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Op 20 maart vierden 
wij onze 10e verjaar-
dag. Met 100 Weller- 
mensen brachten wij 
onze 20.000 klanten 
persoonlijk een 
cadeautje. 

Als tuinliefhebster had 
deze 100-jarige Helena 
het niet beter kunnen 
treffen dan op de 
Langeberg in Brunssum.

Hij houdt van treinen, 
maar is ook dol op 
het invullen van belas-
tingfomulieren en het 
helpen oplossen van 
financiële problemen 
van anderen.

Wonen in het Grego-
riushuis in Brunssum  
is een verlengstuk van 
thuis. Een logische 
volgende stap. En dat 
was 10 jaar geleden 
en is nog steeds 
precies de bedoeling!
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Op 20 maart vierden wij samen 

met u ons 10-jarig bestaan. Wij brach-

ten u een persoonlijk bezoek, omdat 

we deze mijlpaal graag wilden vieren 

met al onze klanten. Tenslotte bent u 

deelgenoot van ons succes. Persoon-

lijk wil ik u ook graag bedanken voor 

10 fijne jaren met veel (woon)plezier!

Een jubileum is een goed 

moment om terug te blikken, maar 

vooral om vooruit te kijken naar de 

toekomst. Wat willen we bereiken 

in de komende tien jaar? Hoe ziet 

de wereld er dan uit? De wereld is 

de laatste jaren enorm veranderd, 

de grenzen van ongebreidelde groei 

lijken bereikt. Om alle mensen op 

aarde hetzelfde welvaartsniveau te 

geven als nu in Nederland, hebben 

we vijf aardes nodig! Wie weet kun-

nen we in de toekomst wel uitbreiden 

naar een andere aarde. Amerikaanse 

wetenschappers hebben uitgerekend 

dat waarschijnlijk één op de vijf ster-

ren zoals de zon een planeet zo groot 

als de aarde heeft. En dan het meest 

bizarre: daar is misschien wel leven 

mogelijk. Komt dat even goed uit!

Kunt u zich voorstellen dat u 

op vakantie gaat naar Aarde2 of  

uw schoonouders bezoekt op Aarde5  

(het liefst een paar miljoen lichtjaren 

verwijderd    )?  Dat u op zoek gaat 

naar mysterieuze levensvormen 

en beste vrienden wordt met een 

alien? Zolang we dit nog associë-

ren met Science Fiction, is het van 

groot belang dat we onze omgeving 

beter en efficiënter gaan gebruiken, 

energie besparen en ons afval nog 

meer gaan recyclen... Op dit moment 

worden er al energie neutrale wonin-

gen gebouwd, waarbij alle benodigde 

energie wordt opgewekt met zonne-

cellen op het dak. Nooit meer een 

energierekening dus!

Maar het kan nóg extremer...  

Wat te denken van een échte groene 

woning van planten en bomen, die 

niet wordt gebouwd, maar vanzelf 

dichtgroeit...? Of een huis van vlees 

waarbij u iedere week de huid van 

uw woning wat te eten geeft om 

mooi en soepel te blijven...?  Een 

beetje luguber, maar wel handig. 

Kunt u in tijden van crisis gewoon 

een hapje van het huis nemen    . 

Weller heeft natuurlijk ook een 

heleboel plannen voor de komende 

10 jaar. Niet zo’n wilde als een huis 

van vlees, maar wel mooie projecten 

van vleesgeworden werkelijkheid. En 

waarin mensen van vlees en bloed 

heerlijk kunnen wonen. We willen u 

nóg meer inspireren om zelf aan de 

slag te gaan en eigen initiatieven  

te ontplooien voor een betere en 

mooiere woning en leefomgeving.  

Zelf een (te) gek idee?? Laat 

het ons weten, dan helpen wij mee 

om te kijken of en hoe dit gereali-

seerd kan worden! Mogelijk staat 

u dan met uw idee in het volgende 

Weller Magazine..?!

Krista’s 
column

10 jaar Weller 
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Jack Gorgels en 
Robèrt Kersjes 

‘Samen met u 
zijn wij een 

bijzondere club!’



HET bEgiN

Jack gorgels opent het ge-

sprek. “Meteen al bij de geboorte 

wilde Weller anders zijn dan andere 

woningbouwverenigingen. Vooral ook 

de band met de klanten wilden we 

anders invullen. We streefden een 

corporatie na die ertoe doet, niet 

alleen voor onze medewerkers maar 

ook voor onze huurders. Eigenlijk 

voor de maatschappij. bakstenen 

stapelen en verhuren kunnen er 

velen: Weller wilde toen en wil nog 

steeds het verschil maken in de 

regio. En dát kan alleen als wij een 

meer dan goede band hebben met 

u, onze klant. Samen zorgen we voor 

mooie en leefbare wijken. Samen zijn 

wij dus Weller.”

SociaaL

Robèrt Kersjes sprong twee 

jaar geleden aan boord. “ik kan die 

goede band tussen Weller en onze 

huurders, maar ook de goede sfeer 

tussen de medewerkers onderling 

alleen maar bevestigen. Hier wer-

Weller bestaat 

10 jaar. Zo’n jubileum 

is een mooi moment 

om de balans op te 

maken. Wat hadden we 

10 jaar geleden ook 

alweer voor ogen? 

Onze naam zegt het: 

we gingen niet voor de 

stenen maar voor de 

mensen. Voor onze 

huurders! Weller als in 

welzijn. Wellermensen 

moeten zich ‘wel’ ofte-

wel ‘goed’ voelen! Zijn 

we in onze ambities 

geslaagd? Jack gorgels 

en Robèrt Kersjes vin-

den van wel. U geeft 

ons een 8 voor onze 

dienstverlening. En 

onze medewerkers 

waarderen Weller even- 

eens met een 8! Daar 

zijn wij erg trots op!

ken 112 mensen. Onderling heerst 

een familiaire en open sfeer. Die 

positiviteit koesteren we, want die 

maakt de organisatie sterk, flexibel 

en weerbaar. Samen kunnen we 

elke uitdaging aan. Op dit moment 

zitten we in een fase waarin we als 

gevolg van overheidsmaatregelen 

een stap terug moeten doen. Dat is 

voor iedereen lastig, maar iedereen 

begrijpt het en werkt mee. Ook in de 

wijken zie je deze kracht terug. Onze 

Wellermannen en –vrouwen kennen 

vrijwel iedereen in de wijk. En iedere 

huurder kent hen! De drempel voor 

de huurder om ons aan te spreken is 

hierdoor laag. Dat is toch geweldig 

en heeft zoveel meerwaarde.”

MET PASSiE 

Weller heeft in de loop der 

jaren veel gebouwd! in Eikenderveld 

en brunssum, een nieuw centrum 

voor Heerlerheide, een zorgcomplex 

voor Heerlerbaan, studentenhuis-

vesting in Heerlen-centrum, Lucius-

hof, Maankwartier, enzovoort. Jack 

gorgels: “Wij bouwen niet alleen 

figuurlijk maar ook letterlijk aan onze 

wijken. Niet zomaar, maar met een 

voorkeur voor mooie projecten die 

meerwaarde creëren voor de omge-

ving. Die de omgeving versterken. 

Erg trots ben ik op het centrum van 

Heerlerheide: in de mix van wonen, 

zorg, onderwijs, werken, winkelen, 

ontmoeten en zorgen komt alles wat 

wij wensen voor een wijk samen.”

VOOR DE TOEKOMST

“Wat we geleerd hebben van 

de grote projecten die Weller in de 

afgelopen 10 jaar heeft gedaan, is 

dat een voortraject vaak ook al snel 

10 jaar duurt. Wij zijn soms onge-

duldig, we willen vooruit. Maar de 

omgeving laat zich niet dwingen. De 

komende jaren is het ongelofelijk be-

langrijk om de beslissers in Den Haag 

beter te laten zien wat wij doen. Als 

enige stedelijke krimpregio in ons 

land neemt Parkstad een bijzondere 

positie in. Deze positie moet ook als 

bijzonder en niet als een standaard-

situatie beoordeeld worden. Hiervoor 

moeten wij met onze partners flink 

aan de weg blijven timmeren en onze 

positieve resultaten nog beter zicht-

baar maken. Niet afwachtend maar 

ondernemend en als één team dat 

investeert in kwaliteit. Onze wens 

voor de toekomst? Dat het in Park-

stad goed en fijn wonen is voor u, 

voor onze kinderen en alle volgende 

generaties!”
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Weller beheert zo’n 10.000 

woningen, winkels en garages in 

Heerlen, brunssum en Schinveld. 

