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muur en bijpassende knuffels tot mooie maar bescheiden 
box- en speelkleden. Maar goed ook, want de nesteldrang 
begint me aardig parten te spelen!

Uiteindelijk ben ik erin geslaagd om het huis zo te transfor-
meren, dat onze baby écht erbij hoort. Met haar eigen kleine 
moderne bedje, kastje, stoeltje, fauteuiltje en badje, alsof 
het nooit anders is geweest.

Als ze wat groter is, kan ze haar eigen interieur bewonderen… 
Ik kan niet wachten totdat ze haar mening kan geven! 
Waarschijnlijk beklaagt ze zich dan over het gebrek aan 
kleur  .

Huisje, boompje, beestje staat weer tjokvol leuke en ont-
roerende verhalen. Zelf ook eens in het magazine staan? 
Laat het ons gerust weten! 

Veel leesplezier!

Krista Wauben

Ooit die reclame gezien van de Albert Heijn met die kleine 
hamstertjes? Hun autootje propvol geladen met spullen.  
Zo zag onze auto er de laatste tijd regelmatig uit (maar dan 
zonder het toiletpapier op het dak  . Elke centimeter aan 
ruimte werd minutieus gevuld! Meestal zat ik drie dubbel-
gevouwen, met mijn voeten op het dashboard. Een soort 
van vroegtijdige bevallingshouding. Waarom? We krijgen 
gezinsuitbreiding!

En wie denkt dat je alleen maar miniatuuraankopen hoeft te 
doen voor een baby, vergist zich schromelijk. Ongelooflijk 
wat je allemaal moet aanschaffen! De dozen met babyuitzet 
staan meters hoog opgestapeld: het lijkt wel verzamelwoede. 
Geen idee hoe ik al deze spullen een plekje ga geven in ons 
appartement…

Het moet ook nog allemaal passen binnen onze moderne 
en niet al te kleurrijke inrichting. Maar als je eenmaal alle 
Babydumps, Babyplanets en Prenatals hebt afgelopen, dan 
weet je dat het bijna allemaal kleur is wat de klok slaat.  
Dat schijnen kinderen namelijk het allerleukste te vinden! 
Het schrikbeeld van een huis vol felgekleurde dekens,  
knuffels en speelgoed zat er dus al snel in. Maar gaandeweg 
begin ik binnen de bonte verzameling kinderspullen mijn 
eigen stijl te ontdekken. Van gestileerde bomen tegen de 
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Piet (90) en Corry (81) Schut, beide geboren en getogen in 
Nieuw Einde, hebben een rijke geschiedenis samen. In 1948 
leerden ze elkaar kennen op een feestje en in 1951 zijn ze 
getrouwd. Wat volgt is een mooi, vol leven waarin familie, 
vrienden én het verenigingsleven een hoofdrol spelen.  
Piet was én is van voetbal, Corry van de Zonnebloem, het 
vrijwilligerswerk en de zorg voor ouders én gezin. 

Als ik bij hen aanbel en Corry de deur openzwaait, voelt 
mijn bezoek als verjaardagsvisite. Op tafel staan kleurrijke 
taartjes met kiwi, aardbei en banaan. Piet, die niet van zoet 
houdt, heeft een eigen schaaltje met worst. In de keuken 
geurt versgezette koffie. “Wij houden allebei van gezellig-
heid”, vertelt Corry. “Hier kan daarom ook alles. Iedereen is 
van harte welkom en er is altijd wel iets lekkers in huis.”

Cookstraat 
“Vijf jaar geleden zijn wij naar de Cookstraat verhuisd. Veel 
mensen in onze omgeving vroegen zich af waarom we voor 
dit oudere complex kozen en niet voor de mooie nieuwbouw 
in het centrum. Maar wij kennen hier zo veel mensen, dat 
vinden wij veel gezelliger. Plus, in de Cookstraat wordt veel 
georganiseerd: koffiedrinken, kienen, kaarten, er is een 
gymclubje en er zijn zelfs dansavonden. Nou, waar gedanst 
wordt, ben ik van de partij. Ik ben er dol op. Voor Piet wordt 
het dansen wat moeilijker, maar gelukkig gaat hij wel nog 
met mij mee. Samen is het toch altijd een stuk leuker.”

Vrijdag verse vis
“We wonen hier heerlijk. Het leukste is dat zoveel mensen op 
bezoek komen. Ik houd met iedereen contact, zelfs nog met 
schoolvriendinnen. Ze komen allemaal gelukkig nog graag 
bij ons langs. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat lopen 
vrienden, buren, kennissen en familieleden in en uit. Tussen 
alle bezoekjes door belt altijd wel iemand op om te vragen 
hoe het gaat. Veel mensen leven met ons mee, want we 
worden toch een dagje ouder en Piet ziet niet meer zo goed. 
Hierdoor wordt het moeilijker om er op uit te gaan. Zelf spring 
ik nog graag op de fiets. Maar er zijn ook dagen waarop dit 
niet te doen is, omdat Piet niet alleen kan blijven. Dan helpen 
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NAAM 
Piet en Corry Schut

VERWANTSCHAP 

Getrouwd

WAAR 

De Wieër

HOBBY 
Voetbal (Piet), de Zonnebloem, dansen (Corry)

‘Huisje, boompje, beestje’ betekent 

ook gezelligheid. Zo veel mogelijk tijd 

doorbrengen met familie en vrienden. 

de kinderen of buren ons met de boodschappen. Of ze halen 
de vlaai bij onze favoriete bakker. En op vrijdag krijgen wij 
altijd warme vis, vers van de markt. Elke dag staat er zo 
iets lekkers op tafel. Wie wil eet gewoon een hapje mee.  
De drukte is voor ons geen last. Het vele bezoek zorgt juist 
voor afleiding en plezier. Dat zorgt ervoor dat je minder 
leuke dingen kunt relativeren.”

Positief
“Ons zul je niet gauw horen klagen. Sterker nog: wie met zo’n 
mooi lang leven zoals wij dat samen hebben, met gezonde 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zou durven 
klagen, moet een pak slaag krijgen. Bij wijze van spreken 
dan. Wij respecteren onze ouderdom en pakken de mooie 
momenten om het verstrijken van de jaren een plekje te 
kunnen geven!”



In 2010 was in hartje Heerlerheide Icarus klaar om het thuis te 
worden voor vele nieuwe bewoners. Vreemden werden ineens 
buren. En dat vroeg om een nadere kennismaking. Omdat 
het niet voor iedereen even makkelijk is om nieuwe contacten 
te leggen, besloot Joep Steen (88) voor een ontmoeting met 
zijn directe buren een beproefd middel in de strijd te gooien: 
de Nieuwjaarsborrel. “Samen luiden we nu elk nieuw jaar in 
met een hapje en een drankje. Altijd gezellig!”

“Op mijn vorige adres organiseerde een buurvrouw elk jaar 
een Nieuwjaarsborrel. Mijn vrouw en ik kwamen daar ‘als 
vreemde eend in de bijt’ wonen, maar dankzij die borrel 
kregen we snel contact met onze buren. De sfeer is bij zo’n 
borrel iets losser waardoor de gesprekken makkelijk op gang 
komen. Het leek mij leuk om die traditie bij mijn nieuwe 
buren in Icarus te introduceren. Het idee viel goed: alle buren 
waren meteen van de partij. Sterker nog: ik organiseer nu elk 
jaar de borrel met Nieuwjaar, de buren zorgen voor een lente-, 
zomer- en herfstborrel. Elk seizoen komen we een keertje 
bij elkaar. Aan gespreksstof geen gebrek. Bijna allemaal zijn 
we geboren en getogen in Heerlerheide. Dus hebben we  
het veel over vroeger. Maar we leven ook in het nu: politiek, 
het laatste nieuws, het boeit nog allemaal. De gesprekken 
houden ons bij de tijd!”

