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BEDANKT,
bestuur en alle buurtgenoten van Kundesj Heem voor jullie
meeleven, lieve woorden, kaarten, bloemen en natuurlijk de boom,
tijdens de ziekte en het overlijden van Wiel,
Marij Bergmans, Suzanne, Sara en Sanne

VAN DE REDACTIE
Carnaval hebben we alweer achter ons en vol
goede moed storten we ons op het voorjaar. De
regenperiode van de afgelopen weken willen we
natuurlijk zo snel mogelijk vergeten. De ervaring
leert dat mistroostig weer een negatieve invloed
heeft op de mensen. Gelukkig bestaat er een
gezegde dat na regen zonneschijn komt.
Tijdens de laatste bestuursvergadering werd
vastgesteld dat we op korte termijn wellicht wat
veel activiteiten op het programma hadden, maar vooral de late Carnaval was hier
debet aan. Desondanks zijn de komende activiteiten van dien aard dat we hopen op
een grote opkomst. In dit Infoblad zullen we een aantal activiteiten uitgebreid
behandelen, zoals het bezoek aan restaurant Nisos, de Algemene Ledenvergadering,
de Nationale Stoepkrijtdag en de voorjaarswandeling, waardoor we alweer bij de
Paashaas eindigen. Onze activiteitenkalender toont genoeg mogelijkheden om een
aantal data nu alvast in uw agenda te reserveren.
Maar ook op de afgelopen activiteiten kijken we met een kort bericht terug. Sommige
van deze activiteiten lijken alweer een eeuwigheid geleden, maar we hebben het
maar over een paar maanden.
Tijdens NL Doet werd weer eens duidelijk dat we door zogenaamde privacyregels
werden genoodzaakt om bepaalde buurtgenoten niet te benaderen. Maar wat is
privacy?
Facebook, Instagram, Belasting, Den Haag, Gemeente, Telefoonmaatschappijen
enz. weten alles van en over ons, maar Privacy wordt als Heilig afgeschermd volgens
Brussel.
Krijgt u ook niet regelmatig telefoontjes van Energieleveranciers of vind u dagelijks
een hoop Spam op uw computer?
Als dat allemaal juist was, woonden in Voerendaal alleen maar (Multi)miljonairs.
In dit Infoblad schenken we ook aandacht aan de Algemene Ledenvergadering die
binnenkort weer zal plaatsvinden en waar de leden met het bestuur kunnen
overleggen over de gang van zaken en de financiële ontwikkelingen. Dat betekent
niet dat u tussendoor geen informatie zou krijgen, maar een Algemene
Ledenvergadering is nou eenmaal de gelegenheid om door uw aanwezigheid te tonen
dat u de inzet van het bestuur weet te waarderen.
Los daarvan zijn we naarstig op zoek naar een paar nieuwe bestuursleden, omdat we
zoeken naar een verjonging van het bestuur en wij onze taakverdeling wat kunnen
aanpassen.
U ziet dat Kundesj Heem na 33 jaar nog volop bezig is met het behartigen van de
belangen van de buurtgenoten.
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VAN DE VOORZITTER
De carnaval ligt alweer achter ons, maar ik wil hierbij
alsnog onze oud buurtgenoot Luuk Herben feliciteren.
Hij is namelijk de nieuwe jeugdprins van de
Kaatbuurkes. Prins Luuk 1 nogmaals van harte proficiat
en als ik de foto’s van jouw proclamatie en van verdere
activiteiten als jeugdprins bekijk, dan zie ik dat je aan het
genieten was en dat de Kaatbuurkes wederom een
goede keuze hebben gemaakt door jou als jeugdprins
uit te roepen.
Wij als buurtvereniging hebben voor de maand maart
weer NL Doet op de agenda staan, wat begint met de koffietafel voor de ouderen en
alleenstaanden binnen onze buurt op de vrijdag, gevolgd door het klaarmaken van de
speeltuin en de marenweide op de zaterdag.
De weergoden waren ons in de maand februari gunstig gezind met 27 februari als
warmste dag. Een warmterecord van rond de 19 graden. Te bedenken dat de laatste
elfstedentocht 22 jaar geleden werd gehouden. Krijgen we weer een zomer zoals we
deze het afgelopen jaar hebben gehad? Wie zal het zeggen.
De ALV staat in de maand maart ook op de agenda met spoedig daarna Pasen en
dan zal de Paashaas weer zijn opwachting maken en dan weet je dat de Paashaas
tegenwoordig bij Pasen hoort maar waar komt deze eigenlijk vandaan? In 1682 werd
de paashaas al genoemd bij onze oosterburen en men denkt dat deze het gebruik
naar Nederland hebben gebracht. De (paas)haas en de eieren zijn
vruchtbaarheidssymbolen en de haas is een echte kindervriend. Het woord Pasen
komt vermoedelijk van het Syrisch Arabische woord Passah wat springen en
huppelen betekent, dus waarschijnlijk wordt de paashaas hiermee in verband
gebracht.
Al met al zijn al weer 2 maanden van het nieuwe jaar
voorbij en vroeger zeiden onze grootouders dat
wanneer je ouder wordt de tijd sneller voorbij gaat.
Toen dacht ik dat is onzin, maar nu moet ik ze bijna
gelijk gaan geven.
Uw voorzitter,
Jan Muris
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DANKWOORD JEUGDPRINS LUUK
Dit jaar ging mijn droom in vervulling….ik
was jeugdprins bij JCV De Kaatbuurkes
in Kunder. Het moeilijkste vond ik het
geheim houden voor familie, vriendjes
op school en vooral voor mijn broertje
Cas (ook nog lid van de Raad van 11) en
zus Jill.
Het was super om mijn eigen steek en
kostuum uit te zoeken, passend bij de
jurk van Prinses Liyé I. De week voor de
proclamatie heb ik nog mee geoefend
met de proclamatie-act. Alle kleren bij
elkaar gezocht (die ik niet zou
gebruiken), maar we moesten de schijn
ophouden voor het grote optreden op
zondag 24 februari in het Kunderhoes.
Wat is het een onvergetelijke carnaval geworden. Na de proclamatie mocht ik o.a.
naar de Blauw Sjuut bij het Gemeentehuis, zijn we op bezoek gegaan bij Prinses
Ursula I in ’t Brook en hadden we de vieringen op school.
Hoogtepunt voor mij persoonlijk was de optocht in Voerendaal. Met een heus kasteel
als prinsenwagen stonden we hoog boven alles en iedereen, Liyé en ik mochten heel
veel snoep en lekkers uitgooien naar iedereen langs de weg. Op dinsdag was een
bijzondere avond georganiseerd in het Kunderhoes met optredens en opdrachten. D’r
letste moal als afsluiting van de carnaval, maar een aanrader voor iedere
carnavalsliefhebber. Samen met ‘grote’ prins Rolf I hebben we er een onvergetelijk
feest van gemaakt en lagen we pas om 2 uur ’s nachts in bed.
Ik wil iedereen dan ook bedanken voor het mee vieren, de lieve reacties, de vele
felicitaties en het ophangen van onze poster! Eind van de maand mag ik nog
halfvasten vieren tijdens de jaarlijkse wandeling en daarna is het wachten tot de 11e
van de 11e. Tot de week voor carnaval 2020 mag ik nog als regerend jeugdprins naar
alle proclamaties en daar kijk ik enorm naar uit. Ik hoop dan ook dat ook de komende
jaren nog veel kinderen zich aansluiten bij de Raad van 11 en zich opgeven als Prins
of Prinses bij JCV De Kaatbuurkes…..want er is Nieks Sjunder, Wie Kunder!
Alaaf, jeugdprins Luuk I
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CONTRIBUTIES 2019
Het jaar is weer van start gegaan en dat betekent dat wij onze leden ook weer vragen
of zij hun contributie voor 2019 willen voldoen.
Omdat wij geen incasso’s verrichten of acceptgiro’s versturen, willen wij u verzoeken
uw contributie voor 2019 te willen overmaken op een van onderstaande
rekeningnummers:
Rekeningnummer Regiobank:
Rekeningnummer Rabobank:

