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 Beschuit met muisjes, dat  

heb ik de laatste tijd veel gegeten. 

In maart ben ik namelijk bevallen 

van een prachtige dochter. De 

geboorte voelde voor mijzelf als een 

wedergeboorte. De levenslust en 

volharding die gepaard gaan met 

een kind, of liever gezegd ónze  

kleine is aandoenlijk (en soms een 

beetje vermoeiend    ). Ik heb altijd 

gedacht dat een baby constant  

aandacht wilde en heel afhankelijk 

was. Mooi niet dus! Een sterk eigen 

willetje (dat ze natuurlijk niet van 

een vreemde heeft) zorgt voor 

to tale onafhankelijkheid. Totdat het 

aankomt op dagelijkse verzorging  

en pijn. Bij ziekte en snotterbuien 

wil ze het liefst de hele dag op de 

arm zitten en haar neusje aan je  

trui afvegen. Ze kent geen enkele 

genade of empathie voor het feit dat 

jouw arm zowat uit de kom raakt. 

Blijven optillen is het devies en 

anders... merk je het wel!    

Maar ik moet eerlijk toegeven, dat 

mijn peperkoekenhart altijd weer 

smelt! Want ze heeft zo’n goede  

zin, lacht zo lief, is te schattig en 

kan zelfs nog dolgelukkig worden 

van een fruithapje. Hoe heerlijk is 

dat (was iedereen maar zo gemak

kelijk    ). Ik ben in ieder geval  

verkocht en zal u een geheimpje 

verklappen: de tweede is op komst!  

 Nog even in de geboorte

sfeer... Kunt u zich nog de geboorte 

van Weller herinneren? Sommige 

moesten even wennen aan de naam, 

anderen vonden het meteen goed 

klinken. Weller: nieuw en fris, 

gemakkelijk uit te spreken, persoon

lijk én actief. Een naam die niet 

alleen belooft, maar ook doet. 10 

jaar geleden kwamen wij bij u aan 

de deur met beschuit en muisjes. 

Dat persoonlijke bezoek gaan we  

dit jaar weer doen. Op 20 maart  

zullen wij even langsgaan bij al onze 

klanten. Natuurlijk met een ander 

presentje, het beschuitje mag u  

met iemand anders eten    ). We  

verheugen ons er in ieder al op om 

u (weer) persoonlijk te ontmoeten! 

 En om het allemaal nog fees

telijker te maken, hebben we voor u 

ook een mooie kalender bij het maga 

zine gevoegd. We zijn benieuwd wat 

u ervan vindt. Voor het jubileumjaar 

gebruiken we een speciaal logo. Kijk 

maar eens of u het kunt ontdekken!

Veel leesplezier en tot snel!

Krista Wauben

Krista’s 
column

Er is er een jarig, 
hoera, hoera. Dat kun je 

wel zien, dat zijn wij….!

10 jaar
Weller bestaat op 
1 januari 2014            

namelijk
en dat laten we niet 

ongemerkt voorbijgaan. 
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Hoe gewoon is het als je 60 jaar 
lekker naast elkaar woont. En samen 
met je buren als beste vrienden het 

leven leeft en ouder wordt.

Al 60 jaar 
naast elkaar 

wonen

Tonnie Schröder (rechts) in de woning van Doortje en Guido Schutte (links)
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 Het is 15 september 1953 als 

Tonnie en Johan Jacob Schröder de 

sleutel krijgen van hun bovenwoning 

in Schuttersveld. Diezelfde week 

nog maakt het jonge echtpaar ken

nis met Doortje en Guido Schutte, 

die in de bovenwoning naast hen 

wonen. Meer dan 60 jaar delen  

de buren lief en leed met elkaar. 

“We hebben elkaar gesteund in de 

diepste dalen die bij het leven 

horen. Maar we hebben ook de 

mooiste hoogtepunten samen 

gevierd.” 

 Tonnie kan zich de eerste  

kennismaking nog goed herinneren. 

“Er was meteen een klik. Niet alleen 

met onze directe buren, de familie 

Schutte, maar ook met de andere 

buren. We hebben heel wat verjaar

dagen samen gevierd, heel veel 

nieuwe jaren samen ingeluid en 

ongelofelijk veel gezellige zomer

avonden in de tuin doorgebracht. 

We stonden en staan nog steeds 

hetzelfde in het leven. We hebben 

nooit de deur plat gelopen bij elkaar, 

maar als het nodig was hadden we 

aan een half woord genoeg.”

 BuurZONEN

 “Begin jaren ‘60 speelden wij 

even met de gedachte om te verhui

zen. De goede band met onze buren 

was de reden dat we die stap nooit 

gezet hebben. Plus natuurlijk het feit 

dat je vanuit Schuttersveld zo in het 

bos of op de heide zit voor een 

mooie wandeling. En we hebben  

wat afgewandeld, ook met de twee 

zoons van de familie Schutte. Daar 

heb ik nog steeds een fijn contact 

mee, ook al hebben zij intussen hun 

eigen gezin en wonen zij al lang niet 

meer in Brunssum. Geen verjaardag 

slaan zij over en ook op nieuwjaars

dag komen ze nog even langs om 

mij persoonlijk de beste wensen te 

komen brengen.”

 ScHuTTErSHuuSKE

 “Vaak wandelden we naar het 

Schuttershuuske waar ik geboren 

ben en de eerste jaren van mijn 

leven heb gewoond. Daar heb ik fan

tastische herinneringen aan. Mijn 

ouders zijn op een gegeven moment 

naar Schuttersveld verhuisd. Mijn 

zus woont hier nu nog steeds in het 

ouderlijk huis. Mijn familie is gewoon 

vervlochten met deze wijk. Dat geldt 

ook voor mij. Tien jaar geleden is 

mijn man overleden. Ik heb toen 

zoveel steun van Doortje en Guido 

gehad. Dit jaar hebben zij een zwaar 

jaar. Doortje revalideert nu in 

Schuttershof na een heupoperatie. 

Ik kreeg helemaal de zenuwen toen 

ik hoorde dat ze gevallen was. We 

zijn allemaal in de 80 en dan mag 

niet meer veel gebeuren. Maar ze 

herstelt goed. En dan wil je er als 

goede buur gewoon ook voor hen 

zijn.”

“Door de jaren 
heen maak je als 
buren zo veel mee 
met elkaar. Dat 
schept een hechte 
band. We delen 
lief en leed met 
elkaar en soms als 
je snel iets nodig 
hebt ook gewoon 
een kopje suiker. 
De deur staat altijd 
open. Niets is te 
veel voor onze 
buren en dat al 60 
jaar! Gewoon, 
omdat we graag in 
deze wijk wonen. 
En dat is ook dank
zij onze buren.”

Doortje en Guido 
Schutte
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 Als u uw huur niet via automa

tische incasso betaalt, dan ontvangt 

u elke maand een acceptgirokaart 

van ons waarmee u de huur kunt 

betalen. Veel klanten maken de nota 

vervolgens over via internetban

kieren. Dat kan handiger. Door te 

kiezen voor de digitale acceptgiro 

ontvangt u uw maandelijkse factuur 

voortaan via FinBOX: dat is uw per

soonlijke financiële brievenbus in de 

omgeving waarin u internetbankiert. 

u controleert de rekening en drukt 

op betalen. Klaar!

 Als u voor een digitale nota 

kiest, ontvangt u deze acceptgiro in 

het vervolg via de website van uw 

digitale 
acceptgiro

Nieuw: 
de

Let op!
U wilt uw rekeningen het liefst zo snel en 

gemakkelijk mogelijk betalen. 
Het allermakkelijkst is natuurlijk de 

automatische incasso. Maar geeft u toch 
liever de voorkeur aan betalen via een 

acceptgiro, kies dan voor de nieuwe digitale 
factuur via uw digitale inbox. 

Met één muisklik is uw huur betaald!

Woont u in Brunssum 
of Schinveld? 

Dan verandert per 1 januari 2014 
uw leverancier van het onder-
houd aan uw verwarmings-
installatie. 

