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VAN DE REDACTIE 
 
Voor velen is Kerst een periode van bezinning. Terugkijken op het afgelopen jaar en 
vooruit kijken naar het volgend jaar. Als we terugkijken naar het afgelopen jaar, dan 
zien we dat het weer een turbulent jaar is geweest voor de buurtvereniging. Er is veel 
gebeurd, maar als je dan terugkijkt dan bemerk je dat een aantal zaken alweer je 
aandacht verloren hebben. Heeft het te maken met veroudering of is het gewoon 
doordat je zo snel beleefd wordt en vaak geen tijd meer over hebt voor de normale 
dagelijkse beslommeringen. 
Vaak is je agenda niet meer bij te houden. Kalenders aan de muur bieden vaak een 
uitkomst, maar dan roept de agenda op je telefoon of je tablet/computer alweer dat 
dit niet klopt. Uiteindelijk besluit je dan maar af te wachten welk elektronisch apparaat 
de wedstrijd wint. 
 
Ook bij de buurtvereniging zitten we vaak allerlei activiteiten te plannen, maar zien 
we opeens dat de tijdspanne tekort is geweest, waardoor een activiteit in het gedrang 
kwam en deze helemaal niet kon worden uitgevoerd. Ligt dat aan ons? Vaak niet, 
want als we dan de commentaren horen van onze leden waarom ze niet konden 
deelnemen, blijkt dat vaak dat iedereen het veel te druk lijkt te hebben. Maar laten we 
dat in onze jaarlijkse afsluiting nog maar eens aanhalen: doen we dat ons niet zelf 
aan? 
 
Ook in deze Kerstperiode blikken we even terug op het verleden, maar kijken meteen 
weer naar de toekomst, want we hebben het afgelopen jaar meermaals ervaren dat 
er signalen worden aangegeven in de buurt die aantonen dat buurtgenoten toch meer 
gevoelens hebben voor de saamhorigheid in de buurt. De speeltuin, NL-Doet, Maren 
Weiden, Burendag en vooral de buurtpreventieapp zijn daar voorbeelden van.   
 
De buurtvereniging heeft als stelregel in haar statuten staan dat de inzet voor het 
buurtbelang voorop staat. We zijn 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 2019 verwachten we dat we dit beleid kunnen 
handhaven.   
 
Onlangs hebben we de nieuwe wethouder Braun op bezoek gehad op een 
bestuursvergadering en hieruit willen we gaarne 2 zaken onderstrepen. Op de eerste 
plaats het feit dat bij de Gemeente genoegzaam bekend is dat de buurtvereniging 
haar eigen beleid weet uit te dragen door de inzet van vele vrijwilligers en anderzijds 
het bestuur steeds bronnen weet aan te boren om haar financiële positie te 
handhaven.    
Uiteraard willen we ook in 2019 proberen zoveel als mogelijk buurtgenoten te 
betrekken bij onze activiteiten.  
 
Wij wensen U allen dan ook een aantal Prettige Kerstdagen toe en een Voorspoedig 
begin voor 2018 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Onlangs hebben wij het bericht ontvangen van het overlijden van Wiel Bergmans. We 
wisten dat hij ziek was, maar zijn overlijden kwam toch nog onverwacht. Hij was vanaf 
de oprichting van de Kundesj Heem lid van de buurtvereniging. In de begin jaren van 
de buurtvereniging kon je op Wiel bouwen als er een activiteit werd georganiseerd. 
Op het toen nog jaarlijkse buurtfeest was hij druk in de weer om mee te helpen en tot 
in de late uurtjes met ons mee te vieren.    
 
Een leuke anekdote over Wiel was dat hij de contributie in het nieuwe verenigingsjaar 
nooit meteen betaalde. De penningmeester moest eerst bij Wiel langskomen om het 
een en ander met hem te bespreken onder het genot van een lekker pilsje. Daarna 
maakte hij de contributie pas over. Ikzelf heb het genoegen gehad om dat ook eens 
mee te mogen maken samen met de penningmeester. 
                                                                     
Ik wens zijn vrouw Marij, zijn dochter Suzanne, zijn kleinkinderen en verdere familie 
heel veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies.  
 
De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken. Veel mensen kijken dan uit 
naar het kinderfeest van Sinterklaas en naar het begin van de advent. Als je bij google 
advent intikt, dan zie je dat advent de benaming is voor de aanloopperiode naar Kerst 
en dat deze naam komt van het latijnse woord adventus, dat komst betekent. De 
advent begint altijd op de zondag die het dichts bij het feest van Andreas ( 30 
november) valt en dat deze eindigt op 24 december. De lengte van de adventsperiode 
is verschillend maar telt wel altijd vier zondagen. Tijdens deze periode wordt er een 
adventskrans gebruikt. Wij hebben jullie ook de gelegenheid gegeven om een 
adventskrans te kunnen maken en de resultaten hiervan waren op facebook te 
bewonderen. 
Rest mij nog om iedereen een fijn Kerst toe te wensen en een gezond en voorspoedig 
2019. 
 
Uw voorzitter, 
Jan Muris 

 
Prettige Kerstdagen en een heel gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. 
  



3 
 

GEZOCHT HULPSINTERKLAAS EN PIET 
 
Helaas heeft de huidige Sint laten weten dat hij en zijn Zwarte Piet in 2019 gaan 
stoppen met de huisbezoeken. Zij hebben vele jaren met plezier de gezinnen in onze 
buurt bezocht en we zijn hun daar natuurlijk zeer dankbaar voor. 
 Noodgedwongen moeten we nu dus op zoek gaan naar een nieuwe hulp Sinterklaas 
en Zwarte Piet voor het komende jaar en wellicht voor meerdere jaren. Hopelijk zijn 
er buurtgenoten die zich geroepen voelen om deze taak willen overnemen. De 
buurtvereniging beschikt reeds over de benodigde kleding. 
 
Mocht u meer informatie wensen of interesse hebben om deze taak op zich te nemen, 
dan verzoeken wij u contact te willen opnemen met het secretariaat onder nummer 
06-15537632 of via ons email adres  info@kundesjheem.nl 
 

  

 
           Hogeweg 22  6367 BD  VOERENDAAL Tel. 5751218 

mailto:info@kundesjheem.nl
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VOORLOPIGE ACTIVITEITENKALENDER  
 
December 27 Filmbezoek 
Januari 5 Kerstboomverbranden 
Februari Winterwandeling 
Februari/maart Griekse proeverij Nisos Heerlen 
Maart 3-5  Carnaval 
Maart 15-16 NL Doet 
Maart Algemene Ledenvergadering  
April 21 Ontvangst Paashaas 
April 21  Opening Speeltuin* 
April 27 Koningsdag 
Mei Kinderactiviteit 
Mei 30 Kindercommunie – Hemelvaartsdag 
Juni 11-15 Collecte Oranjefonds 
Juni 1-10 Zomerfestival 
September  Grote Club Aktie 
September 14 Bevrijdingsfeest taptoe 
September 15 Bevrijdingsfeest  
September 16 Bevrijdingsfeest Bevrijdingsstoet 
September 22 Bevrijdingsfeest Afsluiting 
September 28 Nationale Burendag 
November 30 Ontvangst Sinterklaas 
December 14 Opbouw Kerststal 
 
* Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de speeltuin op een eerder tijstip 
worden geopend. 
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STAND VAN ZAKEN AED - REANIMATIE 
 
Allereerst onze dank voor uw reactie op onze flyer oproep AED – Reanimatie. Wij zijn 
blij met uw aanmelding en de grote respons op deze oproep.  
Op onze oproep aan buurtgenoten om te willen meedoen aan de verdere ontwikkeling 
ontvingen wij een tiental reacties van buurtgenoten die reeds volledig gecertificeerd 
zijn voor de bediening van de AED apparatuur. Daarnaast waren er ook 10 
buurtgenoten die interesse hebben voor het volgen van de cursus AED/Reanimatie/ 
WHBO ter verkrijging van een certificaat.   
Wij hebben daarna een prettig gesprek gehad met dhr. Th. Zeguers van de gemeente 
Voerendaal. Deze start de procedure om  te zorgen dat er een defibrillator in onze 
buurt komt. De suggesties van buurtgenoten, waar de defibrillator zou kunnen worden 
gestationeerd, worden daarin  meegenomen. 
De apparatuur wordt vergoed door de Gemeente; de jaarlijkse kosten voor de 
buurtvereniging zullen rond de € 150,- gaan bedragen. 
 
