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VAN DE REDACTIE
De Kersttijd is alweer aangebroken en over een
paar dagen gaan we weer genieten van de dagen,
die voor de meeste mensen toch wel de mooiste
dagen van het jaar betekenen. Voor velen kan het
niet vroeg genoeg beginnen en als je in de winkels
kijkt, lijkt het wel of we al in september de Kersttijd
inluiden. Dat de economie er beter op is geworden
zie je vooral in deze tijd in de winkels.
Laten we in deze Kerstperiode vooruit blikken op
de toekomst, want er zijn tal van signalen in de
buurt waar te nemen die aantonen dat buurtgenoten toch meer gevoelens hebben
voor de saamhorigheid in de buurt. De speeltuin, Maren Weiden en vooral de
buurtpreventieapp zijn daar voorbeelden van.
De buurtvereniging is op tal van zaken actief bezig buiten het buurtgebeuren, maar
heeft daarbij natuurlijk steeds voor ogen dat het buurtbelang voorop staat. De
buurtvereniging is financieel gezond en dit maakt het dan ook mogelijk om diverse
activiteiten op touw te zetten, waarbij er geen of praktisch geen bijdrage van de leden
gevraagd wordt. Ook in 2017 is dit weer gebeurd.
In dit Infoblad kijken we terug op het wel en wee van de afgelopen maanden en kunt
u tevens een voorzichtige vooruitblik verwachten op wat er het komende jaar te
verwachten is. Omdat er enerzijds veel en anderzijds weinig in de buurt veranderd is,
willen wij graag op de huidige manier verder gaan en hopen dat u ons ook in 2018
blijft ondersteunen met uw lidmaatschap en waar mogelijk wij op uw inzet mogen
rekenen bij onze activiteiten.
Met enige weemoed nemen we afscheid van Patrick Leunissen als wethouder van de
Gemeente. Wij hebben de afgelopen jaren vaak met hem rond de tafel gezeten. Wij
zijn ervan overtuigd, dat wij met de huidige contacten op het Gemeentehuis zijn
erfenis met vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Wij wensen U allen dan ook een aantal Prettige Kerstdagen toe en een Voorspoedig
2018
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VAN DE VOORZITTER
Ik heb het genoegen gehad om tijdens het jaarlijkse bezoek
van de Sint aan onze buurt wederom als tomtom te mogen
fungeren, althans bij de eerste 7 bezoeken.
Dit jaar hadden we weer veel aanmeldingen en helaas
hebben we een paar gezinnen moeten teleurstellen, omdat
we een limiet hadden van 15 gezinnen.
Als je ziet met welk een enthousiasme de Sint en zijn Piet
worden begroet en hoe de kinderen elk jaar weer reageren,
dan weet je dat dit toch een geweldig kinderfeest is.
Wij als buurtvereniging hebben toch al jaren het geluk dat de Sint en zijn Piet altijd
graag in onze buurt vertoeven. Elk bezoek wordt weer tot een enorm succes gemaakt
en de kinderen, ongeacht de leeftijd, vinden het altijd weer spannend als zij
binnenkomen. De kinderen worden in hun waarde gelaten en gaandeweg het bezoek
ontdooien ze en worden ze een stuk vrijer in hun doen en laten. Jong en oud heeft
weer kunnen genieten van een heerlijk avondje.
Dit jaar hadden we de beschikking over de Sint en één Piet, maar als je ziet met wat
voor een overgave beide bezig waren, kan ik alleen maar zeggen dat we blij mogen
zijn met hun inzet en hopen dat ze nog lang onze buurt willen bezoeken.
Jan, Gerda en Annemie als 2de tomtom hartelijk dank voor jullie inzet.
Na de Sint komt de Kerst weer aan de orde en inmiddels is de kerststal ook weer
opgebouwd.
Ook hier kunnen we elk jaar weer rekenen op een vaste groep die present is om de
stal weer op te bouwen en ik wil dan hierbij iedereen danken voor hun inzet. Een
speciaal woord van dank is er voor José Born die ons elk jaar tijdens het opbouwen
