zou gaan regenen. 
Op zaterdag werd tijdens het versieren 
van de speeltuin al besloten om voor de 
speeltuin te kiezen, hetgeen achteraf 
een goede beslissing bleek te zijn 
geweest. 
Door gebruik te maken van de huidige 
communicatiemiddelen kunnen dit soort 
besluiten vaak tot het laatste moment 
worden uitgesteld.   
 

Ook dit jaar kon de ontvangst van de Paashaas weer rekenen op een opkomst van 
een 50-tal kinderen. Opvallend was dat ook veel opa’s en oma’s hun kinderen en 
kleinkinderen begeleidden, waardoor er toch al gauw een 150 bezoekers aanwezig 
waren. 
Dat we een uurtje eerder gestart waren met deze activiteit, in verband met de Amstel 
Gold Race, bleek geen bezwaar.  
 
Traditioneel had de buurtvereniging weer gezorgd voor een kopje koffie met een stuk 
vlaai voor de volwassenen en voor de kinderen chocomel of fris met een plakje cake. 
 
De paashaas had voor ieder kind 2 paaseieren in de speeltuin verstopt en als de 
kinderen deze gevonden hadden, mochten ze bij de Paashaas nog een leuke 
paasattentie in ontvangst nemen. 
Ook konden de kinderen met de paashaas op de foto. Dit levert altijd leuke taferelen 
op, want meestal moeten de kinderen toch even de eerste schroom overwinnen. 
 
Natuurlijk beleefde de ballonnenclown weer een paar drukke uurtjes om voor de 
kinderen een ballonnenfiguur te maken als extraatje voor deze Paaszondag.   
 
Wij danken de Paashaas en ballonnenclown van harte dat zij mede door hun optreden 
deze activiteit weer tot een geslaagde dag hebben gemaakt.  
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In de week van 6 tot 11 juni heeft de landelijke collecte van het Oranjefonds 
plaatsgevonden. 
Aangezien wij de enige vereniging in Voerendaal waren die interesse had om aan 
deze collecte mee te doen, hebben wij ons gebruikelijke werkgebied uitgebreid met 
de buurt tussen de speeltuin en de Heerlerweg/Kundergats en het Bautseplein. Wij 
hadden andere Voerendaalse verenigingen nog benaderd of zij eventueel een deel 
van de collecte wilden overnemen, maar daarop hebben wij geen reactie ontvangen. 
 
Het bestuur heeft deze collecte uitgevoerd en daarbij in de nieuwe buurt onder-
steuning gekregen van Luuk Stultjes, waarvoor onze dank.  
Vooraf aan de collecte hadden wij in het collectegebied een flyer verspreid en tijdens 
de collecte hebben wij hierover vele complimenten mogen ontvangen. Bewoners uit 
onze buurt zijn daaraan gewend, maar voor bewoners in het nieuwe gebied was het 
een unieke ervaring. Met name in de Kroedbuurt en Bautseplein was men verrast dat 
wij ook daar collecteerden en veel mensen hadden alvast een bedrag voor de collecte 
gereed liggen.  
Het was voor de collectanten in ieder geval een prettige ervaring, want met een 
collectebus rondgaan vinden de meeste mensen niet leuk. Je zou bijna zeggen dat 
het jammer was dat de collecte maar vier dagen duurde, anders hadden we er 
misschien nog een aantal straten aan toegevoegd. 
 
In de Kroedbuurt hebben we de collecte op vrijdagavond stil gelegd, omdat wij daar 
colporteurs van het Longfonds geregeld tegen kwamen en zijn we op zaterdagavond 
nog even een extra rondje gaan maken. Ook voor ons was het natuurlijk een nieuwe 
ervaring, maar we kunnen nu al stellen dat het best een positieve gewaarwording 
was. 
 