Daarnaast bouwen we in deze 

gemeenten mee aan projecten. in 

twee regels samengevat klinkt onze 

‘opdracht’ eenvoudig. De praktijk is 

complexer. Al onze plannen en ook 

onze dienstverlening en bedrijfsvoe-

ring moeten voldoen aan wetten en 

regels op het gebied van volkshuis-

vesting. Daarbij stellen wij hoge 

eisen aan kwaliteit. En natuurlijk 

moet ons huishoudboekje op orde 

zijn. gelukkig staat Weller er niet 

alleen voor maar is er een Raad van 

Commissarissen die ons werk volgt, 

controleert en ons adviseert. 

Voorzitter Sjef Tilmans vertelt!

“De Raad van Commissarissen 

is de interne toezichthouder van  

Weller; extern volgt bijvoorbeeld ook 

het ministerie van Volkshuisvesting 

alles wat Weller doet. Dat is een 

prettig gevoel”, opent Sjef Tilmans 

het gesprek. “Wat ik daarnaast goed 

vind, is dat elke commissaris in onze 

raad een specialisatie heeft; samen 

is het een kleurrijk gezelschap met 

veel kennis van zaken. De een komt 

uit de financiële wereld, de ander is 

jurist, weer een ander heeft ervaring 

op het gebied van ruimtelijke orde-

ning of het sociaal-maatschappelijke 

veld. Twee leden nemen deel namens 

de huurders. Weller heeft bewo-

nersparticipatie hoog in het vaandel 

staan: via deze leden denken en pra-

ten de huurders mee over het beleid 

en de projecten van Weller. Dat is 

een goede zaak.”

TOEZiCHT

Weller staat bekend als een 

vooruitstrevende club: niet bang voor 

een uitdaging. Maar neemt Weller 

met grote projecten zoals Maankwar-

tier niet té veel risico? We vragen het 

de RvC: “Zonder risico heb je aller-

eerst geen vooruitgang”, antwoordt 

Sjef Tillmans. “Voor ons gaven 5 jaar 

geleden verschillende overwegingen 

de doorslag om mee te doen. Als 

er bijvoorbeeld niet geïnvesteerd 

zou worden in het station, bestond 

het risico dat de intercity niet meer 

naar Heerlen zou rijden. Daar moet 

je voor de toekomst van Heerlen en 

zijn inwoners - onze huurders - toch 

niet aan denken! Bovendien zijn de 

financiële risico’s voor Weller nooit 

onverantwoord geweest. Niet alleen 

bij Maankwartier maar bij elk project 

willen wij vooraf weten wat onder de 

streep de uitkomst is. Ook worden 

bij elk project noodvoorzieningen 

ingebouwd om tussentijds bij te kun-

nen sturen. De wereld verandert snel 

en daar kunnen langdurige ontwik-

kelingsprojecten last van hebben. 

Zodra het niet langer verantwoord is, 

moet je kunnen veranderen of zelfs 

kunnen stoppen. Zo kritisch zijn niet 

alleen wij maar is Weller ook zelf.”

KLanKBorD

“De rol van toezichthouder 

is belangrijk, maar nog belangrij-

ker vind ik onze rol als klankbord”, 

besluit Sjef Tilmans. “iedere maand 

zitten we met de directie van Weller 

aan tafel om het reilen en zeilen te 

bespreken. Daarnaast is er veel tele-

fonisch contact. Wij zijn zo constant 

op de hoogte en volgen de nieuwe 

ontwikkelingen kritisch. Dat is onze 

taak. Een grote verantwoordelijkheid, 

ja, want het gaat om grote belangen. 

Maar ook een boeiende en leerzame 

opdracht. Wij zien de regio positief 

veranderen en zijn daar zelf ook erg 

trots op!”

Proficiat Weller met jullie 10-jarig bestaan. 
Wij bewonderen de ondernemende houding van 

Weller maar blijven kritisch. Zodat elke stap 
vanuit alle mogelijke invalshoeken overwogen is. 

Dat is verantwoord ondernemerschap! 
Wij verheugen ons op de toekomst! 

Jullie 
Raad van

Commissarissen



10
jaar

toezicht

Foto van links naar rechts: de heer J.M.E. 
Tilmans (voorzitter), de heer H. Houben (vice-
voorzitter), de heer H.J.F.E. Debie, de heer 
E.J.W. Kleijnen, de heer R.J. Wevers, mevrouw 
A.M.C. Schuitemaker en mevrouw J. Kuperus.
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Het gregoriushuis in brunssum 

is een van de eerste kleinschalige 

woonvormen voor senioren in Neder-

land. Na tien jaar vormt het mooie 

huis pal tegenover de gregoriuskerk 

nog steeds een gezellig en klein-

schalig tegenwicht tegen de grote 

seniorencomplexen. “Als je niet 

langer alleen kunt wonen en je mag 

kiezen, dan wil je toch oud worden in 

zo’n prachtig huis waar buren, kinde-

ren en kleinkinderen gewoon binnen-

lopen én een handje meehelpen.”

in het gregoriushuis wonen 

acht dames. Elke bewoonster heeft 

in het huis haar appartement dat in-

gericht is met eigen spullen. Samen 

maken de dames gebruik van een 

grote woonkamer waar ze tv kijken, 

kaarten of spelletjes spelen. Er is 

een gezamenlijke keuken waar de 

bewoners ook een handje meehel-

pen bij het koken en waar ze samen 

eten aan de grote keukentafel. En 

Precies 

10 jaar geleden 

opende niet alleen 

Weller maar ook 

het gregoriushuis in 

brunssum zijn deu-

ren. Samen vieren 

Weller en Cicero, 

de initiatiefnemers 

van dit mooie huis, 

dit jaar hun samen-

werking: deze zorg 

zou eigenlijk voor 

iedereen toeganke-

lijk moeten zijn! 

Heerlen mijn 
stad

Fotobijschrift

Gregorius-
huis en 
Weller 
allebei 
10!

De acht dames in het 
gregoriushuis worden 
gestimuleerd nog zo 
veel mogelijk zelf te 
doen. 



er is een tuin om te genieten van de 

eerste lentezon en straks van die 

heerlijke lange zomeravonden. 

Zo ZELfSTanDig MogELijK

“De woonvorm is een geza-

menlijk initiatief van Weller en  

Cicero”, vertelt Ria Huntjens. Zij 

regelt het reilen en zeilen en de zorg 

in het huis “We hebben tien jaar 

geleden de handen ineen geslagen 

om senioren de mogelijkheid te bie-

den om langer zelfstandig te wonen. 

Weller bouwde het huis. De acht 

dames die hier nu wonen, huren hun 

kamer ook rechtstreeks van Weller. 

Ze kopen hun zorg vervolgens indivi-

dueel en naar behoefte in bij Cicero. 

Maar deze zorg wordt niet zonder 

meer geregeld. De bewoners van het 

gregoriushuis worden gestimuleerd 

om nog zo veel mogelijk zelf te doen. 

Aardappelen schillen, boontjes dop-

pen, de lunchtafel dekken, afruimen: 

zo lang het kan, helpt iedereen een 

handje mee.”

ZoaLS THuiS

Nu steken in het gregoriushuis 

niet alleen de begeleiders, verpleeg-

kundigen en de bewoners zelf hun 

handen uit de mouwen. Het huis 

draait op de inzet van vrijwilligers. 

Ria Huntjens: “Elke bewoner neemt 

zijn eigen mantelzorg mee. in prin-

cipe is dit zelfs een voorwaarde om 

te kunnen wonen in het gregorius-

huis. Want wij kunnen het thuisge-

voel in het gregoriushuis niet leveren 

zonder familie, vrienden, vrijwilligers 

of goede buren die op vaste tijden 

langskomen. bijvoorbeeld om samen 

met de bewoners de krant te lezen, 

om ’s middags een kopje koffie of 

thee te drinken of om een bood-

schap te doen. Zo loopt er voor de 

bewoners dus altijd wel een bekend 

gezicht rond in het huis. 

Op woensdagmiddag gaan wij 

met de bewoners ook wel eens naar 

de Hoeskamer in de Egge voor een 

leuke workshop of om met kinderen 

te knutselen. Wonen in het grego-

riushuis is zo een verlengstuk van 

thuis. Een logische volgende stap. 

