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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 
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Wies vertelt honderduit over 

haar rijk gevulde leven met drie 

kinderen, vijf kleinkinderen en negen 

achterkleinkinderen. “Ze wonen  

jammer genoeg niet in de buurt, 

maar met allemaal heb ik goed 

contact. Omdat zelfstandig reizen op 

mijn leeftijd steeds lastiger wordt, 

komen mijn zoons mij regelmatig 

ophalen en dan spreek ik iedereen 

weer. Heerlijk vind ik het om te zien 

hoe de kleinkinderen zich ontwik-

kelen, carrière maken, een relatie 

krijgen en ook weer kinderen krijgen. 

In mijn flat ben ik omgeven door hun 

foto’s; ik geniet daar elke minuut van 

de dag van.”

LEVENSMOTTO

“Mijn eigen trouwdag in de 

winter van 1942 herinner ik mij als 

een bijzondere dag. De sneeuw lag 

zo hoog dat de auto’s niet konden 

rijden. Wij kwamen daardoor bijna 

een uur te laat in de kerk. De pastoor 

was boos. Maar ja, wat konden wij 

er aan doen? Eenmaal thuis wachtte 

ons een volgende verrassing, want 

Wies Mayer-

Raets werd in 1924  

in Sittard geboren, 

vlak voor de zware  

crisisjaren en voor de 

Tweede Wereldoorlog. 

Haar ouders hadden 

een café in Amstenrade: 

de zaken liepen goed. 

In 1942 trouwde Wies 

met haar Louis. Zoals 

het in die tijd gebruike-

lijk was, trok het  

jonge echtpaar in bij 

de schoon ouders in 

Treebeek. Nu woont  

zij alweer bijna 30 jaar 

in De Vogelsanck in 

Heerlerheide. “Een 

fijne flat met een 

geweldige sociëteit, 

waar ik erg graag 

kom!”

het dak was gaan lekken en al het 

smeltwater stroomde op ons bed. 

Alles was doorweekt. Mopperen had 

geen zin. De handen uit de mouwen 

en de zaak oplossen: dat is mijn 

levensmotto!”

JAZEKER DURF IK DAT!

“Mijn kinderen hebben alle 

drie gestudeerd. Zelf ben ik maar 

cursussen en bijlessen gaan volgen 

om hen een beetje bij te houden. Je 

wil toch mee met de tijd! Ik heb ook 

veel gereisd. Ik ben toen ik 70 jaar 

was zelfs nog alleen naar Amerika 

gevlogen om familie in Florida en 

Canada te bezoeken. Half Amerika 

heb ik doorkruist en alles gezien, van 

Disneyworld tot het Kennedy Memo-

rial en het Witte Huis in Washington. 

‘Durf  je dat wel, mam’, vroeg mijn 

zoon. Jazeker durf ik dat! Misschien is 

het door die houding dat ik met mijn 

90 jaar nog zo fit ben. Maar ik heb 

ook altijd veel gelezen en gegymd. 

Natuurlijk heb ik fysiek de nodige  

tegenslagen gehad, maar ik ben 

nooit bij de pakken gaan neerzitten. 

Dat heeft toch geen enkele zin.”

FIT EN ACTIEF

“30 jaar geleden zijn we naar 

De Vogelsanck verhuisd. Ik woon hier 

heerlijk en dat is vooral te danken 

aan de sociëteit in het gebouw. Ik 

doe met bijna alles mee: darten op 

maandag, kienen op dinsdag, dansen 

op zondag, samen eten, de feestjes 

met Sinterklaas, Kerst en Pasen. Ik 

heb ook jaren meegezongen met het 

Vogelsanck-koor en ik ben carnavals-

prinses van de Vogelsanck geweest. 

De sociëteit is onmisbaar voor oude-

ren. Ik begrijp dan ook niet waarom 

niet meer mensen hier gebruik van 

maken. De ontmoetingen vullen mijn 

dagen en houden mij fit en actief.” <

I K B E N W E L
O U D , M A A R
L A A T M E N I E T

V O O R O U D
V E R S L I J T E N

!
‘VOLGENS MIJN 
KLEINDOCHTER KAN 
IK EEN BOEK SCHRIJ-
VEN OVER MIJN LEVEN. 
IN 90 JAAR MAAK JE 
OOK VEEL MEE. MIJN 
MOTTO? EEN POSITIEVE 
LEVENSHOUDING 
MAAKT JE STERKER. 
IK VIER DAAROM ELKE 
MOOIE DAG.

In de sociëteit van De Vogelsanck vertoeft 
Wies Mayer-Raets graag, o.a. voor het leggen 
van een kaartje met andere bewoners. 

WIES MAYER-RAETS

54 WELLERMAGAZINE SEPTEMBER 2014



‘SJILVEND IS 
MIEN HEEM! 

EN ICH 
BIN GEER 

HEEM’
Dina is een echte levensge-

nieter. 53 jaar was zij getrouwd met 

Henk, die zij de laatste 10 jaar van 

zijn leven samen met goede vriend 

Harrie thuis heeft verzorgd. “Als een 

donderslag bij heldere hemel kreeg 

Henk een herseninfarct. In eerste in-

stantie kon hij helemaal niets meer, 

uiteindelijk weer bijna alles. Elke dag 

hebben we samen geoefend. Op een 

positieve manier en het liefst met 

een lach op ons gezicht, want daar-

mee bereik je het meeste. Gelukkig 

heb ik er nooit helemaal alleen voor 

gestaan. Ik heb zulke fijne kinderen, 

vrienden en buren waar ik altijd op 

kan rekenen. Een boodschap, een 

stukje kaas van de markt, het weg-

brengen van de vuilnis: ik hoef het 

maar te vragen en ik krijg een handje 

hulp. Dat is toch geweldig!”

KWIKSTAARTJES

“Ik heb niet veel nodig om een 

fijn leven te hebben. Ik kan mij thuis 

goed vermaken met mijn iPad, laptop 

en ik kijk graag sport op tv. En soms 

komen er onverwachte dingen op je 

pad. Afgelopen jaar had ik ineens een 

nest Kwikstaartjes op mijn balkon. 

Niet in het vogelhuisje, maar in de 

pot geraniums. Elke dag heb ik het 

ritueel van vader en moeder Kwik-

staart en de groei van de kleintjes 

gevolgd. Op gepaste afstand, want 

anders verstoor je de natuur. Geluk-

kig was ik thuis toen het kroost het 

nest verliet: één voor één vlogen ze 

uit. Ik ben er even voor gaan zitten 

en heb ongelofelijk van het schouw-

spel genoten. Dit is het pure leven. 

Daar moet je van genieten.”

FEESTBEESTEN

“Schinveld is de laatste jaren 

veranderd. Dat is niet tegen te hou-

den. Ik heb in dit dorp een fantas-

tische jeugd gehad. Als kind kon je in 

Schinveld nog echt vrij spelen in de 

bossen en op de velden. Vooral aan 

de wintertijd heb ik mooie herinne-

ringen. We maakten de grootste  

glijbanen. Mijn moeder kende ieder-

een in het dorp. Zij vond het altijd 

heerlijk om te vertellen wie bij wie 

hoorde en hoe de familieverhou-

dingen zaten. Daar is Schinveld nu 

te groot voor, al is de sfeer nog altijd 

goed. Mijn zus woont gezellig dichtbij 

en komt elke avond even buurten. 