Luisterend oor
“Op onze leeftijd merk je toch dat de wereld steeds kleiner 
wordt. Ik kom wel nog veel onder de mensen, al is het om 
boodschappen te doen. Dat is ideaal in Heerlerheide. Alles 
ligt binnen handbereik en als je niet wilt, hoef je niet eens 
buiten te komen om je dagelijkse boodschappen in huis te 
halen. Ik wandel ook nog veel, bij goed weer zelfs tot op de 
Brunssummerheide. Heerlijk. Maar, vooral in de winter zit je 
toch veel in huis. Dan is het fijn om in het appartementen-
complex goede contacten te hebben. Niet om de deur bij 
elkaar plat te lopen. Daar houd ik helemaal niet van. Maar ik 
vind het fijn om eens een goed gesprek te voeren, ervaringen 
met iemand te delen of elkaar een handje te helpen als dat 
nodig is. En soms gebeuren er dingen in je leven, dan heb je 
gewoon even een luisterend oor nodig. De borrels hebben 
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NAAM 
Joep Steen

VERWANTSCHAP 

Vrienden

WAAR 

Heerlerheide-Centrum

HOBBY 
Wandelen

Een huis is eigenlijk maar een  

verzameling stenen, hoe mooi soms 

ook. Het zijn de bewoners die het 

laten leven met hun ‘huisje, boompje 

en beestje’, het leven van alledag.

ervoor gezorgd dat er onder de directe buren een goede band 
is ontstaan. We kunnen bij elkaar terecht.

Lekker eten
“Bij de borrel hoort natuurlijk lekker eten en drinken. Ik bereid 
altijd alles zelf voor en kook zelfs voor de club. Het liefst 
maak ik lekker ouderwetse gerechten. Mijn Nieuwjaarsborrel 
begint dan ook traditioneel met wafels, bestrooid met poeder- 
suiker. Zoals we dat vroeger aten. De een drinkt daarna een 
jonge klare, een glaasje wijn of een pilsje, de ander houdt het 
liever bij fris. Daarbij eten we hoofdkaas of een zelfgemaakt 
gehaktbrood met een sneetje rogge. De jeugd moet van 
deze gerechten niets meer hebben. Wij genieten en denken 
dan toch eventjes weer aan vroeger.”
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Voor Weller is het belangrijk dat jong en oud, gezinnen en 
alleenstaanden fijn kunnen wonen in onze woningen en 
buurten. Dat woonplezier is niet alleen afhankelijk van de 
woningen maar ook van wat de omgeving te bieden heeft. 
Hoe mooier en hoe meer er te doen is, des te liever willen 
mensen er wonen. Met dit doel knappen we aan de rand 
van het centrum van Heerlen de Luciushof op. Deze zomer 
zal dit bijzondere stukje Heerlen in zijn oude luister hersteld 
zijn. En is Heerlen weer een prachtplek rijker!

Voor wie de Luciushof niet kent. Dit is het oude klooster-
complex tussen De Putgraaf en de Morenhoek. In 1936 
gebouwd in opdracht van de Zusters Carmelitessen met  
een kapel, een kloostergedeelte en een werkelijk prachtige 
binnentuin. In 1971 verlieten de zusters het klooster en 
kwam het gebouw in handen van de gemeente. De Luciushof 
heeft sindsdien een sociaal/maatschappelijke functie: het 
Vluchtelingenwerk, stichting Open Huis en stichting Leergeld 
zijn er thuis. Er is een Boeddhistische tempel, de ‘Murugan 
Tempel’. Profcare, een organisatie op gebied van arbo-,  
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verzuim en personeelsbeleid heeft er een vestiging. Er werken 
coaches, psychologen en natuurgeneeskundigen. Sevagram 
en Alcander organiseren er activiteiten. En dagelijks genieten 
tientallen senioren in het sociaal restaurant van een gezellig 
diner. Het mooiste is echter de binnentuin. In de lange  
gangen van het oude klooster kun je verdwalen, maar altijd 
kom je weer op die stille plek midden in de stad terecht.

Karakteristiek en sociaal
In 2012 kocht Weller het complex van de gemeente om het 
te renoveren. We willen dit oude en karakteristieke gedeelte 
van de binnenstad van Heerlen bewaren en toegankelijk 
maken voor het publiek. Via de Luciushof kan bovendien een 
mooie nieuwe entree naar het culturele en creatieve deel 
van het centrum rond De Morenhoek worden gemaakt. Maar 
misschien nog veel belangrijker is dat al die verschillende 
functies van de Luciushof niet alleen nu maar ook in de  
toekomst een mooie plek verdienen in het centrum van 
Heerlen en van Parkstad. De sociaal/maatschappelijk en 
commerciële mix is uniek. En moet dat vooral ook blijven.



Glorie
De renovatie is op dit moment in volle gang. Elk onderdeel 
van het complex wordt aangepakt en gemoderniseerd. Dat 
gebeurt heel nadrukkelijk met respect voor de bijzondere 
architectonische kwaliteiten. Wat mooi is, blijft bewaard. 
Sterker nog, veel oorspronkelijke elementen die in de loop der 
jaren achter wanden en plafonds verdwenen zijn, worden in 
hun oude glorie hersteld. Zoals de fraaie glas-in-loodramen, 
de hoge plafonds en oude vloeren. Alles wat nieuw gebouwd 
wordt, bijvoorbeeld het sociale restaurant, krijgt dezelfde 
stijl en sfeer. 

De huidige ‘bewoners’ blijven natuurlijk ook. Er komen zelfs 
nieuwe activiteiten en huurders bij. Zo krijgt de voormalige 
kapel een podium, voor kleine voorstellingen en concerten. 
En op zolder komen nog enkele kleinschalige kantoor- 
ruimtes voor creatieve ondernemers. De meest wezenlijke 
verandering is dat het gesloten karakter, dat paste bij het 
oude klooster, een meer open uitstraling krijgt. Zodat je 
vanuit de Putgraaf straks graag binnenloopt. En dat je meteen 
al vanaf het pleintje van De Morenhoek ziet hoe gezellig het 
binnen is. Sevagram gaat hier activiteiten organiseren. 

Iedereen is straks welkom in de nieuwe Luciushof. Loop  
dus gerust eens binnen. En loop dan zeker door naar de  
binnentuin. Het wordt misschien wel de mooiste hof van 
Heerlen. Wie hier eenmaal van de sfeer geproefd heeft, 
weet de stille plek voortaan vaker te vinden.
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WELLER

ons naar de inkomensafhankelijke huur. Wat houdt dit precies 
in? Het kabinet wil alle huren per 1 juli 2013 met 1,5%  
verhogen, zodat de huurprijzen meer aansluiten bij de woning- 
markt. Met de 2,5% inflatie gaan de huren dus minimaal  
4% omhoog. Voor huishoudens met een inkomen boven  
€ 33.614,- wil de minister de huren nog eens extra verhogen, 
zelfs tot 6,5%. Zo wil de regering het zogenaamde ‘scheef-
wonen’ van mensen met een hoger inkomen in (sociale) 
huurwoningen tegengaan en de doorstroming op de woning- 
markt bevorderen. 