En dat was 10 jaar geleden en is nog 

steeds precies de bedoeling! Weller 

mag wat ons betreft dan ook best 

meer gregoriushuizen bouwen in de 

regio: deze zorg zou voor iedereen 

toegankelijk moeten zijn.”

Ria Huntjens: “Het 
thuisgevoel is er 
mede dankzij de 
hulp en het bezoek 
van familieleden, 
vrienden, vrijwilli-
gers en buren.”



Alles 
over de 
huur-
verhoging 
en 
verhuurders-
heffing!
U heeft er vast al over gehoord of 
gelezen. Net als vorig jaar stijgen de 
huren meer dan u gewend bent, 
omdat de woningcorporaties 
voortaan een verhuurdersheffing 
moeten betalen. Het kabinet Rutte II 
heeft deze maatregelen in het leven 
geroepen om het tekort op de over-
heidsbegroting terug te dringen. 
Onze bestuurder Robèrt Kersjes 
vertelt wat deze veranderingen 
betekenen.



De verhuurdersheffing houdt 

kort samengevat in dat de woning-

corporaties vanaf dit jaar een extra 

heffing moeten betalen over de 

waarde van hun woningen. Dit be-

drag wordt elk jaar een beetje hoger. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat 

alle verhuurders samen vanaf 2017 

elk jaar 1,7 miljard euro aan de staat 

betalen. “Weller draagt hier per jaar 

circa 5 miljoen euro aan bij”, licht 

Robèrt Kersjes toe. “We hebben ons 

samen met andere corporaties sterk 

verzet tegen deze overheidsmaat-

regel, maar de heffing wordt gewoon 

opgelegd. gelukkig is Weller een 

financieel gezonde club. Maar omdat 

het om een jaarlijkse heffing gaat, 

moeten wij toch maatregelen tref-

fen om ook op de langere termijn 

financieel gezond te blijven. Hiervoor 

hebben wij allereerst de eigen orga-

nisatie onder de loep genomen en 

bekeken wat anders of beter georga-

niseerd kan worden. Ook hebben we 

Een rekenvoorbeeld 

Stel, u huurt een woning met een 

huur van € 450 per maand: 

- met een bruto jaarinkomen tot  

 € 34.085 betaalt u 4% = € 18,-  

 per maand meer.

- met een bruto jaarinkomen van  

 € 34.085 tot € 43.602 betaalt u  

 4,5% = € 20,25 per maand meer.

- met een bruto jaarinkomen vanaf  

 € 43.602 betaalt 6,5% = € 29,25  

 per maand meer.

Ontvangt u huurtoeslag? Dan wordt 

de huurstijging in de toeslag meestal 

deels verrekend.

kritisch bekeken welke investeringen 

nog verantwoord zijn en daar keuzes 

in gemaakt. bezuinigen dwingt tot 

nadenken over wat je doet. Op zich 

is dat weer goed, want zo kunnen we 

evenveel voor onze klanten beteke-

nen met minder kosten.”

HUURVERHOgiNg

Op 1 juli wordt de inkomens-

afhankelijke huur ingevoerd. Robèrt 

Kersjes: “Sommige mensen zijn in 

een sociale huurwoning gaan wonen 

toen ze nog niet veel geld verdien-

den. in de loop der jaren zijn hun 

inkomens echter gestegen, waardoor 

ze nu bijvoorbeeld niet meer in aan-

merking zouden komen voor sociale 

huur. Niemand hoeft van Weller te 

verhuizen; wij streven juist een mix 

van bewoners- en inkomensgroepen 

na in onze wijken. De mensen met 

hogere inkomens gaan nu wel meer 

huur betalen. Overigens ontvangen 

wij hiervoor geen exacte inkomens-

gegevens van de belastingdienst, 

maar een code die aangeeft in welke 

inkomenscategorie een huurder is 

ingedeeld.”

WAT bETEKENT DiT VOOR U? 

Alle huren stijgen op 1 juli 

2014 met de inflatie van het vooraf-

gaande jaar; in 2013 was deze 2,5%. 

Hier komt de inkomensafhankelijke 

huurverhoging bij. Deze bedraagt: 

1,5% voor huishoudens met een bruto 

jaarinkomen tot € 34.085, 2% voor 

huishoudens met een bruto jaarin-

komen van € 34.085 tot € 43.602 

euro en 4% voor huishoudens met 

een bruto jaarinkomen vanaf  

€ 43.602.
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“bij dat eerste telefoontje, waarin wij een woning 

toegewezen kregen aan de Vorstenstraat, wisten we ei-

genlijk helemaal niet waar deze straat lag. geen seconde 

dachten we eraan dat dit wel eens in de buurt van de 

Keizerstraat in Eikenderveld zou kunnen zijn, waar onze 

dochter woont.” Wilma Denneman lacht: “Nieuwsgierig 

als wij waren, stapten we meteen in de auto om het huis 

te bekijken. Tot onze verbazing reden we zo goed als naar 

het huis van onze kinderen. We hebben elkaar flink in 

de handen geknepen. Dat wij zo dicht bij elkaar kunnen 

wonen, is een schot in de roos. We hebben een goede 

band. Maar het is ook praktisch. Wij werken niet meer en 

hebben alle tijd. Als de kinderen werken, wandelen wij 

dus met de honden. En als we op vakantie gaan, letten 

we op elkaars huizen.”

TorTELDuiVEn

“Het grote voordeel van Eikenderveld is dat het 

zo’n rustige wijk is met alles wat wij belangrijk vinden in 

de buurt”, vult Leo Denneman zijn vrouw aan. “We wonen 

midden in de woonwijk met weinig doorgaand verkeer. 

We zitten zo in de stad, maar ook zo in het groen. Het 

mooie Terworm ligt maar een paar minuutjes lopen van 

Weller had 10 

jaar geleden net de 

eigen deuren geopend, 

toen Wilma en Leo 

Denneman zich     

kwamen inschrijven. 

“Wij woonden aan de 

Kasteellaan. Op een 

mooie plek aan de 

rand van Meezen- 

broek, pal tegenover 

het park. Maar ons 

huis werd gesloopt. 

Wij schreven ons in  

bij Weller. De rest is 

geschiedenis. Want al 

10 jaar zijn wij thuis in 

Eikenderveld. 

Dankbaar dat wij hier 

zo heerlijk mogen 

wonen.”

Een telefoontje 
om nooit meer 

te vergeten

“Dat eerste telefoontje, 
precies 10 jaar geleden, zullen wij 
nooit meer vergeten. ‘Wij hebben 

een huis voor jullie in Eikenderveld.’ 
Bij onze dochter om de hoek. 

Wat een geluk!”

Wilma en Leo 
Denneman



ons huis. Daar genieten wij tijdens de wandeling met 

de honden dagelijks van! En zo genieten we ook van de 

stilte in de wijk. We slapen bijna altijd met ons raam open 

en het enige lawaai dat wij ’s ochtends vroeg horen, is 

van de vogels. Die vliegen af en aan in onze tuin. Afgelo-

pen winter hebben zelfs twee tortelduiven zich in de tuin 

genesteld. Enig om te zien.”

DE EiK

“Wij genieten van het leven. Vroeger hadden we 

een stacaravan in gemmenig, vlak over de belgische 

grens. Elke weekend en elke vakantie waren we daar te 

vinden. Deze caravan hebben we ingeruild voor een klei-

ne toercaravan waar we een paar keer per jaar mee op 

vakantie gaan. Als het ergens niet leuk is, rijden we door. 

bevalt de omgeving, dan blijven we. italië en Kroatië zijn 

favoriet. Maar ook ons eigen land is de moeite waard. 

Dan nemen we de fiets mee en toeren we door Zeeland 

of door Twente. Prachtig! Minstens zo fijn is het om na 

zo’n reis thuis te komen in Eikenderveld. Zelfs als wij écht 

ouder worden en niet meer in een gezinswoning kunnen 

wonen, krijg je ons niet meer uit deze wijk. Dan verhuizen 

we gewoon door naar De Eik!”

wellerjubileummagazine mei 2014

Wilma en Leo Denneman genieten nog elke 
dag van hun woning in de Vorstenstraat



in 1986 verandert de wereld 

als in de nacht van 25 op 26 april in 

de buurt van Tsjernobyl in Oekraïne 

een kernreactor ontploft. Het is de 

grootste kernramp ooit, met dui-

zenden slachtoffers! Bijna 30 jaar 

na dato stijgt dit aantal nog steeds, 

doordat in de buurt van Tsjernobyl 

kinderen ziek worden of ziek worden 

geboren als gevolg van de straling. 