NL61 RBRB 068 78 50 282
NL61 RABO 010 43 74 934
€ 17,50
€ 8,75

Contributie Gezinnen:
Contributie Alleenstaanden:

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.
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FILMBEZOEK 2018
Eigenlijk hadden we in 2018 twee keer filmbezoek. De eerste was een donderdag in
de eerste week van januari. En de tweede was de donderdag na kerst, dus nog net
in december, maar beide in een kerstvakantie.
En het was wederom een succes. Met een bus vol vertrokken we vanaf het pleintje.
Het was fijn ook een aantal nieuwe gezichten te verwelkomen.
Bij het Thermen museum werden we afgezet om te voet verder te gaan naar de
Quatro Cinema, waar ook deze keer een zaal helemaal was afgehuurd voor
buurtbewoners van Kundesj heem.
Uiteraard was in overleg voor een familiefilm gekozen. Ralph breaks the internet was
een leuke film met lagen voor jong en oud. Wel een beetje ‘high tech’ en bontgekleurd,
maar vol grapjes en uiteindelijk, zoals we van Disney gewend zijn met een mooie
boodschap aan het einde van het verhaal. Ralph breaks the internet heeft oog voor
de leuke en minder leuke kanten van het internet en geeft als boodschap dat echte
vrienden elkaar de ruimte geven om te groeien en dan toch vrienden blijven.
Iedereen is weer veilig afgezet aan het pleintje. Wij kijken terug op een geslaagde
activiteit en hopen dat iedereen net zo heeft genoten, zodat we ook een volgende
kerstvakantie op een donderdag met een bus vol naar de bioscoop kunnen rijden.
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GRIEKSE PROEVERIJ

