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VAN DE REDACTIE  
 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Onder dit motto waren we bij 
de voorbereidingen van dit Infoblad gestart, maar al snel werden we 
geconfronteerd met een nieuwe koude aanval uit het oosten. Het is 
triest om te zien hoe de voorjaarsbloemen zoals narcis, tulp en 
hyacint vrolijk hun kop boven de grond steken en ze een paar dagen 
door de bitterkoude oostenwind en sneeuw overvallen worden. De 
kerkraadse sjpasminister sprak er met Carnaval regelmatig over dat 

de wereld gek is, maar heeft hij toch niet een beetje gelijk? De koudste februariweek 
sinds het einde van WO II met meer doden dan de watersnoodramp? Sneeuw eind 
februari alleen rond Heerlen die veroorzaakt zou zijn door de bruinkool fabrieken in 
Duitsland.Kan het nog gekker? Ons klimaat is totaal van slag en de oorzaken kennen 
we allemaal. Alleen de wereldleiders schijnen dit niet te willen inzien.  
Waar zijn de vogels zoals koolmeesjes en merels in de tuin gebleven?  
We praten vaak over vroeger, maar als je “vroeger” niet hebt meegemaakt is het moeilijk 
daar over te oordelen. 
 
Kundesj Heem bestaat dit jaar 32 jaar en dit is alweer ons 153e Infoblad sinds de 
oprichting. Wij hebben dus echt wel wat informatie uit de oude doos te bieden, maar in 
de huidige jachtige tijd hebben we daar geen tijd meer voor. We willen alleen nog vooruit 
kijken en het verleden zo snel mogelijk achter ons laten. Hoe vaak hoor je niet dat een 
week of maand alweer zo snel voorbij gevlogen is. Onlangs zei iemand me dat we niet 
meer leven, maar geleefd worden en dat zou best wel eens zo kunnen zijn. 
 
Daarmee zijn we terug bij ons Infoblad, want hierin kijken we niet alleen terug naar het 
verleden van de afgelopen maanden, maar gaan tevens vooruit kijken naar de komende 
maanden, want er staan weer volop activiteiten op ons programma. 
 
NL-Doet was weer een activiteit waar jong en oud de schouders onder gezet hebben en 
de 3 aangemelde projecten vielen weer zeer in de smaak. De koffietafel voor de ouderen 
uit de buurt verliep weer naar wens en in de speeltuin was het een drukte van belang 
van medewerkers, die meehielpen de speeltuin op te knappen onder het motto: veel 
handen maken licht werk. De opknapbeurt in Maren Weiden is uitgesteld. Meer 
informatie hieromtrent vind u verder in dit infoblad. 
 
De komende maanden staan een aantal nieuwe activiteiten op het programma, zoals 
een Sushi-workshop, een bezoek aan Park & Plateau in Brunssum en als we een echte 
zomer krijgen een BBQ in Maren Weiden.  
Maar extern moeten we dit jaar ook nog hand- en spandiensten verrichten, want wij 
hebben bij het zomerfestival en de jubileumviering van de Hago/Vebego onze hulp 
aangeboden bij het parkeergebeuren. Begin september komt dan nog de hulp aan de 
organisatie van het 60-jarig bestaansfeest van het Kunderhoes bij.   
 
In dit Infoblad worden een aantal toekomstige activiteiten uitgebreid  onder de aandacht 
gebracht en vermelden wij nadere informatie, voor zover deze inmiddels al bij ons 
bekend zijn.   
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VAN DE VOORZITTER  
 
In het eerste weekend van maart werden er weer 
activiteiten georganiseerd tijdens NL doet. 
Wij als buurtvereniging hebben daar ook traditie getrouw 
weer aan meegedaan. 
Als je gaat kijken op de site van NL doet en gaat bekijken 
welke activiteiten er tijdens dat weekend worden 
georganiseerd in de gemeente Voerendaal dan kun je zien 
dat wij als buurtvereniging Kundesj Heem er met 3 
activiteiten goed vertegenwoordigd zijn. 
 
Op de vrijdag morgen beginnen we met een aantal leuke 
uurtjes voor ouderen en alleenstaanden binnen onze buurt. Met als doel om een aantal 
uurtjes samen door te brengen met andere buurtgenoten onder het genot van een kop 
koffie, broodje en een stuk vlaai. Die doen we al een paar jaar en krijgen positieve 
reacties van de deelnemers hierover.  
Op de zaterdag was als activiteit het speelklaar maken van de  speeltuin Kunderhöfke.  
Hier was een select gezelschap aan vrijwilligers aanwezig om de speeltuin klaar te 
maken voor het nieuwe seizoen. Veel handen maken licht werk kun je zeggen want 
binnen een paar uur waren er bergen werk verzet. 
Tenslotte stond het  onderhoud Beleefweide Maren Weiden op het programma, maar dit 
hebben we met goedkeuring van het Oranjefonds verplaatst.  
Tijdens NLdoet gaan er naar schatting 325.000 klussers aan de slag bij 8.682 klussen. 
Dat wij als buurtvereniging met 3 activiteiten hieraan meedoen is des te meer een reden 
op trots te zijn en ik wil dan ook alle vrijwilligers die hebben meegedaan hartelijk 
bedanken voor zijn of haar bijdrage. Zonder jullie hulp kunnen wij dat niet realiseren. 
 
Het mag te hopen zijn dat het weer zich gaat verbeteren en dat met de officiële opening 
van de speeltuin en het bezoek van de paashaas de weergoden ons gunstig gezind zullen 
zijn. 
Het zou toch leuk zijn als de zon zich weer laat zien en dat de kinderen onder een 
stralende zon de paaseieren kunnen gaan zoeken. 

Ik wens u dan ook fijne 
paasdagen toe. 
 
Uw voorzitter, 
Jan Muris 
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NL-DOET KOFFIETAFEL 
 
Op vrijdag 9 maart werd gestart met het 
inrichten van de zaal van het Kunderhoes. 
Daarnaast waren een paar bestuursleden 
al vroeg op pad om de broodjes, beleg en 
frisdrank  op te halen. Het is leuk dat de 
Plus, Bekker Lei Deckers en slager 
Quadakkers ook nog eens korting gaven 
op de bij hun gekochte artikelen. Dat is 
toch steeds weer een extraatje voor onze 
NL-Doet projecten. 
De vrijwilligers moesten wel even 
aanpakken, want de broodjes moesten 
natuurlijk nog worden gesmeerd en de 
koffie, thee en vlaai gereed gemaakt 
worden. 
 