“De stichting Tsjernobyl trekt zich het 

lot van deze kinderen aan”, vertellen 

jacques en Lydia in de keuken van 

hun flat in Brunssum. “Met allerlei 

acties zamelen ze speelgoed, kleding 

en geld in om de kinderen te helpen. 

Ook organiseren ze elk jaar een reis 

naar Nederland. De kinderen en hun 

begeleiders verblijven dan maar 

liefst een maand bij gastgezinnen in 

onze regio en krijgen in deze periode 

ook medische zorg. geregeld staan 

er leuke uitstapjes op het program-

ma. Zo zijn de kinderen bij onze Club 

de Pétanque terechtgekomen. Wij 

waren meteen enthousiast en beslo-

ten ‘Kind te gast’ voortaan elk jaar te 

steunen.”

Elk jaar bezorgt 

de actie ‘Kind te gast’ 

40 zieke kinderen uit 

Tsjernobyl een onver-

getelijk uitje in ons 

mooie Parkstad. 

Jacques Kerkhoffs, zijn 

partner Lydia en hun 

sportieve vrienden van 

Club de Pétanque 

Heerlen steunen dit 

Schinveldse initiatief 

met heel hun hart. Dit 

jaar overigens samen 

met de kids van de 

Titus brandsmaschool 

in brunssum. 

Natuurlijk helpt ook 

Weller ‘Kind te gast’. 

Een klein gebaar voor 

een groot doel: de lach 

van een kind!

jacques en Lydia 
Kerkhoffs: “Samen met 
onze vrienden van 
Club de Pétanque 
geven we kinderen uit 
Tsjernobyl een onver-
getelijk uitje.”



5

PéTANqUE

14 juni komen de kinderen uit 

Tsjernobyl naar Limburg toe. jacques: 

“Het leuke is dat de actie elk jaar 

meer steun krijgt. Dit jaar doen ook 

alle kinderen van de Titus brandsma-

school mee. Zij organiseren tijdens 

de Koningsspelen op 25 april een 

sponsorloop. Elk rondje van elk kind 

levert een klein bedrag op; samen 

hopen alle kinderen zo een mooi, 

groot geldbedrag in te zamelen.”

Ook de vrienden, en dan met 

name Sonja Smit van Club de Pétan-

que zijn druk bezig met de actie. “Wij 

organiseren dit jaar een loterij, die 

we bij alle wedstrijden en toernooien 

waar wij aan meedoen onder de 

aandacht brengen”, vertelt Jacques. 

“Dat levert veel op, want wij spelen 

pétanque in de ereklasse en kennen 

daardoor veel mensen. gelukkig zijn 

wij allebei even fanatiek. Daardoor 

kunnen we ook allebei evenveel van 

de sport genieten: tijdens wedstrij-

den maar ook als we op een mooie 

zomerdag ergens in brunssum of 

Heerlen spelen. Want jeu de boules-

banen zijn er veel tegenwoordig.  

Het is een sociale sport die iedereen 

kan doen: oud en jong en zelfs men-

sen met een beperking. behalve voor 

de kinderen uit Tsjernobyl organise-

ren wij bijvoorbeeld ook elk jaar een 

sportdag voor mensen die revalide-

ren bij Adelante en voor cliënten van 

de Stichting gehandicapten Limburg 

(SgL). iedereen kan jeu de boulen! 

Als wij vroeger hadden geweten  

hoe leuk de sport is, waren we véél 

eerder begonnen.”

Alles 
vooreen 

lach

“10 jaar wonen wij samen, 10 jaar jeu de boulen 
wij samen en 10 jaar doen wij vrijwilligerswerk 

samen! Onze favoriete actie is ‘Kind te Gast’. De lach 
op het gezicht van een kind dat het niet makkelijk 

heeft in het leven: daar doe je toch alles voor!” 

Vrijwilligers pur 
sang Lydia 
en Jacques
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Deze mooie, res-
pectabele leeftijd 
bereikte Helena 
Santing-Krikken 
uit Brunssum 30 
maart. “Ik heb een 
mooi leven. En ge-
niet elke dag nog 
van het uitzicht 
over het Vijverpark 
vanuit mijn favo-
riete stoel bij het 
raam.”
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Onze 100-jarige werd in 1914 

geboren in het Drentse Hoogeveen. 

Het jaar waarin de Eerste Wereldoor-

log uitbrak. “Daar kregen wij niets 

van mee”, vertelt Helena. “Wel van 

de armoede. in Drenthe was toen 

geen werk, geen woonruimte, er was 

niets te vinden. Daar kwam in de  

crisisjaren weinig verandering in. 

Eenmaal getrouwd en met de zorg 

voor onze kinderen besloten we eind 

jaren ’40 naar Limburg te verhuizen. 

in de mijnen was werk. Zo kwamen 

wij op de Langeberg terecht. in 

eerste instantie in noodwoningen, 

daarna aan de Venweg. Het was met 

zes kinderen nog steeds  geen vet-

pot, maar we hadden het goed.”

fiT!

De band tussen Helena en 

haar geboortestreek is altijd sterk ge-

bleven. “Al onze vakanties brachten 

wij in Drenthe door. gingen we met 

vrienden twee weken fietsen door de 

bossen en velden. Prachtig. Drenthe 

Vijf jaar geleden 

verhuisde Helena 

Santing-Krikken vanuit 

de Langeberg in 

brunssum naar Park 

Lunet. Hier woont de 

100-jarige prachtig 

aan het Vijverpark. 

Nog steeds zelfstan-

dig: “Waarom niet, het 

gaat toch goed”, zegt 

zij, prinsheerlijk bij de 

verwarming voor het 

raam. Haar breiwerkje 

binnen handbereik. 

“Als tuinierliefhebster 

had ik het niet beter 

kunnen treffen. ik 

geniet alle vier de sei-

zoenen van een mooie 

grote tuin maar hoef 

er zelf niet in te wer-

ken. Wie wil hier nou 

niet oud worden?”

100 jarige 
Helena Santing-

Krikken

is zo mooi geworden. Er is ruimte 

en elk huis heeft wel een grote tuin. 

Daar houd ik van. Wij hebben in 

brunssum ook altijd een grote tuin 

gehad. ik denk wel eens dat het vele 

tuinieren mij zo fit heeft gehouden. 

in combinatie met het borduren - 

goed voor de geest, volksdansen en 

de gymnastiek. Op mijn 90ste ben 

ik daarmee gestopt. Maar ik probeer 

nog steeds zo veel mogelijk te breien 

en te bewegen. ik wandel bijna elke 

dag even door het park. En drie keer 

per week ga ik naar de dagopvang in 

Huize Louise. Daar bewegen we ook 

veel.”

STiLLE WEnS

“Mijn hele leven heb ik veel 

energie gehad en hard gewerkt. 

Nooit dacht ik dat ik 100 zou worden. 

Je wordt het vanzelf, hè. ik heb een 

broer van 95, die ook nog steeds fit 

is. Het zit dus in onze genen. Maar 

het is wel raar als je oudste zoon 

ineens bijna 80 is. ik ben ongelofelijk 

trots op mijn zes kinderen, 16 klein-

kinderen, 20 achterkleinkinderen en 

alweer 7 achterachterkleinkinderen. 

Het is een hele club bij elkaar. Veel 

zijn er over het land uitgezworven, 

maar veel wonen er ook nog in de 

buurt. ik vind het heerlijk als ze even 

binnenlopen. Mijn 100ste verjaardag 

hebben we natuurlijk goed gevierd. 

Met z’n allen. Van zo’n mooie dag 

kan ik nog lang nagenieten. gewoon, 

als ik in mijn favoriete stoel bij het 

raam zit, met dat mooie uitzicht 

over het park. ik zou alleen nog eens 

graag een paar dagen terug naar 

Drenthe willen. Even de lucht van 

mijn geboortestreek opsnuiven.”