De afgelopen jaren hebben wij een aantal keren een Griekse Proefavond
georganiseerd bij restaurant Korfu aan de Hogeweg. De laatste jaren is dat niet
doorgegaan om bepaalde redenen, maar we gaan deze activiteit op 22 maart a.s.
opnieuw organiseren. Als locatie hebben wij de keuze laten vallen op grieks
restaurant Nisos in Heerlen aan de Geleenstraat. De voorbereidende gesprekken met
de eigenaar waren zeer positief en we zijn ervan overtuigd dat we een kwalitatief
goede griekse avond kunnen verwachten.
Inmiddels is de flyer in de buurt verspreid en zijn reeds een groot aantal aanmeldingen
binnen.
Het enige nadeel voor deze accommodatie was dat de deelnemers naar Heerlen
moeten, maar wij vonden dit bezwaar niet overwegend genoeg om een locatie in
Voerendaal te zoeken.
Het aangeboden arrangement belooft weer een echte griekse proeverij te worden en
eigenaar Dimitris was zelfs bereid om zijn zaak dermate aan te passen dat Nisos aan
onze wensen zou voldoen.
Zoals gebruikelijk hebben wij bij deze activiteit de stelregel gehanteerd dat de
buurtvereniging bij een activiteit maximaal € 10,- per persoon bijdraagt in de kosten
en de deelnemer de rest van het arrangement dient bij te betalen. Bij Nisos betekent
dit dat leden € 10,- dienen bij te dragen.
Mocht u nog interesse
hebben om aan deze
activiteit deel te nemen,
neem dan z.s.m. contact op
met ons secretariaat, omdat
al een grote belangstelling
binnen is en er nog maar een
paar plaatsen open zijn.
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NL-DOET OUDEREN
De eerste NL-Doet is traditioneel de ontvangst van een aantal ouderen uit de buurt
op de vrijdagochtend. Ook op 15 maart was het weer zover en een 25-tal ouderen
waren hierbij aanwezig. De voorbereiding is het meest intensieve punt van deze
activiteit want allereerst trachten we een subsidie van het Oranjefonds te
bewerkstelligen, hetgeen ook dit jaar weer gelukt was.
Het bestuur nodigde alle bewoners boven de 60 jaar via een speciale uitnodiging uit.
Daarbij worden wij meteen door de nieuwe Privacy-wet gedwarsboomd omdat we niet
zomaar over deze ouderdom beschikken. Van onze leden is dat bekend, maar van
niet-leden is dat meestal een gokje.
Daarnaast blijkt dat veel mensen zich niet als “ouderen” zien. Voor de een is dat 60,
maar ook iemand van 75 jaar (of ouder) rekent zich vaak nog niet tot deze categorie.
Misschien moeten we bij een volgende gelegenheid de naam “ouderen” gaan
vervangen om meer buurtbewoners bij deze activiteit te betrekken.

De tweede stap is dan het persoonlijk ophalen van de aanmeldingen of bellen met de
bewoners. Vroeger pakte je na 2x aanbellen dan een telefoonboek en zocht het
telefoonnummer op. Tweede probleem want ook hier vind je weinig gegevens en kun
je mensen niet meer bereiken dankzij de zogenaamde Privacyregels.
Ondanks de regenbuien waren er toch een groot aantal buurtbewoners die in het
Kunderhoes aanwezig waren op deze vrijdagochtend. Meer dan verwacht; minder
dan gehoopt, maar dat had ook te maken met onverwachte afzeggingen i.v.m.
familieomstandigheden en het weer.
Een paar bestuursleden hadden gezorgd voor een heerlijke koffietafel met koffie,
thee, broodjes, beleg, en een heus paasei. Uiteraard ontbrak de vlaai niet.
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Tijdens de koffietafel werd het gebeuren muzikaal opgeluisterd door het
accordeonduo Mieke en Jan.

Geheel onverwacht werden de deelnemers aangenaam verrast door een eigen
buurtbewoner die speciaal uit Sankt Johann in Tirol was ingevlogen. In de persoon
van buutte kampioen Hub Stassen werden de aanwezigen door een leuke conference
van Hub soms persoonlijk aangesproken op een aantal onderdelen uit zijn
aangepaste gebruikelijke buut. Voor de bezoekers was dit natuurlijk een leuke
verrassing.
Wij hadden nog een aantal honing uit Maren Weiden ten toon gesteld en na afloop
bleek hier toch redelijke belangstelling voor te zijn. Onze voorraad dient in ieder geval
door de imker te worden aangevuld.
Terugkijkend mogen we constateren dat deze eerste NL-Doet activiteit geslaagd is.
Mede dankzij Hub Stassen, het accordeonduo en de inzet van een aantal
bestuursleden mogen we vaststellen dat de aanwezige buurtbewoners deze
ontvangst zeer gewaardeerd hebben.
Uiteindelijk is dit het uitgangspunt van deze NL-Doet activiteit geweest.