Rond 10.15 uur begonnen de genodigden al binnen te druppelen in het Kunderhoes. 
Helaas ontvingen wij nog een aantal afmeldingen van de aangemelde deelnemers omdat 
de griepgolf ook in Kunrade haar tol had geëist. Vermeldenswaard is dat een oudere 
dame wel even opgehaald moest worden, omdat zij niet naar het Kunderhoes kon lopen, 
maar dat ze er toch bij wilde zijn. Zij is normaliter afhankelijk van haar rolstoel, maar voor 

deze gelegenheid had ze wel 
een oplossing in petto. Gewoon 
de rollater in de auto en zittend 
op de rollater het Kunderhoes 
binnen rijden. 
 
De heren en dames van stichting 
MEE, die ondersteund werden 
door een paar vrijwilligers van de 
buurtvereniging hadden de tafel 
tijdig gereed en na een korte 
inleiding kon eenieder gaan 
genieten van een heerlijk 
verzorgde koffietafel met 
belegde broodjes en vlaai. Rond 

11.00 uur maakte accordeonist Benno zijn entree en zorgde nog voor een extra muzikaal 
intermezzo. 
 
Rond 12.30 uur liep deze gezellige ochtend ten einde en konden we overgaan tot sluiting 
van deze activiteit, die we toch zeker als geslaagd mogen beschouwen en volgens de 
deelnemers zeker voor herhaling vatbaar is. 
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60-JAAR KUNDERHOES 
 

Aangezien we zeer nauw betrokken zijn bij de 
organisatie van het 60 jarig bestaansfeest van het 
Kunderhoes op 7, 8 en 9 september kunnen wij u 
alvast iets vertellen hoe dit jubileum gevierd zal 
worden. 
Vrijdagavond 7 september wordt gestart met een 
kienavond met tal van leuke prijzen . 
Zaterdagavond volgt een feestavond in 
Oktoberfest stijl voor jong en oud.  Aan deze 
feestavond werken mee: het Bergdorf Duo uit 
Ubachsberg, de Party Kryner, Die Spazl en de 
Tirol Sound. 

 
De zondag start met een mis in het Kunderhoes; de plek zoals het ooit begon 60 jaar 
geleden. 
Na de mis worden de kerkgangers getrakteerd op koffie en vlaai. 
Daarna start een frühshoppen met het Seniorenorkest tot 14 uur.   
Aansluitend  volgt een mini-Kunderkermis voor jong en oud met ouderwetse spellen, 
ponyrijden, een huifkar, Lila Clown met ballonact, frietkraam, Jeu de boule en 
springkussens. Uiteraard ontbreekt ook de muzikale ondersteuning niet. Kortom voor 
iedere leeftijd valt op deze middag wel iets te doen in het Kunderhoes. 
Het programma is nog niet compleet en in bovenstaande opsomming kan nog 
verandering komen. 
In grote lijnen zijn dit wel de geplande activiteiten op deze 3 dagen.  
In de komende Infobladen zullen wij nader ingaan op de viering van 60 jaar Kunderhoes 
en houden wij u op de hoogte van de definitieve samenstelling van het programma van 
deze dagen.   
 
  

 
           Hogeweg 22  6367 BD  VOERENDAAL Tel. 5751218 
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NL-DOET SPEELTUIN 
 
Op zaterdag 10 maart een geheel andere klus. Om 10 uur stond het team van 
Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec klaar en een aantal vrijwilligers uit de buurt klaar in 
de speeltuin. In totaal een kleine 20 volwassenen en een aantal kinderen. 
 
Hier begonnen we met koffie en vlaai en daarna werden de werkzaamheden gestart.  
Op het trapveldje werden de takken verwijderd en de bladeren onder de heg en bomen 
bij elkaar geharkt. Ook werden de laaghangende takken van de bomen gekortwiekt om 
veiligheidsredenen. Later zijn we door een ambtenaar van de Gemeente op de vingers 
getikt dat we dat niet meer mogen doen, want dat is een taak van de Gemeente. Terecht, 
want we hadden het ook niet goed gedaan.  
In de speeltuin krioelde het van volwassenen en kinderen die het zand in de speeltuin 
opharkten. Ook werden de grasranden afgestoken en onder de heg werden de bladeren 
en losse takken verwijderd. De zandbak werd ook omgeschept. 
Rond het middaguur werden de vrijwilligers nog getrakteerd op een kop soep en een 
broodje.  
Hierna werd alle troep op een grote hoop verzameld. Deze is een aantal dagen later door 
de buitendienst van de Gemeente opgehaald. 
Er zijn nog een aantal werkzaamheden niet afgemaakt, mede omdat we dit eerst met de 
Gemeente moeten overleggen. Zo zou er volgens ons nog zand in de zandbak moeten 
worden bijgevuld en dient bij de poort de draad nog te worden hersteld.   
 
Ook hier mogen we constateren dat we mede dankzij NL-doet (De grootste 
vrijwilligersactie van Nederland afkomstig van het Oranjefonds) de speeltuin weer 
grotendeels in orde hebben. Daarom hebben we ook besloten om de speeltuin reeds te 
openen en niet te wachten tot 1 april. 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Esther Vankan gestopt als bestuurslid en zijn 
wij naarstig op zoek naar een plaatsvervanger voor haar. Mocht u interesse hebben om 
deze opengevallen functie in het bestuur in te vullen, dan bent u van harte welkom. Wij 
verzoeken u dan om contact te willen opnemen met het secretariaat of een van onze 
bestuursleden. 
 
In de Algemene Ledenvergadering is door een der leden aangedrongen om ver-
nieuwingen in het beleid op te pakken. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het 
bestuur staat open voor alle suggesties, maar deze moeten dan wel realistisch zijn. 
Helaas is het steeds moeilijker om buurtgenoten te betrekken bij activiteiten. Zelfs kleine 
kinderen hebben in deze tijd een agenda die vol allerlei activiteiten lijkt te staan. Wij zien 
alle voorstellen tot aanpassingen gaarne tegemoet. 
 
