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VAN DE REDACTIE  
 
Een nieuw jaar gaat van start, maar helaas is het 
weer nog niet veel soeps, want zelden hebben we 
zoveel water naar beneden zien vallen. Over de 
hoge en vooral wisselende temperaturen praten 
we nog maar niet. Het is dan ook niet vreemd dat 
je overal hoestende en proestende mensen 
tegenkomt en hoe vaak hebben we de afgelopen 
weken niet gehoord dat mensen zich moesten 
afmelden wegens ziekte. 
En dan moet Carnaval nog beginnen, waarbij 
boven de rivieren wordt beweerd dat dan de 

griepepidemie volledig losbarst in onze contreien. 
 
Zodra de Carnavalsdagen achter de rug zijn gaat Kundesj Heem zich weer opmaken 
voor een aantal drukke weken. We beginnen met de Algemene Ledenvergadering bij 
de Pintelier met aansluitend een gezellig samenzijn. Een aantal dagen kunnen we in 
het Kunderhoes, de speeltuin en Maren Weiden de handen uit de mouwen steken en 
hopelijk mogen we daarbij weer rekenen op een groot aantal buurtgenoten. 
Een week later gaan de vrijwilligers van de speeltuin onder het genot van een drankje 
en hapje een avondje napraten over het afgelopen jaar en bespreken ze hoe ze dit 
jaar de speeltuin gaan verzorgen. Uiteraard doen we daarbij een beroep op ouders, 
maar ook grootouders om ons daarbij weer te ondersteunen.  
Wederom een weekend verder willen we een leuke (culinaire) wandeling gaan maken 
in de buurt en daarna staat het Paasfeest alweer voor de deur. 
Tot zover is onze planning rond; de rest volgt later in uitgebreide vorm. 
 
In dit Infoblad kijken we ook nog even terug op activiteiten die de afgelopen maanden 
hebben plaatsgevonden, waarbij het Kerstboomverbranden en de Kerststal 
traditioneel weer zeer goed verzorgd waren. Het bezoek aan een film bij Quattro was 
weer goed voor een volledig gevulde bus. 
  
Los van de gebruikelijke vermeldingen in dit Infoblad, worden er natuurlijk de 
gebruikelijke flyers in de buurt verspreid als activiteiten dit nodig maken. Op dit punt 
zal er in 2018 dan ook niet teveel gaan veranderen. 
 
Wij kunnen u alleen maar adviseren weer eens goed door het Infoblad te bladeren en 
waar mogelijk in te spelen op onze meldingen. 
 
Rest ons tenslotte onze carnavalsvierende buurtgenoten een aantal gezellige dagen 
toe te wensen.  
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VAN DE VOORZITTER  
 

Het nieuwe jaar is pas begonnen en wij, als bestuur, zijn alweer druk 
in de weer met de activiteiten voor dit jaar. 
Het kerstboom verbranden was de eerste activiteit die wij hebben 
georganiseerd en ik mag hopen dat alle aanwezigen hebben kunnen 
genieten van een glas glühwein of chocomel met  door de dames 
Annemie, Bea en Marlies zelf gemaakte wafels. Ik wil hen dan ook  
hartelijk bedanken voor deze actie.  

Dit jaar viel het kerstboom verbranden op 6 januari en dus voor ons een leuke 
bijkomstigheid om een oude traditie weer naar boven te halen namelijk driekoningen. 
De dames hadden in een wafel 3 bonen verstopt en de winnaar mocht zich die avond 
laten kronen tot koning. Deze eer viel dit jaar te beurt aan Thiago Gorenjec. Met een 
prachtige kroon op zijn hoofd heeft hij de hele avond geglunderd. 
De kinderen hadden dit jaar ook weer hun stinkende best gedaan om heel veel 
kerstbomen naar de Grachtstraat te slepen, zodat de hoop van de kerstbomen er 
weer prachtig uit zag. 
Dit jaar hadden wij burgemeester Houben uitgenodigd om de stapel aan te steken, 
omdat dit het vorige jaar door het slechte weer niet door was gegaan. 
Nadat de burgemeester de stapel had aangestoken werd de stapel wederom op een 
deskundige wijze verbrand. Ik wil dan ook Roger Veldman van harte bedanken en de 
dames en heren van Achilles Top die dit voor hun rekening hebben genomen. Niet 
alleen het vakkundig laten branden van de stapel maar ook het stapelen van de 
bomen is een hels karwei. 
 

Nog eventjes en dan is het weer Carnaval. Als je eens gaat googlen over carnaval 
dan zie je dat het van oudsher een eetfestijn was, omdat het de laatste mogelijkheid 
was zich te buiten te gaan voor de 40 dagen vasten, waarin men zich beperkte tot het 
minimaal noodzakelijke.  
Carnaval komt van het latijnse woord ‘carne vale’ wat “vaarwel aan het vlees” 
betekend. Een andere mogelijke verklaring voor de term is het eveneens latijnse 
woord carrus navalis: wat scheepswagen betekend, hetgeen zou verwijzen naar 
rondtrekkende groepen in een als een schip ogende wagen of kar, het zogenaamde 
narrenschip.  
 
Ik wens u dan ook en zalige carnaval. 
 
Uw voorzitter, 
Jan Muris 
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WANDELING   
 
Op zondag 18 maart a.s. willen we een 
wandeling gaan organiseren met een special 
tintje. 
Helaas bevinden de voorbereidingen zich nog 
in een voorbereidend stadium en moeten wij 
nog een aantal afspraken vastleggen over de 
locaties. 
 
