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De Stichting Buurtbelangen Lindeveld zet zich in voor de bevordering van de leefbaarheid van onze wijk, het gebied tussen 
Valkenburgerweg, Kruisstraat, Welterlaan en stadsautobaan.

Met de Lindeveldkoerier houden we u op de hoogte van activiteiten en actualiteiten.

Lindeveld De 
oerierK December 2016

Buurtbelangen Lindeveld wenst U fi jne feestdagen 
en een fantastisch en gezond
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Zoals u al in eerdere Lindeveldkoeriers heeft kunnen lezen, is een aantal buurtbewoners met elkaar in gesprek 
over hoe we de onderlinge contacten in onze buurt verder kunnen bevorderen. Om elkaar beter te leren ken-
nen, om aandacht voor elkaar te hebben bij bijzondere gebeurtenissen en om elkaar te steunen als daar van-
wege omstandigheden behoefte aan is. 
Nu is onze wijk weliswaar niet zo heel groot (300 adressen), maar toch nog wel van een zodanige omvang dat het 
onmogelijk is om elkaar allemaal te kennen of om te zien als er ergens iets aan de hand is waar ondersteuning 
bij nodig zou kunnen zijn. Om die reden heeft een groep mensen het idee opgevat om, onder auspiciën van de 
Stichting Buurtbelangen Lindeveld, te gaan werken met Straatvertegenwoordigers. Dit zijn mensen die in hun 
directe omgeving een oogje in het zeil houden, een attentie aanbieden bij speciale gebeurtenissen en aandacht 
hebben of hulp kunnen bieden als iemand daar behoefte aan heeft. De kosten die er mee gemoeid zijn worden 
betaald uit het budget van de Stichting Buurtbelangen Lindeveld. Verder in deze koerier stellen alle straatverte-
genwoordigers zich aan u voor.

In grote lijnen zullen de straatvertegenwoordigers zich bezig houden met:
Aanbieden van een attentie of kaartje in geval van: nieuwe bewoners, geboorte, overlijden en een kerstattentie 
voor de alleroudsten in de wijk. Yvonne Bandurski treedt voor deze activiteiten als coördinator op. Signaleren 
van calamiteiten als vernielingen, drugsoverlast of zaken in de openbare ruimte die onderhoud of vervanging 
vergen. Jan Debie treedt hiervoor als coördinator op. Maar het blijft natuurlijk belangrijk dat iedere bewoner 
hierbij zijn eigen ogen open houdt en zaken ook direct zelf bij de Gemeente meldt. 

Dat kan bij:
• Gemeente app Heerlen (te downloaden op uw mobiele apparaat)
• Via een formulier op de website van de gemeente Heerlen
• Wijkagent  Ingrid Koolen via telefoonnummer 0900 8844
• Telefonisch meldpunt Openbare Ruimte en Overlast via 14045

Aandacht te hebben voor het wel en wee van de buurtbewoners en hen vrijblijvend benaderen als het idee 
bestaat dat iemand misschien ondersteuning kan gebruiken. Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, vervoer, 
de hond uitlaten, een praatje maken.
Er zullen goede afspraken worden gemaakt met andere instanties als bijvoorbeeld het Sociaal Buurtteam van 
Alcander om ervoor te zorgen dat er ook professionele ondersteuning is als dat wenselijk zou zijn. Wiet Thijssen 
coördineert deze taken.

In bijgaand overzicht kunt u zien welke mensen zich voor deze taken hebben opgeworpen. Op sommige plekken 
in de buurt kunnen we nog wel mensen hiervoor gebruiken. Met name in de ‘gewone woningen’ van de Corioval-
lumstraat en de Benzenraderweg tot aan de Welterlaan. Als u daar belangstelling voor heeft kunt u zich melden 
bij Louis Thijssen (Tel: 06-38403420, Mail: Louis.thijssen@gmail.com) of bij Yvonne Bandurski (Tel: 06-11593608, 
Mail: yvonne.bandurski@dsm.com). 