In de jaarvergadering zijn diverse opmerkingen gemaakt over het parkeren in onze buurt. 
Helaas is het niet direct een taak van het bestuur als een grote bestelwagen dagenlang 
op dezelfde plek staat of dat een aanhanger al wekenlang geparkeerd staat. Wij hebben 
daarover wel regelmatig overleg met de wijkagente en waar mogelijk neemt zij ook 
maatregelen als dat kan. 
 
Wij hebben een aantal keren contact gehad met de verenigingsondersteuner van de 
Gemeente, waarbij verschillende zaken zijn besproken. Het is bijna zeker dat de plannen 
van de heer Soomers van wijngoed Fromberg  naar de ijskast zijn verplaatst, want hij 
reageert opeens nergens meer op. Goed dat de Gemeente en Kundesj Heem op één lijn 
zitten voor wat betreft het belang van de natuur, de IBA, het project eenzaamheid en dat 
het commerciële belang van een opbrengst van 160 flessen wijn niet maatgevend zijn. 
 
Wij hebben Mientje Schaffers een attentie namens de buurtvereniging bezorgd, omdat 
zij jarenlang onze vereniging een warm hart heeft toegedragen. Niet alleen was ze 
adverteerder van ons buurtblad, maar bij het kopen van een boeket bloemen kreeg de 
buurtvereniging altijd een extra bijdrage van haar. Wij zijn nog zoekende naar een nieuw 
adres voor het bestellen van onze boeketten, maar dat is zeker niet gemakkelijk. Eens 
temeer blijkt dat ons aller Mientje een fantastische vrouw was waar je altijd terecht kon 
voor iets leuks of iets extra’s.  
 
Natuurlijk werden wij voor de verkiezingen regelmatig benaderd door politieke partijen. 
Er was zelfs een partij die ons ervan betichtte dat wij een voorkeur hadden voor bepaalde 
partijen. Wij hebben er bewust voor gekozen om met geen enkele politieke partij in zee 
te gaan. Dat in vorige Infoblad een advertentie en artikel van Democraten Voerendaal 
heeft gestaan had puur te maken met heft feit dat DV ons benaderd heeft of zij een artikel 
mochten aanleveren en voor de advertentie hebben zij de gebruikelijke kosten betaald. 
Iedere andere partij had deze mogelijkheid ook van ons gekregen. 
 
Van de Gemeente hebben wij bericht ontvangen dat zij de Aktie “Buurt Schoon” ook in 
2018 ondersteunen en dat wij per kwartaal € 100,- zullen ontvangen als wij in het 
betreffende kwartaal onze verplichtingen nakomen.  
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Medio februari had Enexis werkzaamheden uitgevoerd in de Cartilsstraat en daarbij een 
hoop vuil achter gelaten op de stoep en de straat. Wij hebben in overleg met 
omwonenden Enexis benaderd en een aantal dagen later heeft de aannemer Detassist 
de achtergelaten troep opgeruimd. 
 
Het is alweer even geleden, maar op 4 februari werd Zara Kleijnen als jeugdprinses van 
de Kaatbuurkes uitgeroepen. Wij hebben naast de gebruikelijke attentie ervoor gezorgd 
dat het gedeelte van de Grachtstraat feestelijk werd ingericht, mede omdat de optocht 
ook in de Grachtstraat vertrok. 
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KLIMBOS PARK HET PLATEAU 
 
In ons programma hebben wij nog een bezoek aan Park het Plateau op het programma 
staan, maar de voorbereidingen verkeren nog niet in een definitief stadium.. Toch willen 
wij u alvast wat informatie van deze activiteit vermelden. 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van internet: https://parkhetplateau.nl/ 
De activiteit betekent 2,5 uur 
onbeperkt klimmen in het klimbos 
bij Park het Plateau. 
Trotseer de touwladders, lianen, 
wiebelbruggen en vlieg naar 
beneden via de tokkelbaan 
Klimbos Park het Plateau is 
gelegen in het Schutterspark in 
Brunssum.  
In het klimpark trotseer je hinder-
nissen op een hoogte van 3,5 tot 7 
meter (afhankelijk van de route).  
Zo beklim je o.a. touw-
ladders,  lianen, houten wiebel-
bruggen en je glijdt via een zipline 
langs de bomen weer naar 
beneden. Het klimbos in Brunssum 
bestaat uit 4 klimroutes met 
oneindig veel uitdagende 
elementen die de ultieme natuur- 
en avontuur beleving zullen geven! 
Kinderen van 5 t/m 7 jaar mogen 
alleen klimmen onder begeleiding 
van een volwassene. 
Het bezoek wordt een dag die je 
niet snel zult vergeten! Een dag 
waarop jij wellicht je klimdiploma 
behaalt. 2,5 uur onbeperkt klimmen in hét leukste klimbos van Limburg. Klimmend en 
klauterend over de hindernissen leg jij het parcours in de hoge bomen van ons klimbos 
af. Het kan een echt kinderfeestje gaan worden, waar ook de ouders volledig van kunnen 
genieten. 
Huisdieren zijn toegestaan in het park (mits aangelijnd). 

Voor de natuurliefhebbers die niet de boom in willen kun je op ons terras genieten van 
een drankje of ontdek de prachtige natuur van Limburg door diverse wandelroutes. Park 
het Plateau ligt namelijk op een centraal punt tussen de Brunssumerheide en de 
Schinveldse bossen in. 
 

  

Zodra de plannen doorgaan zullen we dit via een flyer kenbaar maken. 
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De ideale locatie voor ieder 

feest, koffietafel, vergadering,  
diner.…en meer.   

Wij beschikken over een restaurant en  
diverse sfeervolle zalen met een  
capaciteit tot wel 800 personen.  

Kijk op www.deborenburg.nl voor een  
sfeerimpressie en de verschillende mogelijkheden. 

Graag tot ziens in de Borenburg!! 
 