voorziet van koffie/thee en heerlijke wafels.
Tot slot wil ik u een fijne Kerst toe wensen met de allerbeste wensen voor het nieuwe
jaar. Blijf gezond.
Uw voorzitter, Jan Muris
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CONTACTEN MET DE GEMEENTE
We hebben de afgelopen
maanden een aantal keren een
bezoek gebracht aan het
Gemeentehuis om een aantal
zaken te bespreken.
Met de nieuwe verenigingsondersteuner Thom Zeguers
zijn een aantal gesprekken
gevoerd over onderwerpen
zoals
de
overkoepelende
Preventieapp
Voerendaal.
Daarbij is nogmaals vastgesteld, dat dit initiatief van
Baneblokske en Kundesj Heem momenteel op zeer grote schaal is uitgebreid over de
gehele Gemeente en er nog slechts een paar witte vlekken op de kaart voorkomen.
Op 23 januari a.s. zal er wederom een bijeenkomst plaatsvinden op het Gemeentehuis, waarbij de aangesloten preventiegroepen gaan bekijken in hoeverre we
verbering kunnen of moeten aanbrengen om het preventieve karakter nog meer te
benadrukken.
Tevens is aan de orde geweest het zomerfestival, samenwerking verenigingen in de
diverse kernen, reanimatiecursus en AED, verkeersregelaars en het 60 jarig jubileum
van het Kunderhoes.
Verder heeft Thom ons benaderd om in het kader van het project Eenzaamheid van
de Gemeente te bekijken in hoeverre een aangedragen idee van wijngoed Fromberg
te realiseren is in Maren Weiden.
Daarbij is het de bedoeling dat een Dorpswijngaard word ingericht in de beleefweide
en vrijwilligers die in het kader van een Sociaal Contact deze wijngaard gaan
onderhouden met assistentie van Marcel Soomers van het domein Fromberg.
Op 4 december hebben Thom Zeguers, wethouder Patrick Leunissen, Marcel
Soomers ter plekke in de beleefweide gesproken met Annet Veldman en Wiel Meurs.
Daarbij hebben wij een aantal wensen of zelfs eisen neergelegd onder welke
voorwaarden deze Dorpswijngaard kan worden gerealiseerd.
Voorop staat dat de opzet van de beleefweide geen geweld mag worden aangedaan
en niet mag worden overheerst door de aanleg van het wijngebied. Bestuur en
Commissie Maren Weiden zien het wel een toevoeging aan de beleefweide, maar
kijken ook kritisch naar een aantal bijkomende zaken.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen, omdat de
onderhandelingen over de voorwaarden en afspraken nog lopende zijn.
Verder hebben wij ons jaarlijkse bijpraatuurtje gehad met Stephanie de Gijsel,
afdelingshoofd Welzijn bij de Gemeente. Met haar zijn onder meer de voortgang van
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de speeltuin en de jaarlijkse subsidie voor het onderhoud hiervan besproken en ook
al vastgelegd.
Mede op verzoek van een aantal buurtgenoten hebben wij gesproken over de vele
reclameborden en bordjes die vooral op de invalswegen de straat ontsieren. Vooral
het feit dat uitgebreid reclame wordt gemaakt voor activiteiten in andere Gemeenten
stoort veel mensen.
Niet altijd liggen bepaalde zaken op het bordje van Stephanie, maar weet zij onze
vragen wel te kortsluiten met de betrokken ambtenaren. Een voorbeeld daarvan zijn
de verkeersproblemen.
Tenslotte hebben wij nog kort gesproken met wethouder Patrick Leunissen, die per 1
januari a.s. de Gemeente verlaat. Wij hebben altijd een goede band met hem gehad
en hopen dat we dit met zijn opvolger kunnen continueren.
Ook met de Buitendienst hebben wij goede contacten, want steeds weer blijkt dat
men zaken vrij snel oppakt of afwikkelt als wij deze aankaarten. Voorbeelden daarvan
zijn er teveel om op te noemen, maar de aanpak en afwikkeling van zwerfvuil blijft
een van de meest effectieve voorbeelden.