Wij zijn gestart met het project voor de buurtgenoten die de cursus EHBO-AED–
Reanimatie willen volgen op korte termijn. Inmiddels is gesproken over de mogelijk-
heid EHBO, AED reanimatie. 
Voor het certificaat is een AED reanimatie cursus voldoende. Dat zijn 2 avonden van 
2,5 uur van 19.30 tot 22.00 uur. De kosten van deze cursus bedragen € 50,00, die 
door de gemeente worden vergoed als men gecertificeerd is en zich aanmeld bij 
Hartslag Nu. Een keer per jaar volgt een herhalingsles.  
De EHBO cursus (9 lessen) kost € 195,- waarvan de Gemeente € 50,- vergoed. Wij 
onderzoeken momenteel in hoeverre voor deze kosten nog andere fondsen 
beschikbaar zijn. 
 
Met het bestuur van de EHBO afdeling en de cursusleider wordt nu bekeken wanneer 
er voor onze buurtgenoten (10) mogelijkheden zijn. Wij zijn nog in afwachting van het 
resultaat. 
 
Mochten er nog buurtgenoten zijn die interesse hebben om zich nog aan te melden, 
dan verzoeken wij hen contact te willen opnemen met het secretariaat. 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
Bestuurslid Sandy Swieringa is verhuisd, waardoor een vacature binnen het bestuur 
ontstaat. 
Elders in dit blad vindt u een uitgebreider bericht hierover. 
 
Vlak voor zijn overlijden hebben wij nog een gesprek gehad met Wiel Bergmans en 
daarbij is een wens door Wiel gedaan om ter nagedachtenis aan alle overleden 
buurtgenoten nog een kersenboom (bigarreau Napoléon oftewel spekkers) in Maren 
Weiden te plaatsen. Wij hebben dit verzoek inmiddels goedgekeurd en zullen op korte 
termijn deze boom gaan aankopen en planten. 
 
Daarbij kunnen we dan tevens de nog aan te kopen struiken bestellen, omdat we 
hiermee moesten wachten tot de vorst een aantal keren in de grond is geweest,  
 
Wij hadden voorgesteld om in Maren Weiden een zogenaamde houten tipi als 
speelattribuut plaatsen, maar de Gemeente heeft hiertegen bezwaar gemaakt. 
 
Next Quizine had ons gevraagd om onze medewerking te verlenen aan het door hun 
te organiseren tweedaagse wandel/winter evenement op hoeve Cortenbach. Wij 
hebben dit verzoek afgewezen omdat we in deze periode zelf al diverse activiteiten 
op het programma hebben.   
 
De afgelopen maanden is weer een aantal keren zwerfvuil ingezameld, waardoor wij 
mede ook voldaan hebben aan de afspraken met de Gemeente voor het verkrijgen 
van de subsidie. 
 
Van wethouder Braun hebben wij vernomen dat de verenigingssubsidie vanaf 2019 
verhoogd wordt met 25 %. De subsidie voor het optuigen van de kerstboom en kerstal 
blijft gehandhaafd. 
 
Het bestuur heeft besloten ook in 2019 deel te nemen aan de collecte van het 
Oranjefonds. Met deze huis-aan-huis collecte kan onze clubkas weer gespekt 
worden. 
 
Eind oktober hebben we een evaluatie bijeenkomst bijgewoond van onze 
werkzaamheden voor Vebego International en onze medewerking bij het 
Zomerfestival. Wij hebben daarbij voor 2019 onze medewerking toegezegd in 
afwachting van de ontwikkelingen. 
 
Op 16 november zijn buurtgenoten Bram Vaessen en Enny Spronck in het huwelijk 
getreden. Zoals gebruikelijk hebben zij een attentie van de buurtvereniging 
ontvangen. 
 
Bij de Burendag heeft de buurtvereniging een aantal statafels aangekocht omdat 
buurtgenoten ons hier regelmatig voor benaderen. Deze stehtische kunnen door onze 
leden worden geleend.  
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Wij vragen daarvoor een kleine vergoeding van € 5,- per statafel.   
 
Regelmatig worden wij door buutgenoten benaderd om artikelen van velerlei aard te 
plaatsen in ons Infoblad of te verspreiden via de email. In principe bekijkt de 
buurtvereniging dit per verzoek.  
Verzoeken die een puur commercieel karakter dragen worden helaas niet geplaatst. 
Indien het algemeen belang daarbij gediend is willen  we dit soort verzoeken wel op 
onze website plaatsen. 
 
 

NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
 
Bestuurslid Sandy Swieringa heeft onze buurt verlaten en is inmiddels verhuisd naar 
de Felix Ruttenstraat. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering legt zij haar 
functie neer en ontstaat een vacature binnen het bestuur.  
 
Wij zijn dan ook op zoek naar een of meerdere bestuursleden om het bestuur te 
komen versterken. Wij doen met name aan de jongere gezinnen met kinderen een 
oproep om eens te willen nadenken over een bestuursfunctie, maar natuurlijk zijn 
oudere buurtgenoten ook van harte welkom als zij het bestuur willen komen 
versterken.   
 
Indien u interesse heeft of wat meer informatie wenst, verzoeken wij u contact op te 
nemen met het secretariaat of een van onze besuursleden. 
 
 
 
 



10 
 

  



11 
 

CONTACTEN MET DE GEMEENTE 
 
Met verenigingsondersteuner Thom Zeguers hebben wij een gesprek gehad over de 
aanschaf en voorwaarden voor de AED apparatuur. De Gemeente gaat bekijken in 
hoeverre de door ons aangewezen plaatsen voor de apparatuur te realiseren zijn. 
Zelf hebben we contacten gelegd voor de buurtbewoners die nog een cursus moeten 
gaan volgen voor het bediening van de apparatuur. 
 
We hebben een gesprek gehad met wethouder Pierre Verbraak, dat grotendeels 
gericht was op de verkeersmaatregelen in de Grachtstraat. Aangezien we na dit 
gesprek voorlopig geen heil zien in  een verder gesprek hebben wij de wethouder 
laten weten hier niet verder op terug te komen. Zodra de Gemeente andere inzichten 
krijgt betreffende de verkeersveiligheid in onze buurt zijn we weer bereid verder te 
praten. Een van die voorwaarden is dat de Gemeente ons inzicht geeft in het waarom 
deze nieuwe verkeerssituatie bij de Heggewikke is gecreëerd. Een 
snelheidsverminderende drempel werd daarbij verwijderd en vervangen door 
maatregelen die de snelheid alleen maar verhogen. Verder werden wij in de 
besluitvorming totaal genegeerd, terwijl ons dit wel een aantal jaren in gesprekken 
was toegezegd. Ook toegezegde snelheidsmetingen zijn tot op heden nog niet 
uitgevoerd. 
 
Onlangs heeft wethouder Ruud Braun onze bestuursvergadering bijgewoond tijdens 
zijn kennismakingsronde met verenigingen. De wethouder dankte het bestuur voor 
de inzet van de vele vrijwilligers bij diverse activiteiten en de wijze hoe het bestuur 
inspeelt op vele sociale aspecten in de buurt. Ook de inzet van de buurtvereniging bij 
diverse gemeentelijke activiteiten is volgens hem opvallend.  
Hij benadrukte het grote belang dat de Gemeente hecht aan het aanschaffen van 
zonnepanelen door de bewoners en daarmee gepaard gaande het verminderen van 
het energiegebruik. Wij zullen hier nog nader op terug komen.  
De Gemeente heeft besloten om de verenigingssubsidie in 2019 met 25% te 
verhogen. Hij complimenteerde daarbij de buurtvereniging over haar financiële beleid. 
 
Met Ron Custers van de buitendienst is diverse keren overleg gevoerd en zijn door 
ons aangekaarte problemen grotendeels meteen verholpen. Daarbij wordt ook Maren 
Weiden en de speeltuin meegenomen in de aanpak. 
 
Wij hebben onlangs een vergunningsaanvraag bij de Gemeente ingediend voor het 
Kerstboomverbranden volgens de nieuwe evenementen procedure. Daar waar we in 
het verleden nogal eens op allerlei problemen stuitten, was deze aanvraag nu binnen 
een paar weken afgewikkeld.  
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NL-DOET 2019 
 
Het duurt nog wel even, maar het is vlugger dan we verwachten. Op vrijdag 15 en 
zaterdag 16 maart 2019 wordt NL-Doet weer gehouden en daarbij zal Kundesj Heem 
ook weer een aantal activiteiten ontplooien. 
 
Het programma staat nog niet vast, maar we willen wederom in het Kunderhoes een 
ontbijt voor ouderen en gehandicapten uit de buurt organiseren. Naast dit gezamenlijk 
ontbijt willen we nog een paar extraatjes verzorgen voor de deelnemers. Hoe en wat 
moeten we nog gaan uitwerken. 
Ook willen we de geselecteerden eerst een flyer persoonlijk overhandigen en deze 
een aantal dagen later ophalen. Deze manier van benaderen werd in het verleden 
zeer gewaardeerd. 
 