“Onze regio kent drie belangrijke 
perioden waarin het aanzien enorm 
veranderd is. Van de prehistorie  
is niet veel bekend, al bewijzen 
nieuwe vondsten steeds meer dat 
het leven toen al goed was in onze 
contreien. Wel weten we veel van 
de Romeinse tijd: toen was Heerlen 
onder de naam Coriovallum een 
belangrijk knooppunt. In de middel- 
eeuwen lag hier de vestingstad 
Herle. En dan heb je de moderne 
tijd: met de komst van de mijnen 
barstte onze regio uit zijn voegen. 
Ik heb het altijd een groot voor-
recht gevonden dat ik mij voor mijn 
werk in deze verhalen mag ver-
diepen en dat ik ze door mag  
vertellen. In 2015 ‘het Jaar van de 
Mijnen’ zal veel van ons mijnverle-
den bijzondere aandacht krijgen. 
Dat is belangrijk, omdat we dan 
leren zien waarom onze regio 
geworden is wat hij nu is. Dat helpt 
bij het maken van beslissingen voor 
de toekomst!”

10 
jaar 

mooie 
verhalen

“Al 10 jaar mag ik in 
dit blad iets over de 
geschiedenis van onze 
regio schrijven. Een bij-
zondere geschiedenis 
waarvan veel tastbaars 
uit het straatbeeld is 
verdwenen. Maar veel 
is er ook nog, zoals de 
mijnwerkerskolonieën. 
Voor Weller ligt er een 
belangrijke taak om dit 
erfgoed te koesteren. 
Wees zuinig op ons 
verleden. Maar dat ver- 
trouw ik  Weller wel toe!”

Roelof Braad
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1049
Het oudst geschre-

ven document waar 

Heerlen (Herle) in wordt 

genoemd is het verhaal 

waarin Paus Leo iX deze 

regio bezoekt om de kerk 

van Voerendaal te wijden. 

in het oorkondenboek 

waarin deze gebeurtenis is 

beschreven, zijn ook de 

kapellen van Heerlen en 

Welten genoemd. 

Tien jaar schrijf ik voor Weller met veel 

plezier mijn bijdragen voor de rubriek ‘Vroeger’ in 

dit magazine. Vier maal tien jaar precies werk ik 

bij wat nu Historisch goud heet en in het verleden 

Oudheidkundige Dienst, Archiefdienst en Thermen - 

museum, Stadsarchief en Rijckheyt. Tijden ver-

anderen… De inspiratie voor de artikelen voor 

Wellermagazine komt uit TiEN eeuwen schriftelijke 

neerslag over de geschiedenis van de stad en 

waarvan het merendeel in de archiefdepots en  

collecties van Historisch goud is terug te vinden.

Vanuit mijn oorspronkelijke vak van archi-

varis ben ik meer en meer in de rol van stadshisto-

ricus – het bezig zijn met de geschiedenis van de 

stad – gerold. Dat heeft een voordeel. in de oplei-

ding tot archivaris heb ik het lezen van oud schrift 

als bijzondere vaardigheid geleerd en ook hoe je 

methodisch archieven moet onderzoeken. Daar-

naast was er een hoofdvak dat middel-Nederlands 

heet (het nederlands van de 12e tot 18e eeuw). 

Dat geeft je als historicus een grote voorsprong op 

de collega historici, want je hoeft niet lang meer 

op oude teksten te puzzelen en je weet documen-

ten in de archieven doorgaans ook wel snel uit de 

archiefdoos te halen. 

in die archieven zitten heel bijzondere docu-

menten bdie basis zijn voor bijzondere verhalen.  

Je zou minstens tien levens moeten hebben om al 

die verhalen op schrift te zetten. in het volgende 

geef ik een overzicht van tien bijzondere archief-

stukken – sommige zijn aanwezig in andere archief-

bewaarplaatsen, maar we hebben uiteraard een 

kopie - met in het kort een bijzonder verhaal.

Foto’s 
collecties Historisch goud, 

Heerlen en Roelof braad

1104-1157
De Annales Rodenses 

is de oudst bewaarde 

kro niek met aantekeningen 

van belangrijke gebeurte-

nissen. Allereerst natuurlijk 

over het leven op de abdij 

Kloosterrade en zijn 

stichter Ailbertus, maar 

ook over de wijngaard.  

De steenkoolgroeves bij  

de Worm, waar de steen-

kool te winnen was, komen 

in de kroniek met deze 

jaren niet voor, wel in het 

latere vervolg. Heerlen  

en brunssum worden 

genoemd in de jaren 1121, 

1155 en 1157 bij schenkin-

gen aan de abdij.

Vroeger Roelof 
Braad

Oorkonde 1049 Kloosterrade

10 eeuwen 
Heerlen in 
geschreven 
documenten



1225
De kroniek van het 

klooster St. gerlach in 

Houthem St. gerlach levert 

het bijzondere verhaal van 

een vrouw die vanuit het 

‘castrum Herle’ (de ves- 

ting Heerlen) kwam en 

aarde wegnam van het 

graf van de heilige St. 

gerlach en in de rand van 

haar bovenkleed verborg. 

Omdat ze de aarde voor 

verkeerde doelen wilde 

gebruiken, veranderde “de 

macht van de Heer deze 

voor het oog van velen in 

bloed, zodat de bloeddrup-

pels langs de franjes van 

het bovenkleed neer 

druppelden”.

1423
Een bijzonder 

document uit het archief 

van de parochie St. bavo  

in Nuth is een van de 

oudste Heiligenkalenders 

van oostelijk Zuid-Limburg. 

Deze is ook wel necrolo-

gium genoemd, omdat op 

de kalender ook jaardien-

sten voorkomen van vooral 

adellijke inwoners van 

Nuth. Het stuk perkament 

is waarschijnlijk onderdeel 

van een boekband is 

geweest.

1388
Tegenwoordig 

hebben we te maken met 

gemeentelijke herinde-

lingen en wil men – zoals 

dat ook voor Parkstad 

Limburg in discussie is – 

gemeenten samenvoegen. 

in de late middeleeuwen 

dacht de landsbestuurder 

daar anders over. De rijke 

edelen gaven belangrijke 

diensten en geld voor de 

oorlogvoering en in ruil 

daarvoor kregen deze 

edelen hele dorpen in 

bezit. Zo kwam het dat 

hertogin Johanna van 

brabant zomaar het dorp 

Hoensbroek van Heerlen 

afscheidde en de heerlijke 

rechten (bestuur, recht-

spraak en dergelijke)  

overdroeg aan Johan Hoen. 

Philips de Stoute bekrach-

tigde deze ‘gouden deal’ 

van zijn tante met zijn 

grootzegel in 1389. De 

akte ligt bij de huidige 

markies van Hoensbroek 

op zijn wijngoed in Duits-

land tentoongesteld.

1502
in 1952 is groot 

gevierd dat de Heerlense 

Oliemolen 450 jaar be-

stond. De familie Wetzels 

had de molen al decennia-

lang in bezit en was ook in 

bezit van het oud archief 

van de molen. Daarin was 

een oorkonde gevonden 

met het jaar 1502, waarin 

door koning Karel aan 

veldmaarschalk Wilhelmus 

van Schaesberg het recht 

gegeven wordt om een 

oliemolen te stichten op de 

Caumerbeek. Mogelijk is 

de akte vervalst of bij het 

overschrijven in 1710 

verkeerd gedateerd, 

koning Karel was in 1502 

pas 2 jaar oud en de titel 

veldmaarschalk bestond 

toen nog niet. Mogelijk zou 

het 1562 kunnen zijn. 

Hierboven het schepenzegel 
Heerlen en onder ‘Castrum Herle’ 
naar een 19de-eeuwse – aquarel 
Heerlen door Van gulpen.

Het necrologium van Nuth uit 1423

Kopie van de akte uit 1502 over 
de Oliemolen in Heerlen

Oorkonde uit 1389 over de afscheiding 
van Hoensbroek van Heerlen 
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1670
De oudst bekende 

‘bouwvergunning’ in het 

Heerlense archief is 

verleend aan Nicolaas 

Schils, die toestemming 

kreeg het oude nu nog 

bestaande huis ‘De Luyff’ 

aan het Wilhelminaplein te 

mogen bouwen. De luifel 

mocht ‘onderbouwd’ 

worden met deuren en 

vensters….

1725
Een bijzonder 

archiefstuk in het Heer-

lense Schepenbankarchief 

is de declaratie van 

chirurgijn (dorpsarts) 

waarbij in een apart 

papiertje de fragmentjes 

van de schedel van boe-

renknecht bartholomeus 

Scheeren  zaten verpakt. 