 

Furenthela 16 - 6367 TL Voerendaal  
Tel. 045-5752850  

info@deborenburg.nl  
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 
 
April 1 ontvangst paashaas 
April 7 NL Doet Maren Weiden 
April/mei Park & Plateau Brunssum 
Mei 4 of 12 Sushi workshop  
Mei 10 Hemelvaartsdag / communie 
Mei 22/26  Collecte Oranjefonds 
Mei 29/30  Hulp bij Vebego Summit 
Juni 10 Hulp bij Zomerfestival 
Juni 25 Hulp bij Vebego 75 jarig bestaansfeest 
Augustus 18  Weidefeest/BBQ Maren Weiden 
Augustus 26  Wandeling + wijnproeverij Cortenbach  
September 7/9 Mede organisatie 60 jaar Kunderhoes 
September 17 Start Grote Club Aktie 
September 22 Nationale Burendag   
Oktober  Kundesj Heem uitstapje 
Oktober  Escape Room 
November  Bloemschikken/adventskrans 
December 1  Ontvangst Sinterklaas  
December 15  Opbouw Kerststal 
December  Filmbezoek 

 
Bestuursvergaderingen: 9 april, 28 mei, 2 juli, 13 augustus, 24 september,  
 5 november, 10 december. 
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Verkort verslag van de Algemene Ledenvergadering op 3 maart 
 
Aanwezig waren 21 stemgerechtigde leden bij  de Pintelier 
De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 
De secretaris leest zijn verslag voor over het wel en wee van het afgelopen jaar. 
Het verslag wordt als bijlage in dit Infoblad geplaatst. Bij een aantal punten wordt een 
toelichting verstrekt. 
De penningmeester geeft een toelichting op de exploitatierekening. Wij hebben 2017 
afgesloten met een positief saldo. Er zijn een aantal advertenties weggevallen, mede 
omdat de betreffende bedrijven failliet zijn gegaan of de nota niet betaald hebben. Op de 
vraag dat er zo weinig rente is ontvangen wordt verwezen naar de situatie bij de banken. 
De kascontrolecommissie heeft de administratie van de penningmeester gecontroleerd 
en er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. 
De begroting voor 2018 wordt gepresenteerd. Het bestuur heeft bewust gekozen om het 
toch vrij hoge kapitaal van de vereniging in 2018 te gaan verminderen. Dit zal grotendeels 
naar nieuwe activiteiten gaan. Tevens heeft het bestuur besloten om één bedrag voor 
activiteiten te vermelden, waarbij in de loop van het jaar een nadere uitwerking volgt 
binnen het gestelde budget. Over de subsidies van de speeltuin na 2018 is nog geen 
duidelijkheid van de Gemeente. 
Het voorstel van het bestuur om de contributies in 2019 niet aan te passen wordt door de 
vergadering over genomen. Gezinnen betalen € 17,50 en  alleenstaanden € 8,75.  
 
Bestuursverkiezing. Aftredend is Al Sevaerts en Jan Keulers. Zij stellen zich herkiesbaar 
en worden voor een periode van 3 jaar benoemd. Esther Vankan heeft kenbaar gemaakt 
na deze ALV te stoppen. Wij respecteren haar besluit. 
De voorzitter wordt weer voor een jaar benoemd. 
Als leden van de kascontrole commissie melden zich Herman Schaeks, John Vankan en 
Luuk Stultjens.  
De voorgestelde personen worden door de vergadering benoemd. 
 
Een der leden stelt voor om vernieuwingen in beleid en activiteiten aan te brengen, 
waarbij vooral de betrokkenheid en saamhorigheid van buurtgenoten een aandachtspunt 
moet zijn. Het bestuur geeft aan hier constant mee bezig te zijn, maar dat het steeds 
moeilijker wordt om buurtgenoten te betrekken bij activiteiten. Een aantal voorbeelden 
van nieuwe activiteiten worden aangehaald en ook de website is gemoderniseerd. 
Er ontstaat een discussie over situaties in de buurt waar saamhorigheid of onderling 
begrip ver te zoeken zijn. De buurtvereniging kan slechts volstaan met het melden van 
deze calamiteiten bij instanties, maar niet de zaak oplossen. 
 
Een der leden kaart de parkeerproblemen aan in de buurt. Indien overlast ontstaat is het 
raadzaam dit bij de bevoegde instanties neer te leggen of de betreffende personen zelf 
aan te spreken. Dit probleem is geen taak van de buurtvereniging, maar wel kan de 
buurtvereniging dit aankaarten bij haar overleg met de Gemeente. 
Er wordt geïnventariseerd naar de wenselijkheid van het verspreiden van flyers. Indien 
het activiteiten betreft waar aanmeldingen noodzakelijk zijn, wordt dit op 2 weken 
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bepaald. Indien het een verwijzing is naar een activiteit kan worden volstaan met 
maximaal 1 week. Overigens staan vooraankondigingen vaak op facebook of de website. 
Een der leden onderstreept de waardering voor de werkzaamheden en inzet van het 
bestuur. 
 
Na afloop van de vergadering wordt over een paar zaken nog uitvoerig 
gediscussieerd: 
Buurtpreventie app 
Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van de preventieapp. Het is niet 
altijd een misdaad die op de app wordt gemeld. Vaak is het een waarschuwing die 
achteraf wellicht overbodig was geweest. De stelling dat beter een melding teveel dan te 
weinig kan worden gedaan is zeker van toepassing.    
 
Contacten met de politie en wijkagente 
Er wordt een toelichting verstrekt over de wijze waarop we met de wijkagente 
communiceren. De contacten worden door beide partijen als zeer positief ervaren en 
overleg vindt regelmatig plaats.  
 
Maren Weiden 
Er wordt een toelichting gegeven over Entente Florale en de gang van zaken in 2018. De 
commissie heeft onlangs bij elkaar gezeten en een aantal activiteiten voor 2018 
voorgesteld. Deze worden verder uitgewerkt. 
De suggestie wordt gedaan om een of meerdere banken plus een tafel in de speeltuin en 
Maren Weiden te plaatsten. Wij zullen dit meenemen in onze gesprekken met de 
Gemeente. Overigens geldt deze suggestie ook voor een tafel in de speeltuin 
 
Opfleuren buurt 
Voorgesteld wordt om in de buurt wat trimattributen te plaatsen. Ook dit zullen we bij de 
Gemeente neerleggen. 
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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. 
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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, ontvangt u van de 
penningmeester een betalingsverzoek per email. Wij verzoeken u daarna 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.  