Zodra meer gegevens bekend zijn zullen we 
dat in een aparte flyer bekend maken, maar de 
datum kunt u zeker al vastleggen.   
 

 
 

  

 
           Hogeweg 22  6367 BD  VOERENDAAL Tel. 5751218 
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Huiswerk Begeleiding Voerendaal 
 

Lukt het zelfstandig maken van het huiswerk niet? 
Meld dan uw zoon of dochter aan voor huiswerk 

begeleiding. Begeleiding in een kleine groep; veel 
ruimte voor individuele begeleiding; veel aandacht 

voor het plannen van het huiswerk. 
 

Bel: 06 52639673 
 

Voor meer info:  
www.huiswerkbegeleidingvoerendaal.nl 

 

Happy Learning! 
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WHATSAPP BUURTPREVENTIE GROEP 
 
Gelukkig hebben wij de afgelopen weken niet al te vele nare berichten hoeven te 
melden. 
Er zijn wel wat incidenten gemeld, maar deze hebben niet geleid tot 
noemenswaardige incidenten in de buurt. De donkere dagen en de kerstperiode zijn 
nou eenmaal de tijd dat veel inbraken plaatsvinden, omdat in deze periode veel 
mensen niet thuis zijn.  
 
Los van de meldingen op de app  hadden wij met de wijkagente afgesproken dat er 
in onze buurt extra controles zouden plaatsvinden en dat is ook gebeurd. Daarbij is 
niet altijd een politieauto zichtbaar door de buurt gereden, maar vaak is dat ook in 
gewone particuliere auto’s gebeurd.  
 
Vaak zijn er door buurtgenoten via de email kentekens van zogenaamde verdachte 
auto’s doorgespeeld naar het secretariaat, waarbij wij deze gegevens dan naar de 
wijkagente hebben doorgestuurd. Het is daarbij van minder belang of dit altijd tot 
verdachtmakingen heeft geleid, maar belangrijk is wel dat er wordt nagetrokken of 
iets niet in de haak is. 
 
Helaas zijn er problemen met het aansturen van de overkoepelende Voerendaal-app. 
De huidige beheerder heeft kenbaar gemaakt geen tijd meer te kunnen vrijmaken 
voor deze werkzaamheden en de Gemeente liet weten geen energie te kunnen 
steken in het organisatorische aspect van deze activiteit. Hierdoor dreigt er een 
impasse te ontstaan, maar wellicht kan dit worden ondervangen door de 
deelnemende app-groepen, want inmiddels zijn meer dan 20 groepen/buurten 
aangesloten.  
  
Gezien het belang dat wij hechten aan deze buurtpreventie hebben wij in de laatste 
bestuursvergadering besloten om onze buurtpreventieapp op een apart 
telefoonnummer te gaan concentreren, waarbij een apart mobieltje noodzakelijk is. 
Zodra dit onderzoek is afgerond zullen de deelnemers in preventiegroep dit 
vernemen. 
 
Begin  van het jaar konden wij onze 100e aanmeldingen bekend maken en wij hebben 
Annemiek Nilwik na haar aanmelding op een bloemetje getrakteerd.  
  
Iedere buurtbewoner kan zich aanmelden voor deze preventieapp,  los van het feit of 
men wel of niet lid is van de buurtvereniging. U kunt dit formulier terug vinden op onze 
website of het aanmeldingsformulier opvragen bij het secretariaat op 
info@kundesjheem.nl.  
Buurtgenoten die zich pas onlangs in de buurt gevestigd hebben zijn natuurlijk nog 
niet op de hoogte van de buurtpreventieapp van de buurtvereniging. Bel gerust even 
voor een nadere toelichting met een van de bestuursleden als u graag nadere 
informatie ontvangt.  
  

mailto:info@kundesjheem.nl
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ACTIE BUURT SCHOON  
 

Ook in 2018 zal de Gemeente weer het project Buurt 
Schoon ondersteunen en zal de buurtvereniging 
weer op gereide tijden zwerfvuil in de buurt gaan 
inzamelen. 
De eerste inzameling van dit jaar moet nog gaan 
plaatsvinden, maar we wachten hiermee tot na de 
Carnavalsoptocht. Deze heeft als vertrekpunt de 
Grachtstraat en meestal blijft er nogal wat zwerfvuil 
achter.  
 
Overigens zien we steeds vaker dat buurtbewoners 

hun hond(je) niet meer in het natte buitengebied uitlaten, maar slechts een rondje 
door de buurt maken. Daar heeft natuurlijk niemand bezwaar tegen, maar wel tegen 
het zomaar op de straat en stoep deponeren van de poep. 
Steeds vaker horen wij van buurtgenoten hierover klachten en zelfs hondenbezitters, 
die hun hond wel in het buitengebied uitlaten, ergeren zich aan deze wijze van 
handelen. 
 
Wij willen bij deze een compliment maken aan een groot aantal onbekende 
buurtgenoten die de moeite nemen om de uitwerpselen van hun hond in de 
poepzakjes (nota bene GRATIS verkrijgbaar bij de Plus) op te rapen en in de afvalbak 
van de Gemeente te deponeren en hopen dat iedereen dit op deze manier gaat doen. 
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KERSTATTENTIE   
 
Omdat we het afgelopen jaar een aantal 
activiteiten moesten annuleren door onvoldoende 
belangstelling of andere redenen, hadden we 
besloten ook in 2017 een kerstattentie bij onze 
leden te bezorgen. In eerste instantie hadden wij 
deze 120 attenties bij de Real in Aachen gekocht, 
maar toen we aan de kassa kwamen werden we 
verzocht weer alles terug te leggen, omdat we 
maximaal 20 stuks mochten kopen. Mede dankzij 
de welwillende medewerking van het Kruidvat 
Hoensbroek en Voerendaal konden wij op korte 
termijn toch nog voldoende attenties bij elkaar 
krijgen. 
 