Even de informatie voor u op 
een rijtje: 

Heeft u een storing aan uw 
CV-installatie?
Bel tot en met 31 december 2013 
met Volta Limburg: 0900 - 1405

Vanaf 1 januari 2014 belt u met 
Feenstra: 088 - 84 55 000



 

digitale 
acceptgiro

1

2

3bank. Hiervoor moet u wel persoon

lijk in de omgeving waarin u inter

netbankiert een ‘financiële inbox’, 

oftewel FinBOX, openen. Dat kan 

meteen. Nadat u bent ingelogd bij 

uw bank kiest u voor FinBOX en in 

de lijst van aangemelde bedrijven 

selecteert u Weller: u ontvangt dan 

geen papieren acceptgiro’s meer 

van ons, maar krijgt uw nota voort

aan digitaal in uw FinBOX. Lekker 

makkelijk!

 ALLE VOOrDELEN OP EEN rIJ!

 Deelname aan FinBOX is  

gratis. Het is bovendien veilig en 

overzichtelijk: u heeft 24 uur per 

dag toegang tot uw digitale brieven

bus en heeft dus ook op elk moment 

van de dag overzicht van al uw 

betalingen. Maar er zijn meer voor

delen om over te stappen op de 

digitale acceptgiro: 

•	 U	hoeft	geen	codes	of	

 rekeningnummers meer over  

 te typen, de digitale accept

 giro is namelijk al helemaal  

 ingevuld.

•	 U	kunt	uw	nota’s	niet	meer		

 kwijtraken. Zo lang hij niet  

 betaald is, blijft de factuur  

 namelijk zichtbaar in FinBOX.  

 Eenmaal betaald, krijgt hij  

 automatisch een plekje in uw  

 digitale archief.

•	 U	heeft	altijd	overzicht	van	al		

 uw nota’s en betalingen.

•	 U	betaalt	uw	nota’s	veilig	in		

 uw eigen vertrouwde internet 

 bankomgeving. 

•	 U	bankiert	zonder	papier	en		

 dus een heel stuk milieu

 vriendelijker!

•	 U	bent	voorbereid	op	een		

 belangrijke financiële veran 

 dering, want de papieren  

 acceptgiro’s verdwijnen 

 binnen nu en 2018!

 VEILIG, SNEL EN MAKKELIJK

 Wij vinden deze voordelen de 

moeite waard om mee te doen met 

FinBOX. Na de automatische incasso 

is het de veiligste, snelste en mak

kelijkste manier om rekeningen te 

betalen. En met het oog op de toe

komst, een klantvriendelijke en duur

zame mogelijkheid om toch via een 

digitale acceptgiro te blijven betalen. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact 

op met ons Klant contact centrum 

via 045  404 86 00.

Wilt u uw huur
nota’s voortaan 
digitaal? 
Dat kan in 3 
gemakkelijke 
stappen!

Kijk eerst na of u 

een rekening heeft 

bij de ABN/AMrO, 

ING of rABObank, 

want in Nederland 

doen voorlopig 

alleen deze 3 ban

ken mee aan deze 

nieuwe financiële 

dienstverlening.

Log in op uw eigen 

internetbankier

omgeving en selec

teer FinBOX.

Selecteer Weller in 

het overzicht van 

aangemelde bedrij

ven! En klaar is 

Kees! u ontvangt 

en betaalt uw huur 

voortaan via de 

digitale brievenbus 

van uw bank!

.

.

.
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Heerlen is een bijzon-
dere stadswandeling 

rijker. Langs 5 pleintjes 
met kunst op de muren. 
Steeds meer jongeren 
vinden Heerlen hier-
door ‘the place to be’: 
ze komen hier naartoe 

of blijven gewoon lekker 
in Heerlen wonen en 
geven de stad zo een 

toekomst.

5 mooie    
     pleintjes

Heerlen mijn 
stad

collin van der Sluijs’ mural voor de Morenhoek

Ode aan de vrouw bij het
Mgr. Savelbergklooster
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 Iedereen kent in Heerlen het 

Pancratiusplein, de Bongerd en de 

Promenades. Maar kent u ook de  

5 pleintjes in de Heerlense binnen

stad? De Morenhoek, de tuin van 

het Savelbergklooster, het 

Schelmenhofje, Wilhelminaplein en 

het pleintje voor het Betahuis. Deze 

bijzondere plekken hebben sinds 

deze zomer een muurschildering, 

gemaakt door een internationale 

street art kunstenaar. Het resultaat: 

een tentoonstelling in de openlucht 

waarvoor bezoekers speciaal naar 

Heerlen komen. curator raeynis 

Martis leidt ons rond.

 MOrENHOEK

 We beginnen in de Morenhoek. 

Is dit Heerlen? Jazeker. De Moren

hoek is een van de oudste en fraaiste 

pleintjes van Heerlen. Een broed

plaats voor creativiteit en tegelijk 

een oase van rust in de binnenstad. 

Het plein heeft onlangs nog een 

opknapbeurt gekregen en Weller 

heeft ook de Luciushof in ere  

hersteld. Dit oude klooster is voor 

iedereen toegankelijk. Onze tip: ga 

even op het plein op de social sofa 

‘De vier jaargetijden’ van Elyanne 

Lempers zitten en geniet van de 

mural die collin van der Sluijs 

maakte voor deze mooie plek.

 

 MGr. SAVELBErGKLOOSTEr

 We wandelen naar het Mgr. 

Savelbergklooster aan de Gasthuis

straat. Dit vroegere klooster van de 

congregatie De Kleine Zusters van 

de Heilige Joseph is prachtig gereno

veerd en nu als museum open voor 

het publiek. Binnenkort wordt ook 

de kloostertuin nog omgetoverd tot 

een parkje. Het decor is al klaar: 

een heel mooie muurschildering van 

de Duits/Oostenrijkse kunstenaar 

rookie. De afbeelding is een impo

sante hommage aan de vrouw. 

 ScHELMENHOFJE

 De mural op het Schelmen

hofje is al wat ouder en in 2008 

gemaakt door het Braziliaanse  

kunstenaarsduo Os Gemeos, wat 

tweeling betekent in het Portugees. 

De muurschilderingen van dit duo 

worden wereldwijd gewaardeerd en 

zijn o.a. te zien in Parijs, Londen, 

New York, São Paulo én in Heerlen. 

Extra bijzonder is dat het mannetje 

van de mural in Heerlen – hij heet 

l’Etranger (de vreemdeling)  tijdens 

de opening van cultura Nova in 

2008 als ballonfiguur tot leven 

kwam.

l’Etranger van het Braziliaanse kunstenaars
duo ‘Os Gemeos aan het Schelmenhofje

De ‘koelpiet’ van Super A en collin van der Sluijs
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 BETAHuIS 

 We lopen verder naar het 

Betahuis aan het Wilhelminaplein 

waar de vroegere muziekschool is 

omgetoverd tot ‘coworkspace’.  

In het gebouw bevinden zich werk

plekken voor kleine bedrijven. Om 

de mural te kunnen zien moet u het 

kleine pleintje voor het Betahuis 

oplopen, want de schildering bevindt 

zich op de zijgevel van het gebouw: 

een gigantische totempaal van de 

canadese kunstenaar Troy 

Lovegates.

 MEEr MurALS? 

 Wie meer nieuwe murals wil 

bewonderen, verlaat de 5 pleintjes en  

wandelt verder richting coriovallum

straat. Hier schilderde DALeast 

(china) op de gevel van een advo

catenkantoor een wilde kat. Aan de 

overkant van de straat schilderde 

Faith 47 (ZuidAfrika) een Madonna. 

En weer terug in het winkelcentrum 

aan de Honigmannstraat maakten 

Super A en collin van der Sluijs 

samen een ‘Koelpiet’, geïnspireerd 

door het mijnverleden van Heerlen.