De kinderen zijn enorm behulpzaam 

en komen vaak langs. En een paar 

keer per week ga ik een kopje koffie 

drinken in de ‘Bolroom’, de gemeen-

schappelijke ruimte in ons apparte-

mentencomplex ‘Aan de Platz’. Hier 

vind je altijd gezelligheid. Ik ben 

daarin heus geen uitzondering:  

vrijwel iedereen die ik ken vindt dat 

je het leven moet vieren. We slaan 

dan ook geen feestje over!” <

 

 ‘Schinveld is 

mijn thuis. En ik ben 

graag thuis.’ Nooit 

heeft Dina Gebben in 

de 79 jaren van haar 

leven overwogen om 

haar geliefde dorp te 

verlaten. “Alleen voor 

vakanties gingen we 

wel eens weg, als was 

dat nooit langer dan 

een paar weken. 

Waarom ook? Hier 

woont mijn familie. 

Hier wonen mijn vrien-

den - échte vrienden! 

Hier is het gewoon 

goed. Alleen mijn kin-

deren zijn uitgevlogen. 

Maar dat is prima.  

Ze wonen gelukkig 

allemaal in de buurt.”

‘HET LEVEN MOET JE VIEREN! 
MET HART EN ZIEL ÉN MET ALLE 

MENSEN OM JE HEEN.’

Dina Gebben heeft niet veel nodig om een fijn 
leven te hebben. Ze is graag thuis. Leest de 
krant, is dol op haar iPad of kijkt sport op tv. 

DINA GEBBEN 
THUIS IN SCHINVELD
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 “We leerden elkaar kennen in 1952”, vertelt Jan. 

“Ik was lid van de Raad van Elf van Schinveld en zou in 

1953 prins worden. Door de watersnoodramp ging carna-

val in dat jaar echter niet door en werd mijn benoeming 

verschoven naar 1954. We zouden echter ook in februari 

1954 voor de wet trouwen. Beide feesten kwamen samen 

tijdens een onvergetelijke carnaval met Jan I en Catharina 

(Keetje) I aan het roer van Schinveld. Daar hebben we 

mooie herinneringen aan.”

EIGEN HOBBY’S

“Na ons huwelijk hebben we een paar jaar bij mijn 

ouders in huis gewoond”, vult Keetje haar man aan. “Dat 

was vroeger normaal. Daarna hebben we 41 jaar op de 

Kruisberg in Brunssum gewoond. Nu zijn we alweer 18 

jaar thuis in de Oranjerie in hartje Brunssum. We zijn alle-

bei in de 80 maar hebben het nog steeds goed samen. 

Ik denk doordat we het woord verveling niet kennen. We 

doen veel dingen samen maar hebben ook hobby’s los 

van elkaar: Jan zit bij de zwemclub, de heemkundever-

eniging, de dialectgroep van Brunssum en bij het mijn-

museum. Ik zit bij de gymclub en ik ga elke week met 

mijn vriendinnen kienen en op stap. Zo heb je elkaar nog 

veel te vertellen.”

POËZIE

Een andere tip voor een goed huwelijk is dat wij 

nooit gaan slapen zonder een nachtzoentje”, lacht Jan. 

“En van tijd tot tijd een mooi gedicht maken voor je 

geliefde doet het ook goed. Ik verwoord mijn gevoelens 

graag in rijmvorm en schrijf sinds mijn lagere schooltijd 

wekelijks een gedicht. Liefst in dialect, de taal van de 

mam. Drie keer per jaar organiseren we met de Bruns-

sumse dialectgroep voordrachten in bijvoorbeeld Nonke 

Buusjke in Schinveld of in de bibliotheek van Brunssum. 

Maar de meest romantische gedichten zijn voor de liefde 

thuis.”

EEN GEZELLIG LEVEN

“Wat we sterk met elkaar delen is dat wij ons al-

lebei verbonden voelen met het erfgoed van Brunssum. 

Minstens een dag in de week zijn we in het Mijnmuseum 

te vinden. Hier vertellen we het verhaal van onze mijn-

geschiedenis aan jongere generaties. Die geschiedenis 

moet je koesteren, want hoe je met je verleden omgaat 

zegt veel over de toekomst. Onze middagen in het mijn-

museum zijn ook erg gezellig. Het is leuk om oude koem-

pels te ontmoeten en samen herinneringen op te halen: 

over het harde werk ondergronds, de soms nare ervarin-

gen maar ook de leuke gebeurtenissen. De dames helpen 

altijd een handje mee in het museum. Samen maken we 

het gezellig. En dát is misschien nog wel de belangrijkste 

tip voor een mooi, diamanten huwelijk.” <

Dit jaar  

zijn Keetje en Jan 

Theunissen uit 

Brunssum 60 jaar 

getrouwd. Zij vieren 

dit mooie diamanten 

feest niet één, niet 

twee maar liefst drie 

keer. Samen met de 

kinderen op 26 febru-

ari, precies 60 jaar na 

het afsluiten van het 

wettelijk huwelijk. 

Lekker met z’n tweeën 

op 26 juni, precies 60 

jaar na het afsluiten 

van het kerkelijk 

huwelijk. Met familie, 

vrienden en goede 

kennissen op 28 juni. 

De liefde moet je vie-

ren. Zo vaak mogelijk. 

En gelijk hebben ze!

ME KAN NOËTS DE WERKELEKE 
WAARDE VAN LEEFDE IN ÉÉ 

HUWELÊK KÊNNE ESTE NEET 
ALLE PIEJN EN VERDREÊT 

ACCEPTEERS DIEJ DOARMIT 
GEPAARD GOAN.

Keetje en Jan Theunissen genieten 
nog elke dag van elkaar en hun woning
in de Oranjerie in Brunssum.

KEETJE EN JAN 
THEUNISSEN 60 JAAR

GETROUWD
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De overheid heeft het voor-

nemen om de kaders waarbinnen 

de woningcorporaties hun diensten 

leveren steeds meer in te perken. 

De corporaties moeten terug naar 

hun ‘core-business’, het verhuren 

van sociale woningen, vindt minister 

Blok. Robèrt Kersjes: “Deze opdracht 

vinden wij prima. Het past bij deze 

tijd. Ook de parlementaire enquête 

naar de sector vinden wij goed.  

Deze geeft duidelijk aan waar het bij 

7 van de 380 corporaties in ons land 

flink fout ging en dat daarnaast 373 

corporaties goed en verantwoord 

functioneren. De parlementaire com-

missie heeft hierbij wel het belang 

van goed toezicht en de behoefte 

aan duidelijke regelgeving extra  

onderstreept.”