Tijdens het bezorgen van de koekjes of chocolade 
hoorden wij alleen maar positieve geluiden en 
hebben diverse buurtgenoten ons gevraagd hun 
dankbaarheid kenbaar te maken. 
 
Uiteraard betekent dit niet dat we van deze 
kerstattentie een jaarlijks kerstkadootje maken, maar zullen we ieder jaar opnieuw 
bekijken of er financieel mogelijkheden aanwezig zijn. 
 
  

 
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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LEDENBESTAND 
 
In het nieuwe jaar mochten we als lid van de buurtvereniging begroeten: 
 
per 7 januari: Antoine en Maureen Dohmen, Grachtstraat 8  
 
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: 
€  17,50 voor gezinnen en voor alleenstaanden €  8.75 per jaar.  
 

  

mailto:info@kundesjheem.nl
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ADVERTENTIES 
 
De afgelopen maanden hebben wij een aantal advertenties moeten verwijderen 
omdat de betreffende bedrijven zijn opgeheven of geen interesse meer hadden in een 
advertentie. 
Wellicht zijn er buurtgenoten, die ons aan een aantal nieuwe adverteerders kunnen 
helpen. 
Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor. 
De kosten van een advertentie in het Infoblad bedragen op jaarbasis: 
 

1 hele pagina kleur €  120,00  

1 hele pagina zwart/wit €  100,00  

1/2 pagina kleur €    65,00  

1/2 pagina zwart/wit €    50,00  

1/4 pagina kleur €    37,50  

1/4 pagina zwart/wit €    25,00  

 
1 pagina is een A5 formaat. 
Voor meer informatie of het aanleveren van een advertentie kunt u contact opnemen 
met Phill Muijs 045-5750456 of een mail sturen naar ph.muijs@ziggo.nl. 
 
  

mailto:ph.muijs@ziggo.nl
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ACTIVITEITENKALENDER 
 
Februari 11 zondag Carnavalsoptocht 
Maart 3 zaterdag Algemene Ledenvergadering Pintelier 
Maart 5 maandag Bestuursvergadering 
Maart 9-10 vrijdag/zaterdag NL Doet 
Maart 17 zaterdag Avond vrijwilligers speeltuin 
Maart 18 zondag  Voorjaarswandeling 
April 1 zondag Ontvangst Paashaas, opening speeltuin 
April 9 maandag Bestuursvergadering 
April/mei zaterdag Filmbezoek 
Mei 10 donderdag Hemelvaartsdag / communie 
Mei 21 t/m 25 maandag t/m vrijdag Collecte Oranjefonds 
Mei 28 maandag Bestuursvergadering 
Mei 29/30 dinsdag/woensdag Hulp bij Vebego Summit 
Juni 1 t/m 10 vrijdag t/m zondag Hulp bij Vebego en Zomerfestival 
Juni 25 maandag Hulp bij Vebego 75 jarig bestaansfeest 
Juli 2 maandag Bestuursvergadering 
Juli/augustus  Weidefeest/BBQ Maren Weiden 
Augustus 13 maandag Bestuursvergadering 
September 7 t/m 9 vrijdag t/m zondag Mede organisatie 60 jaar Kunderhoes 
September 17 zaterdag Start Grote Club Aktie 
September 22 zaterdag Nationale Burendag   
September 24 maandag Bestuursvergadering 
Oktober zondag Najaarswandeling 
Oktober  Kundesj Heem uitstapje 
November 5 maandag Bestuursvergadering 
November   Bloemschikken/adventskrans 
December 1 of 5 zaterdag of woensdag Ontvangst Sinterklaas  
December 10 maandag Bestuursvergadering 
December 15 zaterdag Opbouw Kerststal 
December 25 maandag Kerstmis 
December  Filmbezoek 
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LEDENVERGADERING  
 
Op zaterdag 3 maart a.s. zal onze Algemene Leden-
vergadering op het vertrouwde adres van de Pintelier aan de 
Valkenburgerweg om 19.30 uur plaatsvinden. 
Na afloop van de vergadering vindt aldaar nog een gezellig 
samenzijn  plaats en trakteert de Buurtvereniging u op een 
aantal consumpties en een hapje.   
 
Om 19.30 uur gaat deze vergadering van start met de 
agendapunten: 
1. Opening door de voorzitter: 
2.  Notulen vorige jaarvergadering  (*) 
3.  Ingekomen stukken aangaande de ALV 
4.  Jaarverslag secretaris 
5.  Jaarverslag penningmeester: (**) 
6.  Verslag kascontrole-commissie. 
7. Vaststelling begroting en activiteiten lopend verenigingsjaar 
8. Vaststelling contributie komend verenigingsjaar. 
9. Bestuursverkiezing en benoeming voorzitter.  
10. Benoeming nieuwe kas-controle-commissie 
11. Vaststelling eventuele Wijziging Huishoudelijk reglement 
12. Rondvraag 
 
Toelichting: 
(*) wordt vóór aanvang van de vergadering verstrekt) 
(**) wordt tijdens de vergadering verstrekt 
(ad 8) het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te handhaven: 
 € 17,50 voor gezinnen en € 8,75 voor alleenstaanden. 
(ad 9) volgens rooster is in 2018 aftredend:  
 Esther Vankan, Jan Keulers en Al Sevaerts 
 Esther heeft kenbaar gemaakt te stoppen als bestuurslid.’ 
 Jan Keulers en Al Sevaerts stellen zich herkiesbaar. 
  