We vervolgen dit onderdeel “Voor elkaar, voor Lindeveld” met het voorstellen van de straatvertegenwoordigers. 
Ook leest u een tweetal verhalen over Britt en Jan, twee actieve en oplettende wijkgenoten. Als u treffende 
verhalen weet en deze wilt delen dan kunt u Tom Houben tippen (Tel: 06-13628711, Mail: tomhouben.vvd@
gmail.com). In het laatste deel van deze bijdrage geven we concreet aan wat er gaat gebeuren op korte termijn. 
Laat u inspireren, veel leesplezier. 

“Voor Elkaar, voor Lindeveld”                                

Volop ruimte voor buurtsteun

Beste lezers van de Koerier.
Zoals al in de afgelopen Koerier was aangekondigd zal de Lindeveld Koerier ook beschikbaar zijn voor “Buurt-
steun” nieuws. De overheid trekt zich wat terug met als gevolg dat wijken meer verantwoordelijk worden voor 
hun eigen wijk en zijn bewoners. Buurtsteun is een antwoord op deze ontwikkelingen en het is goed om te zien 
dat buurtsteun leeft in onze wijk. Deze Koerier staat voornamelijk in het teken van een buurtsteun initiatief 
voor het installeren van straatvertegenwoordigers. Buurtsteun artikelen in de Koerier zullen voorlopig nog als 
zodanig gekenmerkt zijn.     

Buurtsteun                              
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Straatvertegenwoordiger Hamerstraat NOORD

“Dag buurtbewoners, 
wij zijn Mia en Gard 
Verstegen-Steens, wonen 
al sinds sept 1969 in de 
Hamerstraat en dat met 
veel plezier. Onze twee 
kinderen wonen met hun 
partners in Maastricht en 
Amsterdam en we heb-
ben 3 kleinkinderen. 
We luisteren met veel 
plezier naar de kleintjes 
van kinderopvang Dui-
melijntje als ze buiten 
spelen en we zelf  in 
onze eigen tuin zijn.                                        We doen beiden vrijwil-

ligerswerk bij de drie 
ringen en we houden ons 
ook bezig met contac-
ten in Sierra Leone via 
een stichting die bij de 
Andreasparochie hoort. 
We vinden het belangrijk 
dat mensen in onze buurt 
elkaar helpen en steunen 
als dat nodig is, zolang 
als we dat zelf kunnen”. 
(Mia en Gard Verstegen-
Steens, Hamerstraat 33, 
Tel: 045-571 09 49, 
Mail: gard1@hetnet.nl)

Straatvertegenwoordiger Hamerstraat ZUID

“Ik ben Annette Peçak en 
woon sinds 1976 met veel 
plezier in deze wijk. Eerst 
in de Ambachtsstraat en 
sinds 20 jaar in de Ham-
erstraat 52. Sinds kort 
ben ik met pensioen en 
wil nu als straatverteg-
enwoordiger graag mijn 
steentje bijdragen  aan 
de leefbaarheid van deze 
fi jne buurt. Zeker nu de 
overheid een stapje te-
rug doet en van ons bur-
gers meer verwacht wordt, is dit een mooi initiatief”.    
(Annette Peçak, Hamerstraat 52, Tel: 06-45105475, 
Mail: annettepecak@gmail.com)

“Mag ik mij voorstellen. 
Mijn naam is Jos Jager, 
ik woon naast Annet Pe-
cak in de Hamerstraat 
50. Ik zal in haar schaduw 
opereren. Al weer 33 jaar 
geleden zijn wij vanwege 
het werk verhuisd naar 
Heerlen. Ik kom oor-
spronkelijk uit Gouda en 
we kenden Heerlen al-
leen van de bordwijzers 
aan de autoweg, die we 