MEER DAN STENEN STAPELEN

“Gelukkig ziet de minister 

alsnog in dat corporaties ook een 

belangrijke rol spelen voor de leef-

baarheid in wijken”, vervolgt Robèrt 

Kersjes. “Hiermee biedt hij, in tegen-

stelling tot zijn eerste plannen, 

ruimte voor corporaties die meer 

voor de buurten en wijken willen 

betekenen dan stenen stapelen 

alleen. Weller grijpt deze sociaal-

maatschappelijke opdracht met 

beide handen aan. Hiervoor zullen 

wij in de toekomst nóg meer dan in 

het verleden samenwerken met de 

gemeenten in Parkstad. Zij krijgen 

er in feite een belangrijke taak bij, 

want het zijn de gemeenten die in de 

nieuwe wetgeving mede moeten be-

palen of bouwprojecten een sociaal-

maatschappelijke of commerciële 

functie hebben. De eerste categorie 

MEER DAN 25.000 MENSEN, GROOT EN 
KLEIN, VINDEN HUN THUIS BIJ WELLER. 
VOOR AL DIE MENSEN MAKEN WIJ ONS 
AL 10 JAAR STERK VOOR WOONPLEZIER. 
OMDAT WAT KAN EN MAG VOOR WONING-
CORPORATIES REGELMATIG DOOR 
NIEUWE MAATREGELEN VAN DE OVER-
HEID VERANDERT, VERANDEREN WIJ 
MEE! “MAAR ONS DOEL BLIJFT STEEDS 
HETZELFDE”, BENADRUKT WELLER-
DIRECTEUR ROBÈRT KERSJES: 
“WIJ WILLEN ONZE HUURDERS EEN 
GOED HUIS BIEDEN IN EEN FIJNE EN 
VEILIGE WIJK MET GOEDE VOORZIE-
NINGEN. WOONGENOT EN LEEFBAAR-
HEID GAAN VOOR ONS HAND IN HAND, 
DAT ZAL NIET VERANDEREN!”

Wabi Sabi noemen ze het in Japan. Dat je de teugels laat vieren en het leven neemt zoals het zich aan je 

presenteert. Met alle mooie dingen, teleurstellingen en verdriet. Deze levenshouding maakt je sterk om 

met veranderingen om te gaan en in woelige tijden jezelf te blijven.

OVERHEID 
STELT NIEUWE 
KADERS VOOR 
WONING-
CORPORATIES

mogen wij wel uitvoeren, de tweede 

alleen bij goedkeuring van de ge-

meente en onder de voorwaarde dat 

geen commerciële partij het project 

wil realiseren. Denk bijvoorbeeld aan 

de bouw van een buurtwinkel. En zo 

ontstaat er voor wie wil investeren in 

wijken meteen een nieuwe hobbel, 

want dergelijke projecten zijn veelal 

lastig te financieren. Hier moeten we 

als sector samen met de overheid 

nog een nieuwe weg in vinden.” <

Dat Weller ook binnen de 

kaders van de nieuwe wetgeving 

gewoon Weller blijft, blijkt ook uit 

enkele cijfers. Jaarlijks vinden circa 

800 huishoudens een andere woning 

bij Weller. We investeren ieder jaar 

ongeveer 12 miljoen euro in onder-

houd en 1 miljoen aan leefbaarheids-

projecten, zoals groenonderhoud, 

activiteiten in wijksteunpunten en 

buurtbarbecues. Recent hebben  

we projecten ontwikkeld, zoals  

Luciushof in Heerlen waar meerdere 

sociaal-maatschappelijke organisa-

ties samenwerken. De vernieuwde 

Mangoflat in Grasbroek laat prachtig 

zien hoe je in een krimpende regio 

woningen kunt moderniseren en  

op de markt kunt houden voor 

huishoudens met een kleine beurs. 

En met het Hammerhoes in Schut-

tersveld investeren we naar het 

voorbeeld van De Egge mee in een 

nieuwe huiskamer voor de wijk.  

Ook voor de komende jaren staan er 

grootschalige projecten op stapel.  

In Brunssum gaan we de Oude Egge 

en in Heerlerbaan de hoogbouw 

renoveren. De omgeving waarin wij 

werken, kan dus wel veranderen, 

maar Weller blijft Weller! Ook  

al wordt het links en rechts wat 

krapper, met veel liefde en energie 

blijven wij werken aan het woonple-

zier voor onze huurders!”
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N O E M H E M
D O N A L D ,

M E N E E R D U C K
O F G E W O O N

D U C K Y . . .

‘PER TOEVAL KWAM DIT EENDJE MIJN PAD; HIJ WAS 
NÉT TWEE DAGEN UIT HET EI. IK HEB MIJ OVER HEM 

ONTFERMD. NU, 11 JAAR LATER, VIEREN WE NOG STEEDS 
ELKE DAG ONZE BIJZONDERE VRIENDSCHAP.’ 

CONNY SLABBERS 
EN DUCKY
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Conny lacht met de eend 

op haar arm. Zij is het gewend dat 

mensen verbaasd naar haar huis-

dier kijken. Hoe hij met zijn snavel 

zachtjes in haar gezicht prikt en 

daarna vrolijk snaterend door het 

huis wandelt: naar zijn huisje in de 

keuken, het badje in de tuin of op 

zoek naar kruimels bij de eettafel 

in de woon kamer. Conny vertelt: 

“Als kind vond ik eenden al leuk. Via 

mijn broer kreeg ik op een gegeven 

moment te horen dat iemand een 

jong eendje had opgevangen waar-

van de vleugels gebroken waren. 

Daardoor kon dat eendje niet meer 

vliegen. Ik besloot hem op te van-

gen, niet wetende dat eenden maar 

liefst 28 jaar oud kunnen worden. 

Mijn vader heeft nog een mooi huisje 

voor hem gebouwd met verlichting. 

Als ik ’s avonds vergeet de lamp uit 

te doen, klopt Ducky met zijn snavel 

op de muur om mij te waarschuwen. 

Dan moet het licht uit omdat hij wil 

slapen.”

50 jaar is Conny 

Slabbers thuis in Heer-

lerbaan. Zij is geboren 

in het oude deel van 

de wijk, de Onderste 

Caumer. Nu woont zij 

met 81-jarige moeder 

en hun bijzondere huis-

dier, Ducky, aan  

de rand van een speel-

veld in het hart van de 

wijk. Broer en zijn hond 

Tyson wonen een paar 

straten verderop. “We 

kunnen het goed met 

elkaar vinden. Elke dag 

eten we samen, met 

een extra bakje voor 

de hond en de eend.”

DE BAAS IN HUIS

“Al snel waren Ducky en ik de 

grootste vrienden. Iedereen is dol op 

hem. Hij is een echt gezelligheids-

dier en wil overal bij zijn. Hij is ook 

gewend om met honden om te gaan. 

Mijn broer komt regelmatig langs met 

zijn Amerikaanse Stafford. Onder nor-

male omstandigheden zou zo’n hond 

geen ander dier, laat staan een eend, 

in zijn omgeving dulden. Maar in 

ons huis is Ducky de baas. De hond 

houdt zich gedeisd, want voor geen 

goud wil hij die snavel in zijn neus 

voelen. Het is enig om te zien hoe de 

dieren samen eten. Soms slapen de 

hond en de eend ook samen. Dan ligt 

Ducky lekker tegen de warme buik 

van de stoere Tyson aan. Dat blijft 

een grappig schouwspel.”