 
  



20 

FACEBOOK 
 
Het was een drukte op onze Facebookpagina de afgelopen maanden. Van diverse 
activiteiten hebben wij een aantal foto’s op facebook geplaatst en tevens enkele 
oproepen voor deelname aan activiteiten die nog op stapel stonden.  
Inmiddels hebben wij een 20-tal zogenaamde vrienden verwijderd van onze 
facebookpagina.  
Het grootste deel daarvan waren mensen die zich als lijstduwer hadden aangemeld bij 
een politieke partij en via onze facebookpagina op zoek gingen naar politieke zieltjes. 
Daarnaast waren er een aantal politieke partijen die het noodzakelijk vonden om via een 
advertentie te penetreren op onze facebookpagina. De kroon spande daarbij het CDA 
Maastricht, dat dagelijks in de weer was om hun Maastrichtse kandidaten in Kunrade te 
promoten. En wat te denken van D66 Kerkrade, dat ook nog in Kunrade op stemmen 
rekende. Wij hebben hun dan ook laten weten hiervan niet gecharmeerd te zijn. Gelukkig 
zijn de verkiezingen bij het uitbrengen van dit Infoblad achter de rug en zal onze 
Facebookpagina weer een normaal aantal dagelijkse meldingen gaan vertonen. Bij de 
verkiezingen mochten  we ook stemmen over een referendum, maar tijdens deze periode 
is steeds duidelijker geworden waarom bepaalde partijenin de Tweede Kamer  geen 
waarde willen hechten aan de uitslag van dit referendum. Op onze facebookpagina was 
dat duidelijk te zien.    
 
Het gebruik van de moderne media is natuurlijk een toenemend gebruik wat we niet 
kunnen tegenhouden, maar wat ons wel opvalt is dat de reclameboodschappen van 
Facebook fors toenemen, ook al geef je bij je instellingen aan dat je bepaalde reclames 
niet wenst te ontvangen. 
Helaas is dat het nadeel van de Facebookpagina en moeten we daarmee leren leven.. 
 
Naast Facebook heeft de buurtvereniging natuurlijk ook nog haar eigen website onder 
www.kundesjheem.nl , waarop vele wetenswaardigheden van de buurtvereniging worden 
vermeld. Vooral foto’s van evenementen worden daar uitgebreid op ondergebracht, 
omdat Facebook daar te weinig gelegenheid voor biedt. Verder kunt u natuurlijk op onze 
website het programma van de buurtvereniging in uitgebreide vorm lezen, want zodra 
meer bijzonderheden over een activiteit bekend zijn, worden ze op de website vermeld, 
terwijl dit pas later in ons Infoblad of een flyer te lezen valt. 
Ook de activiteiten van bijvoorbeeld het wijksteunpunt worden maandelijks opgenomen 
op de site. 
  

http://www.kundesjheem.nl/
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ZWERFVUIL  
 

Wij hebben van de Gemeente bericht ontvangen dat de 
Gemeente ook in 2018 alle belang hecht aan het project Buurt 
Schoon. Dit betekent dat de Buurtvereniging minimaal 1x per 
kwartaal een inzamelingsactie van zwerfvuil moet houden in 
de buurt. Wij hebben ons daarbij tevens geconfirmeerd om dit 
ook in de Mareweg en bij de brug over de autoweg nabij 
Terworm te doen. De verenigingen ontvangen dan een 
vergoeding van de Gemeente van € 100,- per kwartaal.   
Bij Kundesj Heem wordt het Zwerfvuil ingezameld door Ans 

Trepels en Wiel Meurs. 
 
De afgelopen maanden hebben we reeds een 3 tal keren de buitendienst van de 
Gemeente kunnen bellen, omdat wij een of meerdere zakken met zwerfvuil hadden klaar 
staan. Deze wordt dan na ons telefoontje netjes door de buitendienst opgehaald. Dit is 
een van de afspraken in dit project dat al een aantal jaren loopt en waaraan inmiddels 
een 6-tal verenigingen deelnemen. 
Het zwerfvuil dat na de Carnavalsoptocht alleen al in de Grachtstraat werd achter gelaten 
was al goed voor een tot twee zakken afval.   
 
Helaas constateren wij ook dat door het slechte weer steeds vaker buurtbewoners hun 
hond(je) niet meer in het buitengebied uitlaten, maar slechts een rondje door de buurt 
maken. Op zich is dat prima, maar helaas blijft daarbij de hondenpoep vaak op de stoep 
van een buurtgenoot achter, terwijl er voldoende mogelijkheden zijn om deze gratis op te 
ruimen.   
We horen steeds vaker van buurtgenoten die de uitwerpselen van hun hond wel 
opruimen dat zij zich ook storen aan het gedrag van deze mensen. Mochten deze 
buurtgenoten niet in de gelegenheid zijn om de gratis poepzakjes zelf bij de PLUS af te 
halen, dan kunnen wij wellicht daarin ook nog bemiddelen.  
 

Dit hoeft niet     Maar dit wel  
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JAARVERSLAG 2017 
 
We zullen ook dit jaar starten met wat cijfermatige informatie en ons beperken tot de 
relevante informatie.  
▪ Het bestuur vergaderde 9 keer. De navolgende vaste commissievergaderingen zijn 

gehouden: Speeltuin 2x en Maren Weiden 1x. Extra vergaderingen werden gehouden 
bij de voorbereiding van Entente Florale.  

▪ Van interne en externe vergaderingen werden 22 x verslagen opgemaakt. 
▪ Er werden 14 flyers in de buurt verspreid. 
▪ Er werden 14 berichten per email naar leden in de buurt verspreid, die van velerlei aard 

waren. 
▪ Het Infoblad verscheen 5 keer. Helaas hebben wij een paar adverteerders verloren 

doordat het bedrijf is gesloten. Voor 2018 zijn we naarstig op zoek naar een aantal 
nieuwe adverteerders.  