De gigantische totempaal van Lovegates op het Betahuis

De Madonna van Faith 47 aan de coriovallumstraat

De wilde kat VAN DALEAST in de coriovallumstraat
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 De Murals zijn mede een  

initiatief van ‘HeerlenMijnStad’; een 

nieuw samenwerkingsverband van 

winkeliers, horeca, gemeente 

Heerlen, culturele ondernemers en 

Weller. Onder het motto ‘de stad 

ben je zelf’ en met een vette knip

oog naar het mijnverleden willen de 

partners de Heerlense binnenstad 

naar een hoger niveau tillen. Paul 

Berden van warenhuis Berden licht 

de ambities toe: “Ons doel is dat 

bezoekers niet alleen naar Heerlen 

komen om te winkelen, maar ook 

om te genieten van kunst, cultuur, 

horeca en de levendigheid. Alle 

partners hebben vanuit hun eigen 

deskundigheid een visie op hoe dat 

het beste kan. Samen willen we een 

sneeuwbaleffect op gang brengen 

door de kwaliteiten die Heerlen 

heeft, uit te breiden en beter te  

presenteren. Heerlen is geen histori

sche stad maar een ondernemende, 

creatieve en trendy stad met onge

lofelijk veel goede ideeën. Door de 

juiste mensen en organisaties met 

elkaar te verbinden willen we die 

dromen voor de stad uit laten 

komen, en het winkelpubliek ermee 

verrassen. We willen de mensen 

laten glimlachen.” 

        Dromen 
van Heerlen, 
mijn stad

 De Murals zetten Heerlen 

internationaal op de kaart als een 

moderne stad met aandacht voor 

street art. Paul Berden: “Veel  

bezoekers komen speciaal naar 

Heerlen om deze kunstwerken te 

zien. Maar niet elk project van 

HeerlenMijnstad moet per se kunst

zinnig zijn. Met het grote ‘Mens

ergerjeniet’doek op de gevel van 

de royal, willen we begrip kweken 

voor de bouwwerkzaamheden bij 

het station. We hebben workshops 

etalagestyling georganiseerd om 

ondernemers nieuwe tips te geven 

voor hun etalagepresentatie. 

Heerlen heeft de precarioregels  

versoepeld, zodat winkeliers meer 

vrijheid hebben om de aandacht op 

hun winkel te vestigen en we ook 

meer kunnen versieren met Kerst. 

We gaan de prullenbakken in het 

centrum oppimpen. Onder de grote 

boom bij de Honigmannstraat komt 

een meetingpoint met oplaadpunten 

voor smartphones. En zo zit er nog 

veel meer in de koker van Heerlen 

MijnStad, op weg naar een onder

nemend, positief en verrassend 

Heerlen in …. zeg maar 2018!”

De Madonna van Faith 47 aan de coriovallumstraat
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 Tegenwoordig wonen we in 

comfortabele huizen. Velen hebben 

het huis naar eigen smaak en wens 

kunnen inrichten, een gemakkelijke 

stoel bij de haard of  als die er niet 

is – in een lekker verwarmde woon

kamer knus voor de tv of mogelijk 

omgeven door een surroundset 

waaruit de favoriete muziek de oren 

streelt. Vaak realiseren we het niet 

dat die luxe ons pas ongeveer een 

halve eeuw ten deel valt. In vroeger 

tijden was het heel anders. Geen 

stromend water voor een warme 

douche, de wc ergens achter in de 

tuin, zonder doorspoelen, geen 

geïsoleerde woning en meestal ook 

geen gemakkelijke stoel. 

comfortabel wonen is andere koek, 

vinden we nu. Konden mensen dan 

in vroeger tijden niet gewoon lekker 

wonen? Laten we eens kijken hoe 

het leven van toen er uitzag.

 Onze dorpen vroeger

 In de dorpen van oostelijk 

ZuidLimburg van de late Middel

eeuwen stonden voornamelijk  

boerenhuizen, in de typisch 

Limburgse stijl en veelal met vak

werkbouw. Verder was er in vrijwel 

Door roelof Braad

roelof Braad is stadshistoricus van Heerlen en bereikbaar bij Historisch 

Goud  rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis te Heerlen.

Foto’s: collecties Historisch Goud, Heerlen en auteur

elk dorp een herberg en een molen, 

en soms ook een brouwerij en een 

schooltje. In de buurt van elk dorp 

lagen een of meerdere kastelen en 

grote herenhoeven. Daar omheen 

stonden enkele kleine eenkamer 

arbeidershuisjes en soms plaggen

hutten voor de allerarmsten.

In het centrum van deze bebouwing 

lag de kerk. Het geloof stond letter

lijk en figuurlijk centraal in het leven 

op de dorpen. Dat uitte zich vooral 

bij het jaarfeest van de inwijding van 

de kerk als er een processie door 

het dorp trok en er een kermis was. 

Naast het geloof bekommerden de 

dorpelingen zich natuurlijk om hun 

eten en drinken. Om de dorpen 

heen lag het akkerland, soms aan

geduid met ‘gewanden’, omgeven 

door ongecultiveerde heide of  

bosgrond. In de dorpen lagen de 

bongerden en moestuinen, met  

verspreid een ‘bakhoes’ waar het 

‘dagelijks brood’ en de Limburgse 

vlaaien werden gebakken.

De gewone man moest voor zijn 

bestaan vroeg uit de veren en op 

pad na een ontbijt van enkele dikke 

sneden ongesmeerd en onbelegd 

roggebrood uit de keukenkast en 

Gewoon 
lekker 
wonen in 
vroeger 
tijd... 1 / Terwijl het gewone volk vaak met meer

deren in één krakkemikkige bedstee sliep, 
kon de markies van Hoensbroek zich voor zijn 
nachtrust verheugen op een luxe hemelbed. 

2 / De stoep vegen en even het werk onder
breken voor een gezellig onderonsje.

3 / Interieur van een Limburgse boerderij uit 
vroeger tijd, zoals te zien in het Nederlands 
Openlucht Museum.

4 / Op dit fraai ingelijst papierwerkje leest 
men, dat niet alleen het jaar maar ook het 
leven bestaat uit vier seizoenen. Zo wordt  
“’s Mensche leve” beschreven van de wieg tot 
het graf. “De lente toond ons klaar het begin 
van ‘s mensen leven, de somer ‘t lachen groen 
van ‘s levens liefflijk dal, de herfst hoe ons de 
blaen van ‘s lichaamskragt begeven, de winter 
hoe de sneeuw des doods ons dekken zal”. 
conclusie: “Zo raakt men ‘t jaar en leevenstijd 
bepaald in vier getijden kwijt”.
Men kan deze handvaardigheidsprodukten 
overal tegenkomen, maar helaas is er maar 
weinig van bewaard gebleven, wat gezien de 
kwetsbaarheid niet onbegrijpelijk is.

5 / Het interieur van de hoeve Douvenrade, 
hier gefotografeerd in 1975, toont de luxe van 
het leven van een herenboer.

Op pagina 14

6 / Het dorpsbeeld van Welten uit het begin 
van de 20ste eeuw geeft een beeld van het 
vroegere leven in tijden van rust. Ook een 
straatje werd gezellig gemaakt met de 
beperkte middelen die men had.

7 / Wonen als in vroeger tijd in Nonke Buusjke 
in Schinveld.

8 / Een half vergaan vakwerkhuis in Welten 
aan het begin van de 20ste eeuw. Vaak wer
den deze door meerdere arbeidersgezinnen 
bewoond.

9 / Lekker wonen was ook genieten van het 
zonnetje, zittend op de stoep en kletsend met 
de buren. Hier de fam. Akkerman en hun 
buren uit Vrusschemig, ca. 1920.

1
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een beker water of als hij of zij geluk 

had een beker melk. Voor het water 

moest dan in de vroegte meestal 

ook nog naar de dorpspomp gelopen 

worden… Niet altijd was er ’s avonds 

een warme maaltijd als stamppot of 

dikke bonen of erwtensoep. Soms 

was er alleen maar pap, regelmatig 

niets.

Omdat het water vaak niet te ver

trouwen was, dronk men bier uit de 

eigen dorpsbrouwerij. Alleen de 

herenboeren en de kasteelbewoners 

konden zich de luxe veroorloven van 

één of meerdere glazen wijn bij het 

eten.

De kastelen waren sinds de middel

eeuwse kruistochten met steeds 

meer luxe uitgerust en op vele kas

telen was het vanaf de 17de eeuw 

best goed toeven.