voorbijreden op weg naar de vakantie bestemming. 
We zijn eerst maar eens wezen snuffelen maar uit-
eindelijk de sprong gewaagd en woonruimte gehuurd 
in deze wijk. Dat beviel ons zo goed dat we er wilden 
blijven wonen. Twee van onze 3 kinderen zijn hier ge-
boren. We voelen ons hier thuis en hebben geen plan-
nen weg te gaan. Ik geniet nu 1 jaar van mijn pen-
sioen. Ik heb daardoor meer tijd en ken en herken nu 
ook mensen uit de straat. Met de nieuwe activiteit 
zal dit uitgebouwd worden verwacht ik”. (Jos Jager, 
Hamerstraat 50, Tel: 045-571 92 36, Mail: Jager.jos@
gmail.com)

Straatvertegenw. Oude Lindestraat (WEST)

“Hallo beste mede-linders. Het was 1972 toen mijn 
ouders, Nic en Vera met hun 7 kinderen, op School-
straat 1 kwamen wonen. Na een aantal omzwervingen 
heb ik, 20 jaar later, Oude Lindestraat 21 hypothe-
cair belast. Niet alleen om het gezinsleven te gaan 
genieten, maar ook om als zelfstandig fotograaf mijn 

domicilie te hebben. Af-
gelopen 24 jaar zijn er 
vaker aanleidingen gewe-
est om naar een andere 
omgeving te gaan kijken. 
Kijken; daar is ‘t bij ge-
bleven. 'Voordeur open 
doen‘ was genoeg reden 
om niet te verhuizen”. 
(Klaus Tummers, Oude 
Lindestraat 21, Tel: 06-
42731413, Mail: 
mail@klaustummers.nl)

Onze straatvertegenwoordigers stellen zich graag aan u voor: Buurtsteun                              

        Zondag 8 januari: 
        Nieuwjaarsborrel, 
        15.30 – 17.00 uur, 
          in ‘t Olifantje
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Onze straatvertegenwoordigers stellen zich graag aan u voor: Buurtsteun                              

Straatvertegenw. Oude Lindestraat (OOST)

"Mijn naam is Tom en ik 
woon al zo'n 9 jaar, samen 
met mijn Vrouw Martina 
en mijn kinderen Sverre 
en Rodin in de Oude 
Lindestraat. We wonen 
hier erg prettig en dat 
wil ik graag zo houden. 
Dit is een belangrijke re-
den voor mij om me in te 
zetten als straatverteg-
enwoordiger. Daarnaast 
zie ik als medewerker van 
Wonen Limburg (woningcorporatie) dat de overheid 
een stapje terug doet en buurtbewoners een stap naar 
voren. Hier ontstaan mooie dingen en dat ervaar ik nu 
ook bij de club straatvertegenwoordigers. Mijn motto: 
iedereen is welkom in de wijk". Naast het straatverte-
genwoordigerschap verzorg ik de communicatie voor 
VOOR ELKAAR VOOR LINDEVELD". (Tom Houben, Oude 
Lindestraat 8, Tel: 06-13628711, Mail: tomhouben.
vvd@gmail.com)

Straatvertegenwoordiger Smedestraat

“Mijn naam is Britt van den Berg en ik woon samen 
met Kas en kat Boellie. 3 jaar geleden hebben wij het 
huis verbouwd tot een woning waar wij nog jaren van 
willen genieten. De reden dat wij in deze wijk wilden 
komen wonen is omdat Kas op het Hesselleplein heeft 
gewoond als kind en daar leuke jaren heeft beleefd. 
Ik zelf kom van Brunssum maar vind Heerlen bruisend-
er. De mensen in de wijk ervaar ik als vriendelijk en 
een goed contact met buren vind ik persoonlijk erg 
prettig. Een klein jaar geleden ben ik mijn eigen be-      
drijf, De Smede, begon-
nen als interieurstylist en 
in deze rol werk ik ook 
bij Goossens wonen in 
Roermond. Ik ben erg blij 
dat wij de uitdaging zijn 
aangegaan om de woning 
te renoveren, want ik zou 
niet op een andere plek 
willen wonen!” (Britt van 
den Berg, Smedestraat 3, 
Tel: 06-14024431, Mail: britt@desmede.nl)