▪ Vermeldenswaard is zeker dat 80% van de correspondentie uit emailberichten bestaat. 
Meer dan 400 emails gingen over en weer tussen het bestuur en externe partijen en 
dan praten we nog niet over de stukken met de diverse commissies. 

▪ Daarnaast wordt whatsapp steeds effectiever gebruikt en hebben we momenteel een 
officiele app voor de bestuursleden, de buurtpreventie, de speeltuinvrijwilligers, de 
verkeerscommissie, de grasmaaiercommissie en de commissie Maren Weiden. 

▪ Het ledental is in 2017 wederom gestegen en eind van het jaar stond de teller op 123 
gezinnen. 

▪ In 2017 ontvingen 3 buurtgenoten een kaartje op hun 50e verjaardag.  
▪ We mochten bij 3 geboortes voor een attentie zorgen. 
▪ Twee communicanten ontvingen een attentie. 
▪ Helaas moesten we afscheid nemen van Jacqueline Keulers, mevr. Creusen en 

Dominique Bosch. 
 
De navolgende aktiviteiten werden het afgelopen jaar gerealiseerd: 
▪ Bij NL Doet werd in maart ingezet op 3 projecten Tijdens deze dagen hebben een aantal 

medewerkers van Vebego en stichting MEE gezorgd voor een ouderen-ontbijt in het 
Kunderhoes. Maar ook in de speeltuin en Maren Weiden werden opknapbeurten 
verricht.  

▪ De opening van de speeltuin door de paashaas werd bezocht door 29 gezinnen.  
▪ De Grote Club Aktie verliep wederom voorspoedig en leverde een leuk extraatje op 

voor de vereniging. 
▪ Het huisbezoek van Sinterklaas vond plaats bij 15 gezinnen;  
▪ Ook dit jaar konden we afsluiten met een leuke Kerstattentie voor alle leden. De reacties 

waren zeer positief. 
▪ Voor de meeste activiteiten hebben wij draaiboeken klaar liggen, waarvan dankbaar 

gebruik wordt gemaakt. 
▪ Door de goede contacten met diverse verenigingen moesten wij natuurlijk ook vaker 

recepties gaan bezoeken. 
▪ Kerstboomverbranden kwam na een jaar niet doorgaan weer terug. 
▪ Naar Bobbejaanland gingen 44 personen. 
▪ Er werd zowel in het voorjaar als in het najaar een wandeling gehouden.  
▪ Bij Rosalie werd een bloemcursus georganiseerd 
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▪ Het filmbezoek zorgde weer voor een volle bus naar Quattro. 
 
De contacten met de Gemeente bleven plaatsvinden. Er zijn 14 bijeenkomsten op het 
Gemeentehuis gehouden waar wij acte de presence hebben gegeven. Wat heeft er zoal 
in 2017 gespeeld:  
▪ Burgemeester Wil Houben had het aansteken van de kerstbomen gepland, maar door 

de gladheid kwam hij te laat. 
▪ Een aantal zaken op economich, sociaal en cultureel gebied zijn dit jaar door de 

Gemeente opgestart. Bij een aantal was de buurtvereniging zeer nauw betrokken.  
▪ De Gemeente had onze medwerking gevraagd bij de organisatie van Entente Florale, 

waarbij Maren Weiden in het project werd meegewogen. Uiteindelijk behaalde 
Voerendaal hierbij een 2e plaats.  

▪ Het overleg met de verenigingsondersteuner vormde de hoofdmoot bij onze bezoeken 
aan het Gemeentehuis.  

▪ Wij hebben nog steeds het project Reanimatie lopen dat nog niet is afgewikkeld. Met 
name bij de buurtpreventie zijn wij zeer nauw betrokken. Eind van het jaar werden wij 
in het kader van het project Eenzaamheid door de Gemeente gevraagd of wij 
medewerking wilden verlenen bij de aanleg van een Dorpswijngaard. Uiteraard hadden 
wij toegezegd, maar een aantal voorwaarden gesteld, waar de heer Soomers van 
wijngoed Fromberg nog niet mee heeft ingestemd. 

▪ Verder hebben wij een aantal presentaties bezocht op het Gemeentehuis. Daarbij 
ontdekten  we dat de Gemeente een subsidiebedrag van 2016 over het hoofd had 
gezien. Na ons gesprek met de verantwoordelijke is dat rechtgezet. 

▪ We hebben vele malen meer zwerfvuil opgeruimd dan de verplichte 4x per jaar.  
▪ Wij waren benaderd door Vebego of wij het parkeergebeuren tijdens het zomerfestival 

op Cortenbach en een aantal activiteiten van Vebego wilden organiseren. Uiteraard zijn 
wij aan deze wens tegemoet gekomen. 

▪ Wij hebben voor het eerst meegedaan aan de Collecte van het Oranjefonds.  
▪ Met de wijkagente is regelmatig contact geweest en over en weer weten we ons te 

vinden. 
▪ De deelname aan de Rabobank Clubkas Aktie was lonend, waaruit de waardering voort 

de vereniging blijkt.  
▪ Met Democraten Voerendaal is het afgelopen jaar een aantal keren overleg gevoerd 

en met de PvdA zijn de eerste contacten gelegd over het verkeersgebeuren en de 
Mareweg naar terworm. 

▪ De speeltuinbeheerders Annet en Roger Veldman worden ondersteund door het 
bestuur en er zijn diverse gesprekken gevoerd over het opknappen en onderhoud van 
de speeltuin, 

▪ Diverse keren hebben Ans Trepels en Phill Muijs gesprekken gevoerd met buurtgenoot 
Robert Nijboer van Oburon en inmiddels is de volledig hernieuwde website een feit. 

▪ Facebook wordt steeds meer de infobron om berichten te verspreiden en 
nieuwigheidjes in de buurt te ervaren.  

