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Belangrijke
telefoonnummers
Alarmnummer
112
Politie (geen spoed)
0900-8844
Meld Misdaad Anoniem
0800-7000
Buurtbeheerbedrijf Z/W
3479120
Buurtinformatiecentrum Mariaberg
3547700
Gemeente Maastricht
14043
Mosae Thuiszorg
3549180
Servicecenter werk en inkomen
3100951
Kindermishandeling
3639424
Groene Kruis - Domicura
3690690
Verplegen en verzorgen
3690670
Kraamzorg
3690630
Wijkservicepunt Thuiszorg
3690602
Huisartsenpost AZM (op afspraak)
3877777
Zorgpunt Thuiszorg (gratis)
0800-66.66.66.5
Mist er volgens u een telefoonnummer of klopt een
nummer niet meer? Tip ons via redactie@mariaberg.eu.

BEDAANK !
Ik, Monique Deneke,
wil bij deze Dré Dams en alle
buurtbewoners bedanken voor
de spontane hulp bij de
zoektocht naar mijn dochtertje
en haar vriendinnetje op
zaterdag 15 februari 2014.
De hulp die vanuit de buurt
kwam in een woord
GEWELDIG.

Adverteren in de Anjelier
Laat kansen niet zomaar
lopen. Adverteer daarom
ook in buurtblad de
Anjelier.
Het buurtblad bestaat uit
een mix van actualiteiten,
informatie en
verstrooiing.
De Anjelier wordt huis
aan huis verspreid in heel
Mariaberg. De content in
het blad wordt in eigen
beheer geproduceerd en
is afkomstig van een
professionele lokale
redactie. Trends worden
dan ook snel gesignaleerd en opgepakt.
Lezers willen weten wat
er in hun omgeving
gebeurt en speelt. De
Anjelier is het medium bij
uitstek dat in Mariaberg
in deze behoefte voorziet
en tevens als kerntaak
heeft om lokale
informatie laagdrempelig
toegankelijk te maken.
Geïnteresseerd in de
mogelijkheden om te
adverteren in de
Anjelier?
Neem dan vrijblijvend
contact op met
acquisiteur Loek Kennes
via:
loekkennes@home.nl.

Mariaberg is op Facebook,
Twitter en LinkedIn. U
vindt
ons onder mariaberg043
of kijk op
www.mariaberg.eu.

Colofon
De Anjelier verschijnt 5
keer per jaar en wordt
verspreid in de wijk
Mariaberg, in de wijkdelen
Blauwdorp, Proosdijveld
en Trichterveld.
De Anjelier is een uitgave
van het buurtplatform van
Mariaberg.
Het is niet toegestaan de
inhoud uit De Anjelier
en/of Wijkportaal Mariaberg.eu over te nemen
zonder voorafgaande
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
Sommige rechten behoren
toe aan derden en zijn in
licentie uitgegeven aan De
Anjelier en Wijkportaal
Mariaberg.eu.
Lever uw kopij voor de
volgende editie uiterlijk in
op vrijdag 27 juni 2014.

Van de redactie
Het 2e nummer van ”De Anjelier” ontvangt u net voor 4 en 5 mei. Het is nu 69
jaar na de tweede wereldoorlog en wij moeten er met z’n allen voor zorgen dat
deze oorlog nooit vergeten wordt. Waarom? Om te voorkomen dat dit ooit nog
eens zal gebeuren. Zodat ook de nieuwe generaties van ons horen hoe erg en
verschrikkelijk dit was voor iedereen. 4 Mei om de gesneuvelden te herdenken
die er voor gestreden hebben om ons te bevrijden. 5 Mei om deze bevrijding met
z’n allen te vieren en door te geven.
De lente is inmiddels aangebroken en daarvan hebben we al heerlijke kunnen
genieten met veel zonnige dagen. Als je door Mariaberg wandelt zie je veel
plekken met geweldig mooie bloesem aan planten en bomen. Mariaberg, een
heerlijke plek om te wonen.
In dit nummer van ”De Anjelier” kunt u lezen hoe bewoners van Mariaberg
genoten hebben van het Paasmaal, gemaakt door vrijwilligers van het
Buurtplatform Mariaberg.
Het Veilige Buurten Team laat van zich horen en komt met aanbevelingen voor
het aankomende WK-voetbal, waarin Holland het zeer ver zal gaan schoppen.
En weer zin in een reisje? Een pagina vol met voorpret waar we dit voorjaar naar
toe gaan met de 55-plussers van Mariaberg. Met na aﬂoop een heerlijk 3-gangen
diner. En dat voor een prijs welke ik hier niet durf te noemen. Geef u op !!
Met het artikel over reanimeren hoopt de redactie dat bewoners van Mariaberg
zich gaan opgeven om een reanimatiecursus te volgen. In Mariaberg
zijn veel te weinig mensen die snel kunnen reageren op een oproep
wanneer iemand hartproblemen heeft. Zij zijn van u afhankelijk !
De redactie heeft weer met plezier dit nummer voor u in elkaar
gezet en wenst u veel leesplezier !
Mat Maesen