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 mogen wij de namen van deze nieuwe
leden helaas niet meer publiceren. Er zijn momenteel 130 gezinnen uit de buurt lid
van Kundesj Heem.
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 de namen en geboortedata van de
gezinsleden vermeldt.
10
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ONTVANGST PAASHAAS
Paaszondag 21 april 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 voor de kinderen een chocomel
of frisdrankje.
Daarnaast kunnen de volwassenen rekenen op een stuk vlaai en de kinderen 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 even zelf in ontvangst te willen nemen.
Wij hebben gezien dat op deze Paaszondag de Amstel Gold Race rond de middag
over de Bergseweg passeert en wij weten dat veel buurtgenoten er graag met hun
kinderen naar toe gaan.
Daarom hebben wij de ontvangst van de Paashaas vervroegd naar 10.30 uur.
Voor de kinderen die zich vooraf hebben aangemeld, zal de paashaas paaseieren in
de speeltuin verstoppen. De flyer voor deze activiteit kunt u begin april tegemoet zien.
Verzoek aan de ouders zich bij aankomst even te melden bij de organisatie
Zodra de Paashaas bij de speeltuin is gearriveerd mogen de kinderen 2 paaseieren
gaan zoeken en zich daarna 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 10.30 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.

Hogeweg 22 6367 BD VOERENDAAL Tel. 5751218
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KERSTBOOMVERBRANDEN
Op zaterdag 5 januari vond het traditionele Kerstboomverbranden van de
buurtvereniging Kundesj Heem plaats.
Wederom waren veel kinderen op pad om de bomen op te halen tot ver buiten de
buurt, ook al was het tijdstip van aanlevering pas op zaterdagmiddag. Dat de kinderen
voor iedere boom die ze aanleverden mochten rekenen op een reep chocolade en
een lot heeft daar zeker aan bijgedragen.
Helaas liet Roger Veldman ons weten dat hij dit gebeuren niet meer kon organiseren
en moesten wij op korte termijn op zoek naar een andere brandmeester. Gelukkig liet
onze oude brandmeester Jeroen van Gessel weten dat hij bereid was deze activiteit
weer op zich te nemen en konden wij vol vertrouwen van start gaan. Tijdens het
stapelen van de bomen meldde buurtgenoot Martijn Vis zich bij Jeroen om hem hierbij
behulpzaam te zijn. Over betrokkenheid gesproken: kan er nog een beter spontaan
voorbeeld worden aangedragen hoe buurtgenoten elkaar leren kennen en elkaar
ondersteunen bij het organiseren van een activiteit?
Om 17 uur startte het bestuur van de buurtvereniging met het opbouwen van de tent
en de kraam om warme glühwein en chocomel voor de bezoekers gereed te maken.
Ook dit jaar hadden een aantal dames van de bestuursleden het idee opgevat om
weer eens nostalgisch zelf wafels te gaan bakken.
Aansluitend werden nog een tiental prijzen verloot onder de uitgereikte loten.
Het kerstboomverbranden is traditioneel een van de activiteiten die het snelst is
afgelopen, want binnen een half uur waren de kerstbomen praktisch allemaal
opgebrand.
Uiteraard hebben de brandmeesters nog enige tijd doorgewerkt om de asresten te
verspreiden en overtollig materiaal op te ruimen.
Graag willen we onze brandmeester Jeroen van Gessel en zijn assistent Martijn Vis
danken dat zij ondanks de natte weersomstandigheden de hele dag in touw zijn
geweest om deze activiteit in goede banen te leiden. Uiteraard danken wij ook
maatschap Petit voor het beschikbaar stellen van het terrein.
Mocht u nog interesse hebben om de foto’s van deze activiteit te bekijken, dan kunt
u daarvoor terecht op onze website www.kundesjheem.nl. Deze foto’s zijn
grotendeels vervaardigd door onze hoffotograaf Chris Herben en beschikbaar gesteld
aan de buurtvereniging.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Bestuurslid Sandy Swieringa is verhuisd, waardoor een vacature binnen het bestuur
ontstaat. Dat we ook niet alle regeltjes kennen bleek maar weer eens, want in onze
statuten staat geen enkele opmerking dat een bestuurslid perse woonachtig moet zijn
in de buurt. Na zich even te hebben beraden heeft Sandy kenbaar gemaakt dat zij
minimaal haar zittingstermijn zal uitdienen en hooguit pas in 2020 zal aftreden als
bestuurslid.
Daarnaast heeft Marjolein Senden een aantal maanden als aspirant-bestuurslid
gefungeerd, maar heeft zij onlangs laten weten dat zij door studie e.d. helaas geen
definitief bestuurslid kan worden.
Wij hebben besloten ons weer aan te melden voor de Grote Club Aktie, die in
september zal plaatsvinden.
De speeltuincommissie en de Commissie Maren Weiden hebben onlangs bij elkaar
gezeten en daarbij zijn een aantal concrete plannen gemaakt voor de toekomst. Het
was verheugend dat in deze commissies een aantal jongere buurtbewoners zijn
toegetreden.
Uiteraard kunnen wij in deze commissies nog wat extra medewerking van
buurtgenoten gebruiken. Mocht u zich geroepen voelen om een of twee keer per jaar
een korte bespreking bij te wonen omtrent het verwerken van voorstellen en
ontwikkelen van plannen over Maren Weiden of de Speeltuin, dan horen wij dat
gaarne via ons secretariaat.
In Via Limburg werd een artikel gewijd aan de werkzaamheden tijdens NL Doet. Onze
projecten werden daarbij ook aangehaald, maar helaas waren de vermeldingen niet
juist. Wij hebben zowel bij het Oranjefonds als de VVV (gemeente) site de juiste data
en tijdstippen vermeld. Waar de vermelding in Via Limburg vandaan is gekomen is
nog niet duidelijk.
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Stand van zaken AED – Reanimatie
Helaas is het even stil geweest betreffende de aanschaf van de AED apparatuur en
de EHBO cursus voor de buurtgenoten die zich daarvoor hebben aangemeld. Deze
cursus is noodzakelijk om de apparatuur te mogen bedienen. Wij hebben ons oor te
luister gelegd bij de EHBO organisatie in Klimmen en momenteel overleggen wij nog
met Cura Simpelveld. Zodra wij duidelijkheid hebben en een keuze gemaakt hebben,
zullen wij de buurtgenoten benaderen met meer informatie.
Wij willen hiervoor een bijeenkomst organiseren, zodat iedereen de juiste uitleg
ontvangt. Ook dient er natuurlijk een geschikte cursusavond worden afgesproken in
overleg met de cursisten.
Betreffende de aanschaf van de apparatuur heeft de Gemeente laten weten dat de
door ons voorgestelde locaties niet geschikt waren (transformatorhuisje Florinstraat
en de brandgang bij de Cartilsstraat). De Gemeente stelt als voorwaarde dat er een
permanente stroomvoorziening moet zijn om de buitenkast te kunnen verwarmen.
Aangezien er geen openbare gelegenheden in onze buurt zijn wil dat bijna
automatisch zeggen dat het bij iemand aan huis moet worden bevestigd. Dit is voor
de Gemeente geen struikelblok aangezien wij ruim aan de normen voldoen. Men acht
het echter niet de meest ideale situatie. Wij zullen hier over gaan nadenken, maar
misschien is er wel een buurtgenoot die een geniaal idee heeft. We horen uw
suggesties gaarne.