Straatvertw. Burg. de Hess. plein nr. 9a - 19, 

Deken NIcolaistraat 20 - 25,

Kruisstraat 16 - 30

“Sinds 1998 woon ik op de 
hoek van de Deken Nico-
layestraat samen met Nol 
maar kom oorspronkelijk 
uit de Gelderse achter-
hoek. Ik ben vanaf mijn 
18e werkzaam in de zorg 
en vanaf mijn 24e werk ik 
in de thuiszorg. Op mijn 
36e heb ik de opleiding 
als wijkverpleegkundige 
gedaan en daarna nog di-

verse differentiaties. Momenteel ben ik de laatste 18 
jaar als wijkverpleegkundige werkzaam in Schimmert 
en ga eenmaal per jaar met de zonnebloem mee als 
vrijwilliger. Verder genieten Nol en ik van reizen en 
vrienden om ons heen. We genieten ook van de wijk 
waar wij wonen en dat wensen we een ieder die hier 
woont ook toe”. (Robert Meijnen, Burgemeester de 
Hesselleplein 14, Tel. 06-10911377, 
Mail: robertmeijnen@hotmail.com)

Straatvertegenwoordiger Ambachtsstraat

“Mijn naam is Yvonne 
Bandurski en ik ben ge-
trouwd met Eelco Mos-
tert. Wij wonen al 24 jaar 
in de Ambachtsstraat met 
heel veel plezier, een 
heerlijke buurt. Ik vind 
het ontzettend leuk om 
het project “straatverte-
genwoordigers” in goede 
banen te leiden. Wat mij 
opvalt is dat heel veel 
bewoners heel spontaan 
instappen, dat is precies 
wat we nodig hebben. Zelf zal ik de Ambachtsstraat 
voor mijn rekening nemen, dus als iemand iets leuks 
of iets minder leuks te melden heeft, laat mij dit dan 
even weten”. (Yvonne Bandurski, Ambachtsstraat 28, 
Tel: 06-11593608, Mail: yvonne.bandurski@dsm.com) 
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Straatvertw. Burg. de Hess. plein nr.  1 - 9

Schoolstraat en Ververstraat

“Mijn naam is Petra en ik woon al 28 jaar boven de 
fysiotherapie. Een unicum, want daarvóór verhuisde 
ik 19 maal in m’n leven! Een teken dat ik hier heel 
prettig woon en dus een fl ink stuk ouder geworden 
ben. Nochtans ken ik (nog) niet alle mensen uit m’n 
eigen straatje. Ik vind het belangrijk om zorg voor 
elkaar te hebben. In het vrijwilligerswerk dat ik reeds 
jaren doe, komt dat mede tot uiting. Daarom neem ik 
graag het stukje Matchen van zorgvraag en aanbod - 
Zorg Verlenen - op me. Tevens vraag ik hier om hulp 

Buurtsteun                              Onze straatvertegenwoordigers stellen zich graag aan u voor:

van medestraatbewon-
ers die gebeurtenissen 
en calamiteiten eerder 
opmerken dan ikzelf, 
deze bij mij te melden 
of liever nog die taak op 
zich willen nemen, want 
voor mij alleen vind ik 
dat wat veel. “Zie Elkaar 
met Liefde” , zou ik zeg-
gen”. (Petra Timmer-
mans, Schoolstraat 20, 
Tel: 045-571 00 55, Mail: 
timmep20@gmail.com)

Straatvertwoordiger Corriovallumstraat   

(2 appartementen complexen)