“DRÉ VAAN MVV”, van hooligan tot jongerenwerker
André Dams was een beruchte voetbalhooligan bij het
Maastrichtse MVV. Hij zat ooit vijf jaar in de bak voor
voetbalgeweld. Maar hij heeft zijn leven gebeterd en
werkt nu voor buurtcentrum Mariaberg in Maastricht.
Ondanks zijn verleden werd hij daar toch aangenomen,
omdat juist hij gezag en respect weet af te dwingen bij
de jongeren in de arbeiderswijk Mariaberg. Hij werkt
met hen vanuit zijn eigen ervaring en ze kijken tegen
hem op. Dré wordt nu door iedereen in het buurthuis
op handen gedragen en weet veel te bereiken.
Tegenover de jongeren neemt hij zichzelf als voorbeeld:
'Ze kennen mijn verleden. Ik kan hen waarschuwen dat

het met hen ook slecht kan aﬂopen'.
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Wat waor ‘t Paosmaol toch weer veurtreﬀelik!
Al weken van tevoren lopen de vrijwilligers te
peinzen wat de ze bewoners van Mariaberg
zullen opdienen bij het jaarlijkse Paasdiner
waarvoor ze zich kunnen inschrijven.
Als het dan zover is gaan ze al een paar uur
voor dat de eters komen naar het
buurtcentrum. Er moet immers de zaal
aangekleed worden, tafels en stoelen plaatsen,
bestek moet worden neergelegd. Een
vrijwilliger moet nog even voor extra stroom
zorgen.
Nogmaals alles controleren. Hebben we nu
alles in huis. Zijn we niets vergeten? Hebben
we alle voedsel? Alle drank? Hebben we
genoeg? Vrijwilligers die mekaar steeds vragen:
”Heb je daar aan gedacht?” Er mag niets mis
gaan. De gasten moeten het lekker en gezellig
vinden.
Het wordt tijd om de grote ketel met soep op
te gaan warmen. De eerste gasten zullen bijna
gaan arriveren. Voor de vrijwilligers even tijd om samen even een glaasje te drinken in de keuken. Maar toch alles
in de gaten houden.
Dan melden zich de eerste bezoekers en worden verwelkomd met muziek van de accordeonist. Als alle gasten er
zijn krijgen we een
welkomstwoordje en
wordt de soep opgediend.
Het hoofdmenu,
bestaande uit gefrituurde
aardappeltjes, beenham
met twee sauzen en sugar
snaps. Niet te vergeten
het heerlijke ﬂensje met
ijs en mandarijnenlikeur,
de specialiteit van Loek
Kennes.
Door de gasten werd er
nog nagepraat en iets
gedronken. Bij het
verlaten van de zaal
hoorde men steeds: ” ‘t
Waor veurtreﬀelik!”
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Veilige Buurten Team Mariaberg
één jaar actief in de wijk
Sinds één jaar is er een Veilige Buurten Team (VBT)
actief in Mariaberg. In zo’n VBT werken medewerkers
van de gemeente, Trajekt, politie en oningcorporaties
samen met bewoners aan het verbeteren van de
leefbaarheid in de buurt. Het team luistert naar wat
bewoners belangrijk vinden en gaan hiermee samen
met de bewoners aan de slag. Samen optrekken staat
centraal in een VBT.
Waar hebben de buurtbewoners, samen met het VBT
Mariaberg het afgelopen jaar verschil gemaakt?
In de Proosdijweg-Gildeweg zijn de bewoners samen
met het VBT aan de slag gegaan rondom de boomspiegels. Een aantal boomspiegels gaan binnenkort
mooi beplant worden, en de bewoners onderhouden
de boomspiegels zelf.
In het Trichterveld zijn een aantal bewoners, samen
met het VBT, in gesprek geweest met de gemeente over
(onveilig) verkeersgedrag. Er is vervolgens een
matrixbord geplaatst zodat autorijders direct kunnen

zien hoe hard ze eigenlijk rijden en bij de gemeente zijn
de medewerkers nog extra gewezen op de eenrichtingsstraten. Daarnaast hebben een aantal bewoners
Maasvallei gevraagd een braakliggend stuk straat te
mogen gebruiken voor een soort buurttuin. Dit is
nagevraagd, maar helaas is er geen mogelijkheid om dit
te realiseren.
In de Hyacintenstraat hebben bewoners in erkgroepen
gesproken over het groen, speelruimte voor de inderen
en veilig verkeer.
Ondertussen is duidelijk dat er bomen gekapt gaan
worden en dat andere bomen extra gesnoeid worden.
In het kader van veilig verkeer worden er binnenkort
(samen met jeugdwerk) nog extra acties georganiseerd.
Oranjefeesten
Binnenkort is het WK voetbal. Een tijd waarin bij veel
mensen de oranjekoorts toeslaat. Om te zorgen dat dit
voor iedereen een veilige en prettige tijd is, hieronder
een paar do’s & don’ts.