 Oorlog, ziekten en epidemieën

 Wat het wonen toen er ook 

niet beter op maakte, was dat onze 

regio altijd op de weg van doortrek

kende troepen lag. Meerdere malen 

in de geschiedenis werden de dor

pen overvallen en de oogst platge

brand. Zomaar enkele voorbeelden: 

de verwoesting van Heerlen in 1239 

door Brabant, het beleg van Heerlen 

in 1339 door de heer van Heinsberg, 

de bezetting in 1542 door de Gulikse 

troepen of het platbranden van de 

oogst in 1691 door soldaten van de 

Brandenburgers. Daarnaast hadden 

de bewoners ook nog eens last van 

dieven en vagebonden, zoals de 

bokkenrijders uit de 18de eeuw.

Naast krijgsgeweld en banditisme 

lagen er nog meer gevaren op  

de loer die voor arm en rijk even 

levensbedreigend waren. Dat gold 

voor de talloze ziektes en met name 

de epidemieën waartegen men  

volstrekt machteloos was. In de 

Limburgse familie en kasteelarchie

ven bevinden zich vele honderden 

recepten tegen de meest uiteen

lopende ziektes, variërend van  

aambeien tot pijn in de zijde. Echte 

‘killers’ in de 16de en 17de eeuw 

2

3

4

5

Vroeger Roelof 
Braad
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dorpje van kleine vakwerkhuizen 

met werkplaatsen voor oude 

ambachten, waar het leven in de tijd 

van voor 1900 in geuren en kleuren 

valt te beleven. Echter alleen op de 

zondagen van mei t/m september, 

want de ‘nonkes’ van nu blijven in 

herfst en winter toch liever bij de 

eigen haard.

waren de pest en in de 18de eeuw 

de dysenterie en pokken en voor de 

dieren de veepest.

u begrijpt: Gewoon lekker wonen 

was er vroeger vaak door honger  

en verdriet niet bij…

 Toch lekker wonen?

 Tot het einde van de 19de 

eeuw was het gebruikelijk dat  

‘s avonds om negen uur de klok van 

de St. Pancratiuskerk ging luiden. 

Teken om daarna binnen te blijven. 

Na gedane arbeid was er meestal 

toch wel de gezelligheid van het 

gezin en nog wat tijd voor een spel, 

een verhaal of wat creativiteit. Men 

knipte bijvoorbeeld uit papier wijze 

spreuken, waarna deze knipsels wor

den opgeplakt en ingelijst eventueel 

in combinatie met ‘schoonschrift’. 

En er waren altijd wel de jaarlijkse 

feestdagen die voor de nodige 

afwisseling in het harde bestaan 

zorgden. Bij bijzondere feestdagen 

kregen knechten en meiden van de 

herenboeren en kasteelheren over 

het algemeen extraatjes, zoals  

‘mikken’ (wittebrood), haring, koffie, 

thee, brandewijn en wijn. Wittebrood 

was een traktatie, want normaal 

werd alleen roggebrood gegeten. 

Tot de feestdagen rekende men 

enkele eeuwen geleden onder  

andere carnaval, Pasen, Pinksteren, 

Sacramentsdag, Allerheiligen, St. 

catharina, Kerstmis en de kermis, 

maar ook bij voorbeeld de naamdag 

van de kasteelheer of vrouw en 

natuurlijk 6 december, St. Nicolaas. 

Dat was ook vroeger in de eerste 

plaats een kinderfeest. 18de 

eeuwse aantekeningen laten zien 

hoe knechten van Sint appelen, 

noten en mispels kregen en de  

meiden een hemd, schort of zak

doek.

 ‘Lekker wonen’ van vroeger  

 beleven?

  Heel dichtbij kun je proeven 

hoe het wonen in vroeger tijd was. 

In Schinvelds ‘Nonke Buusjke’ (zie 

www.nonkebuusjke.nl). Het is een 

6

7

8

9
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   Vrijwilliger in 
een ‘nieuwe’ 
buurt

 “Hoe kan het ook anders”, lacht Wendy vrolijk. 

“Het zijn zowel van binnen als van buiten gewoon prach

tige, moderne huizen. Het witte stukwerk, de grote 

ramen en hoge deuren: wij vinden het erg mooi. Ons 

huis heeft na de bouw in 2010 een tijdje als ‘kijkwoning’ 

gefungeerd. Het was het laatste dat nog vrij was. Voor 

ons is het een groot geluk dat dit huis op ons pad kwam. 

Wij wonen hier zo heerlijk en centraal. Bas zit binnen 

een minuut op de snelweg om naar zijn werk te gaan. 

ritchie kan alles op de scooter en bij slecht weer ligt het 

station op loopafstand. Ik ben ook zo op mijn werk en ik 

heb de sportschool aan de overkant van de straat. 

 Precies een jaar 

geleden verhuisde de 

familie Houben met 

hond Murphie vanuit 

Kerkrade naar 

Heerlen. Wendy wilde 

graag dichter bij haar 

werk wonen. En ook 

voor zoon ritchie was 

het voor school en 

uitgaan handig om wat 

centraler in Parkstad 

te wonen. Heerlerbaan 

had de voorkeur. 

Totdat de nieuwbouw 

in Eikenderveld in het 

vizier kwam: “Wij 

waren meteen 

verkocht.”

Verhuisd 
naar Eikender-

veld

Wendy Houben geniet nog 

elke dag van haar nieuwe 

huis in Eikenderveld 
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  Mijn zus woont in de buurt. En elke dag lopen we 

even door Terworm met onze hond. In nog geen vijf 

minuutjes wandelen, genieten we hier van de mooiste 

natuur in alle vier de seizoenen van het jaar. We hebben 

ons oude huis, waar wij 16 jaar hebben gewoond, nog 

geen seconde gemist. Dat zegt toch genoeg.”

 AcTIEF VOOr DE WIJK

 Wendy: “We kenden Eikenderveld helemaal niet 

voordat wij hier naartoe verhuisden. Toch voelen wij ons 

vanaf dag één thuis in de wijk. We hebben zulke aardige 

buren. En dankzij de hond wandel je vaak door de buurt. 

Hondenbezitters kennen het fenomeen wel: je groet 

elkaar, maakt een praatje over de hond en voordat je 

het weet kom je elkaar dagelijks tegen en leer je elkaar 

kennen. De hondenuitlaatplaats ligt tegenover ons huis; 

we zien dus nogal wat mensen met honden. Helaas ook 

mensen die de regels niet goed kennen of de honden

poep vergeten op te ruimen. Ik spreek hen daarop aan. 

Zo kwam ik in aanraking met de werkgroep ‘Eikender

veld gaat voor Schoon’. Ik besloot meteen mee te doen.”

 MurPHIE IN DE HOOFDrOL

 “Het leuke is dat onze hond Murphie, net een  

jaar in de wijk, nu de hoofdrol speelt bij de actie tegen 

hondenpoep op straat. Hij pronkt hilarisch met veger en 

blik op posters die overal in de wijk hangen met de kop 

‘Waarom ruimt mijn baasje dit niet op?’. Zo willen we 

hondeneigenaren op een ludieke manier wijzen op hun 

verantwoordelijkheid. In de tussentijd werken we aan 

nieuwe acties, om het onderwerp goed onder de aan

dacht te brengen en hopelijk het gedrag te veranderen. 

Wij kennen nog niet iedereen en alles wat de werkgroep 

doet, even goed. Maar we genieten wel al van de vele 

contacten in de wijk en van het feit dat wij als nieuw

komers ook kunnen bijdragen aan een fijn 

Eikenderveld.”

Dit prachtige huis in 
Eikenderveld is voor ons een lot uit 

de loterij. Dat wij hier gewoon 
lekker kunnen wonen, maakt ons 

erg gelukkig.

Murphie speelt de hoofdrol in de actie tegen hondenpoep
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‘We voelden ons direct thuis’



18

De mensen zijn zo vervreemd van elkaar. Veel mensen 
leven voor zichzelf, terwijl je iemand met een eenvoudige kop 

soep of een extra trui al echt kunt helpen. Door iets voor anderen 
te doen, wonen wij gewoon een heel stuk lekkerder.