Hogeweg 22 6367 BD VOERENDAAL Tel. 5751218
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GROTE CLUBACTIE
Op 13 december heeft de trekking
van
de
Grote
Club
Aktie
plaatsgevonden.
Omdat het heel veel lotnummers
betreft hebben wij besloten de
winnende nummers niet meer
allemaal in het Infoblad te
publiceren. U kunt op de site van de
Grote Club Aktie eenvoudig uw
lotnummer intikken en u ziet meteen
welke prijs u eventueel gewonnen
heeft.
U vindt deze gegevens door op internet in te tikken: https://clubactie.nl/lotchecker
waarna u meteen in het veld komt waar u uw lotnummer kunt controleren.
Wij hopen dat u als een van de winnaars wordt gekenmerkt.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Het najaar is altijd een van de drukste maanden voor de buurtvereniging en ook dit
jaar is dat niet anders. Na de verkoop van de Grote Club Aktie komt alles in een
stroomversnelling en worden we van buitenaf natuurlijk ook extra onder druk gezet.
De speeltuin is dicht, maar juist daar zat dit jaar de meeste druk, want de grasmaaier
was aan vervanging toe en er moest duidelijkheid komen over de subsidie voor 2018.
We zijn er in geslaagd om beide onderdelen nog positief af te ronden voor het eind
van dit jaar.
Sinterklaas kwam ons bezoeken en ook daar kwamen we wat in de knel te zitten. De
Sint kon slechts 15 gezinnen in het geplande tijdstip verwerken en we moesten helaas
een paar gezinnen teleur stellen. Daarnaast moesten we 40 leuke attenties voor de
kinderen zoeken, maar gezien de reacties zijn we daar goed in geslaagd.
We hebben een aantal keren het zwerfvuil opgehaald en op ons verzoek heeft de
Buitendienst de gevaarlijke boomstronk op de hoek bij de speeltuin verwijderd.
We werden door de Gemeente benaderd voor het project Eenzaamheid van de
Gemeente en de onderhandelingen bevinden zich in een afsluitend stadium.
We hebben voor de eerste keer een Workshop bloemschikken georganiseerd bij
Rosalie en ook dat vergde nogal wat voorbereiding. Toch mogen we hier positief op
terugkijken.
Onze website beheerders hebben in samenwerking met buurtgenoot Oburon een
nieuwe website ontwikkeld. Dit heeft maanden voorbereiding gevergd, maar
uiteindelijk zijn we er bijna uit en kunnen we weer live gaan met onze eigen site.
Onze hoofdsponsor Coza APK Keuringen vierde zijn 30 jarig jubileum en natuurlijk
hebben we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Wij werden gevraagd om de wijnproeverij van slijterij en wijnhandel Vinitor facilitair te
ondersteunen op kasteel Cortenbach, maar hebben dit verzoek afgewezen omdat wij
alleen bereid zijn onze begunstigers te ondersteunen.
De Pvda heeft kenbaar gemaakt de verkeersproblematiek te willen aanpassen. Wij
hebben afgesproken dat wij begin 2018 met hun rond de tafel willen gaan zitten,
omdat wij ons al jarenlang inzetten voor het bevorderen van de verkeersveiligheid in
de buurt.
Ook het CDA heeft laten weten dat zij gaarne met ons rond de tafel wil gaan zitten
om over het verleden en de toekomst te praten.
In de laatste bestuursvergadering zijn een aantal beslissingen genomen, die gericht
zijn op de toekomst, maar waarvan eerst nog goedkeuring benodigd is van de
Algemene Ledenvergadering, die in maart 2018 zal plaatsvinden.
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KUNDERHOES 60 JAAR
In het weekend van 7, 8 en 9 september 2018 bestaat het Kunderhoes 60 jaar en zal
de Stichting Kunderhoes dit gaan vieren met medewerking van de gebruikers van het
Kunderhoes. Ofschoon de buurtvereniging slechts een paar keer per jaar gebruik
maakt van het Kunderhoes, hebben wij toch onze medewerking toegezegd, omdat
we jaren geleden hebben meegevochten om
het Kunderhoes voor onze
gemeenschap te behouden. Helaas zullen niet alle vaste gebruikers hun
medewerking verlenen, waarbij helaas ook een van de hoofdgebruikers (de
Carnavalsvereniging) ontbreekt.
Wij willen alvast een tipje van de sluier oplichten wat er deze 3 dagen te verwachten
is.
Op de vrijdagavond wordt gestart met een
Kienavond; waarbij vooral de nadruk ligt op de
gezelligheid. De organisatoren die hier de
nodige ervaring mee hebben, zullen dit beslist
in goede banen weten te leiden.
De zaterdagavond wordt een gezellige avond,
waarbij gezocht is naar een mix voor jong en
oud.
Er wordt alvast een beetje ingespeeld op de
oktoberfeesten. De avond wordt muzikaal
verzorgd door het Bergdorf Duo Spätle en als
hoofdattracties op deze avond zijn er optredens van de Party Kryner en de Tiroler
Sound; zeker geen onbekenden in het Kunraadse.
De zondag wordt nostalgisch ingericht om 60 jaar Kunderhoes te vieren. Zo wordt
gestart met een mis in de buitenlucht of het Kunderhoes. Daarna wordt frühshoppen
de start van een middag voor alle leeftijden, waarbij momenteel al vastliggen een
ballonnenclown, poppenkast, huifkar, specialacts, mini-kunderkermis, foto-expositie,
ponyrijden, springkussen, enz.
Het nu bekende programma van de zondag is nog summier en zal zeker nog verder
worden uitgebreid.
Wij zullen u de komende maanden op de hoogte gaan houden van de verdere
ontwikkelingen over deze jubileumviering.
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GROTE CLUBACTIE EXTRA PRIJZEN
Onder de loten van de Grote Club Aktie die door de buurtvereniging verkocht zijn,
hebben wij een aantal extra prijzen verloot.
Op de navolgende lotnummers is daarbij een prijs gevallen:
1.