We hebben diverse leuke reacties meegemaakt tijdens onze rondgang. Een paar 
willen we graag kwijt. Zo was er een mevrouw die in de oprit een praatje stond te 
maken en toen ze ons van veraf zag aankomen holde ze naar binnen om snel de 
donatie op te halen. Ook had een begunstiger al een doosje met kleingeld gereed 
staan omdat hij wist dat we kwamen. De mooiste ervaring was echter van iemand die 
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tijdens ons bezoek vroeg of we niet naar Nederland-Luxemburg moesten kijken. Het 
antwoord dat we al met Oranje door de buurt liepen vond hij wel heel gepast.      
 
Deelnemende organisaties aan de collecte (stichtingen en verenigingen) mogen de 
helft van de opbrengst houden en besteden aan hun doelstellingen. De andere helft 
gaat naar sociale organisaties in de provincie waarin gecollecteerd is. Het 
Oranjefonds ondersteund de voorbereidingen met advies en materiaal zoals de 
collectebussen.  In de organisatie werkt het Oranje Fonds samen met de RegioBank, 
waar wij de collectebussen kunnen inleveren. Zo wordt elke opgehaalde euro 100% 
besteed aan sociale initiatieven, 100% dichtbij. Dat maakt de Oranje Fonds Collecte 
uniek. 
 
Omdat wij de afgelopen jaren diverse keren een subsidie hebben mogen ontvangen 
van het Oranjefonds, tijdens NL-Doet hadden wij besloten om dit jaar voor het eerst 
deel te nemen aan deze collecte. 
Financieel weten wij de uitslag pas medio juli, maar dat is voor ons van minder belang. 
Iedere euro is van harte welkom en met deze collecte kunnen wij in ieder geval onze 
kas weer wat spekken.   
 
Wat het resultaat ook mag zijn: we zijn onze buurtgenoten en ook de bewoners van 
de straten buiten ons werkgebied dank verschuldigd dat zij bereid zijn geweest om 
onze initiatieven financieel te ondersteunen.  
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SPEELTUINNIEUWS 
 
In oktober en maart is overleg geweest met de Gemeente en zijn een aantal 
afspraken gemaakt over het opknappen van de speeltuin door de Gemeente.  
 
Een groot aantal van onze voorstellen zijn de afgelopen maanden door de Gemeente 
uitgevoerd zoals: 
 
❖ het repareren van de poortjes, zodat deze weer afgesloten kunnen worden  
❖ bij de ingang zijn nieuwe rubber tegel geplaatst 
❖ het gras is op veel plaatsen bij gezaaid 
❖ bij de wip is een stootband vervagen 
❖ de zand bij het speelhuisje is vernieuwd 
❖ het heeft wel even geduurd, maar na 2 jaar zijn de leibomen  eindelijk weer op 

model geknipt. Wellicht heeft een foto van de burgemeester bijgedragen aan dit 
achterstallig onderhoud.  

  
Tijdens de bijeenkomst van de speeltuinvrijwilligers is het voorstel gedaan achter de 
heg een pad mee te maaien, omdat regelmatig ballen uit het onkruid gehaald moeten 
worden.  
 
Daarnaast heeft de speeltuincommissie weer een aantal werkzaamheden verricht om 
de speeltuin gereed te maken voor de zomer en wordt het gras regelmatig gemaaid. 
 
Voorts hebben zich ook dit jaar een 19-tal vrijwilligers gemeld voor het openen en 
sluiten van de poortjes. Daarnaast staan er nog 5 personen gereed om bij toerbeurt 
het gras te maaien. 
 
Deze vrijwilligersgroep heeft een eigen WhatsApp groep, waarop men regelmatig 
berichten plaatst als men onverhoopt verhinderd is en het is leuk om te zien hoe 
andere groepsleden dan meteen inspringen. 
Natuurlijk kan men op deze wijze ook zaken melden die in de speeltuin gebeuren 
zoals vernielingen of het verdwijnen van een ketting. Onlangs nog werd er een 
hoeveelheid reclamefolders gedumpt in de speeltuin, omdat de bezorger dit 
gemakkelijker vond dan de folders bij u in de bus te bezorgen. 
 