Na een vechtpartij bij de 

hoeve imstenrade was 

hem de schedel ingeslagen 

en moest de chirurgijn er 

aan te pas komen om hem 

op te lappen. Hij kon de 

botsplinters met grote 

moeite uit het ‘cranium’ 

met een trepaan verwijde-

ren. gelukkig heeft de 

boerenknecht de vecht-

partij overleeft. Het stuk 

zou nooit in het archief te 

vinden zijn geweest als de 

administratie van de 

schepenbank in orde was 

geweest. De chirurgijn 

moest de declaratie blijk- 

baar opnieuw indienen 

omdat de eerste was zoek- 

geraakt en heeft daarom 

als extra bewijs de botjes 

toegevoegd.

1896
De moderne mijn-

bouw veranderde in nog 

geen halve eeuw het 

landelijke karakter van de 

streek. Startschot voor die 

snelle ontwikkeling is 

gegeven door ir. Sarolea 

en de gebroeders Honig-

mann met de aanleg van 

de Oranje Nassau-mijn i en 

de opening van de spoor-

lijn Sittard-Heerlen-Herzo-

genrath. burgemeester 

Karel de Hesselle kreeg  

een spoorkaartje voor de 

eerste rit en een uitnodi-

ging voor het feestmaal. 

Volgens de menukaart heeft 

men vorstelijk gegeten!

1947
in de eeuw van de 

mijnbouw verandert de 

stad enorm. De verande-

ringen van de 20ste eeuw 

zijn vastgelegd in vele 

foto’s, film en prenten. 

Niet alleen de steenkool, 

ook de bruinkool werd uit 

de grond gehaald. 

Dat laatste in dagbouw, 

zoals in de bruinkoolgroeve 

bij de Passart in Heerler-

heide. W.F. Dupont maakte 

er toen een schitterende 

aquarel van.

 

gevelsteen van ‘De Luyff’ aan het 
Wilhelminaplein

De oudst bekende ‘bouwvergun-
ning’ verleend aan Nicolaas Schils

De declaratie van de chirurgijn 
(met schedelfragmenten) uit het 
Schepenbankarchief

Menukaart (helemaal boven), 
spoorkaartje en uitnodiging van de 
eerste rit spoorlijn Sittard-Heerlen-
Herzogenrath

De bruinkoolgroeve bij de Passart 
in Heerlerheide, een aquarel van 
W.F. Dupont



Al 10 jaar organiseren we een Wellerdag. 
Dan zijn onze kantoren dicht en onze handen vrij voor 

vrijwilligerswerk: voor onze wijken, voor kinderen, scholen, 
ouderen, alleenstaanden, voor onze gedreven vrijwilligers 

en voor mensen die zorg nodig hebben. 
Wellerdag 2014 is onze WellerJubileumdag - 

een mooie dag om u te ontmoeten! 

Een Weller dag met een mooi, zilveren randje
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Het is 20 maart. De dag waar-

op officieel de lente begint. Maar 

ook de dag waarop Weller haar 10de 

verjaardag viert. Een speciale dag, 

die we graag samen met onze huur-

ders willen vieren! Dus staan om 

9.00 uur precies ruim 100 Weller-

medewerkers in de startblokken om 

een bezoekje te brengen aan álle 

10.000 klanten in Heerlen, brunssum 

en Onderbanken. Want de jarige 

trakteert! alle klanten ontvangen 

een leuke attentie: een mooie 

gegraveerde pen. 

Het lijkt een onmogelijke 

opdracht: 10.000 klanten in één dag 

bezoeken. Toch is het ons al eens 

eerder gelukt. 10 jaar geleden 

deelden we als eerste kennismaking 

met al onze klanten huis-aan-huis 

beschuit met muisjes uit. iedereen 

reageerde toen enthousiast. Daarom 

ging deze actie voor de 10de verjaar-

dag van Weller in de reprise. in 

tweetallen brachten de ruim 100 

Wellermannen en -vrouwen de pakjes 

rond. Veel tijd om te kletsen was er 

dan ook niet. Maar dat bleek lastig, 

want als de deur eenmaal opengaat 

is er genoeg gespreksstof. Zelfs om 

9.00 uur ochtends: in grasbroek zijn 

twee buurmannen het roerend met 

elkaar eens: “Wat leuk dat jullie de 

pakjes zelf rondbrengen. Tegenwoor-

dig gaan de meeste contacten met 

bedrijven onpersoonlijk. Het kan dus 

ook anders! We gaan het pakje gauw 

openmaken.”
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ONVERWACHT bEZOEK

in Heerlerheide hebben 

Danique en Antoine net een week de 

sleutel van hun nieuwe flat. ook zij 

krijgen op deze Wellerjubileumdag 

onverwacht bezoek. “Tot onze grote 

verbazing kende onze relatiebeheer-

der ons nog. Toen hij het cadeautje 

kwam brengen, informeerde hij 

meteen hoe ver we zijn met inrich-

ten. We zijn bijna gesetteld en 

krijgen meteen al een cadeautje. 

Leuk toch. En zo’n mooie pen komt 

altijd goed van pas.” Op straat praat 

een clubje bewoners na over de 

actie: “Wat ons betreft mag Weller 

zich 365 dagen per jaar zo attent 

laten zien”, concluderen zij met een 

knipoog!

EEn PErSoonLijK BEDanKjE

Mede dankzij het prachtige 

lenteweer gaat deze 10de Weller-

jubileumdag de boeken in als een 

dag met een stralend, zilveren 

randje. Sommige mensen zijn jam-

mer genoeg niet thuis. Zij vinden de 

verrassing later op de dag in hun 

brievenbus. Maar wie opendoet, 

reageert verrast. Zoals een mevrouw 

die de deur opent in haar peignoir 

met de krullers nog in: “Als ik had 

geweten dat jullie kwamen, was ik 

eerder opgestaan”, lachte ze. in 

Heerlerbaan neemt Harrie van 

Leeuwen, één van de trotse bewo-

ners van de oude Horicherhof, het 

presentje in ontvangst: “ik vind het 

altijd leuk om spontaan bezoek te 



krijgen. Nog leuker vind ik het om 

met een cadeautje verwend te 

worden. Proficiat Weller!” En in 

brunssum komt een mevrouw haar 

gulle gevers nog even na op straat: 

“ik vind de actie zó leuk, ik wil jullie 

daarom graag persoonlijk bedanken!”

EN DE iPAD iS VOOR….

in de loop van de middag zijn 

we in onze missie geslaagd. Alle 

10.000 adressen zijn bezocht en alle 

pennen zijn uitgedeeld. We kijken 

terug op een heel positieve dag, 

boordevol leuke ontmoetingen en 

verrassende gesprekken. intussen is 

ook bekend wie de ipad en de andere 

mooie prijzen hebben gewonnen. 

Aan de Wellerjubileumdag was 

namelijk een actie verbonden. Elke 

huurder heeft een kaartje ontvangen 

met het verzoek om zijn of haar 

e-mailadres door te geven. Want ook 

voor Weller heeft het veel voordelen 

om via de mail te werken: het is snel, 

duurzaam en gemakkelijk. 

De prijswinnaars zijn al op de hoogte 

gesteld. Wie zij zijn….. dat leest u in 

ons volgende Wellermagazine.
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‘Ik vind het 
leuk om 

wetten te 
lezen! 

Enig zelfs.’
Op zijn ‘treinenkamer’ duikt Jan Ulaga met liefde 

in andermans financiën. Hij helpt graag.



Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker, 

roept de belastingdienst. Toch is een administratief klus-

je zoals het invullen van de belastingaangifte voor veel 

mensen een brug te ver. Jan Ulaga uit brunssum weet er 

alles van: sinds 1981 helpt hij als vrijwilliger mensen 

met hun financiën. Onder andere via de Centrale bond 

voor Ouderen, de Cliëntenraad en als buddy voor het 

maatschappelijk werk in brunssum. “ik help mensen 

graag om hun financiën op orde te krijgen.”

“Allereerst wil ik graag een misvatting uit de weg 

helpen”, opent Jan Ulaga ons gesprek in zijn kantoortje 

aan huis. “Vaak wordt gedacht dat mensen altijd ‘zelf’ 

schuldig zijn aan financiële problemen. Dat is niet zo. 