Door het wegvallen van Esther ontstaat een vacature als bestuurslid. 
Wij hopen dat in de buurt een of meerdere buurtgenoten bereid zijn toe te treden tot 
het bestuur.  
 
Mochten er buurtgenoten zijn die het bestuur willen versterken, dan zijn zij uiteraard 
van harte welkom. Aanmelden kan vooraf bij het secretariaat of tijdens de 
vergadering. 
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij het secretariaat. 
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DEMOCRATEN VOERENDAAL 
 
Sinds 2010 zit Democraten 
Voerendaal in de coalitie. 
In de afgelopen 8 jaren is 
enorm veel bereikt ten 
goede van onze mooie 
gemeente. Het motto dat 
wij voeren was en blijft; 
Doelgericht Verder! Voor 
u, samen met u! 
 
Wij hebben dit motto ten 
volle benut. De burger-
participatie is veelvuldig 
ingezet en heeft duidelijk 
haar vruchten afgeworpen. 
Daarmee gaan we verder 
in de komende periode. 
Zelden zijn er in een tijds-
bestek van goed 8 jaar 
zoveel majeure projecten 
gerealiseerd dan wel in de 
steigers gezet! Denk hierbij 
aan de totstandkoming van 
de diverse wijksteunpun-
ten de realisatie van het 
MFC Ubachsberg, de 
voorbereiding van de Open 
Club Klimmen, opwaarde-
ring van Parkgebied ’t 
Brook, realisatie bedrijven-
terrein Lindelaufer 
Gewande III, en tal van infrastructurele projecten (o.m. Valkenburgerweg, 
Heerlerweg, Bergseweg en Ransdalerstraat).  
 
De uitdagingen waar de gemeente Voerendaal zich in de achterliggende periode voor 
gesteld zag waren zoals verwacht  groot. De economische crisis, rijksbezuinigingen, 
vergrijzing en ontgroening drukten een zware stempel. De gemeente werd 
geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaven, zoals b.v. de transformatie van 
de woningvoorraad en de overheveling van rijkstaken op het vlak van jeugdzorg, 
WMO, e.d.  Democraten Voerendaal heeft deze uitdagingen voortvarend opgepakt. 
Ook in de toekomst gaan we deze uitdagingen niet uit de weg.  
 
Buurtvereniging Kundesjheem heeft in de afgelopen jaren, dankzij hun eigen 
initiatieven en inzet, maar mede ook door de uitstekende samenwerking met de 
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gemeente en verantwoordelijk portefeuillehouder Patrick Leunissen, veel kunnen 
bereiken.  
 
Het verenigingsleven in Voerendaal bruist en het voorzieningenniveau is in nagenoeg 
iedere kern op peil. Al moeten wij ook vaststellen dat er een aantal voorzieningen 
dreigt te verdwijnen uit sommige kernen. Soms heb je daar als politiek geen invloed 
op. Democraten Voerendaal zal binnen haar mogelijkheden alles in het werk stellen 
om het voorzieningen niveau op peil te houden en daar waar nodig op peil te brengen. 
 
De infrastructuur is de afgelopen jaren voortvarend aangepakt. Er staan ook in de 
komende jaren nog diverse infrastructurele projecten op de agenda. Bij de 
gerealiseerde projecten zijn er wel een aantal verbeterpunten zichtbaar geworden. Er 
kan geen onderhoud aan het wegennet plaatsvinden zonder dat dit overlast voor 
omwonenden en weggebruikers met zich meebrengt. Wij willen deze overlast zoveel 
mogelijk beperken. Daarbij is een gedegen communicatie van groot belang. Wij zullen 
op deze communicatie blijven hameren. De nieuwe 'Voerendaal-app' is hierin een 
nieuwe impuls die een belangrijke bijdrage kan leveren aan deze 
communicatieverbetering! Ook blijven we uiteraard hameren op extra aandacht voor 
de verkeersveiligheid, waarbij controle en handhaving bij ons hoog op de agenda 
staat. 
 
De gemeente Voerendaal stond vóór 2010 onder curatele van de provincie. In de 
periode daarna is deze situatie echter drastisch verbeterd. Met name de enorme 
expertise van onze voormalige wethouder Patrick Leunissen heeft daarbij een grote 
rol gespeeld.  Voerendaal krijgt sindsdien goedkeurende verklaringen van Provincie, 
accountant en rekenkamer commissie. We zijn financieel gezond; het 
huishoudboekje is op orde! En dat terwijl er de afgelopen jaren enorm veel is 
geïnvesteerd. Democraten Voerendaal zal er voor zorgen dat de financiën op orde 
blijven! Er wordt dan wel steeds geroepen door andere partijen dat de bodem van de 
schatkist in zicht is en dat de woonlastendruk van Voerendaal zo enorm hoog is, het 
tegendeel is echter waar. Voerendaal heeft nog steeds een uitstekende 
reservepositie (ruim 20 miljoen euro) en uit het onderstaande overzicht blijkt ook dat 
zowel de woonlasten als de belastingdruk in Voerendaal ten opzichte van onze 
omringende gemeenten laag is.  
 
