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VAN DE REDACTIE
Het is wel even wennen om over te schakelen
naar de herfstdagen en de daarmee gepaard
gaande ongemakken. De ene dag te kunnen
genieten van een heerlijk nazomers zonnetje,
terwijl de dag er na de regen met bakken uit de
hemel valt. We kunnen in ieder geval weer gaan
zorgen voor extra warme kleding, want de komst
van de winter kunnen we natuurlijk niet
tegenhouden. Het kan allemaal nog slechter als
je ziet wat orkanen aan de overkant van de
oceaan teweeg brengen.
In dit Infoblad komen de gebruikelijke rubrieken aan de orde, waarbij we nog aandacht
besteden aan een aantal zaken die sinds ons vorige Infoblad hebben
plaatsgevonden. Het lijkt wel of een aantal van deze artikelen gaan over reeds lang
vervlogen tijden, maar we praten echt pas over gebeurtenissen van een paar
maanden geleden.
Uiteraard kijken we al voorzichtig vooruit op de naderende Feestdagen, want het gaat
snel en voor we het beseffen gaat een nieuw jaar van start. Een aantal vaste
activiteiten komen aan de orde, ook al zijn de definitieve gegevens nog niet helemaal
bekend.
Op het moment dat we dit schrijven waren onze bestuursleden een aantal avonden
op pad om de loten van de Grote Club Aktie te verkopen; altijd een leuk extraatje voor
onze financiën. Maar er is meer te vermelden op dit gebied en we zullen hier zeker
op terugkomen in dit Infoblad.
In oktober hebben we nog een najaarswandeling gepland en daarnaast zijn we nog
druk bezig met een aantal extra activiteiten. Meer hierover hoort u zodra deze plannen
verder zijn uitgewerkt.
We realiseren ons dat dit het 149e Infoblad zal worden dat wij sinds de oprichting in
1986 van de buurtvereniging gaan uitbrengen. Het betekent tevens dat wij rond
Kerstmis onze 150e uitgaven mogen verwachten.
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WOORD VAN DE VOORZITTER
De zomer was, als ik voor me zelf spreek, nou niet echt
geweldig qua weer.
De vakantie zit voor velen er weer op en dan worden
de gewone zaken weer op gepakt.
De automatische piloot wordt weer ingeschakeld en
vaak wordt er niet nagedacht over bepaalde zaken.
Zelf heb ik mijn vakantie doorgebracht in Spanje en
een dag hebben we een bezoek gebracht aan
Barcelona. Met de kleinzonen naar Camp Nou, die
uiteraard hebben genoten van het stadion waar Messi
voetbalt, dus wat dat betreft kon de dag niet meer stuk. Daarna nog even rondlopen
over de Ramblas en dan weer terug met de trein naar het hotel.
Twee weken later wordt je opgeschrikt met dat afschuwelijk bericht dat er iemand met
een auto een bloedbad heeft aangericht en dat er meerdere doden zijn gevallen. Met
heel veel afschuw kijk je naar de opnamen en opeens besef je dat je zelf daar 2 weken
eerder ook hebt rondgelopen en dan denk je wel eens wat als…..
Dan worden toch weer de gewone dingen opgepakt en gaan we weer door met de
dagelijkse zaken die gedaan moeten worden.
Wij als bestuur hebben het redelijk rustig gehad in de zomermaanden en de eerste
vergadering na het zomerreces heeft inmiddels alweer plaatsgevonden.
Zo zullen wij weer de grote clubactie op ons nemen en worden zaken besproken die
we nog kunnen gaan organiseren dit jaar.
De activiteiten die we normaliter gaan organiseren, zoals de ontvangst van
Sinterklaas en Kerstmis komen weer aan bod en zo langzaam kruipen we weer toe
naar de laatste maanden van het jaar.
Uw voorzitter
Jan Muris
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Verleden jaar hebben wij op verzoek van een aantal buurtbewoners aan de
Gemeente gevraagd of zij op de hoek Florinstraat – Desteijnstraat een bladerbak
willen plaatsen als de bomen hun bladeren verliezen. Wij hebben inmiddels de vraag
bij de Gemeente neergelegd of zij deze bladerbak wederom willen plaatsen. Voor de
goede orde merken wij wel op dat dit natuurlijk niet bedoeld is voor het privé GFT
afval uit uw tuin; daarvoor blijft uw groene afvalbak.
Wij hebben bericht ontvangen dat in 2018 in het weekend van 7-8-9 september het
40 jarig bestaansfeest van het Kunderhoes wordt gevierd. Daarbij is ook een beroep
gedaan op Kundesj Heem om haar medewerking te verlenen. Een aantal
verenigingen hebben reeds de toezegging gedaan, dat zij aan dit jubileum hun
medewerking willen verlenen. Uiteraard hebben wij toegezegd dat zij ook op Kundesj
Heem kunnen rekenen.
Wij hebben de afgelopen jaren geen aandacht besteed aan Burendag. In de laatste
bestuursvergadering is afgesproken dat wij in 2018 zullen bekijken of wij toch iets op
deze landelijke Burendag kunnen gaan organiseren. Meer hierover verneemt u in de
loop van het jaar.
Wij beraden ons momenteel nog over een nieuwe activiteit rond de Advent of
Kerstmis. Wij werken aan een voorstel om een avondje te organiseren, waarbij
buurtgenoten de mogelijkheid wordt geboden om een kerstkrans of kerststukje zelf te
maken onder begeleiding van iemand die hiermee voldoende ervaring heeft. Heeft u
interesse voor deze gratis workshop, laat het ons dan nu al even weten op
info@kundesjheem.nl, want dit is voor ons dan een extra stimulans om dit idee verder
uit te werken.
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MAREN WEIDEN ENTENTE FLORALE
De ontwikkelingen omtrent Entente Florale waren in ons vorige Infoblad in volle gang
en we waren zeer benieuwd naar het bezoek van de landelijke jury op 23 juni. Een
strikt draaiboek was vooraf vastgesteld, want de jury zou op een aantal plaatsen in
de Gemeente kijken, zoals in de beweegtuin Het Brook, de mijnwerkershuisjes 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.
Bij de jurering werd 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.
Onze bijenkolonie was inmiddels uitgebreid naar 5 volken.
Helaas was door iemand van de Gemeente een foutje gemaakt door het gras kort te
maaien, terwijl juist gekozen was voor hoog gras om de verschillen in de begroeiing
aan de jury te tonen.
Op de keuringsdag had Annet Veldman nog gezorgd voor een glas alcoholvrije
vlierbessensiroop voor de jury en begeleiders. Dit werd zeer op prijs gesteld.
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Nadat door ons een toelichting was gegeven over het ontstaan van de beleefweide,
de aanplant, de opening en hoe wij met Maren Weiden omgaan, heeft de jury een
aantal vragen gesteld.
Daarna hebben zij afscheid genomen van onze locatie om naar de Kunradersteengroeve aan de Bergseweg te gaan.