Soms is het een scheiding, de partner overlijdt of er is 

sprake van een faillissement of werkloosheid waardoor 

de inkomsten ineens dalen. Alsof het allemaal niet erg 

genoeg is, doen veel instanties er vervolgens lang over 

om eventuele uitkeringen of betalingen aan te passen 

aan de nieuwe situatie. Hoe dan ook: mensen raken het 

overzicht kwijt. Ze raken in paniek of schamen zich. En 

voordat ze het in de gaten hebben, zitten ze in de misère 

en kunnen ze de vaste lasten niet meer betalen. ik zie 

dit vaak gebeuren en help de mensen graag om orde op 

zaken te stellen.”

OUDERWETS KASbOEK

Jan Ulaga: “Het eerste wat ik doe als iemand mijn 

hulp vraagt, is een overzicht maken van de inkomsten en 

uitgaven. ik gebruik daarvoor nog altijd een ouderwets 

kasboek. Want daarin kun je duidelijk laten zien wat er 

aan inkomsten binnenkomt en welke kosten en eventueel 

ook schulden er zijn. Als het nodig is vraag ik vervolgens 

uitstel van betaling aan of probeer ik een betalingsrege-

ling te treffen. Tegelijk zoek ik uit of de betreffende  

persoon nog ergens recht op heeft: zorg- of huurtoeslag 

bijvoorbeeld. Het klinkt misschien raar, maar veel men-

sen en vooral ouderen doen zich nog altijd financieel  

tekort doordat zij hun mogelijkheden niet kennen. Dat 

kan soms honderden euro’s op jaarbasis schelen.”

SPORT

“Voor mij is het een sport om alle mogelijkheden 

goed uit te zoeken. ik ken de regels en blijf ook steeds op 

de hoogte. Dat is belangrijk, want in ons land veranderen 

wetten en regels continu. Vermoedelijk ben ik de enige 

die de wetten nog leest. ik vind het enig. En dit jaar heb 

ik maar liefst 170 belastingaangiftes ingevuld, ook met 

veel plezier! als het nodig is duik ik trouwens ook in de 

Duitse fiscus. in onze regio wonen namelijk veel mensen 

die over de grens gewerkt hebben en daardoor recht heb-

ben op Duitse voorzieningen. Voor mij is dit een leerzaam 

uitstapje. Maar vooral ben ik altijd erg blij als ik mensen 

kan helpen. Het geeft rust in je leven als je je financiën 

op orde hebt: die rust gun ik iedereen.”

“Wij wonen 20 jaar aan de 
Clercstraat in Brunssum. Hier help ik 

ook mensen bij het oplossen van 
financiële vragen of problemen. 

Of bij het invullen van de belasting-
aangifte. Niet iedereen kan dit 

alleen.”

Jan Ulaga uit
Brunssum
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Lenie Lieshout verhuisde  

40 jaar geleden van Rotterdam naar 

brunssum. “in de Randstad was in 

de jaren ‘70 geen werk, laat staan 

een woning te vinden. Wij waren 

precies een jaar getrouwd, toen mijn 

man in Heerlen aan de slag kon bij 

de Staatsmijnen. De beslissing was 

snel genomen: wij verhuisden naar 

het zuiden. De Staatsmijnen regel-

den alles voor je, dus kregen we 

ook een woning van de mijn! Maar 

deze medaille had een keerzijde; 

toen mijn man ander werk kreeg, 

moesten we weer verhuizen. Ook dit 

probleem was snel opgelost, want de 

nieuwe werkgever Vasco bouwde in 

die tijd de witte huizen in Vrieheide. 

Dus trokken wij vanuit het centrum 

van Heerlen al langzaam richting    

brunssum.”

“Toen de kinderen ouder wer-

den, besloten we nog één keer met 

ons gezin te verhuizen. in brunssum 

werd De Lemmender gebouwd; daar 

wilden wij graag naartoe. De kin-

deren sputterden eerst nog tegen: 

nieuwe vriendjes, een nieuwe school, 

ze vonden er niets aan. Maar dat 

duurde niet lang. in het groen achter 

de flats vonden zij een waar speel-

paradijs. En die nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes waren zo gemaakt. 

Vanaf dag één waren wij thuis in 

brunssum.”

HET PRAATHUiS

“Dat thuisgevoel en de goede 

band met onze omgeving is de reden 

waarom we 10 jaar geleden in Het 

bunderken zijn gaan wonen. Noord 

is thuis! Zeven jaar geleden wilde ik 

wat meer om handen hebben. Toen 

de toenmalige penningmeester van 

het Praathuis mij vroeg of ik mee 

wilde helpen in de ontmoetings-

ruimte van onze flat, besloot ik mee 

te doen. ik vind het Praathuis een 

waardevol initiatief. Voor veel seni-

oren wordt de wereld kleiner. Dank-

zij de ontmoetingsruimte hoeven 

mensen die slecht ter been zijn of 

bijvoorbeeld niet goed zien, de deur 

niet uit om anderen te ontmoeten. in 

het Praathuis staat altijd wel iemand 

klaar als je ergens over wilt praten of 

herinneringen wilt delen.” 

“We vieren in Het bunderken 

ook alle feesten samen. ik ben zelf 

nog Sinterklaas geweest. Dat was 

hilarisch. En zo organiseren we een 

brunch met Pasen en elke zomer 

vieren we een tuinfeest met een 

barbecue. ik loop elke dag wel even 

naar beneden om samen met enkele 

buren koffie te zetten en op te rui-

men. ik voel me nuttig zo. Dat ik zelf 

intussen 86 jaar ben, vind ik niet erg. 

Het vrijwilligerswerk houdt me actief 

en bij de tijd.”

“Als ik ooit weg 

ga uit De Lemmender, 

dan verhuis ik naar de 

flat aan de overkant. 

Dat zei mijn man altijd. 

ineens was de dag 

daar: de gezinswoning 

werd te groot, de tuin 

te lastig om te onder-

houden. En nu is de 

flat aan de overkant, 

Het bunderken, alweer 

tien jaar thuis! Het 

appartement ligt lekker 

laag in het gebouw. Dat 

vind ik fijn, vanwege 

het contact met de 

straat en nu komen 

ook oude buren nog 

altijd makkelijk langs.”



“Ruim 30 jaar woonden wij in De Lemmender. 
Nu woon ik alweer 10 jaar ‘aan de overkant’ in  

Het Bunderken. ‘4x10 jaar’ is mijn band met Weller  
en met Brunssum-Noord. Daar mogen nog vele 

goede jaren bij!” 

4x10 jaar 
thuis in 

Brunssum-
Noord!

Lenie Lieshout

wellerjubileummagazine mei 2014



“Weller is een vooruitstrevende club. 
We wilden de beste zijn. Maar het is ook een 

sociale club waarin elke huurder een stem heeft. 
Daar ben ik trots op. Ik wens dat het nog heel 

lang goed mag gaan met Weller.” 

Verknocht 
aan wijk en 

stad!

Oud commissaris 
Harry Franz



“ik hoefde geen seconde na te 

denken toen de huurderscommissie 

van SgA mij vroeg om lid te worden 

van de Raad van Commissarissen”, 

opent Harry Franz het gesprek. Wie 

de bevlogen Eikenderveldenaar kent, 

weet dat ik als luisteraar nu ach-

terover kan leunen. Want als Harry 

begint te vertellen, is het genieten 

van mooie verhalen die hij bij zijn 

werk voor zijn geliefde Eikenderveld 

heeft meegemaakt. Even terug naar 

het begin: Harry en Annie verhuisden 

in 1971 naar het hart van Eikender-

veld. “We zouden hier eigenlijk maar 

tijdelijk wonen”, vertelt Harry. “Voor 

mijn werk bij het Abp moesten wij 

namelijk naar het westen van het 

land verhuizen. Maar wij raakten zo 

verknocht aan het huis en de wijk dat 

we niet meer weg wilden.”