Wat betekent dat voor Weller?
Robèrt Kersjes: “De financiële positie van Weller is gezond en 
dat willen we graag zo houden. Op die manier kunnen we 
onze huurders van een goede dienstverlening blijven voor-
zien en kunnen we onze woningen goed blijven onderhou-
den. Alleen zijn de heffingen die de overheid nu gaat opleg-
gen zó fors, dat ook Weller er niet aan ontkomt om goed 
naar de huurinkomsten te kijken. Gemiddeld vragen wij 
slechts 73% van wat de woning volgens het Nederlandse 
puntensysteem zou mogen kosten.

Om de inkomensafhankelijke huurverhoging door te kunnen 
voeren zijn daarnaast volledige en vooral ook juiste gegevens 
van de belastingdienst noodzakelijk. Die gegevens moeten 
kloppen, anders worden onze huurders geconfronteerd  
met onnodige verhogingen. Na overleg met onze huurders-
organisaties hebben wij dan ook besloten om de huur per 
juli 2013 niet te laten stijgen met de percentages die de 
regering voorstelt, maar de verhoging te beperken tot 4%. 
Dit geldt voor alle huurders. Met voor de lagere inkomens 
het voordeel dat zij de huurverhoging voor een deel weer 
vergoed krijgen via de huurtoeslag. Zo proberen we onze 
klanten zoveel mogelijk te ontzien en behouden we tegelijk 
een financieel gezonde positie. Dat is het beste voor onze 
huidige en onze toekomstige klanten.”

Zoals elk huishouden heeft ook Weller inkomsten en uitgaven. 
Onze uitgaven aan bijvoorbeeld het onderhoud van woningen, 
de woonomgeving, betere voorzieningen, maar ook aan  
personeelskosten en verzekeringen, moeten in balans zijn met 
onze inkomsten. Dat is gelukkig zo: Weller is een financieel 
gezonde woningcorporatie. Maar door maatregelen van de 
regering stijgen onze kosten de komende jaren enorm; de 
media staan er bol van. In april heeft u in een brief al kunnen 
lezen wat dit voor u betekent. Met Wellerdirecteur Robèrt 
Kersjes zetten we de veranderingen nog eens op een rij.

Verhuurdersheffing
Robèrt Kersjes: “Minister Blok van Wonen wenst 1,7 miljard 
euro binnen te halen door een verhuurdersheffing in te voeren 
die woningcorporaties moeten gaan betalen. Voor Weller 
betekent dit een extra ‘belasting’ van 5 miljoen euro per jaar! 
Een waanzinnig hoog bedrag dat we volgens de minister op 
twee manieren kunnen opbrengen. Allereerst door de huren 
te verhogen met meer dan alleen de jaarlijkse inflatie en 
daarnaast bezuinigen op organisatie- en nieuwbouwkosten.”

Inkomensafhankelijke huur
Sinds de fusie in 2004 heeft Weller al een aantal efficiency-
slagen gemaakt. Maar de aanstaande heffingen spreken 
voor zich, de hand moet op de knip. De huurverhoging voert 
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De woningcorporaties moeten 1,7 miljard euro afdragen aan 

de overheid om Nederland uit de crisis te helpen. De regering 

stelt voor dat de corporaties hiervoor de huren laten stijgen en 

besparen op hun organisatie- en nieuwbouwkosten. Dit heeft 

behoorlijke gevolgen en blijkt bovendien moeilijk uitvoerbaar. 

Weller ontkomt er niet aan om de huren te laten stijgen, maar 

kiest ervoor om de stijging minder groot te laten zijn, dan de 

overheid eigenlijk voorschrijft.
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NATUUR & HOBBY
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Ger Arends is groot liefhebber van de wereld in, rond en 
onder water. Dus bouwde hij een prachtige vijver in zijn  
achtertuin en werd hij eerst lid en daarna voorzitter van 
aquariumvereniging Waterweelde Heerlerheide. “De water-
wereld bevat zo veel moois. Daar kan ik uren naar kijken. 
Maar minstens zo heerlijk vind ik het om aan een aquarium of 
vijver te werken: de natuur nét dat tikje mooier te maken.”

“In 1981 werd ik door mijn schoonbroer aangestoken met 
het ‘watervirus’. Sindsdien wil ik alles weten over de natuur 
in en rond het water, of dat nu een aquarium is of een vijver 
in de achtertuin.” Ger lacht als hij mij rondleidt door het ‘honk’ 
van Waterweelde in Rennemig, een kelderruimte die door 
Weller beschikbaar wordt gesteld. Vijf grote aquariums sieren 
de wanden: elke bak een eigen biotoop. Ger: “We hebben 
Zuid-Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse aquariums, een bak 
waarin we reuzenvallisneria kweken en een bak vol guppies. 
Elk aquarium ademt een eigen sfeer maar vraagt daardoor 
ook specifieke kennis. Je moet precies weten welke vissen 
wel en niet bij elkaar kunnen, welke planten er nodig zijn om 
algen te voorkomen, hoe hoog de zuurgraad van het water 
moet zijn, noem maar op. In een goed aquarium vormen 
planten en dieren een biologisch evenwicht. Aangezien het 
in een aquarium en vijver altijd om een ‘kunstmatige wereld’ 
gaat, moet degene die de waterwereld bouwt voor die 
balans zorgen.”

Zomeravond
Sinds Ger vorig jaar met vroegpensioen is gegaan, is er meer 
tijd voor de vereniging. Hij vertelt: “We moeten natuurlijk 
onze eigen aquariums goed onderhouden. Maar we geven 
ook lezingen, we helpen mensen bij het bouwen van hun 
aquarium. En als iemand een aquarium kwijt wil, helpen we 
bij het vinden van een nieuwe bestemming. In het voor- en 
najaar vraagt de eigen vijver thuis veel aandacht. Wij hebben 
hierbij extra werk omdat onze vijver opgedeeld is in een 
water- en een moerascultuur. Hier leven vooral salamander-
tjes en kikkers. En in de vijver hebben kois (karpers) zich 
gekruist met goudvissen. Wij hebben dus een vijver vol 
kruisingen of ‘bastaarden’. Mij maakt het niets uit. Ik houd 
van elk leven in en rond het water.”

Unieke natuur
Zodra de temperatuur het een beetje toelaat, zit Ger aan de 
waterkant. “Water is rustgevend. Daar kan ik zeker op een 
zomeravond echt van genieten. Bij de aquariums vind ik het 
ook erg boeiend om het gedrag van de vissen te observeren. 
Mijn favoriet is de discusvis die altijd sierlijk door het water 
zweeft. Of zoals vissen zich in de broedtijd gedragen: de ene 



soort legt eitjes en bekommert zich er niet meer om. Terwijl 
de vissen in ons Afrikaanse ‘Malawi-aquarium’ juist heel 
beschermend zijn voor de kleintjes. Deze soort wordt ook wel 
‘muilbroeders’ genoemd. De vrouwtjes bewaren de eitjes in 
hun bek totdat ze uitkomen. En ook daarna, als er gevaar 
dreigt, gaat moeders ‘bek’ open en duiken de jongeren in 
haar wangen totdat het gevaar geweken is. Deze taferelen 
zien wij gewoon in ons verenigingsgebouw in Heerlerheide. 
Dat is toch geweldig!”

Meer weten? Kijk op www.waterweelde-info.nl of mail  
ejm-arends@hetnet.nl.
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NAAM 
Ger en Wies Arends

VERWANTSCHAP 

Getrouwd

WAAR 

Rennemig

HOBBY 
Waterwereld

De rustige uitstraling en prachtige 

kleuren, de vissen die het water 

doorklieven, zacht wuivende planten. 