Het is niet 
moeilijk om 

de wereld te 
verbeteren

Kevin en 
Inge wereld-
verbeteraars
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 Kevin Los (25) en Inge van Es 

(19) hebben een boeiend jaar achter 

de rug. Het begon allemaal met een 

nieuwsbericht op facebook en een 

paar filmpjes op Youtube waarmee 

de Amerikaanse actie ‘Make a 

homeless smile’ overwaaide naar 

Nederland. “We waren meteen 

enthousiast en besloten de actie ook 

in Heerlen op touw te zetten. Juist in 

deze crisistijd kunnen wij veel voor 

mensen betekenen!”

 De handen gingen meteen uit 

de mouwen bij Kevin, Inge, Kevin’s 

tante Marjolein Kruithof en een aan

tal goede vrienden. “Via onze fami

lie en kennissenkring hebben we 

kleding en spullen ingezameld om 

aan dak en thuislozen te schenken. 

In de tussentijd zijn we ook op zoek 

gegaan naar mensen die in Heerlen 

op straat leven. Tot onze verbazing 

kwamen we niemand tegen. Wat 

blijkt: voor daklozen wordt veel 

geregeld in Heerlen. Daar kunnen 

we trots op zijn. Wel telt onze stad 

veel thuislozen. Deze mensen leven 

in Domushuizen van het Leger des 

Heils of ze maken gebruik van de 

dag en nachtopvang. Ze zijn dus 

niet zo zichtbaar op straat, terwijl de 

problemen er wel degelijk zijn.”

 EEN MOOIE LAcH

 “We besloten om de thuis

lozen een glimlach te bezorgen.  

De inzamelactie liep geweldig. In 

korte tijd hadden we wel tien vuilnis

zakken vol kleding verzameld. Daar 

zat zelfs merkkleding bij. De super

markt Jan Linders en een boerderij 

uit Klimmen sponsorden ons met 

plastic zakken, fruit en flesjes water. 

En Weller stelde een ruimte in 

Luciushof ter beschikking. Luciushof 

werd zo het kloppend hart van de 

actie. Hier verzamelden we alle  

spullen en ontvingen we ook de 

pers. We zijn zelfs op de landelijke 

TV geweest. Alles liep op rolletjes. 

Het uitdelen van de spullen en 

etenswaren zullen we nooit meer 

vergeten. De mensen reageerden zo 

blij. Helemaal niet bitter of teleurge

steld in het leven, wat wij misschien 

een beetje verwacht hadden. 

Integendeel: iedereen lachte en was 

positief. Precies wat wij hoopten te 

bereiken.”

 KANSEN ZOEKEN

 Deze eerste actie van de twee 

‘wereldverbeteraars’ smaakte naar 

meer. Kevin: “Iemand van het Leger 

des Heils heeft ons gevraagd om 

een gezin te helpen dat door 

omstandigheden in financiële pro

blemen is terechtgekomen. 

Dergelijke gezinnen zijn er op dit 

moment schrikbarend veel. Wat ons 

betreft is er dus werk aan de winkel 

en niet alleen voor ons: iedereen 

kan helpen. Dat hoeft helemaal niet 

moeilijk te zijn. Wij hebben het gezin 

bijvoorbeeld in contact gebracht 

met een supermarkt bij hen in de 

buurt. Het gezin werkt op vrijwillige 

basis enkele uren in de week mee in 

de supermarkt. In ruil voor hun dien

sten ontvangen zij producten uit de 

winkel. Ideaal. En zo zoeken we ook 

voor andere huishoudens creatieve 

oplossingen. In de tussentijd rijden 

wij als vrijwilliger mee met de Soep 

bus. Een warme kop soep: zo een

voudig kan een handje hulp zijn!”

Kevin Los en Inge van Es bedenken thuis 

alweer een volgende ‘glimlachactie’.
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 Weller vindt het belangrijk dat 

u zich fijn voelt in uw buurt. En dat 

de buurt waarin u woont voldoet aan 

de ‘woonbehoefte’ van elke inwoner. 

Daarom zorgen we voor goede 

woningen: voor senioren, alleen

staanden jongeren en gezinnen. Dat 

er voorzieningen zijn, zoals winkels, 

scholen en zorg. En dat uw buurt 

veilig en schoon is! Deze vaak grote 

projecten zijn een mooie uitdaging 

voor ons Team Vastgoedontwikkeling! 

Harry van Dijck: “Van een moderne 

woningcorporatie wordt ook een 

maatschappelijke rol verwacht. Die 

handschoen nemen wij op. Dus ver

huurt Weller niet alleen woningen, 

maar bouwen wij ook mee aan ster

ke wijken en steden waar u gewoon 

lekker kunt wonen!”

 Allereerst een korte introductie, 

want in het gevarieerde vastgoed

team vertegenwoordigt elke collega 

een specifiek werkgebied. De een is 

bouwkundige of jurist, de ander 

weet alles van projectontwikkeling, 

weer een ander is thuis in marketing 

of de organisatie van Verenigingen 

van Eigenaren. Maar…. aan een huis, 

laat staan een wijk bouw je nooit 

alleen. Bij alle projecten, groot  

of klein, werken onze vastgoedcol

lega’s dan ook nauw samen met 

gemeenten, zorgaanbieders, archi

tecten, ontwikkelaars, aannemers 

en met veel bewoners.

 SPrAAKMAKENDE PrOJEcTEN

 De projecten van Weller 

Vastgoed zijn bekend in de regio. 

Dat is helemaal niet vreemd, want in 

 spranke-
lende 

projecten
Parkstad

identiteit 
geven!

die

… met een 
voorkeur voor

Team 
presentatie 
Vastgoed
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vrijwel elke wijk waarin wij woningen 

verhuren, bouwen wij ook mee aan 

de wijk. Vaak aan het centrum. 

Daarbij heeft Weller een voorkeur voor 

sprankelende projecten met lef die 

Parkstad weer identiteit geven. Onze 

projecten ‘raken’ dus veel mensen. 

 De projecten zijn vaak inge

wikkeld en duren meerdere jaren. 

In Heerlerheide is bijvoorbeeld net 

het nieuwe winkelhart klaar; van het 

eerste idee tot oplevering is hier 

bijna 13 jaar aan gewerkt. In 

Brunssum zijn wij nauw betrokken 

bij de ontwikkeling van het 

Masterplan Bruisend Brunssum; de 

Brede School Brunssum centrum is 

nu in ontwikkeling, evenals de herin

richting van het winkelhart. Op 

Heerlerbaan is net het gemeen

schapshuis gerenoveerd en worden 

de hoogbouwflats opgewaardeerd. 

In Eikenderveld hebben we nieuwe 

koopwoningen opgeleverd. 

In Schinveld zijn we betrokken bij 

het centrumplan. En dan zijn er nog 

de Luciushof, de jongerenwoningen 

in Heerlen centrum en natuurlijk 

Maankwartier. 

 MEEr KWALITEIT

 Mensen vragen wel eens waar

om Weller deze grote projecten op 

zich neemt. Allereerst voeren wij de 

projecten niet alleen uit, maar altijd 

samen met andere partijen. En waar 

wij meebouwen, doen we dat om de 

kwaliteit van de woonomgeving te 

verbeteren. Zodat mensen er willen 

wonen, kinderen krijgen, uitgaan, 

winkelen, zorg krijgen, noem maar op. 

 FuLL DOMESTIc  

 APPArTEMENTEN 

 De dames van Weller 
Vastgoed beheren ook de ‘Full 
Domestic’appartementen van 
Weller. Dit zijn compleet ingerichte 
appartementen voor mensen die 
tijdelijk in Heerlen wonen en wer
ken en liever niet in een hotel ver
blijven. De service die bij deze 
woningen hoort, is wel als in een 
hotel:  schoonmaak, energie en 
internet  zijn inbegrepen. Zo kunnen 
ook mensen die ver van huis zijn, 
bij Weller gewoon lekker wonen!