(informatie overgenomen uit Belastingoverzicht 2017 van de Provincie Limburg) 

gemeente WOZ-
waarde 
woningen 
 

% tarief 
eigenaar 

OZB-last 
eigenaar 
 

Riool 
recht 

Afval 
stoffen 
heffing 

Totaal  
belasting 
druk 

Brunssum 200.000 0.1698 339,60 255 224,30 818,90 

Heerlen 200.000 0.1989 397,80 195,63 268,24 861,67 

Kerkrade 200.000 0.1988 397,60 219 227 843,60 

Landgraaf 200.000 0.1862 372,40 238,03 193,84 804,27 

Nuth 200.000 0.1570 314,00 320,40 191 825,40 

Onderbanken 200.000 0.1892 378,40 221,61 215,65 815,66 

Simpelveld 200.000 0.2038 407,60 260 189,75 857,35 

Voerendaal 200.000 0.1484 296,80 250 234 780,80 
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Ook in de toekomst blijft Democraten Voerendaal zich inzetten voor een zo laag 
mogelijke lokale lastendruk. We zijn trots dat het in onze gemeente niet alleen goed 
wonen is, met een hoog voorzieningenniveau, maar dit ook nog eens is met de 
laagste gemeentelijke belastingdruk.  
 
Tot slot een aantal speerpunten in ons verkiezingsprogramma:  

• DV is tegen herindeling, omdat met schaalvergroting niet aantoonbaar is, 
dat dit bijdraagt aan de leefbaarheid. We willen kort bij de mensen blijven en 
bereikbaar zijn zoals de burger dat van ons gewend is!  

• Voor ons is tevens leefbaarheid in de kernen, ook onderwijs in alle 
kernen(denk aan Ransdaal). 

• Woningbouw voor met name jongeren(starters), die er voor zorgen dat de 
kernen jong en vitaal blijven! Hier gaan terdege werk van maken! 

• Een bloeiend en florerend verenigingsleven is de beste preventie tegen 
sociale problematiek en uitsluiting, in onze ogen het cement van de 
samenleving! Wij als DV willen het belang van verenigingen en hun 
onschatbare functie voor jongeren en zeker ook ouderen onderstrepen, door 
een subsidieverhoging van 25% 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
Via een overlijdensbericht in de krant lazen wij dat oud-buurtgenoot Henk van Ingen 
overleden is. Henk was een trouw lid van ons voetbalteam in de negentiger jaren en 
heeft zich steeds waar mogelijk ingezet voor de buurtvereniging.  
 

Los van de vaste activiteiten heeft het bestuur besloten om in de begroting van 2018 
vooraf geen posten financieel vast te leggen. Volstaan wordt op de Algemene 
Vergadering hiervoor een nog nader te bepalen bedrag vast te stellen, dat dan in de 
loop van het jaar kan worden verdeeld in specifieke activiteiten. 
 

We werden benaderd voor het project Eenzaamheid van de Gemeente, waarbij in 
Maren Weiden een project zou worden opgestart met ondersteuning van wijngoed 
Fromberg. Wij hebben daarbij een aantal kritische vragen gesteld om de intentie van 
de beleefweide Maren Weiden te waarborgen.  Het aanleggen van een 
dorpswijngaard leek ons een welkome aanvulling, maar dit zou niet ten koste mogen 
gaan van de voorop gestelde opzet van Maren Weiden. 
Na onze vragen hebben wij zowel van wijngoed Fromberg als de Gemeente geen 
reacties meer mogen ontvangen. Wij wachten de verdere ontwikkelingen af. 
 

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. 
 

Na het succes van verleden jaar hebben wij besloten ook in 2018 deel te nemen aan 
de Otranjefonds collecte. Verleden jaar bracht deze collecte € 175,- op voor de 
buurtvereniging. 
 

Op 1 februari bestond Vebego International 75 jaar. Wat eens als een gewoon 
schoonmaakbedrijf begon onder de naam HAGO is momenteel uitgegroeid tot een 
van de grootste schoonmaakbedrijven in Nederland en ver daarbuiten. Wij zijn door 
Vebego gevraagd of wij ook dit jaar tijdens de feestelijkheden en het Zomerfestival 
onze medewerking willen verlenen, waarbij met name het  parkeren een onderdeel 
vormt. Wij hebben inmiddels toegezegd en zullen in de komende Infobladen hier 
uitgebreider op terug komen. 
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CONTRIBUTIES 2018  
 
Het jaar is weer van start gegaan en dat betekent dat wij onze 
leden ook weer vragen of zij hun contributie voor 2018 willen 
voldoen.  
 
Omdat wij geen incasso’s verrichten of acceptgiro’s versturen, 
willen wij u verzoeken uw contributie voor 2018 te willen 
overmaken op een van onderstaande rekeningnummers: 
 
Rekeningnummer Regiobank: NL61 RBRB 068 78 50 282 
Rekeningnummer Rabobank: NL61 RABO 010 43 74 934 
 
Contributie Gezinnen:   €  17,50 
Contributie Alleenstaanden:  €    8,75 
 
Mocht u nog geen lid zijn van de buurtvereniging, maar dit wel (weer) willen worden, 
dan kunt u de contributie overmaken op een van bovengenoemde rekeningnummers, 
waarmee u automatisch (weer) lid bent van Kundesj Heem.  
 
 

KERSTBOOMVERBRANDEN 
 
Op zaterdag 6 januari vond het traditionele Kerstboomverbranden van de 
buurtvereniging Kundesj Heem plaats. 
 
Reeds dagen van te voren waren kinderen op pad om de bomen op te halen tot ver 
buiten de buurt, ook al was het tijdstip van aanlevering pas op zaterdagmiddag. De 
nodige garages en opritten waren dan ook al snel een aantal dagen omgetoverd tot 
een mini kerstbomen opslagplaats. Dat de kinderen voor iedere boom die ze 
aanleverden mochten rekenen op een reep chocolade en een lot heeft daar zeker 
aan bijgedragen. 
 