Koningin BEaTriX

Toen ik begin jaren ’90 met de 

VUT ging, besloot ik mij in te zetten 

voor de wijk. Eikenderveld ging in 

die tijd snel achteruit. Samen met 

andere actieve bewoners en partners 

in de wijk besloten we een wijkraad 

op te richten die projecten en acties 

kon organiseren. Voor ik het wist 

was ik de voorzitter van die raad. En 

even later zat ik dus ook in de Raad 

van Commissarissen van Weller. Niet 

zomaar hoor. ik vind het belangrijk 

dat huurders meepraten en zelfs 

mee kunnen beslissen in het beleid 

van een woningcorporatie. Als je je 

net zoals ik verbonden voelt met 

het wel en wee van je wijk, dan is de 

Raad van Commissarissen het hoogst 

haalbare. Je kunt echt iets voor je 

omgeving betekenen. Samen met 

Weller, de wijkraad en al die actieve 

bewoners hebben we veel goed werk 

verricht. Eikenderveld is weer een 

rustige wijk waar het goed wonen 

is. Een hoogtepunt was voor mij het 

bezoek van Koningin beatrix in 1998. 

Dat zij Eikenderveld wilde zien, heb 

ik als dé kroon op ons werk ervaren.”

HERiNNERiNgEN

“Voorzitter van de wijkraad 

ben ik nog steeds. En ik heb ook 

andere wijken geholpen bij de oprich-

ting van hun buurtorganisatie. Maar 

ja, ik word ook ouder. Een aantal jaar  

geleden heb ik daarom afscheid 

genomen van de Raad van Commis-

sarissen. ik mis het wel. ik heb het 

altijd leuk gevonden om betrokken 

te zijn bij al die veranderingen die 

het wonen in onze stad beter maken. 

Maar ook al praat ik zelf niet meer 

mee, ik volg alle projecten van Wel-

ler op de voet. En ik heb ik nog veel 

contact met de oud-commissarissen. 

Heerlijk is het om samen herinne-

ringen op te halen, want we hebben 

toch veel mooie dingen meege-

maakt.”

Ruim 15 jaar 

was Harry Franz uit 

Eikenderveld lid 

van de Raad van 

Commissarissen 

van Weller. Hij 

begon bij SgA  

dat later Wonen 

Parkstad werd om 

vervolgens samen 

met Het Adres te 

fuseren tot Weller. 

“bij al deze fusies 

zat ik er met mijn 

neus bovenop. Om 

de belangen van 

onze huurders in 

Eikenderveld en 

Heerlen en later 

ook in brunssum te 

vertegenwoordigen. 

Zo heb ik de 

geboorte van 

Weller van heel 

dichtbij meege-

maakt.”

wellerjubileummagazine mei 2014

Oud Wellercommissaris 
Harry Franz is verknocht 
aan Eikenderveld en zet 
zich dan ook graag in 
voor de wijk.



“Proficiat met jullie 10-jarige 
verjaardag. Ik wens Weller een 
mooie tienertijd toe. En blijf doen 
waar jullie goed in zijn. Zoals het 
investeren in ontmoetingscentra in 
de wijken, zodat ouderen elkaar in 
hun eigen omgeving kunnen blijven 
ontmoeten en eenzaamheid minder 
kans krijgt.”

Ger Prickaerts

10 
jaar 
In de 
taal 
van 
de 

mam



In de taal van 
de mam 

“De eerste keer dat ik mijn 

stukje ‘in de taal van de mam’ 

mocht schrijven, dacht ik nog dat 

het om iets eenmaligs ging. ik 

vond het wel slim, want vlak voor 

die eerste uitgave van het Weller-

magazine in 2004 hadden wij bij 

Veldeke het ‘Heëlesj-Hollendsj 

woadbook’ geschreven. in amper 

3 weken tijd waren daarvan 3.000 

exemplaren verkocht. Dus er was 

wel animo voor ons dialect. Maar 

ik schrijf nog steeds voor het ma-

gazine, en mijn eenmalig stukje 

is een vaste column geworden 

waarin ik aandacht mag besteden 

aan de mooie pareltjes van onze 

cultuur. ik ben zeker geen chauvi-

nist. Evenmin ben ik iemand die 

de trots voor zijn stad van de  

daken schreeuwt. Maar we heb-

ben in onze stad zo veel moois, 

daar mogen we best een beetje 

trotser op zijn. Onze taal, onze 

unieke geschiedenis en kijk ook 

eens naar ons theater dat groeit 

terwijl cultuur overal een stapje 

terug doet. Dat zegt iets over het 

sterke culturele klimaat in Park-

stad. En cultuur, dat is de smeer-

olie van de samenleving. Onze 

motor loopt lekker!”

ger Prickaerts is oud-voor-

zitter van Veldeke en een groot 

fan van Heële en het Heëlesj 

dialect. Hij is thuis in Welten!

wat neet is, kan nog kómme….
Vier blieve optimisties egaal wat d’r kumt. Óp noa ’t volgend jubileum !

HEEM
Ee digitaalklöksjke
tikt neet richtig,
dat va heem waal.

wat geweë is, is geweë..
D’r is van alles gebuëd in die tieën joar.  In ’t Magazine koame vöal interessante 
lüj an bod. Ich beperk mich noe tot ’de Taal van de mam’. Óngersjtoande, 
willekeurig gekoaze, gedichsjkes hant betrekking óp de diverse óngerwerpe en 
thema’s in ee good verzörgd en gevarieerd 10-joarig Magazine.

1x decenium
2x lustrum
10 joar jubileum.
PROFICIAT !

WELLER
’ne volwasse
tiener

Sjteëk de vaan 
en de hank oet
gef ee mülke
en hef ’t glas !

VREUGJOAR
nuie tied, nui leëve
nui klure kriege 
v’r gegeëve 
de loch weëd zach  
wie botter
de daag langer
en de röksjkes   
kotter. 

KRISMES 
Wie zow ’t noe zieë
noa zoeëvöäl joare
as doe
’ne twieëling
woar geboare?

DUUR              
Van de gefacelifte madam
zint de bakke wer sjoeën en sjtram
Noa deë ingrieëp deë ze óngerging,
vingt ze noe höär oge get kling.
in höär bereëkening
mint ze dat die noe neet mieë doge,
kumt dan de doktersreëkening,
kriet ze van alling groeëte oge !

VERBOUWE
As aannumers
in witte jes
die gezich hant
verbouwd,
is te hoape 
das-te ’t later
neet has
berouwd.

MILIEU
Ecologie
economie
klankgeliek
groeët versjil.

NOE
Liere va gister
dreume va mörge
wat dónt v’r
egelik hüj?

GELUK
Juus in ’t klinge 
zit ’t groeëte.

KAT
Ze deet wat ze wilt
sjmoeze of kratze
geliek hat ze !

REZE
Verrumend
relativerend
mit as apotheose:
dieng vuurduur.

NATUUR
Machtige berg
en
krachtige watere
mè och
’t klingste vuëgelke 
en 
kaom zichbaar blumke
zint eëve belangriek
vuur ’t groeëte gehieël.

POËZIE 
Wie twieë geleefde
zónger sjproak,
kan poëzie
vöäl zage
zónger woad.

KAFEE
Doa zitte lüj
die geer alling zint
en gezelsjap zeuke.

VAKANS
As de kingerveutjes
in d’r zank zint  
voetgesjpeuld
de pieng vergange
dies- te van de sjelpe
has geveuld,
’t gekeëk is voetge-ebd 
van de mieëwe 
d’r zank oet de oge
is gevrieëve,
ging las mieë has van
uëvervloed an kwalle
vertels- te heem
’t is mich good bevalle !

d’r KLINGE
’Weëd ich zoeë groeët
wie dich’? vrieëg d’r
mini-liliputter
’Joa’ zeët d’r pap 
’en ginne sentemeter
grutter
en bis-te eemoal     
groeët later,
lieks-te óp d’r pap
wie twieë 
drüppele water’.
’Wie kan dat dan’?
vrieëg ’t klingste
sjtumke.
’Logies’, zeët d’r pap
’t eppelke vilt neet
wied van ’t
bonsaibumpke’. 
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Opblaaskaarten van 
100% Heerlen, geleenstraat
Een duurzaam en wijs cadeautje, € 7,95

Vrolijke feesthoedjes met 
stippendessin  
Albert Heijn, 6 stuks € 1,49

Handgemaakte slinger van 
100% Heerlen, geleenstraat
Steeds opnieuw te gebruiken € 17,50

Zelf een vlaggenlijn maken?
Vlaggen Stofpakket, Hema € 7,50

Roltongen met feestelijke dessins 
12 stuks, Albert Heijn € 1,49

Voor het feestvarken 
Feestbeestblik, Spashoes € 5,95

Hoera! minislinger 
voor op een gebakje 
Hema € 2,-

Lekkere 
uitdeeltaart 
van spekjes
Jamin € 9,95