Verder willen we op de zaterdag wederom de speeltuin gaan aanpakken en bij een 
aantal toestellen gaan zorgen dat deze wederom gereed worden voor de zomer. De 
Gemeente heeft de afgelopen maanden reeds een aantal herstelwerkzaamheden bij 
de groenvoorziening uitgevoerd.  
Tevens zal het bord “Kunderhõfke” worden herplaatst. Dit bord is door buurtgenoot 
Hub Sijben volledig gerestaureerd, waarvoor dank aan Hub.  
Als we op deze dag er in slagen de speeltuin weer veilig en gebruiksklaar te maken, 
bestaat de mogelijkheid om de speeltuin daarna reeds te openen en niet te wachten 
tot de gebruikelijke Paaszondag, omdat die in 2019 pas op 21 april valt. 
 
Natuurlijk hebben wij nog ons gebruikelijke 3e project in de steigers staan, want ook 
tijdens NL-Doet willen we de beleefweide gaan opknappen. De afgelopen maanden 
zijn hier een aantal projecten opgestart, die in 2019 verder uitgewerkt moeten worden, 
waarbij NL-Doet ons een geschikte datum lijkt, omdat deze projecten ook vaak door 
het Oranjefonds worden gesteund. 
Meer over bovenstaande activiteiten hoort u zo snel mogelijk en uiteraard zien wij uw 
suggesties gaarne tegemoet op onze website of via info@kundesjheem.nl. 
Bellen met een van de bestuursleden of commissieleden mag natuurlijk ook. 
 

  

mailto:info@kundesjheem.nl
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NIEUW IN VOERENDAAL 
Vanaf heden presenteren wij ons nieuw makelaarskantoor in Voerendaal, 
Dichtbij Vastgoed! 
 
Dichtbij Vastgoed 
Dichtbij Vastgoed, sinds kort een nieuw begrip, in de regio Zuid Limburg. Ons 
bedrijf vond zijn oorsprong eind 2018 en kenmerkt zich door een jonge, frisse 
blik op het hedendaagse makelen. 
 
Welkom in Zuid Limburg, welkom in een bruisende regio 
Voerendaal  heeft voor woningzoekers een uitstekend en aantrekkelijk 
vestigingsklimaat. Een dynamische en karakteristieke regio waarin de 
woningmarkt  voorziet in voor elk wat wils. Wij matchen uw wensen optimaal 
met de beschikbare woningen.  
 
Waarom Dichtbij Vastgoed? 
Dichtbij Vastgoed kenmerkt zich door haar persoonlijke en betrokken 
werkwijze. In een oriënterend en vrijblijvend gesprek bepalen we de strategie 
die bij u en de verkoop van uw woning past. Wij helpen u van begin tot eind 
aan een persoonlijk verhuistraject. Het achterhalen van sfeer en beleving 
waarheen u op zoekt bent vinden wij belangrijk.  
 
Uw woning kopen of verkopen 
Een woning kopen of verkopen, is een grote stap. Dat beseffen wij als geen 
ander. Als professioneel makelaar regelen wij al het papierwerk voor u. We 
luisteren goed naar uw wensen en begeleiden u van A tot Z, van het 
verzorgen van een professionele presentatie tot deskundige bezichtigingen, 
naslagwerk en aankoopbegeleiding.  
 
Dichtbij Vastgoed. 
Persoonlijk en betrokken 
Desteijnstraat 33 
6367 DA Voerendaal 
06-20269830 
Tom@dichtbijvastgoed.nl 
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ESCAPE HUNT MAASTRICHT 
 
In de herfstvakantie is door buurtvereniging Kundesj Heem een uitstapje naar Escape 
Hunt Maastricht georganiseerd. Wie kent het niet? Opgesloten worden in een kamer 
en zodanig goed de puzzels oplossen dat je als groep binnen de gestelde tijd weet te 
ontsnappen. 
De keuze was gevallen op Escape hunt Maastricht omdat daar ook kamers zijn voor 
kinderen vanaf 10 jaar. Via de digitale weg is deze activiteit in de buurt verspreid en 
we hadden twee volle kamers. De kamers werden verdeeld in een mannen kamer en 
een vrouwenkamer. 
Voordat we werden opgesloten kregen we uitleg over de twee identieke kamers. Het 
bleek dat na een woeste storm het schip de Fortuyn (van een bekende 
handelsreiziger uit Maastricht) van koers was geraakt en schipbreuk leed op een 
afgelegen eiland. Wij zijn de bemanning die bij bewustzijn komen en het blijkt dat ons 
schip geplunderd is en andere bemanningsleden verdwenen zijn op mysterieuze 
wijze. Wij zijn als laatste over en moeten snel een uitweg vinden van het eiland 
voordat de laatste 60 minuten om zijn. 
Om ons te kunnen bevrijden moesten we diverse puzzels en raadsel oplossen. We 
zullen deze niet verklappen mocht nog iemand, net als ons, deze leuke escape room 
willen bezoeken. We kunnen wel verklappen dat de mannen zo goed waren dat ze 
zichzelf bevrijd hadden. De vrouwen hadden nog een paar tips extra nodig en was 
het helaas net niet gelukt. 
Gelukkig zijn ook zij inmiddels bevrijd en weer terug in Kundesj heem na een 
geslaagde herfstmiddag. 
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HONING UIT MARENWEIDEN 
 
Tijdens de Burendag heeft 
de buurtvereniging haar 
eigen honing ontvangen, 
die door de bijen van 
Maren Weiden is 
geproduceerd. Imker 
Christian Klander heeft 
deze honing voor ons 
geslingerd en in potjes van 
350 gram onder zijn 
Gebrooker label afgevuld.  
 
Deze honing wordt door de 
buurtvereniging te koop 
aangeboden, waarbij de 
opbrengst bestemd is voor 
de producent.  
De navolgende soorten Maren Weiden honing zijn verkrijgbaar:  
zomerhoning, lentehoning, koolzaadhoning en waldhoning.  
Deze laatste is niet geproduceerd in Maren Weiden, maar bevat wel de meeste anti-
occidanten. 
    
Een groot aantal buurtgenoten hebben deze honing reeds gekocht. 
Speciaal voor de Feestdagen heeft Christian Klander een pakketje samengesteld van 
3 soorten honing in kleinere potjes van 135 gram. 
 
Een gewone grote pot honing kost  € 5,- per stuk. 
De set van 3 soorten honing in geschenkverpakking kost €  8,50 per set. 
 
Indien u interesse heeft in de honing uit ons eigen Maren Weiden is deze verkrijgbaar 
bij het secretariaat (Lijndenplein 4) of per email te bestellen op info@kundesjheem.nl 
 
 
 

  

mailto:info@kundesjheem.nl
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GRIEKSE PROEVERIJ 
 
De afgelopen jaren hebben wij diverse keren een Griekse Proefavond georganiseerd 
bij restaurant Korfu. Afgelopen jaar is dat niet doorgegaan en willen we in 2019 deze 
activiteit toch proberen te organiseren op een andere locatie. Wij hebben daarbij de 
overweging gemaakt tussen Next Cuisine aan de Hogeweg en Grieks restaurant 
Nisos in Heerlen. 
 
Na het overwegen van een aantal voordelen en nadelen heeft het bestuur uiteindelijk 
besloten te kiezen voor Nisos in Heerlen. Hierbij heeft vooral de prijsstelling van de 
beide etablissementen de doorslag gegeven omdat wij bij Next Cuisine een 
beduidend grotere financiële bijdrage van onze  deelnemers moesten gaan vragen.  
Ook bij de gerechtenkeuze bleek Nisos meer gericht op de griekse keuken, temeer 
daar dit voor ons een eerste vereiste was . 
Het nadeel is natuurlijk dat we naar Heerlen moeten rijden, maar er zijn altijd wel 
personen die geen moeite hebben met het niet gebruiken van alcoholische dranken. 
 
Wij gaan nu met Nisos verder praten over de samenstelling van de griekse proeverij, 
de datum en natuurlijk de gerechten. Wij verwachten dat deze activiteit zal gaan 
plaatsvinden medio februari of maart 2019. Zodra meer bekend is zullen wij via een 
flyer de buurt informeren.     
 