“Mijn naam is Janneke Meijer en ik woon sinds 2008 
in de Coriovallumstraat, in het oranje appartemen-
tencomplex. Doordat mijn vorige woning in Meezen-
broek met de grond gelijk gemaakt werd, was ik ge-
noodzaakt om naar een ander onderkomen te gaan 
zoeken. Na een toch wel korte zoektocht ben ik in 
de Coriovallumstraat beland. Ik heb mijn hele leven, 
met veel plezier, in Heerlen gewoond. Ik heb het erg 
naar mijn zin hier en dat komt voornamelijk door de 
mensen om mij heen. Wij hebben veel contact in ons 
appartementencomplex en indien nodig helpen wij 
elkaar. Wat wilt een mens nog meer? Het oprichten 
van een buurtsteunorganisatie zal alleen maar helpen 
om onze leefomgeving nog prettiger te maken”. (Jan-
neke Meijer, Coriovallumstraat 36D, Tel: 06-20 82 24 
40, Mail: Jannekemeijer56@gmail.com)

Buurtsteun                              

Buurtsteun                              Coordinator “Voor elkaar, voor Lindeveld”

“Ik woon nu 28 jaar in de Hamerstraat samen met 
Carola. De kinderen zijn uitgevlogen en ik ben vorig 
jaar gestopt met werken. Ik geloof in de betekenis die 
mensen voor elkaar kunnen hebben. En ik denk dat 
dat in onze buurt al aardig voor elkaar is. Heel anders 
dan in andere wijken van onze stad. Maar ik wilde met 
dit initiatief nog meer mogelijkheden creëren voor 
mensen die zich graag voor anderen inzetten. Hoe dat 
er precies uit gaat zien is nog wel spannend en zal in de 
komende tijd zijn eigen vorm vinden door de mensen 
die zich hierbij aangesloten hebben. Als we maar in 
beweging blijven. Voor elkaar, voor Lindeveld”. 

Wiet Thijssen, 
Hamerstraat 12, 
Tel: 06-38403420, 
Mail: Louis.thijssen@gmail.com
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“Buurtbewoners moeten alert zijn wat er in de straat gebeurd, het 

houdt niet op bij de voordeur” Buurtsteun                              

Eén van de uitspraken van Jan Debie uit de Hamer-
straat op een grauwe zaterdagochtend bij mij thuis. Ik 
moet eerlijk bekennen dat ik er niet zoveel mee bezig 
ben, met de veiligheid in de wijk. Gek eigenlijk want 
er is reeds eenmaal bij ons ingebroken en onlangs werd 
de navigatie uit de auto gestolen. Je veilig voelen is 
een groot goed, zeker als je ouder wordt. Fijn dat er 
mensen zoals Jan zijn die gevraagd en ongevraagd een 
oogje in het zeil houden. Jan is een echte Heerlenaar, 
oorspronkelijk uit Heerlerheide maar al sinds 1969 
woont hij met zijn vrouw in de Hamerstraat (ik werd 
10 jaar later pas geboren;-). “Het is altijd een genot 
geweest om hier te wonen”. Jan heeft in het verleden 
veel vrijwilligerswerk gedaan in de wijk zoals in onze 