ECHTE VRIENDEN

“Even heb ik er aan gedacht 

om Ducky naar een dierentuin te 

brengen. Hij is een Carolina eend; 

een ras dat oorspronkelijk veel in 

Amerika voorkomt. Hij is bovendien 

een woerd, een mannetje: zij zijn in 

de natuur het mooist. Ducky heeft 

dan ook een prachtig verenkleed 

en felrode ogen. Heel bijzonder. Hij 

zou zeker een aanwinst zijn voor de 

dierentuin. Door de jaren heen is hij 

echter zo aan ons gehecht geraakt, 

dat hij het zelfs in een dierentuin niet 

meer zou redden. Andersom zijn wij 

ook zo gesteld op hem, dat wij hem 

niet meer willen missen. Iedere dag 

is een feestje met zo’n vrolijk kwet-

terend beestje om je heen.” <

4

I

4

4

WANDA RADEMAKERS EN ROY BALOTA
‘WIJ VIEREN DE LIEFDE MET ONS HUWELIJK OP DE VIERDE 

VAN DE VIERDE IN TWEEDUIZENDVEERTIEN.’ 
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De eerste ontmoeting tussen 

Wanda Rademakers en Roy Balota 

vond vlak voor de grote carnavals-

optocht van Heerlen plaats in het 

Trefcentrum van Eikenderveld. 

Wanda was er met een groep die 

mee zou lopen met de optocht, Roy 

was er met vrienden. “We vonden el-

kaar meteen erg leuk maar we waren 

allebei niet op zoek naar een relatie. 

Het bloed kruipt echter waar het 

niet gaan kan. Dus maakten we date 

voor na carnaval en nog één… Onze 

afspraakjes werden steeds leuker en 

ook serieuzer. Na een paar maanden 

besloten we de sprong in het diepe 

te maken en samen te gaan wonen 

in Eikenderveld. Daar zijn wij allebei 

thuis. We hebben een hechte band 

met de wijk en Wanda helpt mee met 

het jongerenwerk.”

“We waren ruim een jaar 

samen toen Roy zijn romantische 

aanzoek deed met kaarsen in een 

hartvorm bij het bed. Hoe kon ik 

anders antwoorden dan met ‘ja’. 

Er was geen haast om een datum 

te prikken, dus gingen we voor een 

bijzondere datum. Op 5-5-2015 was 

geen ambtenaar beschikbaar, omdat 

Bevrijdingsdag in 2015 een feestdag 

is. Dus werd het 4-4-2014. Een hele 

mooie dag!”

TOPFEEST

“Op 4-4-14 zijn we getrouwd 

in het stadhuis van Heerlen. Na het 

wettelijk huwelijk zijn we met z’n 

tweeën en oma naar het kapelletje 

aan de Laanderstraat gegaan om 

een kaarsje aan te steken voor onze 

familieleden die niet met ons mee 

konden vieren. Dat was een intiem 

en bijzonder moment. De rest van  

de dag hebben we gefeest, zonder 

receptie en zonder formaliteiten 

maar gewoon een ontspannen feest. 

Place to be was natuurlijk het Tref-

centrum waar we elkaar hebben 

leren kennen. De hele familie en 

al onze vrienden waren erbij. Een 

vriendin heeft het feest zelfs voor 

ons geopend met ‘Time after Time’ 

van Cindy Lauper. Gelukkig is dit een 

rustig liedje, want we kunnen allebei 

niet stijldansen. De avond is daarna 

omgevlogen. Het was een topfeest.”

DE RIJDENDE WEKKER

“Onze huwelijksnacht hebben 

we op Kasteel Erenstein in Kerkrade 

doorgebracht. Op deze prachtige 

locatie wachtte een verrassing. Een 

nichtje had het 3fm-programma ‘De 

rijdende wekker’ ingeschakeld. Dit 

programma komt je met veel herrie 

wakker maken en dat wordt dan live 

op de radio uitgezonden. Wanda was 

gelukkig al wakker en aangekleed 

toen ons nichtje binnenviel, maar 

Roy kwam net uit de douche. Voor 

de radio maakt dat natuurlijk niets 

uit, maar de actie is ook gefilmd. Wij 

kunnen wel tegen een geintje. Het 

maakt ons niets uit. Integendeel, het 

is toch fantastisch als mensen zo 

veel moeite doen om je te verrassen 

met iets speciaals...”

YOUTUBE

“Elke minuut van onze huwe-

lijksdag zit in ons geheugen gegrift. 

Maar zo’n feestdag gaat zó snel 

voorbij dat we achteraf erg blij zijn 

met alle filmpjes die mensen hebben 

gemaakt van ons vrijgezellenfeest, 

het huwelijksfeest en de overval door 

de rijdende wekker. Al die filmpjes 

staan op Youtube. Ideaal, want zo 

kan iedereen die ons huwelijk met 

ons heeft meegevierd, ook nage-

nieten van de beelden van ons mooie 

feest.” <
 

Heerlijk met z’n tweetjes uit. Dichtbij huis, en 
toch in de natuur.

Wanda en Roy houden gelukkig allebei van 
deze huisvrienden. 

1716 WELLERMAGAZINE SEPTEMBER 2014



Waar in de wereld kunnen we 

nog vrijheid vieren? In ons deel van 

Europa zijn we zeer bevoorrecht dat 

we dat kunnen. Als we het nieuws 

bekijken dan lijkt het of de wereld 

wat de oorlogen betreft nog steeds in 

brand staat. Mensen worden van huis 

en haard verdreven, er vallen vele 

dodelijke slachtoffers te betreuren, 

ziekenhuizen liggen vol gewonden en 

bommen verwoesten steden en 

dorpen. “Vrede op aarde” is blijkbaar 

een utopie. Waard dus om de vrijheid 

die we hebben te koesteren en te 

vieren. Ook in vroeger tijd deed men 

dat zeer uitbundig, hoewel men de 

vredes die in de loop van de eeuwen 

heeft gesloten meestal niet lange tijd 

kon gedenken.   

OORLOGEN…

Grote oorlogen eindigen heel 

vaak met een vredestraktaat. Zo 

zullen de meesten uit de geschie-

denislessen op school de Vrede van 

Munster (1648) nog wel herinneren 

die een einde maakte aan de Op-

stand tegen Spanje, meestal nog  

de Tachtigjarige oorlog genoemd. Die 

‘vrede’ was voor de Zuid-Limburgers 

nog geen reden om te juichen, want 

Spanje en de Nederlanden kibbelden 

nog steeds over de juiste verdeling 

van onze regio. Feest werd er gevierd 

toen eindelijk in 1661/1663 in Den 

Haag het verdelingsverdrag werd 

getekend.

Maar oorlogen waren nog niet 

ten einde in die 17de en 18de eeuw. 

Aanvankelijk leek het erop dat aan 

het eind van de 18de eeuw de Franse 

revolutie bevrijding gaf van bestaan-

de onderdrukking door adel en 

geestelijkheid. Toen de Fransen 

Zuid-Limburg binnentrokken en daar 

het Departement van de Nedermaas 

vormden, werden in alle dorpen 

‘vrijheidsbomen’ geplaatst en vierde 

men uitbundig de vrijheid – vrijheid, 

Ook in de kalkbrande-
rijen in Voerendaal 
werden in 1915 
Belgen tewerkgesteld.