Binnenkort zal de heg weer geschoren  worden, omdat deze te hoog wordt en 
daardoor extra toezicht vanaf het fietspad verhinderd. 
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WHATSAPP BUURTPREVENTIEGROEP 
 
Er is de afgelopen maanden veel gebeurd over het preventiegebeuren. 
Op de allereerste plaats zijn we blij dat we niet al te veel meldingen hebben gehad 
van ontwikkelingen in onze eigen buurt, maar laten we snel afkloppen, want hoe 
minder meldingen op de app komen, hoe minder vreemde zaken we meegemaakt 
hebben. 
De overkoepelende Voerendaal-preventie-app heeft de afgelopen weken wel heel 
wat meer meldingen gekregen, maar wij filteren deze en zetten alleen meldingen 
door, die voor onze buurt van belang zijn. 
De Gemeente werkt momenteel nauw samen met de beheerder van de Voerendaal-
app en Kundesj Heem en op 15 mei werd door de Gemeente een bijeenkomst 
georganiseerd voor de diverse preventieapp-groepen en eventuele belangstellenden. 
Wij hebben daarbij vastgesteld dat na het eerste initiatief van de buurtverenigingen 
Baneblökske en Kundesj Heem er inmiddels al meer dan 20 preventiegroepen actief 
zijn. We mogen zeker trots zijn op de energie die we in dit traject gestoken hebben 
en nog steeds verder ontwikkelen. 
We hebben geconstateerd dat er nogal wat zogenaamde “blinde vlekken” op dit 
gebied zijn en natuurlijk trachten we dit gat zo snel mogelijk te dichten.  
Het was op deze avond een leuke ervaring dat na afloop van de bijeenkomst een 
aantal straten met eigen preventiegroepen elkaar wisten te vinden om in de toekomst 
als één gezamenlijke preventiegroep verder te gaan. 
Daarnaast willen preventiegroepen onze procedure gaan volgen door het vastleggen 
van afspraken hoe we dienen om te gaan met buurtpreventie.  
Op deze avond was ook de wijkagente aanwezig en het was begrijpelijk dat er nogal 
wat kritiek kwam richting politie. Ten dele is deze kritiek begrijpelijk, maar laten we 
niet vergeten dat de huidige regering in  Den Haag dit beleid heeft bepaald en zij 
uiteindelijk ervoor verantwoordelijk zijn dat er weer meer politie in de dorpen 
terugkomt. Alleen dan zijn er mogelijkheden dat een aantal wensen uit het pakket van 
de buurtpreventie worden opgepakt.   
 
Maar we staan niet stil en inmiddels hebben de initiatiefnemers van deze 
voorlichtingsavond reeds een evaluerend gesprek gehad en staan de nieuwe 
voorstellen voor een verdere ontwikkeling alweer in de steigers. De Gemeente heeft 
aangegeven daarin mede een rol te willen spelen en na de vakanties mag u een 
uitbreiding van de buurtpreventie verwachten.  
 
Hoe vreemd het kan lopen bleek tijdens de collecte van het Oranjefonds. In de 
Kroedbuurt hebben een aantal bewoners een eigen appgroepje opgestart. Het toeval 
wil dat op een parkeerplaats een auto met Hongaars kenteken wordt gesignaleerd. 
Een toevallige bezoeker (werkzaam bij de politie) vraagt aan de bestuurder van de 
auto wat hij zoekt op de Heggewikke en ziet daarbij in de auto inbrekersgereedschap 
liggen. Uiteraard heeft de bestuurder door dat hij in de gaten wordt gehouden en 
binnen de kortste keren is hij vertrokken uit de buurt. Ook dat is preventie van de 
eerste orde.    
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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 5752995 
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



 

  



 

 

 