 
 

KERSTDIENSTEN IN DE PAROCHIEKERK ST.LAURENTIUS 
 
KERSTAVOND Maandag 24 DECEMBER  
16.30 uur:   Kleuterviering   
17.30 uur:  Gezinsmis met Strijkersgroep muziekschool Kerkrade 
19.00 uur: Kerstviering met Cantiga en samenzang 
20.30 uur:  nachtmis met het dameskoor  
 
EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER  
10.30 uur:   Eucharistieviering met Jubilate Deo  
 
TWEEDE KERSTDAG 26 DCEMBER   
10.30 uur:  Eucharistieviering met Tutta Musica  
 
In alle missen van Kerstavond en Eerste Kerstdag zullen wij onze overleden 
buurtgenoten laten herdenken. 
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FILMBEZOEK 
 
Na het succes van eerdere jaren organiseren we in de kerstvakantie weer 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 
27 december 2018.  Om 9:45 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 nieuwste Disney familiefilm Ralph Breaks the Internet 
in het Nederlands gesproken.  
In Ralph Breaks the Internet verlaten buitenbeentjes Ralph en Vanellope von 
Schweetz Litwak’s arcade om ‘letterlijk’ in de onbekende en spannende wereld van 
het internet te duiken om op zoek te gaan naar een vervangend onderdeel van 
Vanellope’s videogame Sugar Rush. Tijdens hun zoektocht op het oneindige en 
verrassende internet worden ze geholpen door de bewoners: de Netizens die hen 
helpen de weg te vinden. Ze ontmoeten ook websiteondernemer Yesss, het hart en 
ziel van de trendsettende website ‘BuzzzTube’ en Shank, de onverschrokken coureur 
uit de stoere racegame Slaughter Race, een spel waar Vanellope zich eindelijk 
helemaal in thuis voelt. Dit tot grote zorg van Ralph, die bang is zijn beste vriend kwijt 
te raken. 
 
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 aanmeldings-
formulier. 
 
Als u aan het filmbezoek wenst deel te nemen, verzoeken wij u aanmeldingsstrook 
op de huis aan huis bezorgde flyer in te leveren op het secretariaat Lijndenplein 4. De 
uiterste datum van inlevering is 24 december 2018. Ook via ons emailadres 
info@kundesjheem.nl kunt u zich aanmelden, onder vermelding van onderstaande 
gegevens. We rijden met 1 bus dus vol=vol, op volgorde van aanmelding. 
 
  

mailto:info@kundesjheem.nl
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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. Wij hebben een bruikleenovereenkomst 
opgesteld, die iedere huurder bij het in 

ontvangst nemen van de artikelen krijgt uitgereikt. 
 
 
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 
 
feestverlichting € 10 per streng van 25 meter 
partytenten   € 25 per stuk (8 bij 4 meter of 6 bij 3 meter) 
Stehtisch  € 5,- per stuk 
Te reserveren bij Jan Muris, tel. 06-30601401. 
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KERSTBOOMVERBRANDEN 
 
Traditioneel organiseert buurtvereniging Kundesj Heem op de eerste zaterdag van 
het nieuwe jaar weer het  kerstboomverbranden in Kunrade. Dit zal gaan gebeuren 
op zaterdag 5 januari 2019 
 
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 wel of 
geen 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 hen opgehaalde kerstbomen afgeven 
op de bekende plaats aan de Grachtstraat ter hoogte van de wegversmalling. 
Brandmeester Jeroen van Gessel zal de bomen in ontvangst nemen 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 en gaan de dames van de bestuursleden ook 
dit jaar weer zorgen voor zelfgebakken wafels.  Wij vragen bezoekers er rekening 
mee te houden, dat er zelfbediening is, dus even zelf de drank en hapjes ophalen in 
de zopi-kraam.  
 
Stipt om 18.00 uur zal de brandmeester 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. 
 
  



25 
 

LEDENBESTAND 
 
Door een aantal verkopen van woningen in onze buurt zijn er ook nogal wat nieuwe 
gezinnen in de buurt gevestigd. Wij hebben inmiddels met een aantal reeds 
persoonlijk contact gehad en de meeste nieuwe bewoners werden al vrij snel lid van 
Kundesj Heem. 
 
In het kader van de nieuwe privacy wetgeving van de Europese Unie uit Brussel 
mogen wij de namen van deze nieuwe leden helaas niet publiceren.  Er zijn 
momenteel 105 gezinnen uit de buurt lid van Kundesj Heem. In januari zal dit aantal 
enigszins terug lopen door het vertrek van een aantal buurtbewoners uit onze buurt. 

  
Wilt u ook lid 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 tevens de namen en geboortedata 
van de gezinsleden vermeldt. 
 
 

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   194 065 
2. Lotnummer   194 098 
3. Lotnummer   194 116  
4. Lotnummer  194 154 
5. Lotnummer 194 183 

 6.   Lotnummer 194 217 
 7. Lotnummer 194 229 
 8, Lotnummer  194 233 
 9.  Lotnummer  194 257 
 10. Lotnummer  194 271 

 
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. 
  

mailto:info@kundesjheem.nl
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OPBOUW KERSTSTAL 
 
Op zaterdag 15 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.  
 
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 Jose Born vergeten, die 
trouw ieder jaar zorgt voor de koffie en wafels voor de bouwploeg. 
 
Het was even wennen, maar de kerstboom was dit jaar beduidend kleiner dan 
verleden jaar, maar de eerste reacties zijn wel dat de huidige boom er veel mooier bij 
staat..  
 
Ervaringen uit het verleden leren ons dat de Kerstal en Kerstboom extra 
aantrekkingskracht uitoefent bij 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. 
  



27 
 

SINTERKLAASBEZOEK 
 
Zaterdag 1 december heeft Sinterklaas wederom tussen 17.00 en 20.30 uur onze 
buurt aangedaan en 16 gezinnen bezocht. Voor onze planner dus heel wat werk om 
de route zo in elkaar te steken dat er niet teveel tijdsverlies zou optreden bij de 
verplaatsingen. Ook zorgde onze oud-voorzitter er vanuit Landgraaf voor dat het 
routeschema en de verdere info tijdig bij de deelnemende gezinnen terecht kwam. 
Geen al te gemakkelijke klus, want aan eenieders wens tegemoet te komen blijkt 
ieder jaar weer geen haalbare taak.     
Waar je ook kwam de kinderen hadden gespannen uitgekeken naar de komst van de 
Sint. Voor de komst waren ze, volgens de ouders, heel uitgelaten maar zodra de Sint 
en zijn Piet binnen kwamen, waren ze opeens heel erg rustig en luisterden ze vol 
ongeloof naar de verhalen van de Sint. Natuurlijk waren ze zeer verbaasd hoe hij aan 
alle informatie over hen beschikte. De spionage-Piet  had zijn werk dus weer 
voortreffelijk uitgevoerd.  
De Sint had natuurlijk zoals ieder jaar weer een Pieterbaas meegenomen die met de 
kinderen prachtige liedjes kon zingen en op haar eigen geweldige manier met de 
kinderen bezig was. 
Niet alleen de kinderen waren gespannen, ook sommige moeders waren een klein 
beetje zenuwachtig, want toen een moeder een foto van Sinterklaas met haar zoon 
wilde maken, was ze na een opmerking van de Sint zo van slag dat ze een foto(selfie)  
van haar zelf maakte.  
Namens de buurtvereniging willen wij de Sint en zijn Pieterbaas hartelijk danken voor 
de geweldige inzet ieder jaar weer.  
 
 

OVERLEDEN 
 
Op 24 november ontvingen wij het bericht dat buurtgenoot Wiel Bergmans overleden 
is. Wiel is 73 jaar geworden en was al sinds de oprichting lid van Kundesj Heem. 
Waar mogelijk was hij bij onze activiteiten aanwezig en in de beginjaren zelfs onze 
keeper van ons buurtvoetbalteam. 
Op onze buurtfeesten was hij een graag geziene gast, die steeds bereid was om een 
steentje bij te dragen, waarbij het bedienen van de tap zijn taak was.  
De afgelopen weken heeft de buurtvereniging nog diverse gesprekken met Wiel 
gevoerd en de daarbij aangedragen voorstellen van zijn kant hebben wij in beraad. 
  
Zijn familie hebben wij namens de buurt op gepaste wijze ons medeleven betuigd.  
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe om dit zware verlies te verwerken.  
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TREKKING GROTE CLUBACTIE 
 
Op 12 december heeft de trekking van de Grotere Club Aktie plaatsgevonden. 
 
Ook dit jaar zijn verenigingsleden in heel Nederland op pad gegaan om loten te 
verkopen voor hun sport-, cultuur- of hobbyvereniging. Aan deze 46e editie van de 
Grote Clubactie namen zo'n 5.300 verenigingen deel, die samen maar liefst 
€ 8.713.092,- hebben opgehaald!  
80% van deze opbrengst gaat direct naar de verenigingen. 
 