De mensen van Kundesj Heem (Annet Veldman en Wiel Meurs) ontvingen een leuke
attentie van de Gemeente voor hun inzet en de buurtvereniging kreeg voor deze
speciale gelegenheid een bedrag van € 100,- als extra subsidie. Dit was natuurlijk
een aangename verrassing, waar we niet op gerekend hadden. In overleg met de
commissie Maren Weiden is besloten dit bedrag mede aan te wenden voor de aanleg
van een aantal struiken zoals de kruisbes, omdat deze per ongeluk zijn weggemaaid
bij een van de maaibeurten van het terrein.
Sindsdien hebben wij met spanning gewacht op de uitslag van de jury, die op 20
september liet weten dat Voerendal op de 2e plaats is geëindigd. Meer hierover zullen
wij in ons volgende Infoblad vermelden.
Overigens zijn wij benieuwd hoe de fruitbomen zich gaan ontwikkelen, want hopelijk
heeft de plotselinge vorstperiode van een aantal maanden geleden niet al teveel
schade aangericht.
Net zoals in de rest van Zuid-Limburg hebben de appels en kersen in ieder geval een
forse klap gehad en hopelijk komen ze deze in 2018 te boven.
8

Welkom in
onze buurt
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Hogeweg 22 6367 BD VOERENDAAL Tel. 5751218
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WHATSAPP BUURTPREVENTIE GROEP
Gelukkig hebben wij de afgelopen maanden niet al te veel gebruik hoeven maken van
de buurtpreventie app. Er zijn een paar meldingen geweest, die vooral gericht waren
op kleinschalige zaken die de buurtpreventie betreffen. Zo werd in de Surlesstraat
een brievenbus vernield en werd een jeugdige persoon op een brommer gesignaleerd
die met een hoge snelheid en veel lawaai regelmatig door de buurt reed. De
wijkagente heeft deze meldingen ook ontvangen.
Zoals bekend nemen wij ook berichten over van de overkoepelende Voerendaal
preventie app en gelukkig nemen ook daar de meldingen af. Met name incidenten die
bij de nieuwe Heerlerweg-preventie app worden gesignaleerd zijn ook voor ons van
belang.
Daarnaast hebben we wel een paar keer via de emailadressen berichten verspreid,
waarover onduidelijkheid was of het wel preventie betrof.
Wij wachten nog steeds met spanning op de 100e buurtbewoner, die zich zal
aanmelden voor onze buurtpreventie app. Het nut van deze wijze van verspreiden
van preventieve waarschuwingen heeft zich de afgelopen maanden op een aantal
plaatsen in de Gemeente bewezen.
Mocht u zich nog willen aanmelden voor de buurtpreventie app , dan kan dat natuurlijk
zonder meer. De enige voorwaarde die we stellen is dat we een ondertekend
aanmeldingsformulier ontvangen. Dit kunt u opvragen bij het secretariaat op
info@kundesjheem.nl
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De Grote Club Aktie was ook
dit jaar weer zeer geslaagd en
het is steeds weer verrassend
hoe de buurt ieder jaar
reageert. Meestal hebben
een aantal mensen het geld
voor de loten al gereed liggen
in afwachting van ons bezoek.
Onze flyer vormt daarbij de
welkome aanmelding.
In veel gevallen hebben we
ook dit jaar weer gezien dat
veel buurtgenoten de tijd
nemen om een kort gesprek met de lotenverkopers aan te gaan. Het is steeds weer
leuk te mogen ervaren dat een aantal activiteiten van de buurtvereniging worden
gewaardeerd. Vaak horen wij ook van buurtgenoten dat ze (nog) geen lid van de
buurtvereniging zijn en daarom bij de Grote Clubactie een aantal loten kopen om hun
betrokkenheid bij de buurt en de inzet van de bestuursleden te onderstrepen.
Voor de bestuursleden is het ook vaak een kennismaking met nieuwe buurtgenoten,