Lotnummer

0.008.578

2.

Lotnummer

0.008.633

3.

Lotnummer

0.008.537

4.

Lotnummer

0.008.699

5.

Lotnummer

6.

Lotnummer

0.008.602

7.

Lotnummer

0.008.652

8,

Lotnummer

0.008.547

9.

Lotnummer

0.008.725

10.

Lotnummer

0.008.617

0.008.712

De prijswinnaars kunnen de door hun
gewonnen prijs in ontvangst nemen op
het secretariaat Lijndenplein 4 onder
vertoning van het lot waar deze prijs op
gevallen is. Graag de gewonnen prijs
afhalen na 18.30 uur.
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KERSTDIENSTEN IN DE PAROCHIEKERK VAN KUNRADE
zaterdag 23 december
18 uur: Eucharistie met het koor van de solisten van de Philharmonie van Sint
Petersburg o.l.v. Prof. Olga Stupneva. Na de dienst geven ze nog een miniconcert.
zondag 24 december
16.30 uur: viering met kleuters
18.30 uur: Gezinsmis met Jeugd Muziekvereniging Voerendaal
20.30 uur: nachtmis met Jubilate Deo
Eerste kerstdag 25 december
11.15 uur: met zang van ‘Cantiga’
Tweede kerstdag 26 december
11.15 uur: met samenzang
In alle missen van Kerstavond en Eerste
Kerstdag zullen wij onze overleden
buurtgenoten laten herdenken.
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Bezoek van de Sint en zijn Piet bij Kundesj Heem
Dit jaar had de Sint met zijn Piet besloten om op de zaterdagavond naar onze buurt
te komen en de kinderen in het bijzijn van hun ouders, opa’s, oma’s, vrienden en
kennissen te verrassen. Het was deze dag erg druk daarom kon de Sint slechts 1
Zwarte Piet meebrengen, maar deze wist het gemis van de 2 e collega perfect op te
vangen.
Omdat de Sint slechts een beperkt aantal
uurtjes in onze buurt kon verblijven, waren
wij genoodzaakt om slechts 15 bezoekadressen te accepteren. Hierdoor moesten
we een paar gezinnen laten weten dat zij
slechts in aanmerking konden komen als er
bezoekadressen zouden afvallen.
Desondanks zijn 15 bezoeken beslist de
moeite waard om deze traditie in ere te
houden. Gelukkig hoeven wij ons niet in de Zwarte Pieten discussie te mengen, want
hoe de Pieten ook genoemd mogen worden, bij ons blijven het gewoon de traditionele
Zwarte Pieten.
Omdat er wederom zoveel ouders of grootouders om een bezoekje van de Sint en
zijn Pieten gevraagd hadden, werd al om 17 uur gestart met het eerste bezoek. Het
eerste deel van de bezoeken werd de Sint per auto vervoerd, omdat de eerste
bezoekadressen net buiten de buurt lagen.
Het was nog een hele klus voor de logistieke
Piet om de route te plannen, zodat de Sint en
zijn Pieten de kinderen op de gewenste tijd met
een bezoekje zou verassen. Ofschoon het voor
sommige gezinnen moeilijk valt als het vooraf
gevraagde tijdstip niet haalbaar is, mogen we
toch constateren dat de bezoeken vlot verlopen
zijn.
Veel kinderen waagden het om vriendschappelijk bij de Sint op schoot te zitten. Ook
de ogen van de ouders en grootouders
straalden. Overal werden de Sint en Piet
hartelijk ontvangen. De traditionele sinterklaasliedjes werden door jong en oud luidkeels
meegezongen.
Rond de klok van 20.30 uur kon de Sint en de Piet hun bezoeken afronden. Zij
dankten voor de hartelijke en dankbare ontvangst in de buurt en hebben al laten
weten dat ze volgend jaar wederom naar Kundesj Heem zullen komen.
12
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PANORAMA FOTO’S VOOR DE NIEUWE WEBSITE
Sinds enkele maanden zijn wij druk bezig, samen met Robert Nijboer van Oburon,
tevens een buurt lid, om onze website Kundesj Heem te voorzien van een facelift.
Graag willen wij u, onze buurtgenoten, hierbij betrekken.
De panorama foto’s van onze buurt, waarover wij nu beschikken, zijn verouderd en
geven ons inziens geen goed beeld meer weer van onze mooie buurt.
Wij willen belangstellende buurtgenoten uitnodigen om panorama foto’s te maken van
onze buurt en hun favoriete foto(s) in te sturen die wij dan mogen gebruiken voor
onze website. We zullen de panorama foto’s, bij voldoende inzendingen, regelmatig
veranderen.
Op de website willen wij, naast informatie van en uit de buurt en omstreken, ruimte
reserveren voor leden. Deze ruimte kan gebruikt worden als u leuke, interessante
berichten wilt delen met uw buurtgenoten.
Neem die kans en laat een ieder zien welke plekjesin onze buurt, volgens u,
verdienen om de wereld rond te gaan.
We staan open voor suggesties en stellen uw betrokkenheid op prijs.
Met belangstelling kijken wij uit naar de inzendingen.
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VERSLAGJE WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN
Op 23 en 25 november jl. organiseerde de buurtvereniging, voor het eerst, een
workshop bloemschikken voor haar leden.
Enkelen van de deelnemers bezochten de open dag van workshopleidster Rosalie.
De mooie tentoongestelde creaties leidden ertoe dat bij sommige leden twijfels
ontstonden en de reeds uitgezochte bloemstukken verruilden voor een andere of
eigen creatie.
De organisatie heeft getracht om zowel voor de buurtvereniging als voor de leden de
kosten binnen de gehanteerde richtlijnen voor activiteiten te houden. Iets dat ons
inziens ook gelukt is. Naast het zorgen voor een zeer betrokken workshopleidster en
conifeertakjes was er ook nog ruimte binnen het budget voor ander “kerstgroen”, met
wat lekkers bij de koffie.
Per workshop waren maximaal 8 aanmeldingen mogelijk en vol enthousiasme
stortten de leden in beide groepen, onder het toeziend oog van Rosalie, zich meteen
op hun werkstukken. Eigen inbreng werd op prijs gesteld en daar waar nodig en
gewenst voorzien van tips en de handigheid van Rosalie, om er iets moois van te
maken.
Voor eenieder vloog de tijd voorbij en de onderbreking voor een kopje koffie/thee, met
wat lekkers, was een welkome afwisseling, om daarna de laatste hand te leggen aan
de advent- kransen, bollen en stukjes.
Maar niet alles verliep gladjes.
Zo was er tussen deelnemers en de organisatie enkele onduidelijkheden over de
bestelling van het te maken bloemstuk. Dat werd door de deelnemers heel sportief
opgelost.
Verder kon een aangemelde deelneemster niet deelnemen aan de workshop, omdat
zij het emailverkeer niet heeft kunnen volgen. De reden: het emailadres niet bleek te
kloppen.
De organisatie heeft het zo kunnen regelen dat zij alsnog kan genieten van een
adventskrans.
Deze gebeurtenissen zijn voor de organisatie leerpunten voor een eventuele
volgende keer.
Ondanks bovenstaande strubbelingen waren de workshops gezellige, leerzame
momenten met unieke en persoonlijke adventscreaties. Rest ons een woord van dank
te richten aan cursusleidster Rosalie, want vooral dankzij haar medewerking hebben
we weer een nieuwe activiteit aan ons programma kunnen toevoegen.
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NL-Doet 2018
Het duurt nog wel even, maar toch wordt het al actueel, want op vrijdag 10 en
zaterdag 11 maart 2018 wordt NL-Doet weer gehouden en daarbij zal Kundesj Heem
ook weer een aantal activiteiten ontplooien.
In ieder geval organiseren wij in het Kunderhoes wederom een ontbijt voor ouderen
en gehandicapten uit de buurt. Naast dit gezamenlijk ontbijt willen we nog een paar
extraatjes verzorgen voor de deelnemers. Verleden jaar waren de reacties van de
deelnemers zeer positief.
Vooral het optreden van de accordeoniste was een aangename verrassing voor de
deelnemers.
Ook dit jaar willen we de geselecteerden eerst een flyer persoonlijk overhandigen en
deze een aantal dagen later ophalen. Deze manier van benaderen werd zeer
gewaardeerd.
Op 10 maart ontvangen wij de medewerkers
rond 10 uur, die zich als vrijwilliger via hun
bedrijf hebben aangemeld. Op dit moment
weten wij nog niet welke bedrijven of
instellingen onze NL-Doet actie zullen
ondersteunen met een aantal mensen.
Verleden jaar waren dat medewerkers van
het Vebego hoofdkwartier op kasteel
Cortenbach en een aantal vrijwilligers van
de Stichting MEE uit Heerlen. Verder waren
ook nog een paar buurtgenoten present, die
gezorgd hebben voor de koffie, thee,
smeren en beleggen van broodjes, enz..
Welke andere activiteit(en) we nog in het kader van NL-Doet kunnen aanpakken is
nog niet geheel duidelijk en hangt ook af van de vrijwilligers, die bereid zijn hun
medewerking te verlenen aan onze NL-Doet Aktiedag.
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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 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 4 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.
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LEDENBESTAND
We mochten de afgelopen maanden weer een
nieuwe aanmeldingen als lid van de buurtvereniging
begroeten.
Als nieuw lid mochten wij inschrijven: Roel en Saskia
Brouwers, Kundergats 31
Zij zijn met speciale toestemming van het bestuur conform de gemaakte afspraken
voor oud-leden toegelaten als lid van de buurtvereniging.
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 2018 bedraagt normaliter €
alleenstaanden € 8.75 per jaar.