	Van de Redactie 2
	Van de voorzitter 3
	Activiteitenprogramma 4
	Bestuursmededelingen 6
	Bobbejaanland 7
	Zomerfestival 8
	Contributie 2017 9
	Kluisfeest de Sjaasberg 12
	Ledenbestand 13
	Mag je hond mee in een restaurant 15
	Marenweide Entente Florade 17
	Materialen te huur of te leen 20
	Ontvangst Paashaas 22
	Oranjefonds 23
	Speeltuinnieuws 25
	Whatsapp Buurtpreventiegroep 26
	Taakverdeling 28
	VAN DE REDACTIE
	De zomermaanden weer zijn begonnen en ook hebben we al een aantal keren van de zon kunnen genieten zonder dat we verre reizen moeten maken. Overigens is dat begin juni zeker het geval geweest, want zo hoorden we dat iemand op vakantie naar Kreta was g...
	Voor de ene buurtgenoot een voordeel en voor de ander een minder leuke ervaringen, maar bij deze zomerse dagen ruik je in de hele buurt weer  de geuren van het braden van vlees op de BBQ. Desondanks mogen wij ons gelukkig prijzen in deze buurt te wone...
	Er zijn weer een aantal nieuwtjes te melden over Maren Weiden en de speeltuin, die momenteel toch duidelijk in de belangstelling staan.
	In dit Infoblad kijken we even kort terug op de afgelopen activiteiten en vooral vooruit naar de activiteiten die we na de zomervakanties weer op het programma hebben staan.
	We hebben net de collecte van het Oranjefonds achter de rug en kunnen terugkijken op veel positieve reacties. Het financiële resultaat is pas in juli bekend, maar veel buurtgenoten hebben onze rondgang gewaardeerd.
	Natuurlijk kijken we in dit Infoblad nog even terug op een aantal activiteiten, die beslist weer de moeite waard waren, want het uitstapje naar Bobbejaanland en de ontvangst van de Paashaas konden weer op een leuke opkomst rekenen..
	Het zomerprogramma van de buurtvereniging is in het algemeen rustig, omdat veel  buurtgenoten bezig zijn met de voorbereidingen van hun (school)vakantie en er meestal weinig animo is voor onze activiteiten, Daarnaast zijn we betrokken bij de organisat...
	Wij wensen u allen een leuke vakantieperiode toe en als u niet op reis gaat, hopen we dat u de komende weken in ieder geval, thuis, een aantal leuke en vooral zonnige dagen kunt beleven.
	VAN DE VOORZITTER
	Na lang wikken en wegen was het bestuur eruit en werd er besloten om naar  Bobbejaanland te gaan. Op 6 mei was het zover. De zon zette zijn beste beentje voort en een prachtige dag lag in het verschiet. Met een volle Lindetours bus werd koers gezet ri...
	Hoewel Bobbejaanland met zijn 30 hectare oppervlak vele malen groter is dan bijvoorbeeld de Valkenier, is het bijna net zo overzichtelijk gesitueerd rondom een grote waterpartij. Omdat het park desondanks toch redelijk compact is en met geringe loopaf...
	Er werd met volle teugen genoten. De natte kleren na de waterattracties droogden gelukkig snel in het zonnetje. Koffie was wel wat lastig te vinden, maar uiteindelijk lukte dat ook nog. Er was zoveel te doen dat we tegen sluitingstijd nog niet overal ...
	Rond 18:30u werden we weer in os sjunne Kunder afgeleverd. We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde dag.
	CONTRIBUTIES 2017
	Helaas hebben nog niet alle leden hun contributie van 2017 voldaan.
	Uw betaling kunt u storten 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) willen worden, dan kunt u de contributie overmaken op een van bovengenoemde rekeningnummers, waarmee u automatisch (weer) lid bent van Kundesj Heem.
	KLUISFEEST DE SJAASBERG
	In eerste instantie hadden wij deze activiteit bij de Kluis in Valkenburg in ons programma willen opnemen, maar juist nu zijn deze diverse activiteiten aan de gang, waardoor we dit organisatorisch niet rond krijgen. Wij willen daarom volstaan met een ...