speeltuin en op de (huidige) Catharinaschool. Jan stelt zich graag dienstbaar op. Als iemand hulp vraagt dan 
probeert hij te helpen of mensen de weg te wijzen. Deze instelling heeft Jan veel contacten opgeleverd met 
wijkgenoten maar ook met instanties zoals De Gemeente en het APG. Er zijn teveel voorbeelden om op te noe-
men maar hierbij toch een aantal om een beeld te schetsen. Als de straatverlichting kapot is dan worden deze 
gemaakt en er wordt zelfs, op verzoek van Jan, verlichting aangebracht als er donkere en dus onveilige plekken 
ontstaan. Jan heeft een scherp oog voor auto’s die niet in de wijk thuishoren. Het is zelfs voorgekomen dat au-
to’s gestolen waren en deze werden later door de instanties opgehaald. Drugsoverlast, in het verleden, werd in 
goed overleg met gemeenten in de kiem gesmoord, scheefl iggende tegels werden recht gelegd en de bevoorrad-
ing van de APG werd in goede banen geleid. Zelfs de lelijke varkensruggen kregen een op verzoek van Jan een 
vriendelijke gele kleur (zie foto).Hoewel iedereen bij Jan terecht kan voor een praatje geeft hij nadrukkelijk 
aan dat alle wijkbewoners zelf melding moeten maken bij klachten in de openbare ruimte. Dit kan gemakkelijk 
via een formulier op de website van de gemeente. Jan 
heeft goede ervaringen met de opvolging van deze 
klachten. Voor criminele activiteiten kunt u uiteraard 
terecht bij de politie op telefoonnummer 0900-8844 
of bij spoed 112. We hebben nog even gezellig doorge-
praat over het vrijwilligerswerk dat Jan bezig houdt. 
Zo is hij 21 jaar vrijwilliger bij verzorgingshuizen De 
Plataan en Ter Eijk als activiteitenbegeleider. Daar-
naast is hij vrijwilliger bij Stichting Wereldwijd. Deze 
stichting zorgt voor een tweede leven van apparaten 
en gereedschappen. Zie www.stichtingwereldwijd.nl. 
Al die bezigheden hebben Jan overigens een lintje van 
De Koningin opgeleverd. Ik zou zeggen dik verdiend!!

Wat gaan we nu eigenlijk doen? Buurtsteun                              

Het komende jaar zal samen met de straatvertegenwoordigers worden gezocht naar hoe we precies gaan 
werken. Ook het antwoord op de vraag over welke vormen van steun er nu precies geleverd kunnen worden, zal 
dan duidelijker moeten worden. Als u daar ideeën over heeft, laat het a.u.b. horen. In ieder geval kunt u als 
buurtbewoner zelf contact opnemen met de straatvertegenwoordiger bij u in de buurt als u iets opvalt of iets 
te wensen heeft. Voor uzelf of voor een andere buurtbewoner die misschien wat steun nodig heeft. 
In ieder geval zal er komend jaar actief aandacht geschonken worden aan nieuwe bewoners, aan geboortes,  
sterfgevallen en aan een kerstattentie voor oudere bewoners van de wijk. En ook zal er bekeken worden of 
er een soort ontmoetingsruimte voor onze wijk gerealiseerd kan worden. Eventueel in samenwerking met om-
liggende wijken. Overleg hierover met de gemeente is inmiddels opgestart. Het gaat dan in ieder geval over een 
grote ruimte, die kan dienen als inloopruimte voor bewoners, maar waar ook kleinere activiteiten georganiseerd 
kunnen worden. Via de Lindeveldkoerier zullen we u van de ontwikkelingen op de hoogte houden. 
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Op een vrijdagmiddag trof ik Britt van de Berg in de espressobar van de Brightlands Smart Services Campus op 
de Smedestraat 2 in onze wijk Lindeveld. Een prachtige ontwikkeling op een steenworp van haar woning. Haar 
partner Kas runt, als ondernemer zowel de espressobar als het bedrijfsrestaurant. Ook Britt onderneemt met 
haar bedrijfje De Smede, waar u terecht kunt voor interieuradvies en styling. Maar buiten haar professie is Britt 
ook nog eens een ‘sociaal dier’, betrokken bij de buurt en de mensen om haar heen. Nadat er bijvoorbeeld in-
gebroken werd in haar auto, deelde ze dit met de wijk, door bij mensen in de straat langs te gaan en door een 
melding te maken op Nextdoor. 
Het verhaal waarnaar ik op zoek was gaat echter over iets anders, namelijk elkaar helpen en een oogje in het 
zeil houden. Britt woont nu 3 jaar in de Smedestraat en heeft met iedereen in de straat wel goed contact, 
vooral met haar buurvrouw. Al tijdens de verbouwing stelde de buurvrouw zich voor. Ze was enigszins bezorgd 
wie naast haar kwam wonen en was blij verheugd met Britt en Kas. Er is sindsdien regelmatig contact vanaf het 
balkonnetje aan de achterkant van de woning of tijdens een bakkie koffi e. Kas vindt het vanzelfsprekend dat 
hij helpt met het buiten zetten van de container.
“Tijdens deze donkere dagen zie je elkaar wat minder, je bent immers minder buiten”. In verband met schilder-
werkzaamheden moest de auto van haar buurvrouw verplaatst worden en het viel Britt op dat deze reeds dagen 
op dezelfde plaats stond. Navraag in de straat leerde dat mevrouw, na een val in de woning was opgenomen in 
een revalidatiekliniek. Britt heeft de afdeling gebeld en is, uit bezorgdheid en een gezonde nieuwsgierigheid op 
bezoek gegaan. Het was een grote verrassing en na enkele minuten kwam het besef: “hé Britt, jij bent het”. 
Omdat de buurvrouw aardig op leeftijd is en geen kinderen heeft, heeft Britt gevraagd of ze meer kon doen. 
Ook zijn de belangrijkste telefoonnummers van familie en de thuiszorg uitgewisseld. Het is nu even de vraag of, 
en zo ja wanneer mevrouw terug kan komen maar het herstel verloopt voorspoedig. Misschien kan de woning 
aangepast worden. Voor Britt is het helpen van buren een vanzelfsprekendheid maar ik vond het toch te moeite 
waard om het met de wijk te delen. 