17,50 voor gezinnen en voor

DANKBETUIGING
De leegte die Jacqueline heeft achtergelaten, is moeilijk te aanvaarden. Het doet ons
goed te ervaren dat Jacqueline bij zo velen geliefd, gewaardeerd en gerespecteerd
werd.
Jullie grote betrokkenheid tijdens haar ziekte en na het overlijden, steunt ons en helpt
ons het leed te dragen en zo het leven weer op te pakken.
Jullie medeleven en hulp, op vele manieren getoond, is voor ons van grote betekenis.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Jan Keulers
Kevin & Laura
Yara & Richard
18
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KERSTBOOMVERBRANDEN
Als eerste activiteit in het nieuwe jaar
organiseert buurtvereniging Kundesj Heem
op zaterdag 6 januari 2018 weer het
traditionele
kerstboomverbranden
in
Kunrade Oost.
Buurtbewoners worden gevraagd om de
overtollige kerstbomen in de loop van de
zaterdagochtend aan de straatrand te deponeren, waarna de kerstbomen door de
kinderen uit de buurt worden opgehaald. Het maakt niet uit of deze kinderen lid zijn
van de buurtvereniging.
Voor de goede orde merken wij wel op dat op de brandstapel alleen kerstbomen
mogen worden verbrand. Andere brandbare materialen en/of tuinafval worden niet
geaccepteerd.
De kinderen kunnen vanaf 14.00 uur de door hun opgehaalde kerstbomen afgeven
op de bekende plaats aan de Grachtstraat ter hoogte van de wegversmalling.
Medewerkers van de buurtvereniging nemen de bomen in ontvangst om deze te
stapelen binnen de gestelde normen in de vergunning.
Voor iedere afgeleverde boom worden de kinderen beloond met een lot en een stuk
chocolade.
Vanaf 17.50 uur kunnen de buurtbewoners en andere belangstellenden zich
verzamelen aan de Grachtstraat, waar de buurtvereniging zorgt voor gratis warme
chocomel voor de kinderen en glühwein voor de volwassenen. Uiteraard ontbreekt
de cake en peperkoek ook dit jaar niet. Wij vragen bezoekers er rekening mee te
houden, dat er zelfbediening is, dus even zelf de drank en peperkoek ophalen in de
zopi-kraam. Omdat dit jaar het kerstboomverbranden plaatsvindt op Driekoningen
heeft de buurtvereniging nog een verrassing in petto.
Stipt om 18.00 uur zullen de brandmeesters de brandstapel aansteken.
Rond 18.20 uur worden voor de kinderen een aantal prijzen verloot onder de loten
die ze die middag hebben ontvangen bij het afleveren van de kerstbomen.
Dank aan maatschap Petit van hoeve Cortenbach omdat zij ook dit jaar wederom hun
terrein beschikbaar hebben gesteld voor deze activiteit.
We wensen de kinderen alvast een goede kerstbomen-”jacht” toe.
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FILMBEZOEK
In de kerstvakantie organiseren wij een bioscoopbezoek aan Quatro Cinema in
Heerlen, waarbij iedereen uit onze buurt, zowel jong als oud, van harte welkom is.
Het filmbezoek vindt plaats op donderdag 28 december 2017. Om 09:45 uur is het
verzamelen op het pleintje Cartilsstraat/Lippestraat, alwaar we uiterlijk 10:00 uur met
de bus vertrekken.
Na afloop van de film gaan we met de bus terug naar Kunrade. Wij verwachten rond