	De Kluis op de Sjaasberg kunt u bereiken via Klimmen-Walem of vanuit Valkenburg vanaf Kasteel Oost. Bij dat laatste moet u wel de Sjaasberg te voet beklimmen een niet geringe stijging, maar daar zit op deze dag juist de charme van het bezoek aan dit k...
	De Sjaasbergergank zal in 2017 voornamelijk in het teken staan van de inzegening van een sculptuur, door kunstenaar Peter Meurders, uit één flinke boomstam gezaagd. Deze sculptuur staat hier ter gedachtenis aan de kluizenaars die van 1688 tot 1930 hie...
	Vanaf buurtschap Walem, trekken de deelnemers op zondag 26 juni om circa 09.30 uur in bedevaartstocht naar de Sjaasberg. Daar aangekomen begeven de deelnemers zich als eerste naar dit nieuwe uitzichtpunt. Pastoor Frans Mol zal de sculptuur inzegenen. ...
	Na de H. Mis is er natuurlijk de kermis met voldoende koffie, vlaai, bier of fris.
	Zolang de voorraad strekt, kunnen de deelnemers ook van spek en ei genieten.
	De leden van de buurtvereniging Walem gaan de deelnemers op deze dag weer op de wenken bedienen. Het rad van avontuur zal weer volop draaien om de prijzen, door de Valkenburgse middenstand beschikbaar gesteld, te verloten.
	Het geheel zal opgevrolijkt worden met muziek van het inmiddels ook in de regio bekend orkest 'Ohne Gewähr'. De kraampjes rondom de kermis zullen de deelnemers dit jaar extra veel kijk plezier bieden. Voor de kinderen is er weer het springkussen aanwe...
	LEDENBESTAND
	Ofschoon er weinig wijzigingen in de buurt hebben plaatsgevonden, mogen we toch weer een paar nieuwe aanmeldingen als lid van de buurtvereniging begroeten.
	Als nieuw lid mochten wij inschrijven:
	familie Van Houtem-Hofman - Desteijnstraat 33
	de heer Hub Sijben - Desteijnstraat 11
	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.
	MAG JE HOND MEE IN EEN RESTAURANT
	Eens een geheel wat ander vakantie onderwerp als gebruikelijk.
	Uw hond mee naar een restaurant.
	Laten we even beginnen met de wetgeving. Die is eigenlijk duidelijk en voor 99% hetzelfde in Nederland en België.
	De eigenaar van een restaurant kan dit zelf beslissen. Dus als de eigenaar liever geen honden in zijn restaurant wil en dat ook duidelijk maakt, dan kan je hond niet mee. Als de eigenaar het wel toelaat, dan mag je hond mee binnen, maar niet in de keu...
	Voor- en tegenstanders
	Je hebt dus voor- en tegenstanders. En ikzelf behoor tot beide groepen. Eerlijk gezegd heb ik zelden een hond meegenomen naar een restaurant. Behalve als je na een wandeling ergens stopt om bijvoorbeeld snel iets te eten. Maar dan was het bijna altijd...
	Tips als je met je hond op restaurant wil gaan:
	Denk na of je jezelf en je hond er een plezier mee doet.
	Vraag op voorhand bij het reserveren of je je hond wel mee mag nemen. Mogelijk zijn er toch omstandigheden waardoor het toch niet zo wenselijk is (bijv. al een aantal andere reserveringen met honden). Zo voorkom je teleurstellingen.
	Vraag bij de reservering een plekje in een hoek of buiten - Zo kan je hond lekker liggen zonder anderen te storen of het personeel in de weg te liggen.
	Laat je hond goed uit van te voren, klinkt logisch, maar toch. Zwemmen of lekker modderen daarbij is natuurlijk niet zo handig. Een hond die lekker moe is, zal ook rustiger gaan liggen.
	Zorg dat je hond van tevoren gegeten en gedronken heeft.  Zo voorkom je bedelgedrag of onrust. In de meeste restaurants hebben ze meestal wel een bakje water voor je hond, maar zelf een meenemen is altijd safe. Mocht je ’s zomers buiten in de zon zit...
	-Zorg dat je hond altijd aangelijnd is. Ook al weet je zelf zeker dat je hond zal blijven liggen, hou ook rekening met andere mensen, zij weten dit niet en kunnen mogelijk angstig zijn voor honden.