Wat kan wel

Wat kan niet

Versier de binnenkant van je woning.

Parkeerplaatsen, stoep en verdere openbare ruimte
moet vrij blijven.

Versier de buitenkant van je woning zonder dat je
iets beschadigd. Als je per ongeluk toch iets
beschadigd, herstel het dan direct. Kosten door
beschadiging kunnen in rekening worden gebracht.

Buitenversiering mag alleen boven een hoogte van
4,15 meter, daaronder is niet toegestaan.

Gebruik voor het versieren van je woning
brandvertragende materialen, check de verpakking
hierop.

Ook de weg moet vrij blijven, zodat hulpdiensten
(brandweer, ambulance en politie) erdoor kunnen.

Bekijk (samen met je buren) de wedstrijd in je
eigen woning of tuin .

Het wegdek mag ook niet versierd worden.

Houdt rekening met je buurtbewoners die wellicht
geen WK-liefhebbers zijn en de volgende ochtend
vroeg weer uit de veren moeten om te gaan
werken.

Veroorzaak geen overlast voor je buurtbewoners.

Wil je toch graag een straatfeest organiseren, dan
moet je een vergunning aanvragen bij de
gemeente.

Als iedereen zich aan deze regels houdt, dan zorgen we
samen dat het gezellig blijft. Spreek elkaar op een nette
manier aan en heb respect voor elkaar, zo wordt dit WK
een beleving die voor iedereen prettig is. Veel plezier
voor de oranjefans!
Als VBT vinden we het belangrijk om in gesprek te zijn
met bewoners. We lopen regelmatig door de buurt. En
we zijn vaker te vinden bij de buurtbrök en het

buurtcentrum. Als bewoners ons willen spreken, dan
kan dat. Je kunt ons e-mailen, bellen, op straat
aanspreken of langskomen bij een van de
buurtterrassen of straathoekgesprekken die we deze
zomer gaan organiseren. Als je ideeën hebt voor jouw
straat of buurt, laat het dan weten. We komen graag
langs! Alles over het VBT kun je vinden op
veiligebuurten.nl.
5

6

Drugsgerelateerde ‘misdaad’
neemt fors af
Volgens de jaarlijkse Misdaadmeter van het Algemeen
Dagblad (AD) was Maastricht in 2013 één van de
onveiligste gemeentes van Nederland. Burgemeester
Hoes betreurt deze positie, maar zegt dat het vanwege
de systematiek die het AD hanteert niet als een
volslagen verrassing komt. Daarbij komt dat de diverse
cijfers op essentiële onderdelen verbeteringen laten
zien.
Uitgangspunt is dat de gemeente Maastricht niet in de
top van deze lijst zou moeten staan. Burgemeester
Hoes benadrukt: ‘We blijven werken aan de veiligheid
in onze stad. Het primaire doel is dat de criminaliteitscijfers en de onveiligheidsgevoelens in de naaste
toekomst zullen dalen’.
Aanpak drugshandel
Uit de Misdaadmeter blijkt dat de investeringen die de
stad die laatste jaren in de intensieve aanpak van de
drugshandel heeft gestoken vruchten afwerpt. In
vergelijking met 2012 (plaats 69) is Maastricht voor wat
betreft het onderwerp “drugshandel” gezakt naar
plaats 292. Een daling van liefst 223 plaatsen.
Echter, het onderwerp “drugshandel” telt niet mee in
de Misdaadscore zelf. Voor Maastricht is dit een
onderwerp met een grote lokaal-maatschappelijke
impact. Was dit wel zo geweest dan was de totaalstand
van Maastricht op de lijst waarschijnlijk aanzienlijk
lager. De conclusie dat de slechte positie in de AD
Misdaadmeter het gevolg zou zijn van de drugscriminaliteit en drugsoverlast in Maastricht is dus niet

Een vrouw zegt tegen haar man:
"Jef trek de gordijnen eens dicht, ik ben net klaar met
douchen en ik wil niet dat de buurman van
hiertegenover mij in mijn blootje ziet."
Jef leest rustig de krant verder en antwoordt:
"Als hij jou in je blootje ziet zal hij zijn gordijnen wel
dichttrekken!"
De Belgen gaan hun eerste raket lanceren.
"En," vraagt een verslaggever, "waar gaat de reis naar
toe?"
"Awel", zegt de Belg, "wij gaan naar de zon."
"Naar de zon?" vraagt de reporter, "Maar daar is het
toch veel te heet? Bent u niet bang dat de raket zal
smelten?"
"Wat denkt gij?," antwoordt de Belg, "Wij zijn niet gek,
hoor. We gaan natuurlijk 's nachts!"