12:30 uur weer terug te zijn in Kunrade
We hebben gekozen voor de familiefilm Ferdinand Nederlands gesproken.
FERDINAND speelt zich af in Spanje en vertelt het verhaal van een grote stier met
een klein hartje. Als hij ten onrechte aangezien wordt voor een gevaarlijk beest wordt
hij gevangen genomen en weggevoerd. Vastberaden om terug te keren naar zijn
familie, verzamelt hij een bont gezelschap om zich heen voor een fantastisch
avontuur. Ferdinand bewijst dat je, je stierlijk kunt vergissen als je enkel op iemands
uiterlijk afgaat.
Voor leden van de buurtvereniging is de deelname gratis, voor niet leden rekenen we
een bijdrage van
€ 5,00 per persoon; te voldoen bij inlevering van het aanmeldingsformulier.
Als u aan het filmbezoek wenst deel te nemen, verzoeken wij u het in de buurt
verspreide aanmeldingsformulier in te leveren op het secretariaat Lijndenplein 4.
De uiterste datum van inlevering is 24 december 2017.
Ook via ons emailadres info@kundesjheem.nl kunt u zich aanmelden, onder
vermelding van de gevraagde gegevens. We hebben 1 bus ingehuurd, dus vol=vol,
op volgorde van aanmelding.
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(VOORLOPIGE) ACTIVITEITENKALENDER
December 22
December 28
Januari 6
Januari 23
Februari 11/13
Maart 3 of 17
Maart 9-10
April 1
April 1
April 27
April
Mei 10
Mei 22-26
Juni 1-10
September
September 7-9
September 22
December 1 of 2
December 8 of 15

Afscheidsreceptie wethouder Patrick Leunissen
Filmbezoek Quatro
Kerstboomverbranden
Bijeenkomst buurtpreventie Voerendaal
Carnaval
Algemene Ledenvergadering
NL Doet
Ontvangst Paashaas
Opening Speeltuin*
Koningsdag
Gezinsactiviteit
Kindercommunie – Hemelvaartsdag
Collecte Oranjefonds
Zomerfestival
Grote Club Aktie
Viering 60 jaar Kunderhoes
Nationale Burendag
Ontvangst Sinterklaas
Opbouw Kerststal

* Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de speeltuin op een eerder tijstip
worden geopend.
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SPEELTUINNIEUWS
Sinds de herfstvakantie is de
speeltuin weer gesloten voor de
winterperiode.
Inmiddels hebben een aantal
speeltuinvrijwilligers
de
speeltuin gereed gemaakt voor
de winter.
Helaas moeten wij constateren
dat kinderen over de afrastering
klimmen en zelfs vernielingen
aanbrengen. De speelattributen
zijn soms onklaar gemaakt en wij
willen niet dat kinderen zich daaraan kunnen bezeren. Wij verzoeken de ouders dan
ook om er zorg voor te dragen dat hun kinderen niet in de speeltuin gaan spelen tot
deze weer officieel met Pasen in 2018 geopend wordt. Het kan zijn dat dit iets eerder
gebeurd, maar dat is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.
Verder hebben wij met de Gemeente rond de tafel gezeten en zijn financiële
afspraken gemaakt voor het volgend jaar. In 2018 blijft de subsidieverstrekking en
onderhoud nog hetzelfde; daarna zullen we gaan bekijken welke zaken gaan
veranderen.
Rest tenslotte nog te vermelden dat wij onlangs een nieuwe grasmaaier hebben
aangekocht, omdat de oude teveel mankementen begon te vertonen en reparatie te
duur zou worden.