	Goed begin is het halve werk - Voordat je je hond voor de eerste keer meeneemt kan je eerst een keertje kort oefenen, drink dan bijv. alleen een kopje koffie in een restaurant en kijk of het goed gaat. Zo raakt de hond een beetje vertrouwd met de omge...
	Zorg dat je alles netjes achterlaat - Voorkom modderpoten en mochten er ongelukjes gebeuren, ruim het netjes op en zorg dat anderen er geen of zo min mogelijk last van hebben. Zorg ook dat je iets bij je hebt om snel wat op te kunnen ruimen, zoals een...
	MARENWEIDE ENTENTE FLORALE
	De ontwikkelingen omtrent Entente Florale zijn in volle gang en een bezoek van de jury is op 23 juni gepland. Een strikt draaiboek , want de jury gaat op een aantal plaatsen in de Gemeente kijken, zoals in de beweegtuin Het Brook, de mijnwerkershuis...
	Op 13 juni is de generale repetitie en komt een delegatie van de Gemeente Maren Weiden bekijken.
	Wij hebben daarom de afgelopen weken niet al teveel aan het terrein gedaan, omdat we niet weten waar de voorkeur van de Gemeente naar uit gaat. Moet het gras kort, of juist lang zijn en zo zijn er meer vraagtekens bij bepaalde zaken.
	Bij de jurering wordt met name gekeken naar de participatie tussen Gemeente en in ons geval de buurtvereniging bij de opstart, de ontwikkeling van het terrein en de voortgang daarna. Wij kunnen daar alleen maar positief over oordelen, want wij hebben ...
	De bijenhuisjes zijn geplaatst en inmiddels zijn er 3 bijenvolken actief. Wellicht dat de komende weken dit aantal wordt uitgebreid naar 5 volken. De nieuwe “etages” zijn in  ieder geval door imker Klander reeds in de huisjes aangebracht. Helaas heeft...
	We zijn benieuwd hoe de fruitbomen zich de komende maanden gaan ontwikkelen en of niet teveel schade is aangericht door de plotselinge vorstperiode van een paar maanden geleden.
	De laatste tijd zien we dat steeds vaker groepjes mensen de beleefweide bezoeken tijdens hun wandelingetje en kinderen komen, zeker met dit mooie weer, graag picknicken. Uiteindelijk is het daar allemaal om begonnen.
	Inmiddels heeft Annet weer de eerste drankjes van dit jaar van Maren Weiden op de fles.
	Tenslotte kunnen wij u melden dat Annet een facebookpagina heeft aangemaakt waar wetenswaardigheden over de beleefweide terecht kunnen. U vindt deze pagina op facebook onder de naam Marenweiden Kunrade.
	ONTVANGST PAASHAAS
	Paaszondag is meestal de opening van de speeltuin en de ontvangst van de paashaas.
	Omdat de weersomstandigheden dit jaar het mogelijk maakten en Pasen wat laat in het jaar viel, hadden we de speeltuin toch al een aantal dagen eerder opengemaakt.
	De weersvoorspellingen waren echter voor de Paaszondag echter niet al te florissant en voor alle zekerheid hadden wij het Kunderhoes gereserveerd als het onverhoopt zou gaan regenen.
	Op zaterdag werd tijdens het versieren van de speeltuin al besloten om voor de speeltuin te kiezen, hetgeen achteraf een goede beslissing bleek te zijn geweest.
	Door gebruik te maken van de huidige communicatiemiddelen kunnen dit soort besluiten vaak tot het laatste moment worden uitgesteld.
	Ook dit jaar kon de ontvangst van de Paashaas weer rekenen op een opkomst van een 50-tal kinderen. Opvallend was dat ook veel opa’s en oma’s hun kinderen en kleinkinderen begeleidden, waardoor er toch al gauw een 150 bezoekers aanwezig waren.
	Dat we een uurtje eerder gestart waren met deze activiteit, in verband met de Amstel Gold Race, bleek geen bezwaar.