Levend water voegt iets moois toe 

aan huis én tuin!
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Weller is een sociale woningcorporatie. Dat zeggen wij niet 
om onszelf op de borst te kloppen. Wij zijn 100 jaar geleden 
speciaal opgericht om mensen met een kleinere beurs een 
betaalbare en goede woning te bieden in een prettige buurt. 
Want iedereen verdient een warm thuis en moet wat ons 
betreft kunnen genieten van dat fijne en veilige ‘huisje, 
boompje, beestje’-gevoel. 

Weller beheert circa 9.600 woningen in Parkstad. Het is  
een belangrijke opgave voor ons om deze huizen goed te 
onderhouden, zo nodig nieuwe woningen te bouwen en om 
de woonomgeving netjes te houden. Want voor woonplezier 
is een goede buurt minstens zo belangrijk als een fijn huis. 
In ruil voor deze diensten betalen onze huurders elke maand 
hun huur en zorgen ze ervoor dat er niets kapot gaat. En 
dat het huis en als die er is, ook de tuin er goed verzorgd 
bijliggen. Dit zijn in een notendop de spelregels van huren 
bij Weller en gelukkig houden bijna al onze huurders zich 
daar aan. Zelfs in deze tijd waarin veel huishoudens toch 
minder te besteden hebben, zien de woningen er goed uit 
en worden de huren op tijd betaald. 

Op tijd hulp vragen
Soms gaat het toch mis en kan iemand de huur niet op tijd 
betalen. Ook dan zijn de regels bij Weller heel helder. Wie 
een maand achter is krijgt een herinnering. In de tweede 
maand volgt een tweede aanmaning. Gelukkig komt het maar 
heel zelden voor dat mensen dan nóg niet betalen. Maar 
soms gebeurt het toch; dan krijgt de betreffende huurder 
één laatste brief waarin wordt aangegeven dat bij geen 
reactie de deurwaarder zal worden ingeschakeld. Weller 
heeft dan ook het recht om de huurovereenkomst te laten 
beëindigen. Maar we doen dat liever niet. Eigenlijk omdat 
een woninguitzetting geen echte oplossing is en omdat 
financiële problemen zelden op zichzelf staan. Door op tijd 
hulp te vragen, kan zo’n vervelende situatie zelfs meestal 
voorkomen worden.

Spin in het financiële web
Als er zorgen zijn over de financiën kunt u met onze financiële 
mensen praten. Wie deze mensen zijn? U ziet ze op de foto 
en u komt ze tegen in onze klantenteams. In elk Wellerteam 
(voor Heerlen-Centrum, Heerlerbaan, Heerlerheide en 
Brunssum/Schinveld) werkt namelijk een incassomedewerker 
mee. Deze collega’s zijn niet alleen goed in cijfers maar ze 
zijn ook een belangrijk contactpersoon bij Weller voor andere 
instanties. Zeg maar, de spin in het financiële web. Als ze 
het antwoord op uw vraag zelf niet weten, kunnen ze u dus 
doorverwijzen naar de instantie die u wel verder kan helpen. 
Zoals het schuldhulpverleningsloket van de gemeente, 
maatschappelijk werk of de Gemeentelijke Kredietbank. 
Trek daarom snel aan de bel als er een probleem is of als u 
aanvoelt dat het zo niet langer door kan gaan. Liefst voordat 
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Onze collega’s van de teams Incasso 

en Registratie zorgen ervoor dat de 

huurinkomsten van al onze woningen 

goed verwerkt worden! Maar zij 

doen meer dan dat. Als het nodig is  

helpen zij u ook graag een handje 

met uw financiën. 

er een herinnering op de deurmat ligt. Voor problemen kijken 
we naar een oplossing. Die zoeken we samen en voeren we 
ook samen uit. Dat voelt misschien toch wat rustiger in deze 
moeilijke tijd.

Heeft u vragen? Bel dan even met uw incassomedewerker. 
Of kom gewoon langs in de Wellerij.

Van links naar rechts:

Bovenste rij: Erwin Eurlings, Jan Goessens
Tweede rij: Sanela Kusundzija. Nicole Bierman, Wouter Dings
Onderste rij: Mieke Offermans, Jacqueline Moorer,  
Anja Noordeloos, Nancy Jehne, Marian Roijen,  
Diana Vondenhoff



‘Eigen haard is goud waard’ is een bekend spreekwoord.  
De zorg voor huis en haard is al zo oud als de mensheid. 
Een van de natuurlijke behoeften van de mens is de zorg 
voor brood op de plank en andere eerste levensbehoeften. 
‘Huisje, boompje, beestje’ was voor die mens van toen geen 
romantische uitdrukking voor het leven van alledag, maar 
bittere noodzaak om in het levensonderhoud te voorzien.

Ontwikkeling van een dorp
De menselijke activiteiten daarvoor komen goed tot uit-
drukking in het ontstaan van de leefgemeenschappen en 
dorpen. Die ontstaan vooral eerst bij bronnen en beken, 
omdat water de eerste levensbehoefte is. Het huis wordt 
gebouwd, met daarachter een erf en een stuk grond  
waar vee gehouden wordt en groenten, graan en fruit  
verbouwd worden. Zo ontstaat lintbebouwing langs een 
beek met kleine en sinds de middeleeuwen steeds groter 
wordende boerderijen.
In Heerlen en omgeving is dat ook het geval. Kijk maar naar 
een van de oudste topografische kaarten van Heerlen, er is 
vooral bebouwing zichtbaar langs de beken. Achter de huizen 
had men meestal een grote huisweide met boomgaard van 
hoogstamfruitbomen, waar ook de koeien, geiten en schapen 
graasden. Op de kaart zijn die als groene gordels met 
boomgaarden en weiden achter de bebouwing goed te zien. 
Verderop lagen sinds de grote ontginningen van de middel-
eeuwen de akkers voor het graan of de gemeenschappelijke 
heidegebieden, waar overdag de herder met de schaapskudde 
te vinden was. In die tijd vind je in Heerlen nog heel wat 
vakwerkhuizen. De meest belangrijke huizen en boerderijen 
waren opgetrokken in mergelsteen (vooral Kunradersteen) 
en soms al baksteen.
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Door: Roelof Braad
Stadshistoricus bij Heerlens erfgoedcentrum Historisch Goud.

Foto’s: collecties Historisch Goud – Rijckheyt, Heerlen

VROEGER
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Boomgaarden
Fruitteelt op hoogstam was een nevenactiviteit van de boeren 
en dorpsbewoners. Het fruit was vooral voor eigen consump- 
tie. De bodemkundige factoren – grondsoort klei (löss), 
zandgrond of veen – waren van minder belang. Belangrijk was 
dat men in de eigen ‘tuin’ het fruit kon plukken. Algemeen 
had men appel-, peren- en kersenbomen in de boomgaard 
staan. Hier en daar had men meestal het dichtst bij huis of 
aan de rand van de boomgaard ook een perzikboom, wal-
notenstruik of tamme kastanje. Pruimenboomgaarden waren 
vooral in de omgeving van Schinveld te vinden, maar ook 
elders had men wel een of meerdere pruimenbomen bij het 
huis staan. In 1916 telde men in Zuid-Limburg 55 appelrassen, 
41 peren-, 20 kersen- en 19 pruimenrassen.

Na de pluk was er in de dorpen dan ook rijkelijk handfruit, 
tenminste als er geen slecht oogstjaar was doordat de  
bloesem in het voorjaar kapotvroor of extreme insectenvraat 
of een kurkdroge hete zomer voor een slechte oogst zorgde.