Helaas moest een van de vaste brandmeesters verstek laten gaan en vond Roger 
Veldman op korte termijn een aantal collega trainers van de jeugdafdeling van 
Achilles Topuit Kerkrade bereid om hem te ondersteunen bij het stapelen en 
verbranden. Vanaf 14 uur werden op de akker van de maatschap Petit aan de 
Grachtstraat de kerstbomen opgestapeld. Welgeteld 225 bomen telde de stapel. 
 
Het was nog even hopen dat de regen op deze avond achterwege zou blijven en dat 
lukte ook nog. 
Om 17 uur startte het bestuur van de buurtvereniging met het opbouwen van de tent 
en de kraam om warme glühwein en chocomel voor de bezoekers gereed te maken. 
Uiteraard ontbrak de peperkoek niet, maar dit jaar hadden een aantal dames van de 
bestuursleden het idee opgevat om weer eens nostalgisch zelf wafels te gaan bakken.  
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Maar dat was nog niet alles, want dit jaar werden de kerstbomen uitgerekend op 
Driekoningen verbrand en hadden wij ingepland dat er in een van de wafels 3 bonen 
werden verstopt en degene die deze bonen in zijn mond kreeg een extraatje zou 
ontvangen. Uitgerekend de kleinzoon van onze voorzitter wist deze wafel te 
bemachtigen en hij mocht deze avond als “koning” extra genieten. 
 
Rond 18 uur togen vele bezoekers richting de Grachtstraat. Verleden jaar kwam door 
de gladheid onze burgemeester helaas te laat, maar dit jaar wilde hij zich niet laten 
verrassen en was hij en zijn echtgenote een van de eerste bezoekers. Even later 
heeft hij een fakkel aangestoken, waarna de stapel werd aangestoken.   
 
Het werd nog even kritisch toen de vonkjes van de dennennaalden richting de 
woningen dreven, omdat de wind vanuit het oosten kwam, maar gelukkig leverde dit 
geen problemen op. Het verbranden van de kerstbomen duurde dan ook niet al te 
lang. De burgemeester liet zelfs ontvallen dat hij vond dat de brandstapel zelfs al vrij 
snel geminimaliseerd was.     
 
 Aansluitend werden nog een tiental prijzen verloot onder de uitgereikte loten.  
Het kerstboomverbranden is traditioneel een van de activiteiten die het snelst is 
afgelopen, want binnen een half uur waren de kerstbomen praktisch allemaal 
opgebrand.  
Uiteraard hebben de brandmeesters nog enige tijd doorgewerkt om de asresten te 
verspreiden en overtollig materiaal op te ruimen. 
 
Graag willen we onze brandmeester Roger Veldman en zijn assistenten van Achilles 
Top danken dat zij ondanks de natte weersomstandigheden de hele dag in touw zijn 
geweest om deze activiteit in goede banen te leiden. Ook willen wij Roger Bartels 
danken voor het verzorgen van de dranghekken en de maatschap Petit voor het 
beschikbaar stellen van het terrein.  
 
Mocht u nog interesse hebben om de foto’s van deze activiteit te bekijken, dan kunt 
u daarvoor terecht op onze website www.kundesjheem.nl 
 
  

http://www.kundesjheem.nl/
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NL-Doet 2018  
 
Het duurt nog wel even, maar toch wordt het al actueel, want 
op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 wordt de landelijke 
NL-Doet-dag weer gehouden, waarbij Kundesj Heem ook 
weer een aantal activiteiten ontplooit. Tijdens NL-doet steken 
mensen in het hele land de handen uit de mouwen bij 
maatschappelijke organisaties, zoals Kundesj Heem. Wij zien 
dat als een goede gelegenheid om juist dat beetje extra te 
doen waar we normaal niet aan toe komen. Wij hebben ook 
dit jaar 3 projecten aangemeld. 
 

In ieder geval organiseren wij op vrijdag 9 maart 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 aanwezigen 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 verleden jaar 
zeer gewaardeerd. 
 

Op 9 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. 
Inmiddels is wel de toezegging van Stichting MEE reeds binnen. Verleden jaar waren 
ook medewerkers van het Vebego hoofdkwartier op kasteel Cortenbach bereid een 
handje toe te steken en 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. In ieder geval wordt op de 
zaterdag de speeltuin weer gereed gemaakt. Te denken valt daarbij aan het 
onkruidvrij maken van de zand en zandbak en repareren van de heg.  
Tevens willen we het voetbalveldje gaan schoonmaken en de takken verwijderen, die 
van de bomen zijn gewaaid. 
 

Het derde project is het onderhoud van Maren Weiden, maar dit hangt vooral af van 
de weersomstandigheden. Als het te nat is kunnen we daar niet veel doen. Ook hier 
willen we de 10e starten met het onkruidvrij maken van de bessenstruiken en het 
snoeien van de bomen. Wellicht dat er ook nu al nieuwe struikjes worden geplant. 
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U ziet er is weer voldoende werk voor de 2 NL-Doet dagen. Mocht u zich als vrijwilliger 
voor een paar uurtjes aanmelden, dan bent u van harte welkom. U kunt zicht daarvoor 
aanmelden per email via info@kundesjheem of op de website van NL-Doet kenbaar 
maken dat u bereid bent ons te ondersteunen. 
 