	Traditioneel had de buurtvereniging weer gezorgd voor een kopje koffie met een stuk vlaai voor de volwassenen en voor de kinderen chocomel of fris met een plakje cake.
	De paashaas had voor ieder kind 2 paaseieren in de speeltuin verstopt en als de kinderen deze gevonden hadden, mochten ze bij de Paashaas nog een leuke paasattentie in ontvangst nemen.
	Ook konden de kinderen met de paashaas op de foto. Dit levert altijd leuke taferelen op, want meestal moeten de kinderen toch even de eerste schroom overwinnen.
	Natuurlijk beleefde de ballonnenclown weer een paar drukke uurtjes om voor de kinderen een ballonnenfiguur te maken als extraatje voor deze Paaszondag.
	Wij danken de Paashaas en ballonnenclown van harte dat zij mede door hun optreden deze activiteit weer tot een geslaagde dag hebben gemaakt.
	In de week van 6 tot 11 juni heeft de landelijke collecte van het Oranjefonds plaatsgevonden.
	Aangezien wij de enige vereniging in Voerendaal waren die interesse had om aan deze collecte mee te doen, hebben wij ons gebruikelijke werkgebied uitgebreid met de buurt tussen de speeltuin en de Heerlerweg/Kundergats en het Bautseplein. Wij hadden an...
	Het bestuur heeft deze collecte uitgevoerd en daarbij in de nieuwe buurt ondersteuning gekregen van Luuk Stultjes, waarvoor onze dank.
	Vooraf aan de collecte hadden wij in het collectegebied een flyer verspreid en tijdens de collecte hebben wij hierover vele complimenten mogen ontvangen. Bewoners uit onze buurt zijn daaraan gewend, maar voor bewoners in het nieuwe gebied was het een ...
	Het was voor de collectanten in ieder geval een prettige ervaring, want met een collectebus rondgaan vinden de meeste mensen niet leuk. Je zou bijna zeggen dat het jammer was dat de collecte maar vier dagen duurde, anders hadden we er misschien nog ee...
	In de Kroedbuurt hebben we de collecte op vrijdagavond stil gelegd, omdat wij daar colporteurs van het Longfonds geregeld tegen kwamen en zijn we op zaterdagavond nog even een extra rondje gaan maken. Ook voor ons was het natuurlijk een nieuwe ervarin...
	We hebben diverse leuke reacties meegemaakt tijdens onze rondgang. Een paar willen we graag kwijt. Zo was er een mevrouw die in de oprit een praatje stond te maken en toen ze ons van veraf zag aankomen holde ze naar binnen om snel de donatie op te hal...
	Deelnemende organisaties aan de collecte (stichtingen en verenigingen) mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan hun doelstellingen. De andere helft gaat naar sociale organisaties in de provincie waarin gecollecteerd is. Het Oranjefonds o...
	Omdat wij de afgelopen jaren diverse keren een subsidie hebben mogen ontvangen van het Oranjefonds, tijdens NL-Doet hadden wij besloten om dit jaar voor het eerst deel te nemen aan deze collecte.
	Financieel weten wij de uitslag pas medio juli, maar dat is voor ons van minder belang. Iedere euro is van harte welkom en met deze collecte kunnen wij in ieder geval onze kas weer wat spekken.
	Wat het resultaat ook mag zijn: we zijn onze buurtgenoten en ook de bewoners van de straten buiten ons werkgebied dank verschuldigd dat zij bereid zijn geweest om onze initiatieven financieel te ondersteunen.
	SPEELTUINNIEUWS
	In oktober en maart is overleg geweest met de Gemeente en zijn een aantal afspraken gemaakt over het opknappen van de speeltuin door de Gemeente.
	Een groot aantal van onze voorstellen zijn de afgelopen maanden door de Gemeente uitgevoerd zoals:
	 het repareren van de poortjes, zodat deze weer afgesloten kunnen worden
	 bij de ingang zijn nieuwe rubber tegel geplaatst
	 het gras is op veel plaatsen bij gezaaid
	 bij de wip is een stootband vervagen
	 de zand bij het speelhuisje is vernieuwd