omdat dit natuurlijk zeer belangrijk is in het kader van de contacten met de leden van
de vereniging, maar daarnaast ook de betrokkenheid van de niet-leden, die toch het
buurtbelang onderstrepen, zonder dat zij zich als lid hebben aangemeld.
Op onze verkoopavonden hebben wij dit jaar al meer dan 200 loten verkocht en
hebben we de mogelijkheid nog op een aantal adressen terug te gaan omdat men
niet thuis was of met dringende zaken bezig was.
Dit betekent dat wij ook dit jaar rond de € 450,- als inkomsten mogen begroeten.
De bestuursleden die op deze avond met de loten van de Grote Clubaktie langs de
deur zijn gegaan, mogen beslist terugkijken op een zeer geslaagde activiteit en reeds
nu kunnen we vaststellen dat we ook in 2018 ons weer kunnen aanmelden voor de
Grote Club Aktie.
Voor de goede orde willen wij u er nogmaals op attenderen dat de trekking van de
loten van de Grote Club Aktie plaatsvindt op 13 december en dat wij in ons Infoblad
van december de uitslag ook zullen vermelden. Tevens maken wij dan nog een aantal
prijzen bekend die wij extra beschikbaar stellen voor de loten die door de
buurtvereniging verkocht zijn.
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NAJAARSWANDELING
Op zondag 8 oktober willen we bij voldoende interesse een najaarswandeling
organiseren. We hebben daarbij gekozen voor een route in de buurt van Kunrade.
De wandeling start op de Bergseweg bij Rustpunt Haoverweëgs om 11 uur. Vanuit
de buurt willen we gezamenlijk vertrekken om 10.30 uur vanaf het pleintje
Cartilsstraat, maar we begrijpen dat niet iedereen reeds de weg naar Haoverweëgs
en achteraf de terugweg nog als wandeling wil inplannen.
Bij Haoverweëgs is voldoende parkeergelegenheid indien u met de auto hier naar toe
wilt rijden.
Om 11 uur trakteren wij u bij Haoverweëgs op koffie of thee en natuurlijk een stuk
vlaai.
Daarna gaan we aan de wandel. De wandeling voert vanaf de Bergseweg langs de
wijngaard Overst Voerendaal richting Winthagen, Daar slaan we af naar Colmont om
langs de rand van Ubachsberg naar de Kunderberg te lopen. Onderweg houden we
nog een kleine stop voor een verfrissing.
Afhankelijk van de weersomstandigheden lopen we dan over de Kunderberg of
onderlangs richting Kunrade. Zodra we de bebouwde kom bereiken slaan we linksaf
en lopen terug naar Haoverweëgs.
Hier aangekomen zal gastvrouw Sibylle Roijen ons nog trakteren op een kop zelf
gemaakte soep en een sandwich ham/kaas. Ook kunt u natuurlijk nog genieten van
een consumptie namens de buurtvereniging.
Mochten de weersomstandigheden ons die dag in de steek laten, dan zal
Haoverweëgs een tentje plaatsen, zodat we in ieder geval droog zitten. We schatten
in, dat deze wandeling een paar uurtjes zal duren, en omdat het groepsgevoel voorop
staat kan dat natuurlijk wat uitlopen.
Als alles goed is heeft u reeds een flyer in de brievenbus ontvangen, waar nadere
gegevens in zijn verwerkt.
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NIEUWE WEBSITE
Aan de website van Kundesj Heem is de afgelopen maanden hard gewerkt om deze
in een nieuw jasje te gieten en onze bestuursleden Ans Trepels en Phill Muijs hebben
diverse gesprekken gevoerd met Robert Nijboer (Lambrechtsstraat) van Oburon
Design, die ons met raad en daad terzijde heeft gestaan bij het ontwerpen van de
nieuwe website.
Momenteel worden de laatste aanpassingen verricht en hopen wij komende maand
weer online te kunnen gaan met een geheel vernieuwde website die niet alleen voor
het bestuur, maar voor de hele gemeenschap uit de buurt beschikbaar moet zijn.