▪ Wij zijn gevraagd om onze medewerking te verlenen bij het 60-jarig jubileum van het 
Kunderhoes. De eerste gesprekken hierover hebben inmiddels plaatsgevonden. 
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In 2017 heeft het bestuur wederom laten zien dat er nog genoeg te organiseren is voor 
onze leden. Steeds hebben wij dat met een minimale eigen bijdrage weten te bekostigen, 
door steeds weer nieuwe bronnen aan te boren.  
Laten we echter één belangrijk ding niet vergeten: Dit alles is alleen maar mogelijk 
geweest dankzij uw ondersteuning en medewerking. Hopelijk mogen we in 2018 ook 
weer op u rekenen, want diverse plannen liggen al weer op tafel. 
 
Wiel Meurs, secretaris 
 
 

LEDENBESTAND 

 
De afgelopen maanden was het vrij rustig en sinds ons vorige Infoblad mochten wij 
helaas geen nieuwe leden begroeten.  
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 per jaar € 17,50 voor gezinnen en voor 
alleenstaanden € 8,75. 
 
 

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:info@kundesjheem.nl
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MAREN WEIDEN 
 
Wij hebben het advies gekregen om de grond in Maren Weiden nog even te laten rusten 
na de winterse omstandigheden van de afgelopen weken. Verder moeten wij nog een 
aantal zaken met de Gemeente bespreken, alvorens we aan de slag kunnen. 
Daarom hebben we besloten om de werkzaamheden die voor zaterdag 24 maart in de 
planning zaten te verplaatsen naar zaterdag 7 april. 
 
We hopen dat we steun uit de buurt krijgen bij de navolgende werkzaamheden: 
-onkruid weghalen tussen de struiken 
-een aantal palen bij de bomen vervangen  
-het gras rondom de bomen weghalen  
-rondom de bomen bloembollen planten om bijen en vlinders aan te trekken  
-indien nodig het gaas rondom de bomen repareren  
-nieuwe bessenstruiken aanplanten die verleden jaar abusievelijk door de Gemeente zijn 
weggemaaid 
 
We beginnen om 10 uur met koffie/thee en vlaai.  
Voor de kinderen zorgen we voor cake en chocomel  
Na het middaguur zorgen we voor broodjes en soep. 
 
Mocht u interesse hebben om mee te helpen, dan stellen we dat ten zeerste op prijs. 
Stuur ons even een berichtje als u komt helpen. 
Wij zorgen voor werkhandschoenen; indien u een kruiwagen heeft zouden wij u willen 
vragen deze mee te brengen. 
Tuin materiaal zoals een hark, schop of tuinschaar is ook wel handig.  
 
Hopelijk tot zaterdag 7 april in Maren Weiden.    
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WANDELING 18 MAART 
 
Op zondag 18 maart stond een wandeling op het programma. 
Helaas moesten een paar mensen door een blessure of ziekte verstek laten gaan, zodat 
we met 10 mensen aan de wandeling konden beginnen. 
 
Gestart werd er bij Haoverweegs met een kop koffie/thee en een stuk vlaai. 
Van daaruit werd er naar Welten gewandeld en na een rondje om de Weltervijver richting 
de Daelseweg waar een korte pauze werd ingelast en waar de catering van Kundesj 
Heem ons verzorgde op een kop koffie/ thee en een ijskoude Jägermeister. 
Van daaruit werd er naar de Daalsberg gewandeld om zo via de Heggerweg, Hunsstraat 
en de Bergseweg weer terug te keren naar Haoverweegs.   

 
 
 
Sibylle Roijen van 
Haoverweegs had 
speciaal voor ons 
haar zaak geopend en 
een heerlijk kop soep 
met sandwiches voor 
ons klaar gemaakt. 
In de flyer hadden wij 
per ongeluk in de kop 
er een 
najaarswandeling van 
gemaakt, maar af en 
toe had je het idee dat 
we toch in het najaar 
aan het wandelen 
waren, want de 

weergoden 
trakteerden ons soms op een ijzige oostenwind. 
Toch kunnen we zeggen dat de wandeling ondanks het weer toch weer geslaagd was. 
 
Deze reactie van een van de deelnemers willen we u zeker niet onthouden: 
“Ik heb het zondag enorm naar mijn zin gehad tijdens de wandeling. Ondanks de kou 
was er enorm veel warmte. Het heeft mij in ieder geval geholpen om over een drempel 
heen te gaan en hopelijk meerdere buurtactiviteiten te bezoeken. Omdat we geacht 
worden langer zelfstandig thuis te blijven wonen, denk ik dat het heel belangrijk is om 
een sociaal netwerk op te bouwen in de omgeving. Ik zie dan ook al uit naar 26 augustus 
en wie weet misschien al eerder.” Els Bour, Aspremonthof  
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ONTVANGST PAASHAAS 
 
Paaszondag is een van die 
traditionele zondagen van 
Kundesj Heem.  
De paashaas zal de kinderen uit 
de buurt op deze dag weer 
bezoeken en voor oud en jong 
wordt gezorgd voor een kopje 
koffie, thee of chocomel of 
frisdrank.  
Daarnaast kunT u rekenen op een 
stuk vlaai, op een wafel, stukje 
cake of een stukje peperkoek. Het 
enige wat wij van de bezoekers 
vragen is of zij zo vriendelijk willen 
zijn om zich even te melden bij 
onze kraam en de koffie, thee, 
vlaai en dergelijke daar zelf 
ophalen.     
 
We gaan dit jaar weer terug naar 
ons vast begintijd van 11.00 
uur.  
Verzoek aan de ouders om zich bij 
aankomst even te melden bij de 
organisatie. 
 
Voor de kinderen die zich vooraf 
hebben aangemeld, heeft de 

paashaas 2 paaseieren in de speeltuin verstopt. Zodra de Paashaas bij de speeltuin is 
gearriveerd mogen de kinderen deze 2 paaseieren gaan zoeken.  Daarna kunnen zij zich 
melden bij de Paashaas om nog een leuke attentie in ontvangst te nemen.  Natuurlijk 
mogen de kinderen dan ook nog met de Paashaas op de foto. 
 
Verder is vanaf 11 uur een ballonnenclown aanwezig die voor de kinderen een 
ballonnenfiguur zal maken als extraatje voor deze Paaszondag. Uiteraard mogen de 
kinderen ook met de ballonnenclown op de foto.  
 