Omdat het heel veel lotnummers betreft waar prijzen op gevallen zijn, hebben wij 
besloten de winnende nummers niet meer allemaal in het Infoblad te publiceren. U 
kunt op de website 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://lotchecker.clubactie.nl, waarna u meteen in een veld komt 
waar u uw lotnummer kunt controleren. 
 
Wij hebben van de Grote Club Aktie bericht ontvangen dat het de afgelopen dagen 
vrij druk is op hun site omdat via de lotchecker veel bezoekers hun nummer willen 
natrekken, maar dat dit niet meteen lukt. Mocht het helemaal niet lukken, neem dan 
even contact op met een van de bestuursleden van de buurtvereniging. Zij hebben 
de winnende lotnummers op papier staan.     
 
Wij hopen dat u als een van de winnaars wordt gekenmerkt. 
 
  

 
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  

https://lotchecker.clubactie.nl/
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WORKSHOP ADVENTSTUKJE 
 
De Workshop: adventstukje maken was, ondanks de lage opkomst, toch een succes. 
Voor dit doel hadden wij, voor enkele uurtjes, het keldertje van het Kunderhoes 
gehuurd. Dit was de enige ruimte die niet bezet was door de kleine dieren die door 
het gehele gebouw gestald zaten. De geluiden die zij ten horen gaven waren niet echt 
kerstachtig, ze paste eerder bij Halloween.  
Even voor aanvang had organisatie voor een goede start gezorgd, de ruimte ingericht 
en liep de koffie al door de machine. Deelnemers hadden even moeite met het vinden 
van de juiste ruimte, maar nadat iedereen haar spulletjes had uitgeladen ging men 
meteen aan de slag. Elke deelnemer had een idee hoe haar adventstukje er uit moest 
zien. Rosalie bood uitkomst met tips en trucjes. Tussen de bedrijven door werd er 
aan de koffie/thee genipt en van de verse appelcake, met de geur van dennen, 
gegeten. 
Na een tijdje doorwerken waren de stukjes klaar. Zonder overdrijving mag men 
zeggen dat menige bloemist jaloers was op het eindresultaat.  
Rosalie schonk de buurtvereniging een mooi adventstukje, voor een zieke  
buurtgenoot. Hiervoor en de goede begeleiding onze dank. 
Nagedane arbeid heeft iedereen mee opgeruimd en kwam men tot de conclusie dat 
het een reuze gezellige activiteit was en dat men hoopt dat de buurtvereniging 
volgende jaar deze workshop weer op hun agenda heeft staan.  
 
De herkomst van de adventskrans  
Wist u dat de herkomst van de adventskrans ontstaan is in begin 19e eeuw in 
Hamburg en omgeving. De in Hamburg geboren Duitse theoloog Johann Hinrich 
Wichern bekommerde zich om de uit armoedige gezinnen afkomstige kinderen. Hij 
bouwde in 1833 een boerenschuur net buiten de stad dat onderdak moest dienen als 
toevluchtsoord. Heden ten dage is dit gebouw nog altijd te bezoeken en staat het 
bekend als het 'Rauhes Haus’. Kinderen kregen hier te eten en volgden schoollessen. 
Johan Hinrich Wichern kreeg van de kinderen in de aanloop naar kerst vaak de vraag 
“wanneer is het kerst?” Om de aanloopperiode naar kerst te visualiseren bedacht hij 
de adventskrans. Hij maakte in 1839 met behulp van een wagenwiel en 19 rode en 4 
witte kaarsen, de eerste echte Adventskalender. Iedere dag werd er één rode kaars 
aangestoken en op elke zondag één witte kaars. Zo wisten de kinderen iedere dag 
hoeveel nachten ze nog moesten slapen voordat het Kerstmis was. 
De dennentakken die Wichern later gebruikte gaf de adventskrans zijn moderne 
betekenis. Pas in 1860 bedekte hij het wiel met dennentakken. De naalden deden 
denken aan de doornenkroon op het hoofd van Jezus bij de kruisiging. 
  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Hinrich_Wichern&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Hinrich_Wichern&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adventskalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisiging
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WINTERWANDELING 
 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk willen we in de loop van februari / maart een 
wandeling organiseren. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit zal gaan 
plaatsvinden, mede omdat begin maart Carnaval voor de deur staat en wij het 
programma van de Kaatboere en de Naate niet nadelig willen beïnvloeden. 
 
Het lijkt allemaal zo eenvoudig, maar als we dan gaan kijken naar een vertrek of 
aankomst plek in Voerendaal speelt diezelfde natuurlijk ook weer, want niet alle 
normale locaties zijn dan beschikbaar.   
 
Anderzijds dienen wij natuurlijk rekening te houden met een aantal activiteiten van de 
buurtvereniging, die meer een landelijk karakter dragen zoals NL Doet en speelt  onze 
Algemene Ledenvergadering ook een rol in de besluitvorming 
 
Wij zijn er van overtuigd dat we er redelijk snel uit zijn en zullen u tijdig op de hoogte 
brengen van deze activiteit via een speciale flyer. 
 
 

SPEELTUINNIEUWS 
 
In de herfstvakantie hadden wij besloten om de speeltuin nog een aantal weken open 
te houden omdat de weersomstandigheden dit toe lieten. Daarna is de speeltuin 
gesloten voor de winterperiode. 
Wij danken de vrijwilligers die in deze periode gezorgd hebben voor het openen en 
sluiten. 
 
In de winterperiode gaan we met de Gemeente rond de tafel zitten om over de 
komende jaren te praten. Het subsidiebeleid vormt daarbij een belangrijke factor, 
omdat dit vermoedelijk gaat veranderen. Ook moeten wij afspraken gaan vastleggen 
welke werkzaamheden noodzakelijk zijn in de komende jaren en in hoeverre de 
Gemeente hierin gaat faciliteren. 
Wij willen nog niet vooruit lopen op de ontwikkelingen, maar wachten met 
belangstelling op de nieuwe afspraken. We gaan ervan uit dat het wel goed gaat 
komen, maar je weet het nooit. 
In het komende Infoblad zullen wij nader informeren over de gang van zaken.  
 
Door het vertrek uit onze buurt zijn de werkzaamheden van Roger Veldman tijdelijk 
overgenomen door Annet Gawron. In het voorjaar zullen we met de 
speeltuinvrijwilligers gaan overleggen in hoeverre er aanpassingen mogelijk zijn in 
het beheer van de speeltuin. Uiteindelijk is dit van groot belang voor de kinderen uit 
onze buurt en willen wij dit ook behouden. 
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TAAKVERDELING 
 
Jan Keulers Lippestraat 15  5752966 
Bestuurslid  
 

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

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

 

Jan Muris Desteijnstraat 4  06-30601401                                                                                         
Voorzitter Ontvangst paashaas, Opbouw kerststal, Maren Weiden, 

Materiaalverhuur, Speeltuincommissie, Wandelingen 
 

Phill Muijs Lippestraat 3  5750456  
Penningmeester Advertenties, Infoblad 
 
Marjolein Senden Lippestraat 13  
Aspirant bestuurslid 
 

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 Bezorging infoblad en flyers, Website, Workshops, 

Zwerfvuil 
 

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

Bezorging infoblad en flyers: Noer Alhamid, Rachel Dautzenberg, 
Anniek van Gessel, Leny Linden, Annemie Sevaerts 
 

Kerstboomverbranden: Jeroen van Gessel 
 

Commissie Maren Weiden: Hetty van de Burg, Annet Gawron, Charles 
Hoeberichts, Leon Kleijnen 
 

Speeltuincommissie: Hetty van de Burg, Annet Gawron, Charles Hoeberichts, 
Leon Kleijnen 
 

Verkeerscommissie: Charles Hoeberichts, Henk Muijs, Tineke Reijnders, Mark 
Ritzen 
 

Website: Robert Nijboer



 
 

 
 

  



 
 

 