Een project als 

Maankwartier is enorm 

belangrijk voor Park 

stad. De bijzondere 

architectuur zorgt voor 

een warm welkom. Het 

maakt het centrum 

van Heerlen aantrek

kelijker voor bewoners 

en bezoekers en zorgt 

er zo tegelijk voor dat 

de waarde van het 

vastgoed in de stad 

stabiel blijft, liever 

nog stijgt. Want dat 

is natuurlijk ook een 

belangrijk doel voor 

Weller Vastgoed: we 

moeten geld verdienen 

waar het kan om te 

investeren waar het 

moet: in sociale 

woningen.

Het Weller Vastgoedteam (v.l.n.r.): Harry van Dijck, Tom Hanssen, John de Groot (met helm), 

Hans van der Broeck, Jo Widdershoven, caroline rijst, Paul Leufkens, Anja Veeger (Martijn 

Linssen ontbreekt op de foto).
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Je gaat even zitten, kijkt naar de mensen 
die voorbij lopen en kletst even met je buurvrouw 
of buurman. Iedere dag zorgen de Social Sofa’s 

voor bijzondere ontmoetingen. Ze maken de 
stad gewoon leuker om in te wonen. 

Fijn dan ook, dat ze blijven! 

Een goed 
gesprek op 
de ‘social 

sofa’

Ontmoeten 
op Social 

Sofa’s
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 We love Heerlen

 Marlies zit op ‘We love Heerlen’ op de Bongerd. 

“Ik ben met een vriendin in de stad die liever niet op de 

foto wil. Gezellig samen jatzen. We hebben op de markt 

spruitjes gekocht. Daar braad ik straks een speklapje bij. 

Heerlijk. We zijn even op het bankje gaan zitten om te 

kletsen. Over onze kleinkinderen en dat het soms moei

lijk is om het hoofd boven water te houden. Mijn vriendin 

heeft niet veel. Ik heb ook een tijdje van 40 euro in de 

week rond moeten komen. Dat is vreselijk. Nu heb ik 

gelukkig meer en blijft er genoeg over om anderen te 

helpen. Vandaag verwen ik mijn vriendin.”

 De Vrij bank

 Mirco, remco en Kelvin zitten op de ‘Vrij’ bank op 

het Pancratiusplein. “We hebben een tussenuur van 

school. Tijd genoeg om een ijsje te eten in de stad. Waar 

wij het over hebben? Over voetbal en onze favoriete clubs: 

rKHBS en SV Langeberg! Maar veel tijd hebben we niet. 

Over een halfuurtje moeten we weer op school zijn.”

 De vier jaargetijden

 Lars en Thomas zitten op ‘De vier jaargetijden’  in 

de Morenhoek. “Wij hebben een bedrijfje in de Morenhoek. 

Vaak zitten we even op het bankje voor overleg, want de 

omgeving inspireert ons. Wij werken aan projecten voor 

grensoverschrijdende samenwerking. Onze droom? Een 

intercityverbinding naar Aken, zodat je makkelijk en snel 

de grens over kan. Dan kan Heerlen pas echt profiteren 

van de groei van Aken en kan Aken profiteren van de 

ruimte en mogelijkheden die Parkstad te bieden heeft.” 

 u heeft ze vast 

gezien. Of u heeft er 

zelfs al op gezeten? 

Sinds augustus staan 

in de binnenstad van 

Heerlen: Social Sofa’s. 

20 mozaïekbankjes 

met elk een uniek  

ontwerp dat gemaakt 

is door een kunstenaar 

uit de regio. Op elk 

pleintje en bij alle  

toegangswegen naar 

de binnenstad staat er 

wel een. Meestal met 

mensen erop die even 

genieten van het lek

kere weer, het leven 

op straat of met elkaar 

in gesprek zijn.
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Social Sofa’s is een initiatief van de glim
lachende dames die eerder ‘Alledaagse 
Mensen’ en de ’Elephant Parade’ naar 
Heerlen brachten om de binnenstad op  
te fleuren. De tentoonstelling is écht een 
sociaal project. En dan niet alleen omdat 
de mozaïekbankjes uitnodigen voor ont
moeting; kunstenaars uit de regio hebben 
de afbeeldingen op de sofa’s ontworpen 
en medewerkers van het reintegratie
project Baanbrekend Werk hebben de 
mozaïeken gemaakt. Weller heeft twee 
bankjes gesponsord, omdat wij graag  
meewerken aan een creatieve en levendige 
binnenstad. U vindt onze ‘Cartoon’ van Toon 
Hezemans voor de Royal en ‘Crazy Birds’ 
van Leny Franken op het Pancratius plein. 

Social Sofa’s

 Let Your Mind Wander

 Hanna, Annahit, Jan en Maurice zitten op ‘Let Your 

Mind Wander’ op het Wilhelminaplein. Hanna: “De bank

jes zijn enig. Je kunt even zitten als je een bekende 

tegenkomt in de stad en rustig bijkletsen. Wij hebben 

het over onze vakante naar Indonesië. Samen met onze 

zoons die allebei beroepsmilitair zijn en daardoor veel 

weg zijn, hebben we familie gezocht. Het was onverge

telijk.” Annahit: “Wij hebben mijn zus in Moskou bezocht. 

Sinds mijn 18de woon ik al in Nederland. Als het even 

kan, gaan ik terug om mijn familie te bezoeken. Moskou 

is veranderd. Er is nu veel luxe. Maar dat heeft ook een 

keerzijde. Door de vele auto’s kun je bijna geen lucht 

meer halen in de stad.”

 crazy Birds (gesponsord door Weller)

 Isabel en Alex zitten op ‘crazy Birds’ op het Pancra 

tiusplein. “Wij zitten op het Arcuscollege en zijn plannen 

aan het maken voor onze stages. We balen wel een beet

je, want we zijn allebei blijven zitten. Gewoon niet hard 

genoeg gewerkt en daar hebben we spijt van. Een extra 

jaar is dan toch lang. Daarom moeten we dit jaar goed 

voorbereiden. Dat kan best op een leuk bankje in de zon.”

 cartoon (ook gesponsord door Weller)

 Weller heeft ook de vrolijke cartoon van Toon 

Hezemans gesponsord. Dit bankje voor de royal biedt 

uitzicht op het toekomstige Maankwartier.

 De tentoonstelling duurt tot maart 2014. Maar ook 

daarna blijven de sofa’s in Heerlen. Wel verhuizen enke

le bankjes naar Hoensbroek, MSP, Passart en Terworm. 

Bij de VVV en via www.glimlachendheerlen.nl is een gra

tis wandelroute langs alle 20 sofa’s verkrijgbaar. En voor 

de mozaïekers onder ons zijn via www.socialsofas.nl 

miniatuurbankjes te koop die u thuis zelf kunt mozaïeken.

www.glimlachendheerlen.nl



25

Dat is juus ’t sjoeëne
hei te kinne woeëne

Vier 2 ónger ing kap
 As ’t an ós lik, gónt vier hei 

noeëts mieë weg, hei in ós ege 

hüske bevilt ’t ós prima. Vuur ós 

twieë is ’t groeët genog um ’t 

gemuutlig te han.

Wie de klinge nog hei woare, woar  

’t wal get behelpe, mè noe zint v’r 

diek tevreie mit ós heem.

En dan de ligging… doe kans neet 

beëter han.Ze zage wal ins bei ee 

hoes geet ’t um drei dinger: a. de 

ligging b. de ligging en c. de ligging.

Nou da kinne vier alling mar zage dat 

vier boffers zint. Ing van de sjoeën

ste plaatsje an de rank van ’t sjtads

park. En… nieks va reijehüske of 

flat, mè zoeëgezag ’vreisjtoand’.

En lekker sjtil wie ’t hei is, héérlik, 

alling ins per joar as hei óp ’t gras

veld ing groeëte tent sjteet vuur ee 

jeugfestival, dan is hei ee roazemen

tig kabaal, mè vuur de res is ’t hei 

prima woeëne.

 Boete vakans en oetsjtepkes, 

zint v’r óch dekker bei inne van ós 

kinger, die niet wied van ós aafwoe

ene. En dan…zint vier óch nog veer 

moal oma en opa. Geweldig genete 

vier doava en zie óch van ós, temin

ste bis vuur kót. D’r letste tied 

merke v’r toch wal dat generatie

versjille d’r kop ópsjteëke.