Het ‘Partagetractaat’ 
uit 1661 verdeelde 
Zuid-Limburg, de 
‘Landen van 
Overmaas’ in een 
Staats en Spaans 
deel. Heerlen en 
Nieuwenhagen en de 
verbindingsweg door 
Schaesberg die nu 
nog Pasweg heet, 
werden Staats. 
Brunssum, Hoens-
broek en Schaesberg 
bijvoorbeeld kwamen 
onder Spaans gezag.

Beeld van het kamp 
Beersdal, tijdens de 
mijnwerkersstaking 
van 1917.

Impressie van de 
‘bevrijding’ van 
Heerlen door de 
Fransen in 1794 door 
Roel Meertens. 
Adellijke lieden 
verlaten de stad en 
de burgers vieren 
feest rond de 
vrijheidsboom die 
toen het huidige 
Wilhelminaplein 
sierde.

Roelof Braad is 
stadshistoricus van 
Heerlen en bereik-
baar bij Historisch 
Goud - Rijckheyt, 
centrum voor regio-
nale geschiedenis 
te Heerlen

Foto’s: collecties 
Historisch Goud, 
Heerlen

ROELOF BRAAD 
VROEGER

VRIJHEID
VIEREN

gelijkheid, broederschap. Er kwam 

voor het eerst een nieuwe grondwet 

waarin bijvoorbeeld vrijheid van 

godsdienst en drukpers, stemrecht 

en mensenrechten waren geregeld. 

De macht kwam voor een groot deel 

aan de burgers, maar er waren ook 

weer beperkingen aan de vrijheid.  

Er werden nieuwe belastingen 

ingevoerd en er kwam militaire 

dienstplicht. De overheid ging steeds 

meer regelen, zoals het registreren 

waar je woont (in bevolkingslijsten), 

wie je bent (in de burgerlijke stand)  

en wat je heb (in het kadaster).  

Toen de Fransen in 1814 uit Limburg 

verdreven waren en Napoleon in de 

slag bij Waterloo in 1815 definitief 

zijn macht verloor, werd Limburg 

door het Wener Congres bij de 

Nederlanden gevoegd. Iedereen 

vierde feest omdat de bestuurlijke 

versnippering van voor de Franse Tijd 

nu eindelijk voorbij was. Links en 

rechts klonk het ‘Oranje boven’, 

hoewel koning Willem I niet de meest 

geliefde monarch bleek. Maar men 

vierde de vrede; echter maar 15 jaar. 

In 1830 brak de Belgische Opstand 

uit, waardoor Limburg tot 1839 bij 

België ging horen. Toen in 1839 

Limburg bij Nederland kwam (als 

Groot Hertogdom Limburg) waren de 

meningen over de staatkundige 

toedeling nogal verdeeld. Er gingen 

stemmen op om weer bij België te 

gaan horen, om Limburg tot zelfstan-

dige staat te maken of zelfs Limburg 

bij Pruisen te  voegen. Hoe dan ook: 

men kon een lange periode van 

vrijheid, van ons gebied zonder 

oorlog, tegemoet zien.

EERSTE WERELDOORLOG

Toen precies honderd jaar  

geleden, op 18 juli de Grote Oorlog 

losbarstte met de bezetting van 

Servië en kort daarna de inval van 

Duitsland in Luxemburg en op 4 

augustus België was Nederland in 

hoogste paraatheid. Gelukkig werd 

Nederland tijdens deze grote wereld-

brand ontzien. Toch had de oorlog 

ook grote gevolgen voor onze 

regiobewoners. Veel zaken gingen  

in verband met de schaarste op de 

‘bon’, er werden in kampen als 

Beersdal, Brunssum, Schaesberg, 

Eygelshoven en Spekholzerheide  

gevluchte Belgen, voornamelijk mili-       

tairen, gehuisvest en er was een > 

1918 WELLERMAGAZINE SEPTEMBER 2014



groot tekort energie en zilverzand 

omdat de grenzen potdicht zaten. 

Terwijl men in Frankrijk gaten groef 

voor de loopgravenoorlog werden  

in Limburg in hoog tempo gaten 

gegraven voor de zandwinning ten 

behoeve van de glas- en gloeilam-

penindustrie en voor de bruinkool-

winning in Brunssum, Heerlerheide, 

Eygelshoven en de Graetheide. De 

productie van de steenkolenmijnen 

werd enorm uitgebreid. Mijnwerkers 

werden vanuit het hele land gewor-

ven en ook de tijdelijk verblijvende 

Belgen – in totaal zo’n 3000, waar-

van 2000 in de steenkolenmijnen  

– werden tewerkgesteld.

De op 11 augustus 1918 

gesloten wapenstilstand zette de 

onderhandelingen in die op 28 juni 

1919 leidden tot de Vrede (het 

Verdrag) van Versailles dat officieel 

een einde maakte aan deze Grote 

Oorlog. Alle reden dus om groots 

feest te vieren dus. Groots gevierd 

lijkt het in de decennia erna niet, 

omdat de situatie in Europa met de 

opkomst van het nationaalsocialisme 

en de crisisjaren met hoge werkloos-

heid zeer gespannen bleef. Wel bleef 

vooral 11 augustus tot aan de 

Tweede Wereldoorlog in zwang als 

het feest van herinnering en om de 

verworven vrijheid te gedenken.

TWEEDE WERELDOORLOG

Hoewel de koningin en het 

kabinet hoopten om weer de neutra-

liteit te kunnen behouden, werd op 

vrijdag 10 mei 1940 de ballon van 

deze illusie doorgeprikt. De Duitsers 

bezetten in enkele dagen tijd ons 

land. Er volgden jaren van angst, 

spanning, voedsel- en materialen-

schaarste, voor de mijnwerkers 

zondagsdienst, vervolging van Joden, 

zigeuners en homoseksuelen. 

Bombardementen ook in onze regio 

maakten vele slachtoffers en de 

april-mei staking van 1943 zorgde 

voor harde maatregelen van de 

Duitse bezetter, waarbij ook enkele 

mijnwerkers werden opgepakt en 

gefusilleerd. Het was dan ook groot 

feest toen de geallieerde legers onze 

regio in september 1944 – nu 70 jaar 

geleden dus – bevrijdden. Sinds  

die tijd vieren en gedenken we onze 

vrijheid elk jaar met herdenkings-

feesten – zoals van 13 tot 21 sep-

tember met een groot evenement in 

Brunssum, en elk jaar op 5 mei als een 

nationaal feest. Daarbij herinneren 

oorlogsgedenktekens ons eraan dat 

die vrijheid niet vanzelfsprekend is. <In 1917 zorgde de 
Spaanse griepepi-
demie ook voor vele 
slachtoffers onder de 
geïnterneerde Belgen. 
Te nagedachtenis aan 
hen werd op de 
Algemene Begraaf-
plaats aan de 
Akerstraat in Heerlen 
op 3 mei 1925 een 
monument onthuld 
voor alle in Heerlen 
overleden Belgen.

Beeld van het 
interneringskamp 
Brunssum in ca. 
1915. De meeste  
hier verblijvende 
Belgen werden in de 
Staatsmijn Emma en 
de bruinkoolvelden 
tewerkgesteld.

