
prominente plaats in mijn dage-
lijkse bezigheden.

Naast mijn werk vind ik ook pas-
sie in reizen. Ik ga ontzettend 
graag op vakantie om daar op 
verkenning te gaan en zo mijn 
wereld letterlijk en figuurlijk te 
verbreden. Daarnaast vind ik 
het ook leuk om samen met mijn 

vrienden een hapje te eten en 
gezellig een glaasje te drinken. 
Ten slotte werk ik als vrijwilli-
ger bij diverse evenementen die 
in de horeca gelegenheden in 
onze gemeente worden georga-
niseerd.

Raadslidmaatschap
Naast mijn studie en bijbaan bij 

de Borenburg besloot ik op een 
openstaande vacature voor het 
Maatschappelijk Platform Voe-
rendaal (MPV) te solliciteren. 
Nadat ik was aangenomen, heb 
ik bijna twee jaar met het MPV 
het college van Burgemeesters 
en Wethouders gevraagd en 
ongevraagd van advies mogen 
voorzien. Hier kwam ik voor 
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VOERENDAAL - Een jaar gele-
den mocht ik voor het eerst 
een raadsvergadering bijwo-
nen. Nu, een jaar later, kijk ik 
terug op een bewogen, maar 
in mijn ogen succesvol eerste 
jaar in deze raad. Waar niet 
alleen ik, maar al mijn collega 
raadsleden voor het eerst te 
maken hebben met een raads-
akkoord. Nieuw als raadslid, 
een nieuwe raadsstructuur, 
een nieuwe baan en een nieu-
we woning. Sommige mensen 
zou het afschrikken, maar ik 
ben ervan overtuigd: “Ik kan 
alles, tot het tegendeel is be-
wezen”.

Via dit artikel wil ik me aan de 
inwoners van onze gemeente 
voorstellen. Ik ben Charlyne 
Bartels, 23 jaar en geboren in 
Heerlen. Mijn ouders hadden 
toen ik net geboren was hun zin-
nen gezet op een nieuwbouw-
woning in de Bep van Kooten-
straat in Klimmen. Hier heb ik 
dan ook mijn basisschooljaren 
gewoond en met veel plezier les 
gekregen op Ummer Clumme. 
Kort nadat ik naar het Sinter-
meertencollege ben gegaan, ben 
ik ook verhuisd naar Voeren-
daal. Voorlopig staat het niet op 
de planning om het mooie Voe-
rendaal (lees Kunder) te verla-
ten, want in februari heb ik hier 
een huis gekocht.

Aansturende functies
Na mijn schooltijd op het Sinter-
meertencollege ben ik naar Zuyd 
Hogeschool gegaan en heb ik de 
opleiding Facility Management 
afgerond. Tijdens mijn studie 
heb ik met veel plezier gewerkt 
bij de Borenburg. Hier is ook 
mijn passie voor de horeca ont-
staan. Ondanks die passie voor 
de horeca, ben ik via mijn stage 
bij de Rabobank terecht geko-
men. Hier heb ik tweeënhalf jaar 
gewerkt in diverse functies. Ik 
had echter het gevoel dat ik iets 
in mijn werk miste en dat het tijd 
was voor een nieuwe uitdaging. 
Vanwege deze reden ben ik per 
1 juni jl. gestart als Coördinator 
Facilitaire Dienstverlening en 
Catering bij Meander. Hier ben 
ik verantwoordelijk voor de ge-
hele catering van zorgcentrum 
Firenschat: van inkoop tot het 
opstellen van begrotingen tot 
het organiseren van evenemen-
ten. Met name het aansturen van 
de medewerkers vervult een 