Die kling duvelkes loate dich wie 

langer wie mieë merke dat vier 

ouwerwetse zint en d’r nuie tied 

neet begriepe. 

De taal van de mam wordt geschreven in onze moedertaal: het dialect. 

We spreken van ’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 handelsen diplomatiek Engels.

Mè ja, generatieversjille zint d’r 

ummer geweë en zallen ummer blie

ve. In dat ópzich is d’r nieks nuits 

ónger de zón…..

 uëver ós kinger kinne v’r mieë 

as tevreie zieë; went ’t nuëdig is zint 

ze vuur ós doa. Óch hant v’r enorm 

geluk gehad mit d’r kouwe kank,  

allemoal eëve patent en ze versjtónt 

zich hieël good óngeree. Wie sjoeën 

’t óch is bei die kling kruppelkes, 

vier vruie ós óch duchtig went v’r 

wer noa ós ege gezellig neske gónt. 

Vier zint richtig gruëtsj óp ós heem.

 umdat ós hoes zoeë apaat en 

ópvallend is, zint d’r voäl  doaóp 

gesjpitst en as v’r vuur langere tied 

neet heem zint, make vier ós toch 

wal ins zörg dat ós hüske gekraakt 

weëd. Doa móste toch neet aa dinke, 

angere in die ege hoes. Ich zou dat 

versjrikkelig vinge, mè mie vruike 

zou dat amper uëverleëve, dink ich. 

Mar óptimisties blieve en genete 

zoeëlang vier kinne in ós heem.

 Ja zoeëlang v’r kinne… me wit 

’t neet.  Inne truës is dat vier kinne 

reëkene óp ós kinger. In ós famielie 

is ’t gans normaal dat de ouwesj 

zoeë lang meugelik in hön ege hoes 

blieve woeëne en verzörgd weëde 

durch de jóngere, famielie mantel

zörg dus. Allewiel heesj dat: ’partici

patiemaatsjappij’.

 Wie mie vrouwtje en ich ós de 

ieësjte kier zoge woar ’t ’leefde óp ’t 

ieësjte gehuur’ want vier versjtónge 

ós dierek hieël good, ofsjoeën zie 

oet Liege kumt (en de res van höär 

famielie oet Luuk) en ich oet 

Hollendsj Limburg. 

En zoeë knap wie ze doe woar is ze 

noe óch nog, ’t is dus leefde óp ’t 

ieësjte en letste gezich……Ze hoof 

noeëts vuur mich te koake, want al 

daag gónt vier oet eëte en d’rnoa 

nestele vier ós wer gezellig heem. 

Weë kan dat zage?

 Wie vermeld zint vier enorm 

bliej mit en gruëtsj óp ós hoes mit 

ee sjpits daak en ós kamer is 18  

bei 10 (in centimeters) en hingt óp 

inkele meters van de eëd an inne 

berkeboom. Vure gónt vier inen oet 

en inne geveerlike achterum is d’r 

neet. Sjtevig gemak van richtig  

beukehoot is ’t óch get sjoeëns vuur 

’t oog. Zoeëget zowe die va Weller 

wal wille han……!

 D’r meëdjesnaam van mieng 

sjoeënmam woar Kool en doarum 

num ich mie vruike: koolmeesje en 

umdat ich nogal gek bin óp lekker 

sjlüksjkes zeët zie aa mich: pimpel

meeske…..

Volges ós hant de lüj dat van ós aaf

gekieëke: huisjeboompjebeestje.

Tjieptjieptjiep…… Ger Prickaerts  

Heëlesj   

De taal van 
de mam

wellermagazine dec 2013
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Onze nieuwe buren hebben ons omarmd. Wij 
voelen ons zo welkom in Heerlerheide. Dat gevoel 

voegt iets toe aan ‘gewoon lekker wonen’. Iets 
extra’s, als heerlijke slagroom op een taart. 

Thuis in 
Heerlerheide
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 Dit jaar vieren 

riekie en rudy Blauw 

hun 48jarig huwelijks

feest voor het eerst in 

hun nieuwe apparte

ment in hartje Heerler 

heide. Buiten regeert 

de herfst, donker en kil. 

Binnen zit een stralend 

echtpaar op de bank. 

Vrolijk kibbelend, 

lachend en ontspan

nen. “We zijn net 

terug van Spanje”, 

vertelt riekie. “Dat 

hadden we even nodig 

om bij te komen van 

de verhuizing. Maar 

het leuke is dat we in 

ons nieuwe huis met

een thuiskwamen. 

Terwijl we hier net pas 

wonen.”

 “Wij zitten in een fase in ons 

leven waarin we vooral nog willen 

genieten”, vertelt riekie openhartig. 

“Van elkaar, van onze kinderen en 

kleinkinderen, van onze vrienden en 

van het heerlijke leven. Dat is ook 

de reden waarom we dit jaar naar 

het centrum van Heerlerheide zijn 

verhuisd: ons huis in Heksenberg 

werd te groot. Iedere dag waren we 

in de weer. Nu ben ik in een uurtje 

poetsen per dag klaar, behalve als 

de ramen gedaan moeten worden. 

Ineens hebben we dus tijd over om 

leuke dingen te doen. Plus: alles wat 

wij nodig hebben ligt hier op loop

afstand. Vanuit de keuken zien wij 

zelfs het huis van onze huisarts  

liggen. Ideaal toch, als je iets ouder 

wordt.”

 LEVENDIG

 “Wij hebben eigenlijk niet  

hoeven te wennen aan ons nieuwe 

appartement. Alles is even heerlijk. 

De buren hebben ons ongelofelijk 

welkom ontvangen; dat voelt goed 

en vertrouwd. We hebben geen ver

keer voor de deur, maar wonen juist 

rustig aan een park. Terwijl aan  

de achterkant van ons complex de 

kinderen van de school en van de 

peuterspeelzaal spelen. Wij genieten 

van de levendigheid. Tijdens de 

Kinderboekenweek zongen de kinde

ren op het schoolplein een liedje. 

 

riekie en rudy Blauw voelden zich 

meteen thuis in Heerlerheide
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Dan gaan we echt even naar buiten 

om naar het optreden te kijken. Wij 

verzamelen ook lege wc en keuken

papierrollen. Die gaan allemaal in 

een zak naar school, de peuterspeel

zaal of de kinderopvang om te knut

selen. Qua sfeer zitten wij hier dan 

ook ideaal, tussen de jeugd en de 

senioren van Ter Eyck in. Precies 

waar wij thuishoren!”

 GEN cOEL BY NIGHT

 “Ik had nooit verwacht dat het 

zo makkelijk zou zijn om het huis 

waar je zo lang hebt gewoond en zo 

veel hebt meegemaakt, los te 

laten”, vervolgt rudy. “Elke ochtend 

begroeten wij ons nieuwe huis met 

‘Ha Huis’. Het voelt als thuis. Wij zijn 

blij dat zo’n mooie woning op zo’n 

fijne plek ons gegund is. Een favo

riet plekje in huis heb ik nog niet. 

Vanuit de keuken hebben we een 

mooi uitzicht over Heerlerheide.  

Vanuit de woonkamer kijken we uit 

op de bomen en de mozaïek in het 

corneliuspark. We zitten graag aan 

de eetkamertafel te kletsen. Ik heb 

ruimte om mijn favoriete hobby te 

beoefenen, want ik schilder graag. 

En ’s avonds, als we op de bank  

zitten, schuiven we altijd even de 

gordijnen open om naar Gen coel  

te kijken. Dat mooi verlichte gebouw 

met al die kleuren is toch uniek.”
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Voor ons is op de Heerlerbaan 
alles in de buurt om gewoon lekker te 

wonen. Heerlijk, dicht bij elkaar.

Onder oma 
en opa Diki’s 

vleugels
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 OMA ANITA

 “We zijn hecht maar lopen de 

deur niet plat bij elkaar. Dat kan ook 

niet, als je zo dicht bij elkaar woont.  