gerechtvaardigd.
Geen verassing
De hoge scores op zaken vermogens- en geweldsdelicten als ‘zakkenrollen’, ‘straatroven’ en ‘woninginbraken’ zijn niet positief, maar ook niet verrassend.
Het beeld uit de AD Misdaadmeter komt overeen met
het huidige beeld van de veiligheidsproblemen in
Maastricht.
Het zijn dan ook precies deze vormen van criminaliteit
die de gemeente Maastricht, in samenwerking met
partners als de politie, hard aanpakt. Hierbij wordt niet
alleen ingezet op repressie, maar ook steeds meer op
preventieve maatregelen.
De toekomst
Momenteel werkt de gemeente aan een uitgebreide
veiligheidsanalyse. Hierin zijn de criminaliteitscijfers
opgenomen, maar er wordt ook rekening gehouden
met subjectieve factoren, zoals onveiligheidsgevoelens.
Uitgangspunt is om in samenspraak met de nieuwe
gemeenteraad een nieuwe prioritering aan te brengen
in het te voeren veiligheidsbeleid, waarbij voorgesteld
zal worden om de aanpak van vermogens- en geweldsdelicten als één van de prioriteiten te benoemen. Aan
de hand van deze prioriteiten zal de gemeente
Maastricht, in nauwe samenwerking met haar partners
in het veiligheidsveld, onverminderd blijven werken aan
de veiligheid in de stad.

Door het bos lopen twee commando's. Op een gegeven
moment vinden ze drie mijnen en ze besluiten die mee
te nemen naar de sergeant. Onderweg terug zegt de
een tegen de ander: "Wat doen we nu als er eentje
afgaat?" Antwoordt de ander: "Dan zeggen we gewoon
dat we er maar twee gevonden hebben!"
Hij: "Schat, wat zou je doen als ik de Lotto win?"
Zij: "Ik neem de helft en ik vertrek"
Hij: "Mooi, ik heb 12 euro gewonnen, hier heb je 6
euro. Tot ziens!"
Een ambtenaar komt 's morgens te laat op z'n werk.
Hij zegt tegen z'n chef: "Ik heb me verslapen,
mijnheer".
Waarop de chef antwoordt: "Verrek, slaap je dan thuis
ook nog?"
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Politieagent: "Wat heeft u gedronken?"
Bestuurder: "Schrijf maar op een krat bier; champagne
kun je toch niet schrijven ... "
Politieagent: "Uw naam?"
Bestuurder: "Zscherboinsky-Crzcypierzak."
Politieagent: "Hoe schrijf je dat?"
Bestuurder: "Met een liggend streepje."
Ze liggen samen op de bank.
"Zo'n partnerruil is toch wel even wennen ......"
"Ja, ik zou wel eens willen weten wat onze vrouwen nu
doen."
Gaan er twee vriendinnen, die bij de politie werken, het
postkantoor binnen om zegels te kopen.
Ze staan in de rij wanneer er plots twee gemaskerde
gangsters binnenvallen met het geweer in de aanslag,
roepende: "Dit is een overval, iedereen op de grond!"
De ene vrouw gaat op haar buik liggen en kijkt opzij
naar haar vriendin, die op haar rug ligt.
Ze ﬂuistert haar stilletjes toe: "Jeannine, draai om, 't is
een overval, geen personeelsfeestje!"
Een man ligt al een lange tijd in coma en zijn vrouw
wijkt geen minuut van zijn ziekbed.
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Op een dag komt de man bij bewustzijn en wenkt zijn
vrouw meteen dichterbij.
Hij ﬂuistert in haar oor: "In alle kwade dagen bleef jij bij
mij.
Toen ik ontslagen werd, was jij er voor mij, toen mijn
zaak bankroet ging, heb je me niet in de steek gelaten,
toen ons huis afbrandde zijn we samen een ander
onderdak gaan zoeken en toen mijn gezondheid
slechter werd bleef je steeds aan mijn zijde. Weet je
wat ik denk?"
De ogen van de vrouw vullen zich met tranen van
ontroering.
"Zeg het maar schatje, zeg het maar" zegt ze snikkend.
"Dat jij ongeluk brengt ....."
Er komt een man bij de balie van de belastingdienst.
"Ik zou graag Ali willen spreken."
De medewerker van de belastingdienst zegt: "Ali, welke
Ali?"
Waarop de man zegt: "Ali Baba wil ik spreken en snel !"
De medewerker van de belastingdienst antwoordt
korzelig: "Hier werkt geen Ali Baba!"
De man antwoordt: "Dan geef me maar één van die
andere veertig rovers!"