Gelukkig waren er enkele fruitsoorten – dat had men vroeg 
ontdekt – die goed gekoeld bewaard konden blijven, zoals 
de conference-peer en de goudrenet-appel. Na de oogst was 
er veelal werk aan de winkel om het fruit te schillen, van het 
klokhuis te ontdoen en boven de haard bij een temperatuur 
van 30-50 graden Celsius te drogen. Of om het te konfijten 
met suiker op alcohol, er jam van te maken, of van de appels 
en/of perenstroop te zieden. Een geliefd product in onze regio 
was zure kersen op brandewijn. Een groot deel van de fruit- 
oogst werd ingemaakt in ‘wekglazen’ voor latere consumptie. 
De ingemaakte fruitsoorten waren van belang om van het 
fruit ook laat na de oogst, tot in de hoge zomer, onze bekende 

Linkerpagina

boven – Welten is een typisch middeleeuws dorp met achter 
de huizen en hoeves grote weiden met hoogstamfruitbomen. 
Foto uit beginjaren 1960 voor de uitbreiding van deze stads-
wijk.   onder – Uitsnede uit de eerste topografische kaart van 
Heerlen en omgeving uit 1806.

Rechterpagina

boven – David Teniers’ “huisje van een koetsier”. ‘Huisje 
boompje beestje’ is al rijkelijk aanwezig in het middeleeuwse 
leven. Hier verbeeld in een 17de-eeuws schilderij van de 
Vlaming David Teniers de jonge.   onder – Een vrijdag ergens in 
oostelijk Zuid-Limburg (waarschijnlijk Hoensbroek) in 1930. 
De vlaaien werden op lange planken klaargezet om na het 
bakken van het brood de bakoven in te gaan.

Een oud recept van J.H. Knoop uit 1758 voor kersen  
en pruimen onder wijn
Leg de voorzigtig geplukte kerschen, mette den  
afgesneeden steel in eenen verglaasden pot. Dan 
maecke men goede witte wein heit ende giete diese 
so heyt over den kersschen, tot se daer onder bedolfen 
sein. Alsdan den wein kalt iste geworden, bedeckt 
men dese met eene duene bottem van geschmelte 
butter ende men bewaerdt den pot op eenen droegen 
plaetse, alwaer het des winters niet en friescht. Bie den 
gebruicke, tot den speisch toebereiding, nimmt men 
den butter van boven aef, ende nae den benodichden 
kerschen er uit de pot genoemen hebbende, schmelt 
men den butter ende giete dese weder oever den weyn. 
Welcke butter den kerschen voer den lugt ende dus 
voer den bederve bewaert. 
(N.B.: boter is te vervangen door margarine. Ook nu 
nog is deze bewaarmethode actueel!).

Grootmoeders recept voor Peren-Confituur
Benodigd: 1 kg rijpe peren – 600 gram suiker – kaneel 
of citroenschil.
Schil de peren, snijd ze in kleine schijfjes en verwijder 
de kernen. Leg ze in een kom met de suiker, zet ze 
gedurende één nacht op een koele plaats, totdat er een 
siroop gevormd is. Giet dit sap af in een kastrol (stoof-
pan) en laat het koken met een kaneelstokje of met 
een citroenschil. Voeg er dan de stukjes peer aan toe, 
laat ze gedurende een uur op een stil vuurtje stoven, 
terwijl men nu en dan met een houten lepel roert, om 
het aanbranden te voorkomen. Schep de confituur in 
de glazen, laat koud worden en sluit af.



De hond was een hulp op de boerderij. Hij moest vaak dienst 
doen voor de ‘hondekar’ als de boer zijn waar op de markt 
wilde gaan verkopen of de melkbussen van en naar de wei 
bracht. Sommige boeren hadden een karn- of botermolen met 
een rad waarin de hond moest rondlopen om deze aan te 
drijven. De hond moest zich voeden met het dagelijks afval 
uit de keuken en als hij geluk had mocht hij bij de koeien in 
de stal. Een apart hok voor hem was zeldzaam. Meestal had 
de trouwe viervoeter een afgedankte regenton of holle boom- 
stam als nachtverblijf. Dat zoiets tot de verveelding sprak, 
blijkt uit de benaming van de cilinderhoed die bij feestelijk-
heden werd gedragen. Die werd smalend de ‘hónkskow’ 
genoemd. Was er een belangrijk feestje in aantocht dan werd 
al gauw gezegd ‘da kries-te nog ins de hónkskow óp’.
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Bronnen: B. Locht, Kleine landschapselementen in Limburg nader bekeken 

(Roermond 1989); L. Noordegraaf, (red.), Agrarische geschiedenis van Nederland 

(’s-Gravenhage 1986); W.J. Vromen, Ernst en humor in het Limburgse boeren-

leven (Maastricht 1948); H.W.A. Lemmerling, Oet vreuger jaore: volksleven en 

volkscultuur in en om het mergelland (Oirsbeek 1978-1982).

Limburgse vlaaien in de bakhuisjes achter de boerderij te 
kunnen bakken. Vooral op hoogtijdagen zoals de najaars-
kermis waren vlaaien een belangrijk onderdeel van de feest- 
maaltijd. Heerlenaar Mathieu Kessels beschrijft in 1922 een 
19de-eeuwse feestelijke maaltijd voor de hele familie aan 
een feestelijk met bloemen versierde dis op kermismaandag 
bij een voorname Heerlense boer. Na een voluptueus tien-
gangendiner en een kleine pauze, waarin de heren stevig 
sigaren rookten, kwamen voor bij de koffie naast enkele 
taarten en een ‘pletske’ wel tien soorten vlaai op tafel.
 
Huisdieren 
Katten en honden komen al sinds mensenheugenis als  
huisdier voor. De oudste vondst van een huiskat werd gedaan 
in een prehistorisch graf op Cyprus van circa 9500 jaar 
geleden. De Romeinen hielden katten om hun bezittingen te 
beschermen. Ook in het oude Coriovallum moeten katten 
als huisdier in de woonhuizen aanwezig geweest zijn.  
Over de honden als huisdieren zijn nog oudere gegevens 
bekend. Sommige wetenschappers beweren dat de hond al 
tot zo’n 100.000 jaar geleden in de huishoudens voorkwam. 
De geliefde viervoeters komen dan ook in heel wat oude 
geschriften voor. Bijvoorbeeld al in het tweede boek van het 
oude testament in de bijbel. In het nieuwe testament wordt 
het heel duidelijk: “de honden onder de tafel eten toch de 
kruimels op die de kinderen laten vallen?”. Eigen Limburgse 
uitdrukkingen komen voort uit het gebruik dat op elk erf bij 
elke boerderij van betekenis wel een waakhond of jachthond 
te vinden was. Bijvoorbeeld: “‘ne sjlauwe hónk sjuddelt zich 
d’r reëge aaf!” (een slimme hond schudt de regen van zijn 
lijf – het is verstandig en in menig opzicht bevorderlijk voor 
de gezondheid om minder prettige zaken ‘van zich af te 
schudden’). Ook katten kwamen al voor in dergelijke oude 
gezegdes: “Mónkelende katte hoale zich ’t vleesj oet d’r pot” 
(vleiende katten halen het vlees uit de pot – wacht u voor 
mensen die overdreven vriendelijk zijn).

links – Op de markt in Heerlen kwamen boeren en tuinders 
nog tot in de jaren 1920 met hun hondenkarren om hun 
koopwaar te slijten. De foto is uit ca. 1900.   midden links – Een 
boomgaard langs de Geleenbeek, gezien door de ogen van de 
Heerlense fotograaf Hub. Leufkens, ca. 1930.   midden rechts – 

Ook de molenaar van de Weltermolen had een hondenkar 
voor de vervoer van graan- en meelzakken.   onder rechts – 

Een van de belangrijke diensten van de boerderijhond was 
het aandrijven van de boterkarn.
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Vijftig jaar zijn Toos en Piet Bosch dit jaar getrouwd. “Wij delen 
lief en leed met elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat wij alles 
samen doen. We hebben allebei onze hobby’s en clubjes en 
genieten daardoor van een rijk gevuld leven. Schilderen, 
toeren op de Solex, kaarten, kienen en lekker ‘bebbelen’ in 
het Corneliushuis, het Mijnmuseum: elke dag van de week is 
er wel iets leuks te doen.”