	VAN DE REDACTIE
	Voor velen is Kerst een periode van bezinning. Terugkijken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar het volgend jaar. Als we terugkijken naar het afgelopen jaar, dan zien we dat het weer een turbulent jaar is geweest voor de buurtvereniging. Er is...
	Vaak is je agenda niet meer bij te houden. Kalenders aan de muur bieden vaak een uitkomst, maar dan roept de agenda op je telefoon of je tablet/computer alweer dat dit niet klopt. Uiteindelijk besluit je dan maar af te wachten welk elektronisch appara...
	Ook bij de buurtvereniging zitten we vaak allerlei activiteiten te plannen, maar zien we opeens dat de tijdspanne tekort is geweest, waardoor een activiteit in het gedrang kwam en deze helemaal niet kon worden uitgevoerd. Ligt dat aan ons? Vaak niet, ...
	Ook in deze Kerstperiode blikken we even terug op het verleden, maar kijken meteen weer naar de toekomst, want we hebben het afgelopen jaar meermaals ervaren dat er signalen worden aangegeven in de buurt die aantonen dat buurtgenoten toch meer gevoele...
	De buurtvereniging heeft als stelregel in haar statuten staan dat de inzet voor het buurtbelang voorop staat. We zijn financieel gezond en dit maakt het dan ook mogelijk om diverse activiteiten op touw te zetten, waarbij er geen of praktisch geen bijd...
	Onlangs hebben we de nieuwe wethouder Braun op bezoek gehad op een bestuursvergadering en hieruit willen we gaarne 2 zaken onderstrepen. Op de eerste plaats het feit dat bij de Gemeente genoegzaam bekend is dat de buurtvereniging haar eigen beleid wee...
	Uiteraard willen we ook in 2019 proberen zoveel als mogelijk buurtgenoten te betrekken bij onze activiteiten.
	Wij wensen U allen dan ook een aantal Prettige Kerstdagen toe en een Voorspoedig begin voor 2018
	VAN DE VOORZITTER
	Onlangs hebben wij het bericht ontvangen van het overlijden van Wiel Bergmans. We wisten dat hij ziek was, maar zijn overlijden kwam toch nog onverwacht. Hij was vanaf de oprichting van de Kundesj Heem lid van de buurtvereniging. In de begin jaren van...
	Een leuke anekdote over Wiel was dat hij de contributie in het nieuwe verenigingsjaar nooit meteen betaalde. De penningmeester moest eerst bij Wiel langskomen om het een en ander met hem te bespreken onder het genot van een lekker pilsje. Daarna maakt...
	Ik wens zijn vrouw Marij, zijn dochter Suzanne, zijn kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies.
	De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken. Veel mensen kijken dan uit naar het kinderfeest van Sinterklaas en naar het begin van de advent. Als je bij google advent intikt, dan zie je dat advent de benaming is voor de aanloopperiode naar Ker...
	Rest mij nog om iedereen een fijn Kerst toe te wensen en een gezond en voorspoedig 2019.
	Uw voorzitter,
	Jan Muris
	Prettige Kerstdagen en een heel gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar.
	GEZOCHT HULPSINTERKLAAS EN PIET
	Helaas heeft de huidige Sint laten weten dat hij en zijn Zwarte Piet in 2019 gaan stoppen met de huisbezoeken. Zij hebben vele jaren met plezier de gezinnen in onze buurt bezocht en we zijn hun daar natuurlijk zeer dankbaar voor.
	Noodgedwongen moeten we nu dus op zoek gaan naar een nieuwe hulp Sinterklaas en Zwarte Piet voor het komende jaar en wellicht voor meerdere jaren. Hopelijk zijn er buurtgenoten die zich geroepen voelen om deze taak willen overnemen. De buurtverenigin...
	Mocht u meer informatie wensen of interesse hebben om deze taak op zich te nemen, dan verzoeken wij u contact te willen opnemen met het secretariaat onder nummer 06-15537632 of via ons email adres  info@kundesjheem.nl
	* Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de speeltuin op een eerder tijstip worden geopend.
	Stand van zaken AED - Reanimatie
	Allereerst onze dank voor uw reactie op onze flyer oproep AED – Reanimatie. Wij zijn blij met uw aanmelding en de grote respons op deze oproep.
	Op onze oproep aan buurtgenoten om te willen meedoen aan de verdere ontwikkeling ontvingen wij een tiental reacties van buurtgenoten die reeds volledig gecertificeerd zijn voor de bediening van de AED apparatuur. Daarnaast waren er ook 10 buurtgenoten...
	Wij hebben daarna een prettig gesprek gehad met dhr. Th. Zeguers van de gemeente Voerendaal. Deze start de procedure om  te zorgen dat er een defibrillator in onze buurt komt. De suggesties van buurtgenoten, waar de defibrillator zou kunnen worden ges...
	De apparatuur wordt vergoed door de Gemeente; de jaarlijkse kosten voor de buurtvereniging zullen rond de € 150,- gaan bedragen.
	Wij zijn gestart met het project voor de buurtgenoten die de cursus EHBO-AED–Reanimatie willen volgen op korte termijn. Inmiddels is gesproken over de mogelijkheid EHBO, AED reanimatie.
	Voor het certificaat is een AED reanimatie cursus voldoende. Dat zijn 2 avonden van 2,5 uur van 19.30 tot 22.00 uur. De kosten van deze cursus bedragen € 50,00, die door de gemeente worden vergoed als men gecertificeerd is en zich aanmeld bij Hartslag...
	De EHBO cursus (9 lessen) kost € 195,- waarvan de Gemeente € 50,- vergoed. Wij onderzoeken momenteel in hoeverre voor deze kosten nog andere fondsen beschikbaar zijn.
	Met het bestuur van de EHBO afdeling en de cursusleider wordt nu bekeken wanneer er voor onze buurtgenoten (10) mogelijkheden zijn. Wij zijn nog in afwachting van het resultaat.
	Mochten er nog buurtgenoten zijn die interesse hebben om zich nog aan te melden, dan verzoeken wij hen contact te willen opnemen met het secretariaat.
	BESTUURSMEDEDELINGEN
	Bestuurslid Sandy Swieringa is verhuisd, waardoor een vacature binnen het bestuur ontstaat.
	Elders in dit blad vindt u een uitgebreider bericht hierover.
	Vlak voor zijn overlijden hebben wij nog een gesprek gehad met Wiel Bergmans en daarbij is een wens door Wiel gedaan om ter nagedachtenis aan alle overleden buurtgenoten nog een kersenboom (bigarreau Napoléon oftewel spekkers) in Maren Weiden te plaat...
	Daarbij kunnen we dan tevens de nog aan te kopen struiken bestellen, omdat we hiermee moesten wachten tot de vorst een aantal keren in de grond is geweest,
	Wij hadden voorgesteld om in Maren Weiden een zogenaamde houten tipi als speelattribuut plaatsen, maar de Gemeente heeft hiertegen bezwaar gemaakt.
	Next Quizine had ons gevraagd om onze medewerking te verlenen aan het door hun te organiseren tweedaagse wandel/winter evenement op hoeve Cortenbach. Wij hebben dit verzoek afgewezen omdat we in deze periode zelf al diverse activiteiten op het program...
	De afgelopen maanden is weer een aantal keren zwerfvuil ingezameld, waardoor wij mede ook voldaan hebben aan de afspraken met de Gemeente voor het verkrijgen van de subsidie.
	Van wethouder Braun hebben wij vernomen dat de verenigingssubsidie vanaf 2019 verhoogd wordt met 25 %. De subsidie voor het optuigen van de kerstboom en kerstal blijft gehandhaafd.
	Het bestuur heeft besloten ook in 2019 deel te nemen aan de collecte van het Oranjefonds. Met deze huis-aan-huis collecte kan onze clubkas weer gespekt worden.
	Eind oktober hebben we een evaluatie bijeenkomst bijgewoond van onze werkzaamheden voor Vebego International en onze medewerking bij het Zomerfestival. Wij hebben daarbij voor 2019 onze medewerking toegezegd in afwachting van de ontwikkelingen.
	Op 16 november zijn buurtgenoten Bram Vaessen en Enny Spronck in het huwelijk getreden. Zoals gebruikelijk hebben zij een attentie van de buurtvereniging ontvangen.
	Bij de Burendag heeft de buurtvereniging een aantal statafels aangekocht omdat buurtgenoten ons hier regelmatig voor benaderen. Deze stehtische kunnen door onze leden worden geleend.
	Wij vragen daarvoor een kleine vergoeding van € 5,- per statafel.
	Regelmatig worden wij door buutgenoten benaderd om artikelen van velerlei aard te plaatsen in ons Infoblad of te verspreiden via de email. In principe bekijkt de buurtvereniging dit per verzoek.
	Verzoeken die een puur commercieel karakter dragen worden helaas niet geplaatst. Indien het algemeen belang daarbij gediend is willen  we dit soort verzoeken wel op onze website plaatsen.
	Nieuwe bestuursleden gezocht