Herontwikkeling versneld doorgevoerd:

Trichterveld blijft vernieuwen
In 2000 startte Maasvallei met de herontwikkeling van
de Maastrichtse wijk Trichterveld. Een uniek project
omdat het karakter van de wijk volledig in tact zou
blijven. Niemand hoefde zijn huis te verlaten. Pas als
een woning leeg kwam, werd deze vervangen door een
nieuwe levensloopbestendige woning.
Inmiddels is het plan ingehaald door de tijd. In 2014 zijn
pas 38 van de in totaal 212 woningen vervangen. De
helft van de bewoners is verhuisd. Wat begon als een
mooi en ambitieus plan, blijkt in de praktijk niet meer
haalbaar.
“We zijn en blijven actief bezig met de vernieuwing van
Trichterveld. Het karakter van de wijk blijft onaangetast,
maar de plannen zijn wel aangepast aan de huidige
situatie. In de eerste plaats hebben we de woningtypes
kritisch bekeken en het ontwerp op een aantal punten
aangepast. Ook wordt een aantal woningen niet per
twee vervangen maar per blok. Op het gebied van
riolering, verkaveling en stedenbouwkundig is dit
technisch veel eﬃciënter.”
De komende vijf jaren willen we zo vijftig sociale
huurwoningen bouwen, aldus Camiel Kruchten van
Maasvallei. Een gevolg van deze koerswijziging is wel
dat een aantal bewoners hun woning moet verlaten.

Mariaberg’s English hour
met Marilyn
Vind je het leuk om een cursus te
volgen waarbij je op een gezellige manier je Engels
bijspijkert? Geef je dan op voor deze cursus van 6
bijeenkomsten!
Elke bijeenkomst heeft een ander thema, denk aan
Traveling, Family, Traditions and so on! Marilyn
(oorspronkelijk uit Texas, Amerika) wil jou graag helpen
bij het verbeteren van de Engelse taal. Dit door elke
week een uurtje in gesprek te gaan op een gezellige,
leuke en vrijblijvende manier.
Lijkt je dit wat, geef je dan snel op! Deelname is voor 6
bijeenkomsten.
Wanneer:

Woensdag 28 mei 2014
Woensdag 4 juni 2014
Woensdag 11 juni 2014
Woensdag 18 juni 2014
Woensdag 25 juni 2014

Hoe laat:
Kosten:
Waar:

15.00 – 16.00 uur
GRATIS
Buurtcentrum Mariaberg

Opgeven of informatie via email of telefoon vóór 18
mei:
Janou.hellenbrand@trajekt.nl of 06-55695280
Deze cursus vindt doorgang bij 8 deelnemers of meer!

“Dat is niet zoals het in eerste instantie is afgesproken.
Niemand zou zijn huis gedwongen hoeven te verlaten.
Daar kunnen we helaas niet meer aan vasthouden. We
bieden deze huurders een goed alternatief en ondersteunen ze waar nodig. Gelukkig is er begrip voor de
situatie en werken de meeste bewoners goed mee.”
Trichterveld is volop in beweging. Niet meer vanuit de
oorspronkelijke plannen, maar wel nog vanuit de
oorspronkelijke gedachte: een karakteristieke wijk met
veel groen.

Nieuwe
ontmoetingsplek
in Blauwdorp
“Coöperatie Blauwdorp wordt vanaf
half augustus 2014 een aantrekkelijk
ontmoetingsplek voor jong en oud in
de buurt. De coöperatie is een project van LEFteam, een
stichting die jongeren weer op pad helpt. De coöperatie
wordt gevestigd in de voormalige Sint Gondulphusschool.”
Wilt u meer weten?
Kijk op www.wijkaanpakmaastricht.nl. Daar vindt u
informatie en kunt u reageren op diverse onderwerpen
die spelen bij u in de buurt.
Wijkaanpak Maastricht is de nieuwe naam waaronder
gemeente Maastricht, woningcorporaties Servatius,
Woonpunt en Maasvallei, Trajekt, buurtplatforms en
andere organisaties samenwerken met bewoners om
hun buurt vitaal en aantrekkelijk te maken. Deze
nieuwe naam zorgt ervoor dat de buurt- en
wijkontwikkeling overal in de stad herkenbaar is.

U heeft ”De Anjelier” niet ontvangen?
Bel 06-20006364.
Maar u kan De Anjelier ook bekijken via
internet: www.mariaberg.eu
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Vaker succes met reanimatie
De overlevingskansen van Limburgers na een acute
hartstilstand zijn dankzij een enorme uitbreiding van
de mogelijkheden voor reanimatie sterk verbeterd.
Vorig jaar kon bijna 30 procent van de ruim
vierhonderd provinciegenoten worden gered van wie
de hartpompfunctie compleet was uitgevallen.
De kans dat het slachtoﬀer na een dergelijk incident
weer tot leven wordt gewekt, is in Limburg vergeleken
met 1992, verdrievoudigd.
Die cijfers werden een paar weken geleden door
scheidend hoogleraar cardiologie Ton Gorgels
(Maastricht Universitair Medisch Centrum)
gepresenteerd tijdens zijn oﬃciële afscheidscollege.
De gemelde cijfers, verzameld door collega's Ruud Pijls
en Jacqueline de Vreede, hebben betrekking op
mensen die een hartstilstand krijgen op een moment
dat er iemand toevallig in de buurt is, zoals een
gezinslid of voorbijganger. Die kan snel alarm slaan en
mogelijk zelf gaan reanimeren, bijvoorbeeld met een
schokapparaat (AED). Bij een reanimatie zijn de
overlevingskansen binnen zes minuten het grootst.
Ton Gorgels wees in zijn afscheidscollege op de grote
vooruitgang die de laatste jaren op reanimatiegebied is
geboekt. Zo zijn op vele plaatsen, van winkels tot
bedrijven, AED's geïnstalleerd. Ook zijn sms-alerts en
oproepnetwerken in de wijken ingevoerd: de
meldkamer kan snel AED-vrijwilligers naar het
slachtoﬀer dirigeren. Verder hebben Limburgers
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afgelopen jaren massaal een reanimatiecursus gevolgd,
onder wie duizenden scholieren in het middelbaar
onderwijs. Gorgels ijvert voor verplichte reanimatielessen op deze scholen.
Volgens eerder in Maastricht verricht onderzoek noemt
driekwart van de mensen, die bij een hartstilstand zijn
gered, zijn kwaliteit van leven daarna 'goed'.
In Mariaberg staan op 4 plaatsen AED’s geplaatst, zoals
op het Volksplein, Cannerplein, Fatimaplein en de
Archipelstraat.
Geïnteresseerden die meer willen weten over hoe te
reanimeren en het gebruik van deze AED’s, zodat er
misschien nog meer levens gered kunnen worden,
kunnen voor informatie terecht bij Loek Kennes, email:
loekkennes@home.nl.