Toos’ passie is schilderen. En ze is er goed in ook. Wie niet 
beter weet, zou kunnen denken dat in de antieke lijsten  
aan de muren van het appartement van Toos en Piet oud-
Hollandse meesters pronken. Toos: “Ik heb mijn eerste 
doek, verf en penselen dertig jaar geleden gekocht toen de  
kinderen net het huis uit waren. Alles was mooi opgeknapt en 
daar zat ik dan, met tijd over. Ik vond het meteen heerlijk 
om te schilderen. Om technisch beter te worden, ben ik lid 
geworden van een schildersclub in Brunssum. Zo heb ik in 
de loop der jaren mijn eigen stijl gevonden en verbeterd. 
Totdat er meer georganiseerd werd in ons eigen buurtcentrum 
De Laurier. Op een dag wilde ik mij daar inschrijven voor 
line-dancing, maar ik kwam thuis als begeleidster van de 
nieuwe schildersclub. Dat vonden ze veel meer iets voor mij. 
En gelijk hadden ze. Ik geniet nu elke week van mijn eigen 
‘schildersclubje’. Elke dinsdagmiddag help ik vijftien amateur- 
schilders met hun werk. De een werkt abstract, de ander 
expressief: ieder heeft zijn stijl. Zelf schilder ik zo realistisch 
mogelijk met olieverf. Soms waag ik mij aan een portret, 
maar het liefst schilder ik oer-Hollandse tafereeltjes die ik 
dan mooi inlijst. Het vinden van die lijsten is een hobby 
apart. Hiervoor struinen we op zondagochtend Belgische 
markten af; altijd weer een hele belevenis.”
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“Met zes vrienden gaan we eens per 

jaar nog een hele week op vakantie. 

Allemaal op de Solex. Lekker snorren 

langs de zee. Niets is mooier dan dat!”
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Op de solex
Piet is minder van de kunst, meer van geschiedenis. Samen 
met enkele oud-koempels houdt hij in het Mijnmuseum het 
erfgoed van onze regio levendig. Hij geeft rondleidingen en 
verzorgt ook lessen over de mijntijd op basisscholen. 

Daarnaast is hij de trotse bezitter van twee ouderwetse 
snorfietsen uit 1961. Zeg maar de héél vroege voorlopers 
van de E-bike. Hij vertelt: “Mijn dochter vroeg zeven jaar 
geleden wat ik wilde hebben voor mijn verjaardag. ‘Doe maar 
een Solex’, zei ik voor de gein. En warempel: via internet had 
ze er een opgespoord en voor mij gekocht. Ik ben meteen 
lekker gaan sleutelen. Om aan kennis en onderdelen te 
komen, ben ik lid geworden van een Solexclub. Allemaal zijn 
we even verknocht aan onze oldtimer fietsen. In de zomer 
gaan we er regelmatig op uit voor een toertocht door Midden- 
en Belgisch-Limburg. Met vossenstaartje aan het stuur en 
een potje op de kop. Dan zijn we de hele dag op pad en 
stoppen we alleen voor een kopje koffie, een lekkere lunch 
en een pilsje aan het einde van de route. Met zes vrienden 
gaan we eens per jaar nog een hele week op vakantie. 
Allemaal op de Solex. Lekker snorren langs de zee. Niets is 
mooier dan dat!”

NAAM 
Toos en Piet Bosch

VERWANTSCHAP 

Getrouwd

WAAR 

Heerlerheide

HOBBY 
Schilderen (Toos), Solexclub (Piet)

Het mooie van een hobby is dat je 

even los komt van het leven van 

alledag en eventuele zorgen over 

het huisje, boompje of beestje kunt 

vergeten. Om daarna weer lekker 

ontspannen thuis te komen.



Ee gans aod gezegde mit alle drei verklingwöädjes um ’t 
nog get gemuutliger te make. As dat gezegde van noe zow 
zieë, dan zow ’t waarsjienlik heesje: Hüske Uiteke Bieëske 
(Bei de lüj an ’t water, d’r auto vervange durch bootje). Ze 
sjtónt vuur knus, intiem en vertrouwd, geregeld leëve, alles óp 
ziene tied en óp zieng plaatsj, hei is de besjermde gezapige, 
rustige famielie-umgeëving. ’t Hoof neet groeëts en pompeus, 
kling en geweun is genog um tevreie te zieë en dich heem 
te veule.

Soms weëd doa get neerbeugend uëver gedoa. Naief, dörps, 
truttig, suffig, neet van dizze tied en kling-burgerlik, weëd 
dan gezag. 
Mè de progressievelinge vergisse zich, ’t is de geborgeheed 
en ’t aafgesjermd zieë van de boetewelt dat de lüj aasjprik. 
Die roots wille ze wal verdedige…. ’t Sjient zelfs deks vuur 
te kómme dat zjwervers hön sjloapplaatsj urges boete 
besjouwe as ‘die va mich’, dat ege pleksjke ónger de bruk of 
woeë danóch, weëd kreftig as ‘egendom’ verdedigd. Jieëker 
miensj zie heem….
 
Dat wil neet zage dat vier neet oapesjtónt vuur ’t gebure in 
de welt. Vier beseffe hieël good dat urges angesj óch broeëd 
gebakke weëd. Vier ervare reze en kinnes numme van anger 
culture en gebroeke as verrieking, mè ’n heemet has-te 
mar… ing! Truuk in ’os ege nes, zint v’r hoesmusje….
De nostalgie drüpt aaf van jieëker miensj, óch al is d’r tied 
va vreuger neet ummer plezerig geweë. Good ónger wöäd 
gebrach in ’t leedje uëver ’t dörp van vreuger: ‘het tuinpad 
van mijn vader.’

In dizze tied woeë-in de centraliste in Brussel ieferig bezig 
zint an éé Europa, sjient in alle leng juus ing beweëging an de 
gang te zieë um ’t egene en plaatsjelike extra te besjerme. 
Ege cultuur en ege taal weëd wie langer wie mieë as belang- 
riek ervare. 

Dudelik is dat de ’veringelsjing’ groeëte invloed hat óp de 
tale in Europa. En al die Ingelsje krete bei de electronisje 
apparatuur mak ’t alling nog mar erger. In teëgesjtelling tot 
wat deks gerope weëd, sjtónt in vöäl sjtrieëke in Europa de 
plaatsjelike tale wer in de belangsjtelling. De taal van de mam 
lik danóch vlak bei ’t heemgeveul.

Ee tiepies vuurbild is hei bei ós en in ’t biezónger i Heële.  
’t Heëlesj woar zoeëget gans voetgevaagd in d’r tied van de 
koele. Mieë dan 25 anger tale en dialekte uëverheersde de 
taal van ós mam durch al die lüj die hei in de mijne koame 
wirke, neet alling oet ’t boeteland, mè óch oet anger dele va 
Nederland mit hön ege sjtrieëktale.
In deë tied van monocultuur woar ’t zoeë dat de hoeëg 
baantjes óp de mijnbedrieve in heng woare van ingenieurs 
oet Delft. Logiesj dat die lüj Hollendsj sjproke, mè dat houw 
tot gevolg dat vöäl Limburgers probeerde óch Hollendsj te 
sjpreëke um… óch ‘hoeëgeróp’ te kómme.
Doa-oet is ’t zoeëgenumde koelhollendsj óntsjtange. ’t Woeëd 
zoeë massaal gesjproake dat dit fenomeen in ee book is 
besjrieëve durch professor Leonie Cornips en betiteld as 
Heerlens Ander Nederlands (HAN). Bekind óch nog ónger 
anger name: miesjmasj en hollendsj mit knoebele. ’t Woar 
ing mengeling van Heëlesj/Anger dialekte/Hollendsj en nóg 
inne ekstra demper óp ’t ege Heëlesj….