	Bestuurslid Sandy Swieringa heeft onze buurt verlaten en is inmiddels verhuisd naar de Felix Ruttenstraat. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering legt zij haar functie neer en ontstaat een vacature binnen het bestuur.
	Wij zijn dan ook op zoek naar een of meerdere bestuursleden om het bestuur te komen versterken. Wij doen met name aan de jongere gezinnen met kinderen een oproep om eens te willen nadenken over een bestuursfunctie, maar natuurlijk zijn oudere buurtgen...
	Indien u interesse heeft of wat meer informatie wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat of een van onze besuursleden.
	CONTACTEN MET DE GEMEENTE
	Met verenigingsondersteuner Thom Zeguers hebben wij een gesprek gehad over de aanschaf en voorwaarden voor de AED apparatuur. De Gemeente gaat bekijken in hoeverre de door ons aangewezen plaatsen voor de apparatuur te realiseren zijn. Zelf hebben we c...
	We hebben een gesprek gehad met wethouder Pierre Verbraak, dat grotendeels gericht was op de verkeersmaatregelen in de Grachtstraat. Aangezien we na dit gesprek voorlopig geen heil zien in  een verder gesprek hebben wij de wethouder laten weten hier n...
	Onlangs heeft wethouder Ruud Braun onze bestuursvergadering bijgewoond tijdens zijn kennismakingsronde met verenigingen. De wethouder dankte het bestuur voor de inzet van de vele vrijwilligers bij diverse activiteiten en de wijze hoe het bestuur inspe...
	Hij benadrukte het grote belang dat de Gemeente hecht aan het aanschaffen van zonnepanelen door de bewoners en daarmee gepaard gaande het verminderen van het energiegebruik. Wij zullen hier nog nader op terug komen.
	De Gemeente heeft besloten om de verenigingssubsidie in 2019 met 25% te verhogen. Hij complimenteerde daarbij de buurtvereniging over haar financiële beleid.
	Met Ron Custers van de buitendienst is diverse keren overleg gevoerd en zijn door ons aangekaarte problemen grotendeels meteen verholpen. Daarbij wordt ook Maren Weiden en de speeltuin meegenomen in de aanpak.
	Wij hebben onlangs een vergunningsaanvraag bij de Gemeente ingediend voor het Kerstboomverbranden volgens de nieuwe evenementen procedure. Daar waar we in het verleden nogal eens op allerlei problemen stuitten, was deze aanvraag nu binnen een paar wek...
	NL-DOET 2019
	Het duurt nog wel even, maar het is vlugger dan we verwachten. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019 wordt NL-Doet weer gehouden en daarbij zal Kundesj Heem ook weer een aantal activiteiten ontplooien.
	Het programma staat nog niet vast, maar we willen wederom in het Kunderhoes een ontbijt voor ouderen en gehandicapten uit de buurt organiseren. Naast dit gezamenlijk ontbijt willen we nog een paar extraatjes verzorgen voor de deelnemers. Hoe en wat mo...
	Ook willen we de geselecteerden eerst een flyer persoonlijk overhandigen en deze een aantal dagen later ophalen. Deze manier van benaderen werd in het verleden zeer gewaardeerd.
	Verder willen we op de zaterdag wederom de speeltuin gaan aanpakken en bij een aantal toestellen gaan zorgen dat deze wederom gereed worden voor de zomer. De Gemeente heeft de afgelopen maanden reeds een aantal herstelwerkzaamheden bij de groenvoorzie...
	Tevens zal het bord “Kunderhõfke” worden herplaatst. Dit bord is door buurtgenoot Hub Sijben volledig gerestaureerd, waarvoor dank aan Hub.
	Als we op deze dag er in slagen de speeltuin weer veilig en gebruiksklaar te maken, bestaat de mogelijkheid om de speeltuin daarna reeds te openen en niet te wachten tot de gebruikelijke Paaszondag, omdat die in 2019 pas op 21 april valt.
	Natuurlijk hebben wij nog ons gebruikelijke 3e project in de steigers staan, want ook tijdens NL-Doet willen we de beleefweide gaan opknappen. De afgelopen maanden zijn hier een aantal projecten opgestart, die in 2019 verder uitgewerkt moeten worden, ...
	Meer over bovenstaande activiteiten hoort u zo snel mogelijk en uiteraard zien wij uw suggesties gaarne tegemoet op onze website of via info@kundesjheem.nl.
	Bellen met een van de bestuursleden of commissieleden mag natuurlijk ook.
	ESCAPE HUNT MAASTRICHT
	In de herfstvakantie is door buurtvereniging Kundesj Heem een uitstapje naar Escape Hunt Maastricht georganiseerd. Wie kent het niet? Opgesloten worden in een kamer en zodanig goed de puzzels oplossen dat je als groep binnen de gestelde tijd weet te o...
	De keuze was gevallen op Escape hunt Maastricht omdat daar ook kamers zijn voor kinderen vanaf 10 jaar. Via de digitale weg is deze activiteit in de buurt verspreid en we hadden twee volle kamers. De kamers werden verdeeld in een mannen kamer en een v...
	Voordat we werden opgesloten kregen we uitleg over de twee identieke kamers. Het bleek dat na een woeste storm het schip de Fortuyn (van een bekende handelsreiziger uit Maastricht) van koers was geraakt en schipbreuk leed op een afgelegen eiland. Wij ...
	Om ons te kunnen bevrijden moesten we diverse puzzels en raadsel oplossen. We zullen deze niet verklappen mocht nog iemand, net als ons, deze leuke escape room willen bezoeken. We kunnen wel verklappen dat de mannen zo goed waren dat ze zichzelf bevri...
	Gelukkig zijn ook zij inmiddels bevrijd en weer terug in Kundesj heem na een geslaagde herfstmiddag.
	HONING UIT MARENWEIDEN
	Tijdens de Burendag heeft de buurtvereniging haar eigen honing ontvangen, die door de bijen van Maren Weiden is geproduceerd. Imker Christian Klander heeft deze honing voor ons geslingerd en in potjes van 350 gram onder zijn Gebrooker label afgevuld.
	Deze honing wordt door de buurtvereniging te koop aangeboden, waarbij de opbrengst bestemd is voor de producent.
	De navolgende soorten Maren Weiden honing zijn verkrijgbaar:
	zomerhoning, lentehoning, koolzaadhoning en waldhoning.
	Deze laatste is niet geproduceerd in Maren Weiden, maar bevat wel de meeste anti-occidanten.
	Een groot aantal buurtgenoten hebben deze honing reeds gekocht.
	Speciaal voor de Feestdagen heeft Christian Klander een pakketje samengesteld van 3 soorten honing in kleinere potjes van 135 gram.
	Een gewone grote pot honing kost  € 5,- per stuk.
	De set van 3 soorten honing in geschenkverpakking kost €  8,50 per set.
	Indien u interesse heeft in de honing uit ons eigen Maren Weiden is deze verkrijgbaar bij het secretariaat (Lijndenplein 4) of per email te bestellen op info@kundesjheem.nl
	GRIEKSE PROEVERIJ
	De afgelopen jaren hebben wij diverse keren een Griekse Proefavond georganiseerd bij restaurant Korfu. Afgelopen jaar is dat niet doorgegaan en willen we in 2019 deze activiteit toch proberen te organiseren op een andere locatie. Wij hebben daarbij de...
	Na het overwegen van een aantal voordelen en nadelen heeft het bestuur uiteindelijk besloten te kiezen voor Nisos in Heerlen. Hierbij heeft vooral de prijsstelling van de beide etablissementen de doorslag gegeven omdat wij bij Next Cuisine een beduide...
	Het nadeel is natuurlijk dat we naar Heerlen moeten rijden, maar er zijn altijd wel personen die geen moeite hebben met het niet gebruiken van alcoholische dranken.
	Wij gaan nu met Nisos verder praten over de samenstelling van de griekse proeverij, de datum en natuurlijk de gerechten. Wij verwachten dat deze activiteit zal gaan plaatsvinden medio februari of maart 2019. Zodra meer bekend is zullen wij via een fly...
	Kerstdiensten in de Parochiekerk St.Laurentius
	KERSTAVOND Maandag 24 DECEMBER
	16.30 uur:   Kleuterviering
	17.30 uur:  Gezinsmis met Strijkersgroep muziekschool Kerkrade
	19.00 uur: Kerstviering met Cantiga en samenzang
	20.30 uur:  nachtmis met het dameskoor
	EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER
	10.30 uur:   Eucharistieviering met Jubilate Deo
	TWEEDE KERSTDAG 26 DCEMBER
	10.30 uur:  Eucharistieviering met Tutta Musica
	In alle missen van Kerstavond en Eerste Kerstdag zullen wij onze overleden buurtgenoten laten herdenken.
	FILMBEZOEK
	Na het succes van eerdere jaren organiseren we in de kerstvakantie weer 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 27 december 20...
	We hebben gekozen voor de nieuwste Disney familiefilm Ralph Breaks the Internet in het Nederlands gesproken.
	In Ralph Breaks the Internet verlaten buitenbeentjes Ralph en Vanellope von Schweetz Litwak’s arcade om ‘letterlijk’ in de onbekende en spannende wereld van het internet te duiken om op zoek te gaan naar een vervangend onderdeel van Vanellope’s videog...