Busreis voor 55-plussers
naar het Belgische Gent
Gent is de hoofdstad van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en heeft een oppervlakte van
156 km² en telt ca. 250.000 inwoners.
De historische binnenstad van Gent is zeer bezienswaardig. Het stadssilhouet ervan wordt gedomineerd door 'de
drie torens', ook wel de Gentse torenrij genoemd: de 95 meter hoge
belforttoren, de Sint-Baafskathedraal (oorspronkelijk de Sint-Janskerk)
met het wereldberoemde retabel Het Lam Gods van Jan van Eyck en de
Sint-Niklaaskerk.
Eén van de grootste en belangrijkste monumenten in de binnenstad is het
Gravensteen, een kasteel en grafelijke residentie uit de twaalfde eeuw
met een nog vrijwel intact verdedigingssysteem. Een ander gebouw met
historische waarde is het Prinsenhof.
Van de oude stadsomwalling resteren nog het Rabot en de Peperbus.
Voor de verdediging van hun stad beschikten de inwoners vanaf de
zestiende eeuw tevens over de Dulle Griet, een imposant middeleeuws
kanon van ruim vijf meter lang. Het bevindt zich tegenwoordig bij de
Vrijdagmarkt, een van de oudste pleinen van de stad en, zoals de naam
doet vermoeden, elke vrijdag het toneel van een markt.
Gent kent ook veel religieuze bouwwerken. Behalve de eerder genoemde
Sint-Baafskathedraal en Sint-Niklaaskerk bevinden zich in de stad nog
twee andere middeleeuwse kerken: de Sint-Jacobskerk en de SintMichielskerk. Buiten het centrum staat de Sint-Annakerk, een negentiende-eeuwse kerk in Rundbogenstil.
Gent telt niet alleen kerken. Zo zijn er de twee voormalige abdijen, de Sint-Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij. Ook
zijn er drie begijnhoven in de stad - het Oud Sint-Elisabethbegijnhof, het Nieuw Sint-Elisabethbegijnhof en het
Begijnhof O.L.V. Ter Hooie.
Gent is een echte winkelstad. Allerlei soorten winkels verspreid over een viertal grote, bruisende winkelstraten en
enkele kleinere winkelstraten. De grootste vier winkelstraten
zijn de Vlaanderenstraat, de Veldstraat, de Koestraat en de
Vrijdagmarkt. Het Shoppingscenter Zuid mag natuurlijk niet
overgeslagen worden met een dagje winkelen in Gent. Zowel
de winkelstraten als het winkelcentrum liggen op loopafstand
van elkaar.
Op vrijdag 23 mei a.s. organiseert het buurtplatform van
Mariaberg een dagtocht voor 55-plussers uit de wijk 6214
naar Gent.
De bus vertrekt die dag om 9.00 uur vanaf het buurtcentrum
aan de Anjelierenstraat op weg naar Hoboken bij Antwerpen
voor een lekkere kop koﬃe. Vervolgens rijden we door naar
Gent waar u een toeristische rondrit krijgt. Daarna ontvangt
u een lunchpakket en krijgt u de tijd om Gent zelf te
verkennen. U kan de bezienswaardigheden gaan bezichtigen, lekker slenteren door de winkelstraten of hopelijk
in een lekker zonnetje genieten op een van de vele terrassen van het Gentse centrum.
Een dagtocht waarbij iedereen aan zijn trekken zal komen. De dag zal weer worden afgesloten met het wel zeer
bekende gezellige diner in Gasthof Delicia in Zichen-Riemst. De kosten bedragen € 12,50 per persoon. Voor
deelname graag de onderstaande strook invullen en samen met het juiste bedrag in een envelop t/m 16 mei
inleveren bij José en Mathy Geraerts aan de Rozenstraat 10.
Dhr./Mevr. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
postcode: ............................... adres: .....................................................................................................................................................................................................................
telefoon: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
wenst met .............. persoon/personen deel te nemen aan de dagtocht op vrijdag 23 mei a.s. naar het Belgische Gent.
Ingesloten is de bijdrage voor deelname van € 12,50 per persoon.