Boete Zuid-Limburg woare d’r nog anger sjtrieëke woeë mono- 
cultuur alles bepalend woar: o.a. rónk Tilburg (wolindustrie) 
en de van Heeken textielbaronne in Twente. Mè wie ee 
einde koam an die wirkgeleëgenhede, woare de gevolge 
nurges zoeë heftig en zoeë groeët wie hei in Limburg en 
óch nurges in ós land woar de taalverendering zoeë enorm 
as in Heële in d’r koeltied. ’t Is ee wónder dat de Heëlesje 
taal wer is ópgeveerd noa de mijnsjleting. Truuk noa de 
roots, truuk noa de taal van de mam….

Durch dat alles houw Heële – en bei sommige lüj óch noe 
nog – d’r sjtempel van ’Hollendsje sjtad’. Begriepelik, wie 
me vuur joare truuk daag in daag oet ’t HAN kós hure durch 
gans Heële. Ofsjoeën ’t Heëlesj sjtrieëktheater en Veldeke 
hant beigedrage, zint ’t de lüj zelf die zörge dat de taal van 
de mam wer breed weëd gesjproake.
Bei de introductie van ’t Woadbook vuur Heële en umsjtrieëke 
in 2000 woar dat ’Hollendsj’ nog zoeë deep gewotteld bei 
diverse perslüj, dat me mit diverse interviewers durch Heële 
leep um te controlere of hei wal dialek gesjproake woeëd….

De taal van heem is óch in Heële ingebakke in ’t Hüske Bumke 
Bieëske van de lüj. Óch hei krege ze ’t van de mam mit d’r 
papleëpel in…. 

Ger Prickaerts Heëlesj

Ee digitaal klöksjke

tikt neet richtig,

dat va heem waal.

DE TAAL

VAN DE MAM

De taal van de mam wordt geschreven in onze moedertaal: 
het dialect. We spreken over ’taal’ omdat het Limburgs een 
echte en erkende taal is, die in niets onderdoet voor het 
Nederlands. Ten opzichte van onze standaardtaal – het 
Nederlands – is het Limburgs een dialect, zoals het Nederlands 
een dialect is in relatie tot het handels-en diplomatiek Engels.
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DIERENVRIEND



Als ik bij de familie Geel in Brunssum aanbel, valt als eerste 
de tekst ‘Home Sweet Home’ op. Groot voor het raam en 
omgeven door hartjes. Dan zie ik het naambordje: Henrie, 
Anja, Rick, Anisa, Emilie. Eenmaal over de drempel groeit 
dit rijtje gestaag verder dankzij vijf katten en één hond. 
Meteen ook een flinke, want ‘Beertje’ is amper 10 maanden 
oud, maar al een echte beer! “In deze gezellige drukte zijn 
wij zó waanzinnig happy.” 

Moeder en bezige bij Anja heeft een glimlach van oor tot oor 
als ze de vijf katten even tevoorschijn tovert voor een kennis-
making. Dat is niet zo lastig, want het spinnende vijftal komt 
niet buiten. Anja: “Bravata en Bratz zijn de oudjes. Ozzy 
hebben wij van het asiel. Hij is vroeger mishandeld en heeft 
daardoor extra zorg nodig. Zappa is onze ‘slijmjurk’; dol op 
aandacht. En de kleine Ziva is ons prinsesje, een deugniet. 
Beertje maakt de beestenboel compleet. Ik heb altijd van 
een Berner Sennen gedroomd. Ons gezin was dan ook hele-
maal af toen ik hem voor mijn verjaardag kreeg. Veel men-
sen zouden gillend wegrennen van zo’n drukke boel. Ik niet. 
Hoe drukker hoe beter.”

Karma
“Mijn kinderen zijn mijn levensader: de basis van alles. De 
Egge, waar ik geboren ben en nu weer zo gelukkig ben, is 
mijn thuis. Toen ik na vele jaren terugkwam in de wijk heb ik 
hier mijn man ontmoet. Hij was bij de buren maar belandde 
al snel in mijn tuin om een kopje koffie te drinken en daarna 
nooit meer weg te gaan. We zijn zo’n goede match samen, 
dat we alles aan kunnen. Natuurlijk zijn er soms zorgen. Maar 
dat hoeft niet per definitie negatief te zijn. Liefde betekent 
ook voor elkaar zorgen en elkaar een veilige haven bieden. 
Dat geldt wat mij betreft zowel voor mensen als voor dieren. 
Ik geloof in karma; wat je geeft krijg je terug. Ik geef graag, 
maar ontvang ook heel veel positiviteit en vrolijkheid van 
mijn gezin, familie, vrienden én van mijn huisdieren. Meer 
heeft een mens toch niet nodig?”
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Terug naar de basis
Wij delen met ons gezin dezelfde hobby. Een aparte hobby, 
al zeg ik het zelf, want we maken deel uit van een inter- 
nationale Vikingengroep die een paar weekjes per jaar 
ergens in Europa als de oude Noormannen leeft. Dit voorjaar 
gaat het evenement samen met een middeleeuwse markt in 
Bad Bentheim in Duitsland. Bij die markt bouwen we zo 
waarheidsgetrouw mogelijk een Vikingendorp na, waarin  
we helemaal naar de basis terugkeren. Met als enige luxe 
stromend koud water. Geweldig is dat. Zonder voorzieningen 
zoals stroom en een supermarkt om de hoek ben je veel 
meer op elkaar aangewezen. Onze Vikingvrienden zijn dan ook 
even belangrijk voor ons als familie. Eenmaal thuis hebben 
we meestal een paar dagen nodig om te acclimatiseren. De 
beestenboel zet ons dan weer met beide benen in het hier en 
nu. Ons leven is in balans. En dat voelt gewoon erg goed.”

NAAM 
Anja en Henrie Geel

VERWANTSCHAP 

Getrouwd

WAAR 

De Egge

HOBBY 
Vikingen

De vrolijke energie en liefde van de 

kinderen vormt de basis van dit huis 

vol beestjes. Alleen het boompje 

ontbreekt, tenzij je het gezin als 

‘levensboom’ ziet. 



GEZONDHEID

In 2003 verruilde Philo van Laar Hoensbroek voor de Heerler- 
baan. Zonder dat zij het wist, keerde zij terug naar haar roots; 
de plek waar haar opa is geboren en opgegroeid. “Zo heb ik 
de verhuizing ook ervaren: ik kwam thuis! Dat gevoel is nog 
sterker sinds ik op de tiende verdieping van de Karmelflat 
woon. Elke dag voelt hier als een cadeautje.”

“Vroeger had ik een sterke drang om op vakantie te gaan. 
Een paar keer per jaar stonden de koffers klaar, al was het 
voor een weekendje naar een andere stad. Of ik boekte 
spontaan een reis waarvoor ik de volgende dag al in het 
vliegtuig zat. Ik moest weg, nieuwe ervaringen opdoen en 
energie bijtanken. Sinds ik in mijn flat woon, is die behoefte 
helemaal weg. Voor het eerst in mijn leven heb ik het gevoel 
dat ik ‘echt’ thuis ben gekomen, niet alleen in een fijne 
omgeving maar vooral bij mezelf. Zelfs mijn beide zoons, 
die hier nooit hebben gewoond, ervaren mijn flat als thuis. 
Dat vind ik een compliment. Ik kan hier volledig mezelf zijn 
en mijn vrije tijd invullen zoals ik dat zelf wil.