	 het heeft wel even geduurd, maar na 2 jaar zijn de leibomen  eindelijk weer op model geknipt. Wellicht heeft een foto van de burgemeester bijgedragen aan dit achterstallig onderhoud.
	Tijdens de bijeenkomst van de speeltuinvrijwilligers is het voorstel gedaan achter de heg een pad mee te maaien, omdat regelmatig ballen uit het onkruid gehaald moeten worden.
	Daarnaast heeft de speeltuincommissie weer een aantal werkzaamheden verricht om de speeltuin gereed te maken voor de zomer en wordt het gras regelmatig gemaaid.
	Voorts hebben zich ook dit jaar een 19-tal vrijwilligers gemeld voor het openen en sluiten van de poortjes. Daarnaast staan er nog 5 personen gereed om bij toerbeurt het gras te maaien.
	Deze vrijwilligersgroep heeft een eigen WhatsApp groep, waarop men regelmatig berichten plaatst als men onverhoopt verhinderd is en het is leuk om te zien hoe andere groepsleden dan meteen inspringen.
	Natuurlijk kan men op deze wijze ook zaken melden die in de speeltuin gebeuren zoals vernielingen of het verdwijnen van een ketting. Onlangs nog werd er een hoeveelheid reclamefolders gedumpt in de speeltuin, omdat de bezorger dit gemakkelijker vond d...
	Binnenkort zal de heg weer geschoren  worden, omdat deze te hoog wordt en daardoor extra toezicht vanaf het fietspad verhinderd.
	WHATSAPP BUURTPREVENTIEGROEP
	Er is de afgelopen maanden veel gebeurd over het preventiegebeuren.
	Op de allereerste plaats zijn we blij dat we niet al te veel meldingen hebben gehad van ontwikkelingen in onze eigen buurt, maar laten we snel afkloppen, want hoe minder meldingen op de app komen, hoe minder vreemde zaken we meegemaakt hebben.
	De overkoepelende Voerendaal-preventie-app heeft de afgelopen weken wel heel wat meer meldingen gekregen, maar wij filteren deze en zetten alleen meldingen door, die voor onze buurt van belang zijn.
	De Gemeente werkt momenteel nauw samen met de beheerder van de Voerendaal-app en Kundesj Heem en op 15 mei werd door de Gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor de diverse preventieapp-groepen en eventuele belangstellenden.
	Wij hebben daarbij vastgesteld dat na het eerste initiatief van de buurtverenigingen Baneblökske en Kundesj Heem er inmiddels al meer dan 20 preventiegroepen actief zijn. We mogen zeker trots zijn op de energie die we in dit traject gestoken hebben en...
	We hebben geconstateerd dat er nogal wat zogenaamde “blinde vlekken” op dit gebied zijn en natuurlijk trachten we dit gat zo snel mogelijk te dichten.
	Het was op deze avond een leuke ervaring dat na afloop van de bijeenkomst een aantal straten met eigen preventiegroepen elkaar wisten te vinden om in de toekomst als één gezamenlijke preventiegroep verder te gaan.
	Daarnaast willen preventiegroepen onze procedure gaan volgen door het vastleggen van afspraken hoe we dienen om te gaan met buurtpreventie.
	Op deze avond was ook de wijkagente aanwezig en het was begrijpelijk dat er nogal wat kritiek kwam richting politie. Ten dele is deze kritiek begrijpelijk, maar laten we niet vergeten dat de huidige regering in  Den Haag dit beleid heeft bepaald en zi...
	Maar we staan niet stil en inmiddels hebben de initiatiefnemers van deze voorlichtingsavond reeds een evaluerend gesprek gehad en staan de nieuwe voorstellen voor een verdere ontwikkeling alweer in de steigers. De Gemeente heeft aangegeven daarin mede...
	Hoe vreemd het kan lopen bleek tijdens de collecte van het Oranjefonds. In de Kroedbuurt hebben een aantal bewoners een eigen appgroepje opgestart. Het toeval wil dat op een parkeerplaats een auto met Hongaars kenteken wordt gesignaleerd. Een toevalli...