	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 aanmeldings-formulier.
	Als u aan het filmbezoek wenst deel te nemen, verzoeken wij u aanmeldingsstrook op de huis aan huis bezorgde flyer in te leveren op het secretariaat Lijndenplein 4. De uiterste datum van inlevering is 24 december 2018. Ook via ons emailadres info@kund...
	KERSTBOOMVERBRANDEN
	Traditioneel organiseert buurtvereniging Kundesj Heem op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar weer het  kerstboomverbranden in Kunrade. Dit zal gaan gebeuren op zaterdag 5 januari 2019
	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 wel of geen lid zijn ...
	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 hen opgehaalde kerstbomen afgeven op de bekende plaats aan de Grachtstraat ter hoogte van de wegversmalling. Brandmeester Jeroen van Gessel zal de bomen in ontvangst nemen om deze te stapelen binnen de gestel...
	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 peperko...
	Stipt om 18.00 uur zal de brandmeester 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.
	LEDENBESTAND
	Door een aantal verkopen van woningen in onze buurt zijn er ook nogal wat nieuwe gezinnen in de buurt gevestigd. Wij hebben inmiddels met een aantal reeds persoonlijk contact gehad en de meeste nieuwe bewoners werden al vrij snel lid van Kundesj Heem.
	In het kader van de nieuwe privacy wetgeving van de Europese Unie uit Brussel mogen wij de namen van deze nieuwe leden helaas niet publiceren.  Er zijn momenteel 105 gezinnen uit de buurt lid van Kundesj Heem. In januari zal dit aantal enigszins terug...
	Wilt u ook lid 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 tevens de namen en geboortedata van de gezinsleden vermeldt.
	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   194 065
	2. Lotnummer   194 098
	3. Lotnummer   194 116
	4. Lotnummer  194 154
	5. Lotnummer 194 183
	6.   Lotnummer 194 217
	7. Lotnummer 194 229
	8, Lotnummer  194 233
	9.  Lotnummer  194 257
	10. Lotnummer  194 271
	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.
	OPBOUW KERSTSTAL
	Op zaterdag 15 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. D...
	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 buur...
	Het was even wennen, maar de kerstboom was dit jaar beduidend kleiner dan verleden jaar, maar de eerste reacties zijn wel dat de huidige boom er veel mooier bij staat..
	Ervaringen uit het verleden leren ons dat de Kerstal en Kerstboom extra aantrekkingskracht uitoefent bij 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. Omwonend...
	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.
	SINTERKLAASBEZOEK
	Zaterdag 1 december heeft Sinterklaas wederom tussen 17.00 en 20.30 uur onze buurt aangedaan en 16 gezinnen bezocht. Voor onze planner dus heel wat werk om de route zo in elkaar te steken dat er niet teveel tijdsverlies zou optreden bij de verplaatsin...
	Waar je ook kwam de kinderen hadden gespannen uitgekeken naar de komst van de Sint. Voor de komst waren ze, volgens de ouders, heel uitgelaten maar zodra de Sint en zijn Piet binnen kwamen, waren ze opeens heel erg rustig en luisterden ze vol ongeloof...
	De Sint had natuurlijk zoals ieder jaar weer een Pieterbaas meegenomen die met de kinderen prachtige liedjes kon zingen en op haar eigen geweldige manier met de kinderen bezig was.
	Niet alleen de kinderen waren gespannen, ook sommige moeders waren een klein beetje zenuwachtig, want toen een moeder een foto van Sinterklaas met haar zoon wilde maken, was ze na een opmerking van de Sint zo van slag dat ze een foto(selfie)  van haar...
	Namens de buurtvereniging willen wij de Sint en zijn Pieterbaas hartelijk danken voor de geweldige inzet ieder jaar weer.
	OVERLEDEN
	Op 24 november ontvingen wij het bericht dat buurtgenoot Wiel Bergmans overleden is. Wiel is 73 jaar geworden en was al sinds de oprichting lid van Kundesj Heem. Waar mogelijk was hij bij onze activiteiten aanwezig en in de beginjaren zelfs onze keepe...
	Op onze buurtfeesten was hij een graag geziene gast, die steeds bereid was om een steentje bij te dragen, waarbij het bedienen van de tap zijn taak was.
	De afgelopen weken heeft de buurtvereniging nog diverse gesprekken met Wiel gevoerd en de daarbij aangedragen voorstellen van zijn kant hebben wij in beraad.
	Zijn familie hebben wij namens de buurt op gepaste wijze ons medeleven betuigd.
	Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe om dit zware verlies te verwerken.
	TREKKING GROTE CLUBACTIE
	Op 12 december heeft de trekking van de Grotere Club Aktie plaatsgevonden.
	Ook dit jaar zijn verenigingsleden in heel Nederland op pad gegaan om loten te verkopen voor hun sport-, cultuur- of hobbyvereniging. Aan deze 46e editie van de Grote Clubactie namen zo'n 5.300 verenigingen deel, die samen maar liefst € 8.713.092,- he...
	80% van deze opbrengst gaat direct naar de verenigingen.
	Omdat het heel veel lotnummers betreft waar prijzen op gevallen zijn, hebben wij besloten de winnende nummers niet meer allemaal in het Infoblad te publiceren. U kunt op de website van de Grote Club Aktie eenvoudig uw lotnummer intikken en u ziet mete...
	Wij hebben van de Grote Club Aktie bericht ontvangen dat het de afgelopen dagen vrij druk is op hun site omdat via de lotchecker veel bezoekers hun nummer willen natrekken, maar dat dit niet meteen lukt. Mocht het helemaal niet lukken, neem dan even c...
	Wij hopen dat u als een van de winnaars wordt gekenmerkt.
	workshop Adventstukje
	De Workshop: adventstukje maken was, ondanks de lage opkomst, toch een succes. Voor dit doel hadden wij, voor enkele uurtjes, het keldertje van het Kunderhoes gehuurd. Dit was de enige ruimte die niet bezet was door de kleine dieren die door het gehel...
	Even voor aanvang had organisatie voor een goede start gezorgd, de ruimte ingericht en liep de koffie al door de machine. Deelnemers hadden even moeite met het vinden van de juiste ruimte, maar nadat iedereen haar spulletjes had uitgeladen ging men me...
	Na een tijdje doorwerken waren de stukjes klaar. Zonder overdrijving mag men zeggen dat menige bloemist jaloers was op het eindresultaat.
	Rosalie schonk de buurtvereniging een mooi adventstukje, voor een zieke  buurtgenoot. Hiervoor en de goede begeleiding onze dank.
	Nagedane arbeid heeft iedereen mee opgeruimd en kwam men tot de conclusie dat het een reuze gezellige activiteit was en dat men hoopt dat de buurtvereniging volgende jaar deze workshop weer op hun agenda heeft staan.
	De herkomst van de adventskrans
	Wist u dat de herkomst van de adventskrans ontstaan is in begin 19e eeuw in Hamburg en omgeving. De in Hamburg geboren Duitse theoloog Johann Hinrich Wichern bekommerde zich om de uit armoedige gezinnen afkomstige kinderen. Hij bouwde in 1833 een boer...
	Johan Hinrich Wichern kreeg van de kinderen in de aanloop naar kerst vaak de vraag “wanneer is het kerst?” Om de aanloopperiode naar kerst te visualiseren bedacht hij de adventskrans. Hij maakte in 1839 met behulp van een wagenwiel en 19 rode en 4 wit...
	De dennentakken die Wichern later gebruikte gaf de adventskrans zijn moderne betekenis. Pas in 1860 bedekte hij het wiel met dennentakken. De naalden deden denken aan de doornenkroon op het hoofd van Jezus bij de kruisiging.
	WINTERWANDELING
	Zoals de laatste jaren gebruikelijk willen we in de loop van februari / maart een wandeling organiseren. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit zal gaan plaatsvinden, mede omdat begin maart Carnaval voor de deur staat en wij het programma van...
	Het lijkt allemaal zo eenvoudig, maar als we dan gaan kijken naar een vertrek of aankomst plek in Voerendaal speelt diezelfde natuurlijk ook weer, want niet alle normale locaties zijn dan beschikbaar.
	Anderzijds dienen wij natuurlijk rekening te houden met een aantal activiteiten van de buurtvereniging, die meer een landelijk karakter dragen zoals NL Doet en speelt  onze Algemene Ledenvergadering ook een rol in de besluitvorming
	Wij zijn er van overtuigd dat we er redelijk snel uit zijn en zullen u tijdig op de hoogte brengen van deze activiteit via een speciale flyer.