Doordat we elkaars privacy respec

teren, kunnen we de vruchten pluk

ken van het samen zijn. Iedere dag 

geniet ik ervan dat mijn kinderen en 

ook kleine Luc de gezelligheid van 

het ouderlijk huis zo waarderen. Ik 

werd jong moeder en ben nu ook 

jong oma. Heerlijk. Als ik kan, pas ik 

op Luc. Hij voelt zich helemaal thuis 

bij ons. Nu hij iets ouder is, mag hij 

ook alleen van huis naar ons lopen. 

Er komt bijna geen verkeer in de 

straat en tja, we zijn buren. Dan 

staat hij ineens voor de deur om bij 

ons zijn fruit te eten. Of om een 

pleister te vragen. Ik verheug mij nu 

al op de komst van ons tweede 

kleinkind.”

 OPA BErT

 “De jongens hebben het druk 

met hun studie en werk. En ook de 

zorg voor een jong gezin vraagt veel 

tijd. Waar wij kunnen, helpen wij. 

Anita kookt vaker een potje extra en 

helpt een handje met het huishou

den. Met plezier gaan we naar de 

winkel en halen we een boodschap. 

Het winkelcentrum ligt toch om de 

hoek! En er valt altijd wel iets te 

klussen: een nieuw behangetje, een 

nieuwe vloer, het aansluiten van een 

tv, de aanleg van de tuin en nu 

moet er weer een nieuwe babyka

mer worden ingericht. Ik ben handig 

 Anita en Bert 

coelingh zijn geboren 

en ge togen  zeg maar 

gerust geworteld   

op de Heerlerbaan. 

Zoon Martijn én doch

ter Patricia wonen 

vlakbij. Patricia en 

man Sander zijn de 

trotse ouders van de 

drie jarige Luc. Een 

broertje of zusje voor 

Luc wordt in april ver

wacht. Nu wonen er 

wel meer families op 

de Heerler baan. Maar 

de coelinghs wonen 

echt heel dicht bij 

elkaar. Op nog geen 

50 meter afstand.  

“We zien elkaar bijna 

elke dag wel even.”

en klus graag. De kinderen hebben 

hun huis dan ook goed op orde. En 

ik vind het leuk om zo betrokken te 

zijn bij hun leven. Maar het aller

leukst vind ik dat we nog fit genoeg 

zijn om zo veel met hen te doen: 

naar de speeltuin, oppassen en ja, 

samen een klusje doen, vind ik ook 

gezellig.”

 

 MArTIJN & PATrIcIA

 “Het is geweldig dat pap en 

mam altijd voor ons klaar staan. Als 

zij later hulp nodig hebben, kunnen 

wij voor hen zorgen. Dan draaien we 

de rollen gewoon om. In de tussen

tijd genieten we en delen we niet 

alleen de zorgen maar ook de gezel

ligheid met elkaar. Met mam ga ik 

elke week kienen in de caumerbron. 

Kleine Luc turnt bij Marathon waar ik 

zelf ook geturnd heb. Martijn en pap 

squashen samen en trekken er 

vaker samen op uit. En elk weekend 

is de hele familie wel ergens op of 

langs de lijn van een voetbalveld te 

vinden: pap bij de veteranen van 

rKHBS, de jongens spelen in het 1e 

van Sporting Heerlen. We zijn 

gewoon een echte en vooral ook 

hechte familie van de Heerlerbaan.”

Onder oma 
en opa Diki’s 

vleugels

Patricia, Sander en Luc zien opa 

Bert en oma Anita elke dag wel 

even.

Anita en Bert coelingh
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De vrolijke
fluiter van 
Sjilvend

 Bij de naam Theo Nijkamp zal niet bij iedereen in 

Schinveld meteen een belletje gaan rinkelen. Mensen 

kennen hem als ‘Thei van de Könzen’, van de oude coöp. 

aan de Beekstraat. Als de carnavalist ‘Niekela’, naar het 

gelijknamige Kerkraadse liedje ‘Niekela, sjaf diech doch 

ee meadje aa’. Maar vooral als de vrolijke fluiter van 

Sjilvend. Altijd in voor een geintje en verknocht aan zijn 

mooie dorp. Om het beeld van vroeger levendig te hou

den, heeft hij zijn flat ingericht als museum. 

 Bij mijn bezoek aan Thei wacht de vrolijke tach

tiger mij op in de hal van Aa de Platz waar hij woont. 

Meteen begint hij te zingen. De ‘stimmung’ zit er in. In 

de woonkamer die behangen is met carnavalsfoto’s en 

herinneringen aan vroegere tijden, word ik nog eens 

officieel welkom geheten door een pluchen papagaai die 

zijn ‘baasje’ letterlijk naspreekt. Overal staan poppen en 

bewegende beelden. Hier regeert de lach! Of om Thei te 

citeren: ‘een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd’.

 BurGEMEESTEr

 Voordat Thei ons door zijn museum rondleidt, 

toont hij een film van een bezoek van de burgemeester 

van Schinveld aan zijn collectie: “Daar ben ik trots op.  

Ik hoef geen lintje, maar een beetje aandacht voor mijn 

foto’s van het vroegere Schinveld vind ik leuk. Doordat 

het bezoek gefilmd is, kan ik er nog van nagenieten.  

Ik vind het dan ook zo jammer dat ik geen bewegende 

beelden heb van de jaren waarin ik hofnar (1955) en  

prins (1959) was van Sjilvend. Wel heb ik veel foto’s  

en schilderijen uit die tijd. Al die beelden roepen mooie 

herinneringen op.”

Wat een geluk dat ik gewoon in het 
hart van Schinveld mag wonen. 

Waar vroeger de beek stroomde 
en ik zo’n mooie herinneringen aan 

vroeger heb.

Theo Nijkamp 
alias Thei 

van de Könzen
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 VASTELOAVEND

 “carnaval was mijn lust en mijn leven: ‘der Tanz 

meines Lebens’. Ik trok van kroeg naar kroeg. Tien cafés 

telde Schinveld toen, dus je kon nog een aardig rondje 

maken. Overal waar ik binnenkwam, zong ik ‘Och, du 

liebe Niekela…’. Vandaar ook dat iedereen mij op een 

gegeven moment Niekela ging noemen. Ik heb dat zo 

gelaten. Nu vier ik het niet meer. Te oud, hè! Maar ik 

geniet wel nog van de optocht, de carnavalsuitzen

dingen op tv en ik kon het slechter treffen: de ‘hoejgeet 

va Sjilvend’ wordt op het plein voor mijn flat opgelaten. 

Daar sta ik natuurlijk met mijn neus bovenop.”

 WIE ’T VrEuGEr WAOr

 “Schinveld is altijd een mooi dorp geweest. Op 

mijn vierde kwam ik hier wonen bij oma en opa van de 

Könzen. Ik heb mij altijd thuis gevoeld. Natuurlijk is  

het jammer dat veel oude huizen in de loop der jaren 

verdwenen zijn. Aan de andere kant: als het hart van 

Sjilvend niet opgeknapt was, had ik nooit op zo’n mooie 

plek kunnen wonen. Pal voor mijn deur stroomde vroe

ger de beek. Dat beeld staat op mijn netvlies gebrand. 

Nu geniet ik van het Wilhelminaplein. In de kersttijd met 

een grote kerstboom en honderden lichtjes. Als ik terug 

wil naar het oude Schinveld ga ik wel naar Nonke Buusjke! 

Het leven is gewoon goed hier!”
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Theo Nijkamp, alias ‘Niekela’ 

houdt de ‘stimmung’ erin.  

Zijn woning is behangen met 

carnavalsherinneringen. Hier 

regeert de lach!



Opbergmanden
in allerlei maten voor thuis
Xenos, vanaf € 3,99

Home is where the heart is
Fotolijstjes, Xenos, vanaf € 3,99

Home sweet home
Dienblad, Xenos, € 3,99

Home sweet home
Tafelkleed
Xenos, € 24,99

Zoals het klokje thuis tikt... 
Klok ‘Home’, Xenos, € 6,99

Krijtbordtshirt
www.krijtbordtshirt.nl, € 24.95 
(inclusief verzendkosten)

I love home
Voorraadbussen
Xenos, € 3,99

Kapstokhaken
met letters
Xenos, € 7,99
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Weller wenst 
iedereen 
een prachtig 

2014
het jaar waarin wij ons tienjarig 
jubileum vieren. 