Buurtsteun                              “Hé Britt, jij bent het…”

Op maandag 31 oktober was er een spannende Glow in the Dark avondwandeling, georganiseerd door Ingrid 
Wilbrink en Noor Föllings. Sommige kinderen en volwassenen waren verkleed en het pad werd verlicht door 
zaklampen en Glow in the Dark staafjes. De route liep vanuit speeltuin ’t Olifantje richting Weltervijver, waar 
onderweg nog een pauze voor sap of chocomel was ingelast. Na een uurtje eindigde de wandeling weer bij de 
speeltuin en hier was voor iedereen een heerlijk kopje tomaten- of pompoensoep! Ingrid en Noor, hartstikke, 
bedankt voor dit leuke initiatief! 

Terugblik Glow in the Dark wandeling Buurtsteun                              

Agenda Activiteiten 2017

Voorlopig zijn de volgende data vastgelegd voor een aantal activiteiten:

• Zondag 8 januari: Nieuwjaarsborrel, 15.30u – 17u, ‘t Olifantje

• Zondag 9 april: Murals wandeling door Heerlen, opgeven kan al via baslinssen@gmail.com

• Zaterdag 20 mei: Buurtdiner - thema “Soirée mediterranée”, opgeven kan al via rmhanssen@ziggo.nl

• Zondag 2 juli: Picknick in het Park, Burg. De Hesselleplein

• September 2017: Pleinfeest 2017, Burg. De Hesselleplein

• Zondag 19 november: Sinterklaas bezoekt Lindeveld, ’t Olifantje

                                                           Noteer deze alvast in uw agenda !!
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Buurt interview

Sinterklaas in Lindeveld

Op zondag 20 november bracht Sinterklaas en zijn    
pieten een bezoek aan de lieve kinderen uit het Linde-
veld. Wat was het weer spannend! Toen alle kinderen 
met hun papa’s, mama’s, oma’s en opa’s binnen war-
en zagen we ineens een heel verdrietig pietje op de 
speelzolder zitten. Ze was haar gele pietenmuts kwijt 
omdat het zo vreselijk hard waaide buiten. Bij het 
zoeken naar haar muts was ze Sinterklaas kwijtge-
raakt. Alle kinderen wilden wel helpen om de gele     
pietenmuts te zoeken. Maar niemand kon hem vinden. 
Uiteindelijk bleek de muts in een tak gewaaid te zijn. 
De andere piet had dat gelukkig gezien en nam hem 
mee. De Sint was ook bijna weggewaaid, maar met hulp van zijn piet wist hij ons toch nog op tijd te bereiken! 
Alle kinderen mochten om beurten bij Sinterklaas komen om iets te vertellen, een kunstje te laten zien of om 
even gezellig bij de Sint op schoot te zitten. Er werd een prachtig gedicht voorgedragen door Frederique en 
Aukje, gebreakdancet door Yonas en van alles verteld. Daarna was het tijd voor cadeautjes! Dankjewel Sint en 
pieten voor een heerlijke middag!