Aanvaarden
“Vier dagen van de week zijn vrij, door drie dagen staat een 
dikke streep. Dat zijn de dagen waarop ik naar het zieken-
huis moet voor dialyse. Jaren heb ik erover gedaan om deze 
intensieve behandeling een plek te geven in mijn leven. In 
eerste instantie dacht ik dat ik gewoon op de oude voet door 
kon. De dialyse deed ik er wel even bij. Maar de werkelijkheid 
is anders. Ik heb mijn ziekte nu geaccepteerd en heb aan-
vaard dat ik minder spontaan kan leven. Met die aanvaarding 
verandert je perspectief: je kijkt niet meer naar wat niet kan 
maar naar wat wel kan. En dat is nog heel veel.”
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Waardevol
“Mijn wekelijkse zwemuurtje en gymnastiekclubje zijn onmis-
baar en ik vind het belangrijk om er regelmatig op uit te gaan. 
Kerkrade is mijn favoriete winkelstad. Ik heb daar vroeger 
bij het ministerie van Defensie gewerkt en in elke pauze 
wandelde ik door het centrum. Door de jaren heen krijg je 
zo een vaste route. Die voelt nog steeds heel vertrouwd.  
Ik ben ook lid geworden van een patiëntenvereniging. Vroeger 
moest ik daar niets van hebben, maar de steun die je van 
medepatiënten krijgt is heel waardevol. Je maakt allemaal 
hetzelfde mee en dat levert ook praktische tips op. Zo heb 
ik van een medepatiënt geleerd dat ik bij een diner best 
nog kan genieten van de wijn. Alleen zit mijn wijn dan niet 
in een wijnglas maar in een borrelglaasje.”

Huisje, boompje, beestje
“Op de tiende verdieping van de Karmelflat zijn alle puzzel-
stukjes van mijn leven in één mooie puzzel geschoven. Het 
klopt gewoon. Het uitzicht vanuit mijn flat ervaar ik elke 
ochtend opnieuw als een cadeautje. Je weet nooit wat je 
aantreft omdat de lucht, de bomen en de vogels altijd anders 
zijn. Geluk zit in die kleine dingen. Daarom begin ik elke dag 
met een groet: Dag dag, nieuwe dag.”

NAAM 
Philo van Laar

WAAR 

Heerlerbaan

HOBBY 
Zwemmen en gymnastiek

Écht geluk zit in kleine dingen: een 

gezellig etentje, een dagje uit, thuis-

komen en dan genieten van het 

mooie uitzicht dat elke dag anders is.



KONINGSHUIS
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Lucy Varkevisser is 86 jaar oud. Of beter gezegd: zij is 86 jaar 
jong! Want de vrolijk lachende dame voelt zich allesbehalve 
oud. “Soms denk ik er wel eens over om kleiner te gaan 
wonen, maar ja, ik ben in dit huis zo op mijn plek. En als ik 
in een flat kom, moet ik niet alleen mijn zonnige tuin maar 
ook mijn fijne buren missen. Nee, dan blijf ik toch liever 
thuis waar alles zo is zoals ik het graag heb.”

Lucy vertelt voluit over haar leven. Over haar eerste baan  
in de jaren ’50 ‘tussen alleen maar oude mannetjes’ bij het 
ABP in Den Haag. Over de kennismaking met haar man.  
En over het belangrijke jaar 1970, toen het gezin Varkevisser 
met twee opgroeiende zoons als eerste in de nieuwbouw in 
Heerlerbaan trok. “De verhuizing vanuit Den Haag naar 
Heerlen was natuurlijk ingrijpend. Maar al onze nieuwe buren 
zaten in hetzelfde schuitje. De een kwam uit Friesland, de 
ander uit Drenthe, Amsterdam, Zeeland, vanuit alle wind-
streken kwamen gezinnen naar de Heerlerbaan. Wij voelden 
ons hier meteen thuis. En nog steeds: de jongens wonen 
allebei met hun gezin in het noorden. Ik zou dus ook weer 
terug kunnen keren naar Den Haag. Maar wat moet ik daar? 
Hier wonen mijn vrienden. En ik heb zo veel lieve mensen in 
mijn omgeving. Soms voel ik mij op handen gedragen, zó 
goed wordt er voor mij gezorgd. Maar ik word niet betutteld! 
Dat zou ik ook niet kunnen verdragen.”

Koning
“Ik leef mijn eigen leven. Ik lees veel en volg vooral alle 
nieuwtjes van ons koningshuis op de voet. Al die verhalen 
vind ik prachtig, ook omdat mijn familie oude banden heeft 
met de koninklijke familie: een oudoom heeft Juliana 
gedoopt en een achternicht was haar gouvernante. Helemaal 
prima vind ik het dat we nu een koning hebben, met een 
mooie sterke vrouw en een leuk gezin. Verder kijk ik graag 
tv en geniet ik iedere dag van klassieke muziek. Als het niet 
te warm is zit ik graag even in het zonnetje. Ik puzzel, liefst  
cryptogrammen, want die houden je brein actief. Ik doe mijn 
eigen boodschappen, ik kook nog iedere dag. En ook het 
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NAAM 
Lucy Varkevisser

WAAR 

Heerlerbaan

HOBBY 
Koningshuis, tv, klassieke muziek en puzzelen

“Aan elk stukje huis en tuin kleeft wel 

een herinnering: goede gesprekken 

aan de eettafel, de eerste voorjaars-

zon, kinderen die opgroeien en  

uitvliegen…..”

huishouden doe ik zelf. De ene dag krijgt de slaapkamer 
een beurt de andere dag de badkamer, de keuken en de 
woonkamer. Niet dat ik nu zo graag poets, mijn andere  
hobby’s vind ik veel leuker. Maar ik houd van netjes en het 
huishouden houdt me in beweging. Sinds kort krijg ik een 
handje hulp van een nichtje. Maar het liefst doe ik toch 
graag alles zelf.”

Vrolijk
“86 is natuurlijk een hele leeftijd. Hoe ik zo fit en actief blijf? 
Geen idee. Voor mij speelt leeftijd geen rol, omdat er nog zo 
veel leuke dingen gebeuren in mijn leven. Met mijn kinderen, 
kleinkinderen en vriendinnen lach ik nog heel wat af. Humor 
is belangrijk voor mij. Niets geeft zo veel positieve energie 
dan een lach!”



Tuinslang 
Spetter, pieter, pater, lekker in 
het water,  
Blokker, € 18,49 

Bloemenstripper/stengelknipper 
Dat is handig! Westlands 
Bloemenhuis Brunssum/
Heerlerheide, vanaf € 4,99  

Vogelhuisje
Voor de echte huismus, 
Blokker, € 4,99 

Juwelenboom 
Voor een mooi versierd boompje, 
Blokker, € 3,99

Elektronisch boekje met dieren-
geluiden            
Beestjesgeluiden oefenen met 
de kleintjes, 
Hema, € 7,25

Poppenhuis met interieursetjes
Huisje-boompje-beestje in  
miniatuurvorm,  
Hema, vanaf € 6,                                   

Pot met plant 
Een boompje voor in huis, 
Westlands Bloemenhuis 
Brunssum/Heerlerheide, € 18,00 