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 16 mei 2014 in de Rozenstraat 10.
11

De Blauwe Veste toonbeeld van herstructurering
Het voormalige gebouw van bierbrouwerij De Zwarte
Ruiter en meubelfabrikant Artifort aan de
Brouwersweg, heeft nog niet zo lang geleden een ware
metamorfose ondergaan en is alweer enige tijd in
gebruik als appartementencomplex ´De Blauwe Veste´.
Het gebouw telt 68 appartementen, waarvan 30 sociale
huurwoningen en 38 vrije sector huurwoningen. In de
Rijksmonumentale kelders bevindt zich 2350 m2
bedrijfsruimte. De kenmerkende uitstraling aan de
Brouwersweg is behouden gebleven door de oude
gevels te handhaven. Daarachter is een knap staaltje
moderne architectuur verrezen aan de noordzijde van
wijkdeel Blauwdorp in Mariaberg.
Het project is een samenwerking geweest tussen
woningcorporatie Maasvallei, bekend van de zeer
gewilde patiobungalows in wijkdeel Trichterveld van
Mariaberg en projectontwikkelaar Romaes. Het
resultaat is een prachtig, kenmerkend gebouw dat het
niveau van Blauwdorp omhoog tilt. Het laatste op het
gebied van wooncomfort, wordt gedeeld met een rijke
historie, die blijvend zichtbaar is. Kosten noch moeite
zijn gespaard om het gebouw middels de laatst
beschikbare constructiemethodes op te trekken. Het
startschot voor de bouw werd gegeven op 24 februari
2010 en vormt hopelijk de voorbode van de kwaliteit en
het doorzettingsvermogen van alle betrokken partijen
om Blauwdorp daadkrachtig uit het slop te trekken.
Neem eens een kijkje binnen in De Blauwe Veste.
Aan de zuidzijde van Blauwdorp wordt de komende

Wij zoeken op vrijdagmiddag mensen die graag een
potje willen kaarten.
Kom naar de buurtbrök en doe mee!!!
De buurtbrök is wegens een grote opknapbeurt
gesloten van 5 mei tot en met 9 mei 2014.
Deze grote opknapbeurt wordt mogelijk gemaakt door
St. Servatius, Woonpunt en Herum Schilderwerken.
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periode hard gewerkt aan het renoveren van het
Carrégebouw. Zodra ook dit monumentale pand in ere
is hersteld, kunnen de schaamte die sommigen voelen
voor Blauwdorp, plaatsmaken voor trots. De
woningvoorraad in de wijk zal de komende jaren fors
aangepakt worden op het gebied van isolatie en
wooncomfort. Eén van de weinige vragen die
momenteel openstaan, is op welke wijze de wijk
geherstructureerd zal worden als het aankomt op
ruimte, groen en samenhang met de wijkdelen
Proosdijveld en Trichterveld. De stappen die op deze
punten gemaakt worden, zullen doorslaggevend zijn als
het gaat om de resultaten die de samenwerkende
partners en de buurtbewoners voor ogen hebben.

Vergadering
Buurtplatform
Mariaberg
Kom ook eens naar de vergadering van uw
Buurtplatform. U kunt hier vragen stellen, luisteren of
gewoon kennis maken met de bestuursleden.
Graag aanmelden: bpfmariaberg@gmail.com.
De volgende vergadering is op dinsdag 20 mei a.s. om
19.00 uur in de Kookpit, Archipelstraat 18 in Mariaberg.

Twee Antwerpenaren zijn na jaren werkloosheid en met
wat politieke steun
dan toch eindelijk aan het werk geraakt bij de Belgische
Spoorwegen.
Daar beseﬀen ze al na een paar dagen welk vlees ze in
de kuip hebben
en zoeken ze wanhopig naar een plek waar onze twee
zo weinig mogelijk in de weg lopen.
Uiteindelijk neemt een ploegbaas ze mee naar een stuk
spoorlijn dat al lang niet meer in gebruik is.
Samen met de twee gaat hij midden tussen de rails
staan.
'Mannen, nu moet je eens goed kijken', zegt hij tegen
de Antwerpenaren.
'Kijk maar eens in de verte tot zover je het spoor nog
kunt zien.'
Samen turen ze naar de verre horizon tot waar de rails
in één punt samen lijken te komen.
'Mannen, je begrijpt hoe gevaarlijk zoiets is, hé', zegt
die ploegbaas.
' Dus ga daar onmiddellijk naartoe en zorg ervoor dat
de rails overal netjes even breed zijn'
'Inderdaod leivesgevaorlek' zeggen de twee en
gewapend met een meetlat trekken ze richting horizon.
De twee stappen en stappen, af en toe zorgvuldig