Ruim 4 jaar woon ik in het Lindeveld, in de loop der jaren leerde ik steeds meer mensen kennen. We groeten 
elkaar met een korte begroeting of een praatje. Zo sprak ik op een dag de zussen Heumes, ze vierden hun 80e 
verjaardag en buren hadden hun huis versierd. Dit vonden de jarigen zo leuk dus stelde ik voor om een foto te 
maken van de zussen voor hun versierde huis. We maakten een praatje een aantal maanden later zat ik ook 
aan de keukentafel waar de zussen dagelijks genieten van hun eerste kopje koffi e. Maya en Annie Heumes zijn 
geboren in 1935 groeiden op in de Kruisstraat 52/hoek Ambachtstraat. Het gezin bestond uit 7 kinderen met 3 
broers en 4 zussen, de tweeling zijn de jongste uit het gezin. Vader was aannemer en moeder runde een eigen 
kruidenierszaakje de ViVo. Ze was een geëmancipeerde en hardwerkende vrouw, wilde niet afhankelijk zijn van 
het aannemersbedrijf van haar man. De kinderen hielpen al van jongs af aan mee in de winkel. Op woensdag 
werden de bestellijsten opgehaald en op donderdag en vrijdag werden de boodschappen rondgebracht, in de 
wintermaanden deden ze dat op de slee. Zus Annie zoekt in haar la en haalt een oud bestelboekje tevoorschijn. 
Het handschrift in het boekje is van hun oudste zus. Zij nam in 1957 de winkel over en het gezin verhuisde naar 
de Oude Lindestraat waar vader in 1929 ook 2 huizen gebouwd had. Annie op nummer 25, Maya op 27, de twee-
ling moest immers altijd bij elkaar blijven.  ‘Als kind hebben we de boodschappen bij de mensen thuisbezorgd, 

nu we zelf ouder worden moeten we naar Jan Linders 
lopen. Maar we lopen graag, doen alles met onze rol-
lator. Als we onderweg moe worden, gaan we op de 
stoep op onze rollators zitten en rusten we even uit 
en genieten we van de omgeving. Het is een gezellige 
wijk, mooi, rustig en we voelen ons veilig. We kennen 
veel mensen, sommige wonen er net als wij al heel 
lang, maar er zijn ook veel nieuwe mensen bijgeko-
men, het zijn allemaal aardige mensen.
Onze vader zei altijd: Een vrouwenhand en een paar-
dentand die mogen niet stilstaan. En dat doen we nog 
steeds niet! Vrijwel elke dag hebben we iets te doen. 
Met onze buurvrouw en overbuurvrouw kaarten we 
elke woensdagavond om beurten bij elkaar. Eens in 
de 6 weken laten we het kaarten voor wat het is gaan 
we er op uit, dat zijn altijd gezellige avondjes... (we 

verklappen niet waar je ons dan kunt vinden ) Op vrijdagavond zijn we in restaurant Oppidom waar we al ruim 
55 jaar zingen in het kerkelijk zangkoor st Cecilia. Helaas hebben we steeds minder leden, dus als iemand in-
teresse heeft we repeteren vrijdag van 20:15-22:00. We gaan ook nog graag op vakantie een midweek samen 
met onze 2 oudere zussen, zij zijn 90 en 92 jaar, we hebben het nog steeds heel gezellig samen. Alle 4 zitten 
we niet graag stil, we vervelen ons nooit. Buurtsteun daar hebben we wel gehoord, maar we kennen het niet. 
We maken er ook geen gebruik van, we hebben toch elkaar en dat al ruim 81 jaar….’ 