Zodra we de website operationeel hebben zullen wij u dit laten weten.
We willen buurtbewoners door een aantal acties extra betrekken bij onze website.
Hoe we dit willen invullen wordt nog nader uitgewerkt. In ieder geval zullen wij zeker
vele foto’s uit het verleden plaatsen en daarnaast een speciale rubriek gaan inrichten
voor nieuwe foto’s van evenementen.
Mocht u nog foto’s van vroeger en nu bezitten en deze aan onze website willen
toevoegen, dan ontvangen wij deze gaarne op ons emailadres info@kundesjheem.nl
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In de week van 6 tot 11 juni heeft de landelijke
collecte van het Oranjefonds plaats gevonden.
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 een deel van de Kroedbuurt en het
Bautseplein.
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. 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 ontvangen van het
Oranjefonds
tijdens NL-Doet, hadden wij besloten om dit jaar voor het eerst deel te nemen aan
deze collecte.
Inmiddels is het resultaat van de door ons verrichtte collecte bekend. Door onze
collectanten werd een bedrag van € 349,02 opgehaald, waardoor wij van het
Oranjefonds een bedrag ad € 174,51 op onze rekening mochten ontvangen.
Nogmaals dank aan alle buurtgenoten en nu ook de straten buiten ons werkgebied,
dat zij bereid zijn geweest om onze initiatieven financieel te ondersteunen.
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SINTERKLAAS
Nog voordat de gebruikelijke typisch Hollandse discussies over Zwarte Piet
losbarsten, kunnen wij u alvast melden dat ook dit jaar de Goed Heiligman met zijn
Zwarte Pieten de kinderen en kleinkinderen in onze buurt thuis komen opzoeken.
Opa’s en opa’s mogen zich dus ook aanmelden voor een bezoek van Sinterklaas,
mits zij in onze buurt woonachtig zijn.
Dit jaar zal Sinterklaas de buurt bezoeken op zaterdag 2 december, want onze Sint
voelt zich verplicht het noodlijdende Roda JC een hart onder de riem te steken.
Wij zullen nog nader beraden op welke tijden we beginnen. Vermoedelijk zal dit vanaf
17 of 18 uur zijn. Wij gaan normaliter ervan uit dat de Sint minimaal 10 minuten bij
een gezin op bezoek gaat; maar dit is mede afhankelijk van het aantal kinderen dat
aanwezig zijn op dat moment.
Als u Sinterklaas bij u thuis wilt ontvangen kunt u zich aanmelden via het
inschrijfformulier dat wij begin november huis aan huis zullen verspreiden.
Bij de aanmelding bieden wij de mogelijkheid om een voorkeurstijdstip op te geven.
Wij zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden, maar kunnen niets beloven,
want er wordt ook een beetje gekeken dat de bezoeken bij elkaar liggen, want
Sinterklaas is ook al weer een jaartje ouder en niet meer zo mobiel.
Voor leden (waaronder wij ook verstaan opa en oma), is het bezoek gratis, niet leden
dienen € 5,- per kind te betalen.
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OVERLIJDENSBERICHTEN
Helaas hebben wij een paar minder leuke berichten ontvangen van buurtgenoten die
ons ontvallen zijn.
Op 23 juni is buurtgenoot Trèzy Vromen-Creusen overleden op 61 jarige leeftijd.
Trèzy woonde in de Lambrechtsstraat.
Op 31 augustus is buurtgenote Dominique Bosch totaal onverwacht overleden op 23
jarige leeftijd. Dominique woonde in de Desteijnstraat.
Bij beide families hebben wij namens de buurt op gepaste wijze ons medeleven
betuigd. Wij wensen zowel familie Creusen als familie Bosch heel veel sterkte toe om
dit zware verlies te verwerken.