metend.
Kilometers en uren later blijft het gevaarlijke punt nog
altijd onbereikbaar.
Vermoeid en niet begrijpend drentelen ze verder, tot de
ene Antwerpenaar zich eventjes omdraait,
in de verte tuurt, schrikt en roept :
't Is niet waar hé! We zijn der al voorbij!'
Er zitten 3 jongens op een schoolplein.
Zegt de eerste: "Ik heb de snelste vader van de wereld."
"Hoezo?" vragen de andere twee.
"Nou mijn vader is F-16 piloot."
Waarop nummer 2 antwoordt:
"Dan is mijn vader sneller want die is astronaut."
Reageert nummer 3:
"Dan is mijn vader sneller,
die is ambtenaar, hij werkt van 9 tot 5 maar is om 3 uur
al thuis."
Een jonge knappe vent komt in de apotheek en vraagt
aan de medewerkster:
"Ik heb constant een erectie. Wat kunt u mij daarvoor
geven?"
De medewerkster denkt kort na en antwoordt:
"Gratis inwonen en drie maaltijden per dag."
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”De Angelier” (Mariaberg)

4-4-2014

Vers:
Ons buurthuis op Mariaberg dat schittert 20 jaar
Het plukt zijn vruchten elken dag, en door het hele jaar
Daar wordt gewerkt daar wordt geplant ze werken hand in hand
Met oud en jong en alle stand, is alles bij der hand
Met oud en jong en alle stand, is alles bij der hand
Refrein:
Als de zon weer gaat schijnen in mooi Trichterveld
en de viooltjes staan bloeien in praal en zo fel
dan kijken die oogjes fel rood wit en zwart
de wind doet hun huilen en ook wel eens een lach
de wind doet hun huilen en ook wel eens een lach
Vers:
En kijk nou eens ons Trichterveld zo groen en onbevlekt
die kleine bungalows in ‘t wit, rode daken staat niet slecht
die warme indoneziese stratennamen hier wil toch niemand weg
dit zweets geschenk waarvoor ik vecht dat is mijn grote wens
dit zweets geschenk waarvoor ik vecht dat is mijn grote wens
Refrein:
Als de zon weer gaat schijnen in mooi Trichterveld
en de viooltjes staan bloeien in praal en zo fel
dan kijken die oogjes fel rood wit en zwart
de wind doet hun huilen en ook wel eens een lach
de wind doet hun huilen en ook wel eens een lach

Christina Caenen-Muijzers
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Ideeën-Lunch
Veur Elkaar organiseert samen met Trajekt een
gezellige lunch voor de bewoners van
Mariaberg. Tijdens deze lunch willen we dan
graag horen welke ideeën jullie hebben voor
Mariaberg. Wat vinden jullie ﬁjn in de wijk en
wat zouden we nog kunnen doen om het nog
ﬁjner te maken? En wat zouden we dan voor
elkaar kunnen doen.
Heb je zin om hierbij te zijn, dan heten we jullie
graag welkom deze middag!
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:

21 mei 2014
12.30 uur – 14.00 uur
Buurtbrök Mariaberg
deze middag is GRATIS

Voor informatie over deze middag kunt u
contact opnemen met Margriet Bulte en Jos
Roumans van Veur Elkaar of Janou Hellenbrand
en Petra Debets van Trajekt.
Hopelijk zien we jullie de 21ste!!

Een bijzondere Lourdesreis
“Op 2 maart 1858 vroeg Maria aan Bernadette
Soubirous om een kapel te bouwen op de plek van de
verschijningen en er in processie naar toe te komen.”
Sinds die tijd trekken duizenden pelgrims naar het
plaatsje Lourdes. Van 1 t/m 9 september 2014 wordt
een busreis georganiseerd door de Stichting Organisatie
Limburgse Bedevaarten. Vertrokken wordt in
Maastricht en via Nevers, waar Bernadette ligt
opgebaard, bereiken we na twee dagen Lourdes. We
doorkruisen op deze wijze het prachtige Franse land
met tal van bezienswaardige plekken.

In Lourdes zijn we
onderdeel van de
Limburgse
bedevaart en is
gedurende 5
dagen de
gelegenheid om
Nederlands talige
kerkdiensten bij te
wonen. De
hulpbisschop van
Roermond, mgr.
Everard de Jong,
leidt deze
bedevaart.
De terugreis is
even indrukwekkend als de heenreis. We doen
onderweg het bedevaartsoord Rocamadour aan en
overnachten in de buurt van Parijs.
De reisleiding van deze bijzondere reis is in handen van
Anneke en Jan Janssen. Overnacht wordt in prima Bklasse hotels.
Hebt u interesse om deze reis mee te maken neem dan
contact op met Anneke en Jan Janssen. Telefoon: 0433623322 of via e-mail: Lourdes2014@ziggo.nl.
Een voorlichtingsmiddag over deze bijzondere reis staat
in de planning. We nodigen u graag hiervoor uit.
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