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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ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op zaterdag 30 maart a.s. zal onze Algemene
Ledenvergadering op het vertrouwde adres van de
Pintelier aan de Valkenburgerweg om 19.30 uur
plaatsvinden.
Na afloop van de vergadering vindt aldaar nog een
gezellig samenzijn plaats en trakteert de Buurtvereniging
u op een aantal consumpties en een hapje.

Om 19.30 uur gaat deze vergadering van start met de navolgende agendapunten.
1.
Opening door de voorzitter:
2.
Notulen vorige jaarvergadering (*)
3.
Ingekomen stukken aangaande de ALV
4.
Jaarverslag secretaris
5.
Jaarverslag penningmeester: (**)
6.
Verslag kascontrole-commissie.
7.
Vaststelling begroting en activiteiten lopend verenigingsjaar
8.
Vaststelling contributie komend verenigingsjaar.
9.
Bestuursverkiezing en benoeming voorzitter.
10.
Benoeming nieuwe kas controle commissie
11.
Vaststelling eventuele Wijziging Huishoudelijk reglement
12.
Rondvraag
Toelichting:
(*)
word vóór aanvang van de vergadering verstrekt)
(**)
word tijdens de vergadering verstrekt
(ad 8) het bestuur stelt voor de contributie voor 2020 ongewijzigd te handhaven in
€ 17,50 voor gezinnen en € 8,75 voor alleenstaanden.
(ad 9) Volgens rooster zijn in 2019 aftredend Jan Muris, Phill Muijs en Ans Trepels.
Zij stellen zich allen herkiesbaar
Voor het voortbestaan van de buurtvereniging is het belangrijk dat buurtgenoten
bereid zijn om tot het bestuur toe te treden. Indien dit niet gebeurt dreigen wij
genoodzaakt te worden om onze activiteiten met de huidige bezetting te moeten
inkrimpen.
Mochten er buurtgenoten zijn die het bestuur willen versterken, dan zijn zij uiteraard
van harte welkom. Wij kijken daarbij speciaal naar jongere buurtgenoten met kleine
kinderen.
Aanmelden kan vooraf bij het secretariaat of tijdens de vergadering.
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij het secretariaat.