Bij het monument op 
de begraafplaats te 
Heerlerheide voor 
twee gefusilleerde 
mijnwerkers van de 
Oranje-Nassaumijn III 
wordt jaarlijks door 
leerlingen van het 
Bernardinuscollege 
een herdenking 
gehouden. 

Re-enactment tijdens 
de wandelroute bij 
het Heerlens 
bevrijdingsfeest in 
september 2009.

Het Heerlens 
bevrij dingsfeest op 
het Bekkerveld in 
2009 trok honderden 
bezoekers om mee te 
vieren.
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Weller wil dat u fijn woont. 

Daarvoor moet uw huis in orde zijn: 

zonder lekkende kranen of klem-

mende ramen. Maar minstens zo 

belangrijk is dat u zich veilig en 

prettig voelt in uw buurt. Onze 

Wellermannen en -vrouwen staan 

dag in dag uit voor u klaar om  

vragen en problemen snel op te 

pakken. De een ontmoet u in de 

Wellerij of hij of zij komt bij u op 

huisbezoek, de ander is altijd bij u  

in de buurt. Dit zijn onze wijkbeheer-

ders, huismeesters en vakmannen 

van ons team relatiebeheerders D!

GOEDEMORGEN HUISMEESTER

In de grote appartementen-

complexen is de huismeester het 

eerste aanspreekpunt voor onze 

huurders. Zij ontvangen nieuwe 

huurders, wijzen mensen de weg en 

als er iets aan de hand is, treffen zij 

meteen maatregelen. Voor kleine 

storingen, zoals een lekkende radi-

ator of een scheefhangend keuken-

kastje schakelen zij hun technische 

collega’s in – u komt deze tech-

neuten ook later in dit artikel tegen. 

Enkele huismeesters organiseren 

ook spreekuren. De bewoners van 

‘hun’ complex kunnen hiervoor een 

afspraak maken, om onder het genot 

van een kopje koffie of thee vragen, 

problemen of klachten te bespreken. 

Dit kunnen financiële vragen zijn of 

iemand maakt zich zorgen over de 

buren. Dat de buurman of buurvrouw 

bijvoorbeeld veel alleen of misschien 

erg vergeetachtig is. De huismees-

ter kan als dat nodig is een oogje in 

het zeil houden en hulp inschakelen. 

Deze bijzondere Wellermannen- en 

ook één Wellervrouw hebben daarom 

een belangrijke signaalfunctie.

DAAR RIJDT WELLER

Onze wijkbeheerders zijn niet, 

zoals de huismeesters, verbonden 

aan een complex; zij zijn altijd in hun 

Wellerauto onderweg in onze wijken. 

Want er valt altijd wel iets te doen 

en te verbeteren in een wijk. Dus 

is er ook altijd werk aan de winkel 

voor onze wijkbeheerders. Zij ruimen 

zwerfvuil op en gaan bijvoorbeeld in 

gesprek met bewoners waarvan de 

tuin niet wordt onderhouden. Kortom 

samen met de bewoners zorgen zij 

ervoor dat de woon- en leefomgeving 

er netjes blijft uitzien. Hiervoor heb-

ben onze wijkbeheerders ook regel-

matig contact met medewerkers van 

de buurt- en wijkteams, de gemeente 

en met de wijkagenten. Door samen 

te werken, kunnen we meer bereiken.

O, ZO HANDIG!

Sleutel vergeten? Geen pro-

bleem. Een klemmende deur of  

verstopte afvoer? Of hapert de cv? 

Zet maar alvast een kopje koffie, 

want Weller komt er aan. Onze vak-

lieden zijn niet alleen een kei in het 

oplossen van kleine tech-

nische problemen in en rond het 

huis, ze zijn ook nog eens snel en 

flexibel. Alle kleine klussen pakken 

zij liefst zo snel mogelijk aan, zodat 

het probleem gauw verholpen is. 

Maar ze kunnen natuurlijk niet alles. 

Soms zijn er meer handen nodig of 

de storing is te specialistisch om 

zelf op te lossen. Voor deze klussen 

schakelen onze techneuten een aan-

nemersbedrijf of installateur in. Niet 

zomaar een bedrijf, maar een bedrijf 

dat onze persoonlijke dienstverlening 

onderstreept en dus even snel en 

flexibel in actie komt als u dat van 

ons gewend bent. Weller wil dat u fijn 

en zonder problemen woont. Dáár 

doen we ’t voor! <

DIT JAAR VIEREN WE ONZE 10DE VERJAARDAG. METEEN AL  
BIJ ONZE START HEBBEN WE ER BEWUST VOOR GEKOZEN OM  

VIA ONS RELATIETEAM ÉÉN LOKET TE OPENEN VOOR ALLE VRAGEN 
VAN ONZE KLANTEN. EEN VERTROUWD GEZICHT BIJ WELLER. 

EN NIEMAND HOEFT VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR. 
VEEL KLANTEN STELLEN DAT ERG OP PRIJS!

EEN VERTROUWD GEZICHT. 
EEN GOED GESPREK. 

WELLER GAAT AL 10 JAAR 
VOOR PERSOONLIJKE 
DIENSTVERLENING IN 

OPTIMA FORMA.

Het Wellerteam van links naar rechts: namen van 
de medewerkers hierboven 
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AGNES KOHNEN
AAN HET WEEFGETOUW

I E D E R E D A G
E E N D R A A D J E
I S E E N H E M D S -

M O U W I N E E N
J A A R !
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“Weven is een heel veelzij-

dige hobby”, steekt Agnes van wal. 

“Ik weef al 30 jaar, sinds de start 

van mijn pensioen. Een oud-collega 

wist dat ik graag met textiel werkte. 

Breien, haken, borduren; ik deed het 

allemaal. Zij vond weven ook wel iets 

voor mij. Ik was inderdaad meteen 

enthousiast. Maar, ik vond ook dat ik 

het weven meteen maar goed moest 

leren, dus heb ik eerst nog enkele 

cursussen gevolgd bij het weefcen-

trum in Eys. Hier heb ik patronen 

leren lezen en heb ik leren werken 

met schering en inslag: het spannen 

van de lengtedraden waar je met een 

breedtedraad een patroon in weeft. 

Dit moet nauwkeurig gebeuren, want 

anders krijg je geen mooie stof en 

geen mooi eindresultaat.”

UNIEKE KLEDEN

“De mogelijkheden van het 

weven zijn haast eindeloos. In de 

loop der jaren heb ik dan ook van 

alles gemaakt: van theedoeken, 

placemats, tafellopers en tafel-

kleden tot stof voor kleding, tassen 

en sjaals. Omdat mijn weefgetouw 

Agnes Kohnen is 

81 jaar. Meteen, als ik 

de hal van haar ruime 

flat in Heerlerbaan 

betreed, zie ik dat zij 

een creatieve dame is. 

Aan de muren hangen 

wandkleden die Agnes 

zelf heeft gemaakt op 

het weefgetouw in de 

achterkamer van haar 

flat. Hier brengen de 

woorden ‘schering’ en 

‘inslag’ ons naar hun 

oorspronkelijke bete-

kenis: de lengte- en 

de breedtedraad die 

samenkomen in het 

patroon van een lap 

stof. 