Mocht het weer het niet toelaten om de ontvangst van de Paashaas in de speeltuin te 
organiseren, dan zullen wij dit tijdig bekend maken. De ontvangst van de Paashaas en 
de ballonnenclown zal dan in een andere locatie plaatsvinden.  Vermoedelijk zal dit dan 
het Kunderhoes worden. 
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ORANJEFONDS COLLECTE 
 
In de week van 22 tot 26 mei vindt de landelijke collecte van het Oranjefonds plaats. 
Inmiddels heeft de Gemeente Voerendaal toestemming verleend om ook in Voerendaal 
deze collecte te houden. 
 
De Oranje Fonds Collecte is dé collecte voor een betrokken en sociaal Nederland. 
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. 
Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van 
het Oranje Fonds.  
In de organisatie werkt het Oranje Fonds samen met de RegioBank, die in de meeste 
plaatsen zorg draagt voor de afdracht.  
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 leuke subsidie voor NL-Doet hebben 
ontvangen van het Oranjefonds, hebben wij besloten om ook dit jaar weer deel te nemen 
aan deze collecte. 
In de loop van de week tussen 22 en 26 mei zullen wij in de buurt gaan collecteren. 
Wellicht dat we ook nog de omliggende straten zullen opnemen in ons collectegebied, 
maar dat is op dit moment nog niet duidelijk.  
Wij zullen u in mei nog via een speciale flyer attenderen op deze collecte. 
 

  



31 

SPEELTUINNIEUWS 
 
Er waren 9 mensen aanwezig 
waaronder Al Sevaerts en Jan Muris 
namens het bestuur. 
Op de eerste plaats wordt de 
problematiek van een omwonenden 
besproken. Deze belt  nog steeds als 
er volgens hem weer iemand 
aanwezig is in de speeltuin buiten de 
openingsuren. Dit is al diverse malen 
met hem besproken en we hebben 
hem zelfs aangeboden een sleutel van 
de speeltuin te ontvangen, echter zonder resultaat. We zullen dit met de gemeente 
kortsluiten. 
 
Op dit moment zijn er 6 personen die zich gaan bezig houden met het maaien van het 
gras. Wellicht zijn er in de buurt meer bewoners die bereid zijn om hieraan mee te helpen. 
 
Met de Gemeente wordt een afspraak gemaakt om een aantal zaken te bespreken. 
Een verzoek uit de buurt is of het mogelijk is om een bank met tafel te plaatsen in de 
speeltuin.    
Ook het egaliseren van de kleine speeltuin dient te worden aangekaart. 
Verder aandachtspunt is of de poort van de kleine speeltuin dezelfde sluiting kan krijgen 
als de poort van de grote speeltuin. 
De draad bij de poort van de grote speeltuin moet wellicht worden vervangen of herstelt. 
 
Verleden jaar hebben wij de Gemeente gevraagd of er een stalling van de fietsen kan 
worden gerealiseerd. De situatie is toen samen bekeken, maar de oude plek waar dit 
eventueel kon worden gerealiseerd was voor de Gemeente geen ideale optie. Zij zouden 
nog nagaan of deze elders kon worden geplaatst. Dit is nog niet gebeurd en zal opnieuw 
worden aangekaart. 
 
In de kleine speeltuin hing vroeger een afvalemmer, maar deze is verplaatst. De paal 
waar deze aan bevestigd was staat wel nog in de speeltuin en moet verwijderd worden. 
Verder moeten de borden van de speeltuin nagekeken worden. 
Het bord dat wij hebben laten maken met als naam Kunderhöfke moet nagekeken worden 
en eventueel hersteld. 
Er hebben zich 2 vrijwilligers afgemeld, maar er zijn ook een paar nieuwe aanmeldingen 
ontvangen.  
Mochten er buurtgenoten zijn die het team willen versterken ‘s morgens de speeltuin 
openen, ‘s avonds de poort weer sluiten, dan bent u van harte welkom. Er is een schema  
in welke week iemand verantwoordelijk is voor dit openen en sluiten. Heeft u interesse, 
neem dan even contact op met het secretariaat onder info@kundesjheem.nl 
  



32 

SUSHI KOOKWORKSHOP  
 
Liefhebbers van Sushi opgelet, want we hebben weer een leuke activiteit in petto.  
Hou je van Sushi en lijkt het je leuk om te leren hoe je zelf Sushi maakt? 
 
Buurtvereniging Kundesj Heem organiseert een kookworkshop Sushi maken bij Cook Eat 
Love Repeat in Kunrade.  
De kookworkshop wordt aangeboden op vrijdagavond 4 mei en zaterdagavond 12 mei 
en start om 19:00 uur.  
 
Aan deze activiteit kunnen alleen leden van de buurtvereniging  deelnemen. De workshop 
kost normaal € 30,-, maar Kundesj Heem betaalt de helft. De prijs voor deelname is dus 
slechts € 15,-  per persoon. Hierin zit inbegrepen de workshop, een glas prosecco, koffie, 
thee en/of fris en uiteraard de Sushi’s. 
 
Op beide avonden is er plek voor 6 volwassenen. Deelname geschiedt dan ook op 
volgorde van aanmelding waarbij geldt vol=vol.  
Bij meer aanmeldingen kunnen we overwegen op een later moment een extra workshop 
te plannen. 
 
Na de Pasen ontvangen onze leden een flyer over deze workshop per email.  
Wij verzoeken u de bijbehorende aanmeldstrook uiterlijk 20 april a.s. in te leveren op het 
secretariaat Lijndenplein 4 of via ons emailadres info@kundesjheem.nl, maar zoals 
gezegd: vol=vol. 
 

  

mailto:info@kundesjheem.nl
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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 Gemeentelijke overleggen, Maren Weiden, 

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

Gezinsactiviteit, Sinterklaas, Workshops 
 

Ans Trepels Florinstraat 18 5752995 
Bestuurslid Website, Workshops, Zwerfvuil 
 
 

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

Bezorging infoblad en flyers: Anniek van Gessel, Annemie Sevarts 
 

Kerstboomverbranden: Roger Veldman, Archilles Top Kerkrade 
 

Commissie Maren Weiden: Hetty van de Burg, 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



 

 

 

  



 

 

 

 