Tijdens al deze werkzaamheden zorgt de buurtvereniging voor koffie en vlaai of 
broodjes. 
 
 

OPA EN OMA MET KLEINKINDEREN NAAR DE FILM 
 
Het begon al de avond van 
te voren, ze bleven slapen. 
’s Morgens waren ze om 
7.00 uur wakker en vroegen 
hoe lang duurt het nog voor 
we naar de film gaan. 
Het duurde vrij lang voor 
hen om naar het pleintje te 
gaan. Om 10.00 uur kwam 
de bus en opa’s, oma’s, 
pappa’s en mamma’s met 
de (klein)kinderen stapten 
in. Bij thermen museum 
stopte de bus en moesten 
we verder te voet naar de 
Quatro Cinema. In de 

bioscoop zaten wij van Kundesj Heem alleen in de zaal. Ferdinand de stier werd er 
gedraaid. 
Opeens kwam bij mij de gedachte van 23 jaar geleden naar boven. Toen zaten we 
met Kundesj Heem ook in de bioscoop. Alleen heette deze bioscoop toen H5. In een 
zaal werd Twister gedraaid en in de andere Sneeuwwitje. Toen met de kinderen en 
nu met de kleinkinderen. 
Ferdinand was een heel leuke film voor jong en oud en na afloop weer terug naar de 
bus. 
Bij aankomst in Kunrade kregen de kinderen nog een zakje chips. 
De week erna reed ik met mijn jongste kleinzoon naar Heerlen en toen we langs het 
Thermen museum reden zij hij opeens: “Oma hier stopte de bus toen we naar de film 
zijn gegaan”. 
Ik dacht bij mezelf als een kind van drie dit nog weet dan heeft hij het beslist gezellig 
gevonden. 
Namens Opa, Oma en de kleinkinderen dank aan de buurtvereniging. 
Het was weer geweldig. 
 
  



23 



24 

 
  



25 

RITMO JAZZBALLET NODIGT U UIT    
 
Woon jij in Kunrade en heb je altijd al willen dansen? Of dans je al, maar lijkt het je 
super om jouw talent nóg verder uit te breiden? 
Kom dan eens kijken bij Ritmo!  
Ritmo is dé dansvereniging in Voerendaal. Sinds kort heeft Ritmo een schitterende 
nieuwe locatie in het gebouw van Cortemich. 
Naast deze geweldige locatie, die beschikt over twee hypermoderne danszalen, heeft 
Ritmo haar lesaanbod sinds kort uitgebreid met spectaculaire nieuwe dansvormen. 
 
Kom eens kennismaken met onze vereniging!  
Want naast het vertrouwde aanbod van onder andere jazzballet, klassiek ballet, 
moderne dans, streetdance, aerobics en yoga biedt Ritmo nu namelijk ook HipHop 
(voor 9 tot 15-jarigen op vrijdag), DanceHall mix-lessen (voor dansers in de leeftijd 
van 16+, op woensdagavond) en Zumba (voor dames en heren van 18+, op 
woensdagavond). 
 
Alle lessen worden door ontzettend enthousiaste docentes gegeven die bruisen van 
energie en vakbekwaamheid! 
Daarnaast is er nog ruimte in de Streetdance groepen, dus als daar jouw interesse 
ligt loont het zeker de moeite om eens vrijblijvend mee te komen doen. 
Voor meer informatie of een proefles kun je mailen naar ledenadministratie@ritmo-
jazzballet.nl  
Je bent van harte welkom! 
 
Namens het bestuur van Ritmo, 
Ricky van Ek, Secretaris 
 

 
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 
 
Abraham/Sara: gratis 
feestverlichting € 10 per streng van 25 meter 
partytenten   € 25 per stuk (8 bij 4 meter of 6 bij 3 meter) 
Te reserveren bij Jan Muris, tel. 045-5751350. 

mailto:ledenadministratie@ritmo-jazzballet.nl
mailto:ledenadministratie@ritmo-jazzballet.nl
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SPEELTUINNIEUWS 
 
Het is de afgelopen maanden rustig geweest in en rondom de speeltuin en behoudens 
het uit de speeltuin halen van een aantal kinderen uit Eindhoven hebben wij weinig 
controle moeten uitoefenen. Toch willen we nog even terugkomen op het verwijderen 
van deze kinderen, want zij hadden niet alleen de draad bij het poortje omlaag getrapt, 
maar tot onze verbazing vertelden zij ons doodleuk dat zij naar de speeltuin gestuurd 
waren door de familie uit de Strabachhof waar ze op bezoek waren. Deze familie had 
hun zelfs verteld dat ze maar over het hek moesten klimmen om in de speeltuin te 
komen, want dat was gebruikelijk….Verder commentaar is overbodig lijkt ons.    
 
Maar er zijn ook leukere dingen, zoals het organiseren van het jaarlijkse avondje voor 
de speeltuinvrijwilligers op zaterdag 17 maart a.s. om 19.00 uur bij de Pintelier om 
hen te danken voor hun inzet in 2017. We beginnen zoals gebruikelijk om even terug 
te blikken op het afgelopen jaar en daarna even vooruit te kijken wat ons dit jaar weer 
te wachten staat. 
Van de Gemeente hebben wij in ieder geval al bericht ontvangen dat wij ook in 2018 
op een subsidie voor het speeltuinonderhoud mogen rekenen. 
 
Als we deze na- en voorbeschouwing in het kort hebben doorgenomen, gaan we over 
tot het doel van deze avond; het danken van de vrijwilligers voor hun inzet. Zoals 
gebruikelijk doen we dat met een gratis hapje en drankje. 
 