130 cm breed is, kan ik ook gro-

tere stoffen zoals gordijnen, mooie 

wandkleden en zelfs grote vloer-

kleden weven. De laatste tijd vind ik 

het leuk om te experimenteren met 

gerecyclede stof. Zo had een vrien-

din een dekbedovertrek over. Daar 

heb ik een vrolijke voddenmat van 

gemaakt. Het vraagt wat werk, maar 

het resultaat is er ook naar: je heb 

een uniek vloerkleed in huis waarvan 

je géén tweede tegenkomt, al reis je 

de hele wereld over. Ik vind dat mooi. 

En zo maak ik van restjes garens 

nieuwe vaatdoeken en pannenlappen 

die ik ook vaker weggeef. Iets wat je 

normaal misschien weggooit, levert 

zo de leukste en meest persoonlijke 

cadeaus op. Mijn vriendinnen en  

familieleden zijn er altijd blij mee.”

HET OOG VAN DE NAALD

“Mijn man had ook een bijzon-

dere hobby. Hij maakte onder an-

dere Tiffany-lampen. Dat is een fijne 

techniek waarbij je kleine stukjes 

gekleurd glas met elkaar verlijmd 

tot een geheel. Samen hebben we 

zo een paar mooie stukken voor ons 

interieur gemaakt. Daar kan ik erg 

van genieten. Het weven geeft mij 

voldoening. Het houdt me ook bij de 

tijd en via de Limburgse weefkring 

heb ik enkele hechte vriendschappen 

opgebouwd. We werken veel samen, 

we geven elkaar tips en we dagen 

elkaar ook uit om telkens weer iets 

nieuws te proberen. Gelukkig laten 

mijn ogen mij niet in de steek en kan 

ik het fijnste garen nog door het oog 

van de naald halen. Zo lang dat kan, 

blijf ik weven, nieuwe technieken ont-

dekken en nieuwe stoffen maken.” <

‘Pas als ik het weefgetouw loslaat, laat ik de touwtjes 
vieren. Zeker niet terwijl ik weef: daar ben ik veel te 

secuur voor. Elke lap stof moet perfect zijn.’
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ZE VIEREN 

HET MET Z’N 

VIEREN!

DUBBEL GENIETEN 

“Wij hebben in ons leven nog 

nooit iets gewonnen. Tot nu toe dan.” 

Hetty en Joop Overdijk uit Heerler-

heide kunnen het niet anders zeg-

gen: zo’n onverwacht envelopje 

geeft toch een leuk gevoel. “Wij zijn 

meteen naar het tuincentrum gegaan  

om plantjes te kopen. Als echte tuin-

gekken hebben we zo extra lang van 

plezier van deze prijs. Onze buren 

genieten mee. We hebben onze tui-

nen zo aangelegd dat het één grote 

tuin lijkt. Die houden we samen  

perfect bij. We wonen al 37 jaar 

naast elkaar en zijn de beste vrien-

den. Door onze prijs in de tuin te 

investeren, is het dus dubbel  

genieten!”

VOOR ONS HUWELIJKSFEEST

Jolanda van Sint Fiet uit  

Brunssum ontving haar envelopje 

met de Iris-cheques heel officieel 

met een bloemetje er bij. “Enig. De 

prijs kwam ook goed van pas. We zijn 

deze zomer getrouwd en dat is een 

dure aangelegenheid. De huwelijks-

dag zelf hebben we in kleine kring 

samen met onze kinderen, naaste  

familie en goede vrienden in onze 

tuin gevierd. Hiervoor hebben we 

een mooie partytent gekocht, die 

ook na het feest kan blijven staan. 

De iris-cheques zijn zo goed terecht 

gekomen. Mede dankzij Weller  

hebben wij er een mooie schaduw-

plek bij in onze tuin, die ons altijd 

zal herinneren aan onze trouwdag. 

Helemaal leuk!” >

Weet u het nog? Op onze  
Wellerdag in maart kreeg 
u vanwege onze 10de ver
jaardag een mooie pen 
cadeau. Aan deze ‘must 
have’ was een actie ver
bonden: wie ons zijn of 
haar emailadres door
mailde, kon een iPad of 
een irischeque ter waarde 
van €100, winnen. De vele 
reacties hebben ons onge
lofelijk verrast: meer dan 
1.250 huurders hebben hun 
mailadres doorgegeven. 
Uit de vele reacties zijn vier 
prijswinnaars geselecteerd. 
We zetten deze bofkonten 
graag voor u nog eens in 
het zonnetje. 

HETTY EN 

JOOP

OVERDIJK

IRIS

CHEQUE

JOLANDA

VAN 

SINT FIET

IRIS

CHEQUE

NIET ALLEEN VOOR ONS, MAAR OOK VOOR U IS HET HANDIG OM VIA DE MAIL  
TE WERKEN. HET IS SNEL EN GEMAKKELIJK EN OOK NOG EENS DUURZAAM  

OMDAT WE ZO MINDER PAPIER EN INKT GEBRUIKEN. VIER HUURDERS VAN ONS  
VIEREN DEZE STAP IN ONZE DIENSTVERLENING MET EEN LEUKE PRIJS!
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Ofsjoeën ’t hoes durch de bure 

sjoeën verseerd is, hant de kinger ’t 

fieës vuurbereid in ee sjiek hotel.  

Dat mót good gevierd weëde: Ze zint 

leefs 60 joar getrouwd en de fieëste-

linge hant inne doebele sjtatus: én 

pap en mam én opa en oma en benoa 

woare ze óch nog uëvergroeëtouwesj, 

meh dat is pas uëver ee paar moand.  

Bei d’r igank hingk de trouw-

foto van die twieë, umgeëve mit 

sjlingers en anger fieësmateriaal.  

En dan kums-te bei ’t receptiebook… 

Noe kiek toch dat kllnt. Wat get 

sjoeëns, wat ee lekker knürvelke.  

Wie aod zow ’t zieë? Ee joar of 6/7, 

meh ing oetsjtroaling van ing rappe 

groeëte meid. De mam had ’m ekstra 

sjoeën gemak vuur dit fieës, ee sjiek 

klidje, de höärkes getoupeerd en ee 

sjtrieëksjke rouge is óch neet ver-

geëte. Meh ’t sjoeënste hat ’t van 

zichzelf: sjtroalend groeëte oge !  

Dat ieësjte ogeblik van deë ogeblik… 

vertederend… neet alling oge zint 

dat, tegeliekertied óch mónk… zoeë 

vöälzagend. ’t Is zich bewus van höär 

wuste verantwoordelikheed; de gaste 

mótte in ’t book vuur opa en oma, 

woeëvuur dit fieës is en óch vuur 

later as herinne-ring, houw mamma 

gezag. Höär bröärke, óch bei ’t 

receptiebook, inne kop groeëter en 

zieëker twieë joar ouwer, sjteet bei 

höar ónger commando. Het is de 

regelateur, heë óch ee knap keëlke in 

deftig peksjke- dat heë zieëker wal as 

’harnas’ zal ervare- loestert danóch 

braaf….. En as óp ee gegeëve 

moment ing pen ’t neet richtig deet, 

hat ’t vrouwelik sjinöäske in tied va 

nieks ing anger ge-ritseld. Vruntelik 

en vuurkómmend teëge de gaste zint 

ze allebei, ing sjpas um te zieë. Wat 

ing betrokkeheed, oetsjtroaling en 

blieheed…’t fieës is hei al gesjlaag, 

sjoeëner kan ’t kaom weëde……  

’t Is hön amper aa te zieë, meh 

opa en oma zint zestig joar ge-

trouwd- ja die woare d’r destieds 

vreug bei- en sjtónt gruëtsj gereed 

vuur de gaste. As me hei vreëm 

woar, zow me ze toch dierek her-

kinne an de groeëte gowe coursage.  