ACTIVITEITENPROGRAMMA
Oktober 8
Oktober/november
November 6
November
December 2
December 9
December 13
December
Januari 6

zondag
zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
woensdag
zaterdag

Najaarswandeling
Griekse avond ?
Bestuursvergadering
Bloemschikken/Advent/Kerstmis
Ontvangst Sinterklaas
Opbouw Kerststal
Trekking Grote Club Aktie
Filmbezoek
Kerstboomverbranden
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OPBOUW KERSTSTAL EN KERSTBOOM
Op zaterdag 9 december a.s. zullen een aantal buurgenoten weer de handen uit de
mouwen steken en op het pleintje Cartilsstraat/Lippestraat de kerststal van de
buurtvereniging gaan opbouwen.
Deze traditie is inmiddels al meer dan 30 jaar oud en telkens is het weer een apart
gevoel dat Kerstmis vlakbij is als de kerststal geplaatst is.
In al die jaren is er altijd een groep buurtbewoners geweest die het opbouwen met
plezier hebben uitgevoerd, waarbij wind en weder nimmer een rol mochten spelen.
Zelfs bij slecht weer werd traditiegetrouw 2 weken voor Kerstmis de Kerststal
opgebouwd.
Sinds een paar jaar is daar ook de Kerstboom bijgekomen. In het verleden werd de
boom geplaatst door de gemeente, nu door de buurtvereniging eneen kleine
vergoeding beschikbaar gesteld door de gemeente, zodat niet alles ten laste van de
buurtvereniging gaat. Hoe dan ook: een Kerststal en een kerstboom zullen wij zolang
als mogelijk blijven handhaven.
Bij het opbouwen op 9 december en afbreken op 6 januari kunnen wij best nog wat
vers bloed gebruiken bij de bouwploeg. Mocht u zich geroepen voelen om een paar
uurtjes mee te helpen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Jan Muris,
Desteijnstraat 4, telefoon 045-5751350.
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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.

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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TAAKVERDELING
5752966

Jan Keulers
Bestuurslid

Lippestraat 15
Ontvangst Sinterklaas

Wiel Meurs
Secretaris

Lijndenplein 4
5752679
Algemene Ledenvergadering, infoblad, Grote clubactie,
zwerfvuil, Maren Weiden, verkeers-commissie,
Buurtpreventie, Griekse avond, NL-doet

Jan Muris
Voorzitter

Desteijnstraat 4
5751350
Wandelingen, ontvangst paashaas, Ooievaars, opbouw
kerststal, Maren Weiden, materiaalverhuur,
Speeltuincommissie

Phill Muijs
Penningmeester

Lippestraat 3
Infoblad, advertenties

Al Sevaerts
Bestuurslid

Cartilsstraat 6
5752370
Maren Weiden, gemeentelijke overleggen, bezorgen
infoblad en flyers, Speeltuincommissie

Sandy Swieringa
Bestuurslid

Lippestraat 8
5491083
Sinterklaas, bezorgen infoblad en flyers, bezoek pretpark

Ans Trepels
Bestuurslid

Florinstraat 18
5752995
Website, zwerfvuil, wandelingen

Esther Vankan
Bestuurslid

Desteijnstraat 10a
5754062
Attentie nieuwe bewoners, Communie, bezorgen infoblad
en flyers

5750456

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: Charles Hoeberichts, Marco Molenaar, Henk Muijs, Tineke
Reijnders, Mark Ritzen
Website: Robert Nijboer
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