Ook in 2018 hebben wij weer een aantal buurtgenoten nodig voor het beheren van 
de speeltuin. Wij prijzen ons gelukkig dat wij over een paar vrijwilligers beschikken, 
die trouw het gras op geregelde tijden maaien. Verder zijn we natuurlijk gelukkig met 
de vrijwilligers (ook van buiten onze buurt), die bij toerbeurt de speeltuin ‘s morgens 
openen en ‘s avonds weer sluiten. Onder het motto “hoe meer zielen, hoe meer 
vreugde” kunnen we niet genoeg vrijwilligers achter de hand hebben. Voelt u zich 
geroepen hier een steentje aan bij te dragen, dan horen we dat gaarne. Neem dan 
even contact op met het secretariaat of kom gewoon op 17 maart ook een pilsje 
drinken bij de Pintelier en bespreek uw bereidwilligheid met de speeltuincommissie. 
 
Rest ons u tenslotte te wijzen op de landelijke vrijwilligersdag NL-Doet, die dit jaar op 
9 en 10 maart zal plaatsvinden en waar wij onze speeltuin Künderhöfke als een van 
onze projecten hebben aangemeld.  
Afhankelijk van de aanmeldingen willen we de vrijdagmiddag en/of zaterdagochtend 
gebruiken voor het opknappen en gereed maken van de speeltuin voor 2018.  
Hoe deze werkzaamheden er gaan uitzien moeten we nog nader gaan invullen en 
zullen wij via een aparte flyer nog bekend maken.  
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VERKEERSCOMMISSIE 
 
Natuurlijk heeft u de afgelopen maanden weinig gehoord van de verkeerscommissie, 
maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is. Graag willen we u even bijpraten. 
 
De PvdA liet weten dat zij in hun verkiezingscampagne de focus mede leggen op 
verkeersoverlast.  Dit was natuurlijk koren op de molen voor de buurtvereniging en 
inmiddels zijn er reeds een aantal informatieve contacten per email geweest, waarbij 
afgesproken is dat wij eens rond e tafel gaan zitten om onze reeds 30 jaar bestaande 
verkeersoverlast door sluipverkeer aan de orde te stellen. 
 

Wij werden op onze wenken 
bediend door een aantal 
buurtgenoten, die ons foto’s en 
informatie stuurden van een paar 
kolossale vrachtwagens, die vanaf 
de Grachtstraat langs Marenweide 
richting Cortenbach wilden om 
bieten op te halen. Helaas lukte het 
deze combinaties niet de bocht te 
halen, waarna zij na enig heen en 

weer gedoe uiteindelijk besloten dan maar via de Lambrechtsstraat naar de Hogeweg 
te rijden, met alle problemen die te verwachten waren. 
Wij hebben toen de heer Petit van hoeve Cortenbach de betreffende foto’s 
doorgestuurd. Deze liet ons weten dat het absoluut niet de bedoeling was geweest, 
omdat deze vrachtwagens een duidelijke instructie hadden ontvangen dat zij via 
Terworm moesten aanrijden. 
 
Daarnaast bleek dat ook Democraten Voerendaal inmiddels al ingeseind was door 
buurtgenoten en uiteindelijk is afgesproken dat wij met de PvdA en Democraten rond 
de tafel gaan zitten om niet alleen bovenstaand probleem te bespreken, maar tevens 
politieke aandacht te vragen voor het gehele verkeersprobleem in onze buurt. 
 
Dat er (veel) te hard gereden wordt in onze buurt is al sinds de oprichting van Kundesj 
Heem in 1986 bekend, maar helaas moeten wij vaststellen dat de overlast alleen 
maar groter wordt. Wij hebben dan ook al een aantal suggesties aangedragen hoe 
volgens ons de verkeersoverlast ten dele kan worden opgepakt. Hoe dan ook: de 
meest gehoorde maatregel is dat handhaving gaat plaats vinden op de 30-km limiet 
en dat het niet acceptabel is dat de Gemeente een aangetoonde gemiddelde limiet 
van 45 km als normaal vindt. 
 
Wij kunnen u dan ook alleen maar vragen ons van informatie te blijven voorzien en 
vastgestelde misstanden te melden op het secretariaat. Alleen op deze manier 
kunnen wij samen met de Gemeente, de politie en de wijkagent gaan zoeken naar 
een effectieve oplossing.  
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TAAKVERDELING 
 
Jan Keulers Lippestraat 15 5752966 
Bestuurslid Ontvangst Sinterklaas 
 

Wiel Meurs Lijndenplein 4 5752679 
Secretaris Algemene Ledenvergadering, Buurtpreventie, Database, 

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

 

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

Materiaalverhuur, Speeltuincommissie, Wandelingen 
 

Phill Muijs Lippestraat 3 5750456  
Penningmeester Advertenties, Infoblad, Website 
 

Al Sevaerts Cartilsstraat 6 5752370 
Bestuurslid Bezorgen infoblad en flyers, Gemeentelijke overleggen, 

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

Gezinsactiviteit 
 

Ans Trepels Florinstraat 18 5752995 
Bestuurslid Website, Workshops, Zwerfvuil 
 

Esther Vankan Desteijnstraat 10a 5754062 
Bestuurslid Attentie nieuwe bewoners 
 

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

Bezorging infoblad en flyers: Anniek van Gessel, John Vankan 
 

Kerstboomverbranden: Roger Veldman, Archilles Top Kerkrade 
 

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, Henk Muijs, Tineke Reijnders, Mark 
Ritzen 
 

Website: Robert Nijboer
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