D’r zint nog aadig get coursages, 

meh da get klingere en witte vuur 

kinger en aahank.

Sjtroalend numme ze de 

gelukwunsje aa en regelmoatig huët 

me: ’wat ing verrassing’ of ’dat woar 

toch neet nuëdig’ terwiel ’t cadeau 

wier gegeëve weëd an ing van de 

kinger…en ze besjlete elk gesjprek 

mit ee kopkniksjke en vruntelike 

grieëmel, óngerwiel al mit ee sjeef 

eugsjke noa d’r volgende kiekend. 

D’r vuuraaf geplaatsjde dusj vuur 

cadeaus sjteet al gauw vol en d’r 

weëd inne twieëde aagesjlip. Bei de 

gezellige en drukke receptie zint óch 

sjpreëkers. En went zich  zoeë-ieëmes 

meldt, gónt de fieëstelinge ónmiddel-

lik zitte, oet ervaring wete ze dat de 

mieësjte sjpreëkers vöäl te lang moele. 

Inne van de geachte redenaars 

begós mit te zage: ’Ich bin ginne 

sjpreëker’. Volkome uëverbodig, dat 

merkde me al noa ee paar wöäd…… 

Meh d’r woar inne leuke gezellige 

sfeer.

Eëve beleëfd as geraffineerd 

begint óp ’t lets ’t oavend-orkes te 

sjpieële: discrete boodsjap an de 

receptiegengers: move! En de gaste 

vuur ’t oavendfieës kriege lankza-

merhank ruum baan. Doabei zint óch 

geleëgenheeds-artieste oet de buët 

die – ofsjoeën rammele van de nerve 

– zich vruie um ’t diamante paar ins 

mit get sjpitse krete te kiedele. Dit 

gebuët óp bekinde meziek: d’r 

Schneewalzer. Mót kinne midde in  

d’r zoeëmer in inne behuurlik werme 

zaal…. Meh óndanks get zjweetdrüp-

pele is ’t óptreëne ee succes en 

weëd durch sommige ’bis bis’ 

gerope. Angere kinne hön oge neet 

aafhaote van de prachtig verseerde 

buffette en sjpeule ’t water in d’r 

mónk weg met ee anger sjlüksjke….

Inne fieësoavend met ouwer-

wetse meziek: polka, tango, wals, 

mazurka, ech get vuur de jubilarisse. 

En dan –oetdrukkelik aafgesjproake- 

zónger versjterking.’Me mót óch 

óngeree kinne kalle’ houw oma 

gezag. Zelfs vuur de klingkinger woar 

dat geweldig: die hoofde neet oet 

keëkende boxe te loestere noa 

’oncoole, ouweleem-meziek’.      

Ee gezellig fieës bis in de kling 

uurkes. Ee fieës wie ’t woar bedoeld: 

ónvergeëtelik vuur de jubilarisse, 

meh óch vuur de receptie-kinger 

woeëvan de groeëte kiekers ónger-

tusje woare verenderd in kling 

sjloaperige eugsjkes.                    

Ger Prickaerts  Heëlesj

EEN LEUK EXTRAATJE 

 “Ik kreeg een telefoontje van 

Weller dat er goed nieuws was”,  

vertelt Natasja Ciszko uit Brunssum. 

“Ik had een prijs gewonnen. Enig, 

maar de prijs was niet de reden 

waarom ik mijn mailadres had 

doorgegeven. Ik begrijp gewoon dat 

Weller meer via e-mail wil doen: het 

is makkelijker en als klant kun je ook 

sneller antwoord krijgen op vragen. 

Ik zie de prijs daarom als een leuke 

bijkomstigheid. Normaal win ik nooit 

iets. Misschien keert hiermee mijn 

geluk in het spel. De cheques  

zitten trouwens nog in mijn beurs.  

Ik wil mijn voortuin vernieuwen en de 

luxaflex in mijn huis vervangen door 

rolgordijnen. Bij zulke investeringen 

is een extraatje altijd welkom.”

HAPPY IN EIKENDERVELD

De hoofdprijs van deze actie, 

de iPad, is gewonnen door Desiré en 

Sjon de Klerk uit Eikenderveld. “Wij 

wonen al 25 jaar in de Koningstraat, 

in mijn ouderlijk huis. Heerlijk dicht 

bij het centrum van Heerlen, lekker 

praktisch dicht bij de snelweg én met 

de kinderen in de buurt. Deze zomer 

zijn wij oma en opa geworden van 

onze eerste kleinzoon Luca. Dat is zo 

bijzonder om mee te mogen maken. 

Als we niet bij onze dochter zijn om 

een handje te helpen, hebben we 

contact via FaceTime. De iPad komt 

dus goed van pas. Ik had vrij weinig 

met computers en tablets. Maar ik 

moet eerlijk toegeven dat het best 

makkelijk is om berichten en mails  

te versturen én om via de iPad mu-

ziek te luisteren. ‘Happy’ van Pharell 

Williams staat bij mij op één: maar 

dan wel ‘HAPPY in Eikenderveld’! <

NATASJA 

CISZKO

IRIS

CHEQUE

DESIRÉ ENSJON DE KLERKIPAD

VIERE

SJPAS BEI EE GLAS
HAOT VIERE IN IERE
SJTEL DAT NEET OET
HANG DE VAAN OET.

Hier moet ik nog een 
foto van ontvangen!!!

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 
handels- en diploma-
tiek Engels.     

GER PRICKAERTS 
IN DE TAAL

VAN DE MAM
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Wie wat te vieren heeft, schenkt 
bubbels. Een goeie Cava bijvoorbeeld.
Fris, mousserend en intens van smaak. 
Niet goedkoop, maar geliefd bij velen, 
HEMA € 7,50

Ook voor de kinderen zijn er echte  
bubbels in aardbei- en appelsmaak.
Proost. Op je gezondheid, HEMA € 2,50

Ook voor wie niet van 
alcolhol houdt, maar 
wel bubbels!
Een zalmroze alchol-
vrije champagnoise 
van Gall & Gall, € 4,99

Geen plop, wel een schroefdop
Sprankelende, frisse, fruitige prosecco 
van Aldi € 3,79

Bruisend met ‘n vleugje mint en limoen 
Een prettige mousserende rosé voor 
warme dagen. Weer eens iets anders. 
Bij Aldi, voor € 2,99

Verrukkelijk bij nagerechten en meloen 
Lichtzoet en toch fris: Asti Le 
Monferrine, bij Gall & Gall € 6,99

Overal te krijgen en altijd goed
Knapperig en aromatisch: prosecco van 
het bekende merk Martini, € 8,99

Beelden moeten nog 
vrijstaand gemaakt 
worden!!!
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