17

18

HONING UIT MAREN WEIDEN
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.
Het blijkt dat de honing na een aantal maanden door het natuurlijke suikergehalte niet
meer vloeibaar is. De imker heeft ons laten weten dat dit eenvoudig is op te lossen
door de pot met honing in een badje met water te plaatsen dat niet meer dan 30
graden warm mag zijn.
Deze honing wordt nog steeds door de buurtvereniging te koop aangeboden, waarbij
de opbrengst bestemd is voor de imker. 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 antioccidanten.
De imker heeft ook 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
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MAREN WEIDEN
De bijeenkomst met de Commissie Maren Weiden werd op 12 februari gehouden om
terug te kijken naar het afgelopen jaar en te bekijken wat we in 2019 nog kunnen
verbeteren. Bram Vaessen gaat de commissie versterken.
Christian Klander heeft laten weten dat hij een aantal bijenkorven wil bijplaatsen.
Met ons nieuwe aanspreekpunt (Ron Custers) bij de Gemeente zijn een aantal
gesprekken gevoerd en de samenwerking verloopt uitstekend. Maandag 25 februari
kwam zelfs een medewerker van de gemeente Simpelveld een kijkje nemen over de
samenwerking tussen Gemeente en Buurtvereniging.
Ook bij Maren Weiden geldt dat de commissie ondersteuning van buurtgenoten nodig
heeft bij realisatie van het onderhoud en andere projecten. We bemerken dat de
belangstelling er vaak wel is, maar dat we hier niet genoeg op inspelen. Dit moeten
we verbeteren.

Plan van aanpak 2019 en nieuwigheidjes:
▪ Het bestuur heeft reeds besloten dat zowel de BBQ (augustus) als de Burendag
(september) in Maren Weiden gaan plaatsvinden.
▪ buurtgenoten hebben redelijk wat honing aangekocht.
▪ Afgelopen jaar zijn bramen en kruisbessen al vervangen. Nog nodig zijn esdoorn,
Lijsterbes, Hondsroos, gele kornoelje en sleedoorn. We zullen nog bekijken waar
deze geplant kunnen worden; kosten zijn minimaal en kunnen uit de subsidie van
NL Doet worden betaald..
▪ Er is nog geen duidelijkheid over de vervanging van de klimbomen. Dit is reeds
aangekaart bij de Gemeente, maar de meeste bomen worden meteen doorgesluisd.
▪ Met de buitendienst zijn afspraken gemaakt over het maaischema. Dit loopt naar
tevredenheid.
▪ Bezoekers hebben moeite met plukken van de vruchten als de onderste takken
leeg zijn geplukt. We zoeken een oplossing.
▪ Er is uitvoerig gesproken over de wijze hoe we de beleefweide nog meer kunnen
betrekken bij het sociale gebeuren. Er zijn in het afgelopen jaar al suggesties
gedaan, die verder uitgewerkt worden. Denk daarbij aan het uitnodigen voor een
gezamenlijke fruitpluk; maken van appelmoes, inzamelen van walnoten;
presentatie van de imker enz.
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Nationale stoepkrijtdag 3 April 2019
Buurtvereniging Kundesj heem doet mee aan nationale stoepkrijtdag 2019 op
woensdagmiddag 3 april om 14:00 uur. Wie uit de buurt doet mee?
Wij vinden het belangrijk dat kinderen lekker buiten spelen. En daarom haken we
graag aan bij de nationale stoepkrijtdag.
De stoepkrijtdag is een paar jaar geleden door radio DJ Gerard Ekdom in het leven
geroepen als protest tegen stoepkrijtverbod. Om te vieren dat stoepkrijten mag, vieren
we nationale stoepkrijtdag.
Samen willen we hier in onze buurt een succes ervan maken en daarom nodigen we
alle kinderen uit om naar het pleintje aan de Lippestraat te komen. Wij zorgen voor
stoepkrijt en een drankje. Zodat jullie samen een mooi creatief kunstwerk van het
plein kunnen maken. (Dit onder voorbehoud van droog weer).
Mocht je inspiratie op willen doen, dan hebben we hier al een paar leuke voorbeelden.
Hopelijk tot dan!
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ADVERTENTIES
In het nieuwe jaar zullen onze advertentie tarieven in ons Infoblad ongewijzigd blijven.
Wellicht zijn er buurtgenoten, die ons aan een aantal nieuwe adverteerders kunnen
helpen. Door de opbrengst van de advertenties kan dit Infoblad gratis in de gehele
buurt worden verspreid, waardoor aan het eind van het jaar ons Infoblad
kostendekkend kan zijn.
Ons Infoblad wordt 5 per jaar in de buurt onder 220 gezinnen verspreid.
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.
Mocht u ons kunnen helpen aan nieuwe adverteerders, dan verzoeken wij u contact
te willen opnemen met het secretariaat. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.
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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
JOU!
JONGE ENTHOUSIASTE BUURTLEDEN
BUURTVERENIGING KUNDESJ HEEM ZOEKT VRIJWILLIGE BUURTLEDEN

• Met Boekhoudkundige Kennis
•

Affiniteit met Computer

•

Ondersteuning bij diverse Activiteiten

De buurt is op zoek naar jonge enthousiaste buurtgenoten die het bestuur willen
versterken of willen ondersteunen.
Onze buurt staat bekent als een ondernemende, schone en gezellige buurt, waar
het goed wonen is.
Interesse:

045-5752679

info@kundesjheem.nl
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Voorjaarswandeling Kundesj Heem zondag 7 april 2019
Heeft u zin in een onderonsje met buurtgenoten langs de sporen van het heden en
verleden van ons dorp. Loop dan gezellig met ons mee!
Bij voldoende interesse willen wij zondag 7 april a.s. een voorjaarswandeling
organiseren. We hebben rekening gehouden met kinderen, waardoor u ook met een
kinderwagen deze route kunt afleggen. Er zijn wel een paar kleine punten die bij nat
weer minder geschikt zijn voor een kinderwagen, maar met hulp van medewandelaars
kan een kinderwagen over modder worden heen getild.
Om 10.00 uur maken we de eerste stappen van de wandeling vanaf de Borenburg.
Als u vanaf het Lijndenplein mee wilt wandelen dient u uiterlijk om 09.45 uur daar te
zijn.
Bij de Borenburg gaan we richting Cortenbach naar het Hoenshuis. Daar trakteren wij
u op een kopje koffie, thee of een glaasje fris met een stuk vlaai.
Al wandelend begeven we ons langs de culturele schatten van ons dorp, langs vijvers,
beekjes, bosjes en kastelen, waarbij bijzonderheden met u worden gedeeld.
Aan deze wandeling kunnen zowel leden als niet-leden deelnemen. Voor leden is de
deelname gratis. Niet-leden dienen een bijdrage te betalen van € 15,- per persoon
(kinderen € 5,-.) Buurtgenoten die bij aanmelding lid worden, kunnen gratis
deelnemen
Zijn er zaken waar we rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld bij het eten, geef
dit dan even aan bij de aanmelding.
Wij verzoeken u de aanmelding uiterlijk 29 maart a.s. in te leveren op het secretariaat
Lijndenplein 4 of via ons emailadres info@kundesjheem.nl
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SPEELTUINNIEUWS
Tijdens de bespreking met de speeltuincommissie op 28 februari is een plan de
campagne voor 2019 gemaakt betreffende het speeltuingebeuren. Luuk Stultjens
heeft de uitnodiging aanvaard om toe te treden tot de speeltuincommissie. Half mei
verhuist hij van Kamille naar de Grachtstraat.
Betreffende de communicatie zijn allen het er mee eens dat het benaderen van
buurtbewoners via de email om bij bepaalde werkzaamheden hun medewerking te
verlenen niet werkt. De commissie wil het roer dan ook omgooien en buurtbewoners
persoonlijk gaan benaderen zodra een flyer in de buurt is verspreid.
Gezien de gang van zaken betreffende de AVG wordt bekeken in hoeverre een
speciaal emailadres kan worden ondergebracht bij onze provider One.com. Hierover
is reeds contact geweest met Oburon, die onze website ondersteunt. Dit wordt verder
uitgewerkt.
Wij moeten de speeltuin meer betrekken om buurtbewoners te bereiken. Een paar
voorbeelden:
- bezoekers persoonlijk benaderen voor de opening en afsluit procedure.
- met name bewoners van de Kroedbuurt met kinderen betrekken.
- in plaats van de bijeenkomst bij de Pintelier zou deze ook in de speeltuin kunnen
plaatsvinden. Wellicht bereiken we dan meer vrijwilligers en kan de betrokkenheid
groter worden.
- in de loop van de zomermaanden kunnen we simpele activiteiten op touw zetten in
de speeltuin. De commissie gaat hier verder over nadenken.
Gang van zaken onderhoud:
- het zand wordt gecontroleerd en eventueel vervangen
- overleg met de Gemeente
- controle oude bosmaaier of aankopen nieuwe
- afdakje boven het naambord vervaardigen; wellicht zijn er buurtgenoten die dat
kunnen.
- meer onderling overleg tussen Speeltuin en Maren Weiden
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NL-DOET 2019
Door het uitstellen van de werkzaamheden in de speeltuin en Maren Weiden in het
kader van NL Doet kunnen we deze activiteit nogmaals onder uw aandacht brengen.
Op de donderdag hadden we al met de commissie Maren Weiden overleg gepleegd
over het uitstellen naar 23 maart omdat het weiland te drassig was geworden en we
alleen maar schade zouden aanbrengen aan de bestaande planten en struiken. Op
vrijdagmiddag bleek dat ook de speeltuin geen haalbare zaak meer zou worden en
na overleg met Glazenwassers en Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec werd besloten
ook deze activiteit te verplaatsen naar 23 maart.
Wat betreft de opzet en ondersteuning blijft alles bij het oude en presenteren wij u de
planningen nogmaals.
Op zaterdag 23 maart wordt de speeltuin onderhanden genomen.
Wij krijgen daarbij de medewerking van een aantal werknemers van Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec. Nadat we om 10 uur vlaai hebben gegeten en koffie
gedronken, beginnen we de opknapbeurt. Hierbij verwachten wij ook de steun van
een aantal buurtgenoten. We denken daarbij aan ouders, opa’s en oma’s. Alle hulp
is op deze dag welkom.
Er moeten een aantal werkzaamheden plaatsvinden om de speeltuin weer gereed te
maken. De zandbak moet onkruidvrij worden gemaakt. Het zand in de speeltuin moet
worden aangeharkt en speeltoestellen moeten worden opgeknapt. Voorts wordt het
naambord van Kunderhöfke herplaatst. Dit is gerenoveerd door buurtgenoot Hub
Sijben. Ook het trapveldje moet worden schoongemaakt, want door de storm liggen
er nogal wat takken en takjes op het terrein. Als het opknappen van de speeltuin op
23 maart lukt, willen wij de speeltuin eerder openen dan zoals gebruikelijk met Pasen.
We laten dit afhangen van het realiseren van de opknapbeurt.