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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OPBOUW KERSTSTAL
Op zaterdag 9 december werd op het pleintje Cartilsstraat/Lippestraat wederom door
de buurtvereniging een kerststal en kerstboom opgebouwd.
De kerststal was een van de eerste producten die een 30-tal jaren geleden door
nijvere buurtgenoten werd gebouwd. Vele avonden en weekenden werd er toen door
een aantal buurtgenoten gezaagd, geverfd en het kluswerk duurde soms tot laat in
de avond. Dat dit een goed doordacht gebeuren is geweest, zien we nog ieder jaar
terug bij de opbouw. Hier en daar zit de houtworm wel al in de planken, maar tot nu
toe heeft de Kerststal de tand des tijd overleefd. Helaas zijn een aantal van de
bouwers niet meer onder ons, maar hun erfenis zal nog jaren overeind blijven staan.
Om 9 uur werden de materialen opgehaald aan de Heerlerweg bij fam. Spierts,
waarna met de bouw kon worden gestart. In de loop van deze zaterdag werden de
kerstboom en de kerststal opgebouwd en van een verlichting voorzien. Weer of geen
weer, onze buurtgenoten zorgen er steeds weer voor dat er een echte kerstsfeer
wordt geschapen op het pleintje. Laten we daarbij zeker niet José Born vergeten, die
trouw ieder jaar zorgt voor de koffie en wafels voor de bouwploeg. José bedankt!
Tot onze verrassing was de kerstboom een echt uit de kluiten gewassen exemplaar.
De leverancier liet weten dat de boom wel wat groter was uitgevallen dan we besteld
hadden, maar hij moest toch bij hem weg en daarom volgden er geen extra kosten.
We hebben het idee dat we zowat de grootste kerstboom in de Gemeente hebben
staan. We moesten helaas wel voor een nieuwe verlichting gaan zoeken, want met
de huidige verlichting zou het maar karig worden.
Bij het planten moesten we zelfs een nieuw gat gaan graven en we zijn er nu al op
voorbereid dat we op 6 januari extra mankracht of apparatuur nodig hebben om de
boom weer uit de grond te halen.
Ervaringen uit het verleden leren ons dat de Kerstal en Kerstboom extra
aantrekkingskracht uitoefent op de jeugd en ook dit jaar doen we een beroep op de
ouders om hun kroost te vragen geen gekke dingen in of nabij de Kerststal uit te
halen. Omwonenden willen we vragen een extra oogje in het zeil te houden. De
lampen kan men gelukkig niet meer stelen, want wij zijn overgeschakeld op een
moderne manier van verlichting.
Indien wij of buurtgenoten vernielingen aan de kerststal of kerstboom constateren,
zullen wij meteen aangifte doen bij de politie.
Rest ons tenslotte alvast een woord van dank te richten aan de medewerkers die
ieder jaar weer zorgen voor de opbouw van de Kerststal en de bewoners van
Lippestraat 2, die de stroom voor de kerststal en kerstboom beschikbaar stellen.
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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, verkeerscommissie,
Buurtpreventie, NL-doet

Jan Muris
Voorzitter

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

Phill Muijs
Penningmeester

Lippestraat 3
5750456
Infoblad, Advertenties, Website

Al Sevaerts
Bestuurslid

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

Sandy Swieringa
Bestuurslid

Lippestraat 8
5491083
Communie, Bezorgen infoblad en flyers, Filmbezoek,
Gezinsactiviteit

Ans Trepels
Bestuurslid

Florinstraat 18
5752995
Website, Zwerfvuil, Workshops

Esther Vankan
Bestuurslid

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

Het bestuur wordt bij bepaalde activiteiten ondersteund door de navolgende
buurtgenoten:
Bezorging infoblad en flyers: Jeroen van Gessel, John Vankan
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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