Op zaterdag 23 maart starten we om 12 uur met opknappen van de Beleefweide
Maren Weiden. We beginnen met het vernieuwen van het gaas rond de
boomstammen en het vervangen van een aantal steunpalen.
Verder wordt het gedeelte onkruidvrij gemaakt bij de frambozen en de nieuwe struiken
die onlangs zijn geplaatst. Ook doen we wellicht nog wat nieuwe struiken planten en
staan reeds zakken met bloembollen gereed.
Wij vertrouwen natuurlijk ook op de hulp van de mensen die een paar jaar geleden
een boom geadopteerd hebben. Uw adoptie heeft onderhoud nodig.
Wij hopen dat een aantal buurtgenoten zich als vrijwilliger aanmelden bij een of
meerdere van bovenstaande projecten om ons terzijde te staan.
Laat dit dan even per email weten via info@kundesjheem.nl.
U kunt ook even bellen met het secretariaat 045-5752679 of 06-15537632

28

VOORLOPIGE ACTIVITEITENKALENDER
Maart 22
Maart 30
April 21
April 3
April 7
April 21
Mei 30
Juni 2
Juni 11/15
Augustus 17
September
September 14
September 14-22
September
September 16
September 28
Oktober
November
November 30
December 14
December 20
December
December 27
Januari 4 - 2020

Grieks etentje Nisos
Algemene Ledenvergadering
Ontvangst Paashaas ***
Nationale Stoepkrijtdag
Voorjaarswandeling
Ontvangst Paashaas
Kindercommunie – Hemelvaartsdag
Afsluiting Zomerfestival
Collecte Oranjefonds
BBQ-Weidefeest in Maren Weiden
Rabobank Clubkas
Start Grote Club Aktie
Bevrijdingsfeest Gemeente
Bevrijdingsoptocht Gemeente
Bevrijdingsfeest Bevrijdingsstoet
Nationale Burendag
Najaarswandeling
Bloemschikken/Adventskrans
Ontvangst Sinterklaas
Opbouw Kerststal
Kerstattentie voor de leden
Kerstviering
Filmbezoek
Kerstboomverbranden

*** Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de speeltuin misschien op een
eerder tijstip worden geopend.
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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
Stehtisch
€ 5,- per stuk
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. 06-30601401.
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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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TAAKVERDELING
 5752966

Jan Keulers
Bestuurslid

Lippestraat 15
Ontvangst Sinterklaas

Wiel Meurs
Secretaris

Lijndenplein 4
 5752679
Algemene Ledenvergadering, Buurtpreventie, Database,
infoblad, Grote clubactie, Maren Weiden, NL-doet,
Verkeerscommissie, Zwerfvuil

Jan Muris
Voorzitter

Desteijnstraat 4
 06-30601401
Bezorging infoblad en flyers, Ontvangst paashaas,
Opbouw kerststal, Maren Weiden, Materiaalverhuur,
Speeltuincommissie

Phill Muijs
Penningmeester

Lippestraat 3
Advertenties, Infoblad

Al Sevaerts
Bestuurslid

Cartilsstraat 6
 5752370
Gemeentelijke overleggen, Maren Weiden,
Speeltuincommissie

Sandy Swieringa
Bestuurslid

Felix Ruttenstraat 10
 5491083
Communie, Filmbezoek, Kinderactiviteit, Workshops

Ans Trepels
Bestuurslid

Florinstraat 18
 5752995
Bezorging infoblad en flyers, Website, Workshops,
Zwerfvuil

 5750456

Het bestuur wordt bij bepaalde activiteiten ondersteund door de navolgende
buurtgenoten:
Bezorging infoblad en flyers: Noer Alhamid, Rachel Dautzenberg,
Leny Linden, Annemie Sevaerts
Kerstboomverbranden: Jeroen van Gessel
Commissie Maren Weiden: Hetty van de Burg, Annet Gawron, Charles
Hoeberichts, Leon Kleijnen, Bram Vaessen
Speeltuincommissie: Annet Gawron, Rachel/Mahmoud Alhamid, Jack Pieters,
Luuk Stultjens
Verkeerscommissie: Charles Hoeberichts, Henk Muijs, Tineke Reijnders, Mark
Ritzen
Website: Robert Nijboer
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