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Het is herfst. De komende
maanden zijn er weer veel
paddestoelen te zien. Mooie
gelegenheid om wandelingen
te maken in de bossen.
Inhoud:

Alarmnummer
Politie (geen spoed)
Meld Misdaad Anoniem
Buurtbeheerbedrijf Z/W
Buurtinformatiecentrum Mariaberg
Gemeente Maastricht
Mosae Thuiszorg
Servicecenter werk en inkomen
Meldpunt Kindermishandeling
Envida (www.envida.nl)
Service van Envida
Huisartsenpost AZM (op afspraak)
Zorgpunt Thuiszorg (gratis)

112
0900-8844
0800-7000
043-3430269
043-7630040
043-14043
043-3549180
043-3100951
088-0072925
0900-2233440
043-3690610
043-3877777
0800-66.66.66.5
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Mist er volgens u een telefoonnummer of klopt een
nummer niet meer? Tip ons via redactie@mariaberg.eu.

In Memoriam
Vorige week bereikte ons het bericht dat

Yvonne Gelders
is overleden.
Wij zijn geschokt en verdrietig bij dit overlijden.
Yvonne is jarenlang lid geweest
van het Buurtplatform Mariaberg,
het laatste jaar als een uitstekende secretaris.
Yvonne was de spil bij diverse activiteiten van het BPF,
o.a. De Hoeskamer, Kerst- en Paasdiner
en de bustrip voor 55-plussers.
Zorg voor anderen stond met hoofdleers
in haar hart gegrift.
We zullen haar missen,
in ons hart zal ze altijd aanwezig blijven.
Wij wensen haar familie veel sterkte
bij dit smartelijke verlies.
Buurtplatform Mariaberg

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 14 november.

Van de redactie
Tja ... In het vorige nummer van ”De Anjelier” had ik het nog over de zomer die
er zat aan te komen. Van de zomer is niet veel terecht gekomen. Maar een troost.
In heel Europa was het slecht gesteld met het weer. En dan de ﬁnalewedstrijd
WK-voetbal die Nederland zou spelen? Ook al een ”troost”-wedstrijd! We
werden uiteindelijk derde. Toch nog knap. In de Tour de France hadden we ook
meer gehoopt van onze Nederlandse jongens, maar ehhh, die Maastrichtenaar
deed het toch maar goed hè. Tom Dumoulin heet hij. Onthoudt die naam.
Zeer triest nieuws was er plots over het neerhalen van het Maleisische toestel
boven Oekraïne, bekend onder vlucht MH17. Bijna heel Nederland, maar zeer
zeker ook daar buiten, zat voor de televisie mee te leven met de nabestaanden
van de 298 slachtoﬀers, waaronder veel kinderen.
De herfst komt er nu aan. Wat zeg ik ... is al begonnen. Natuurlijk ook een heel
mooie periode. De natuur gaat verkleuren. Bladeren gaan vallen. Paddestoelen
komen tevoorschijn. Het gaat stormen. Het wordt vroeger donker. Vandaar de
foto op de voorpagina van paddestoelen welke vaak voorkomen op afgestorven
boomstammen.
Een heel mooie tijd om ”De Anjelier” eens goed door te pluizen. Deze keer met
interessante artikelen over uw wijk. De voortgang in het Trichterveld. Wat gaat er
gebeuren met de Ruttensingel? Een artikel van Envida over 2 maatjes in onze
wijk, n.l. Jacqueline Hendriks en Cyril Schreurs. Het Buurtplatform Mariaberg dat
al weer een trip organiseert voor onze 55-plussers. De evenementenvereniging
”De Blauwe Veste” dat een brunch voorschotelt voor de bewoners rond de
Brouwersweg. Genoeg om te lezen.
Ik hoop dan ook dat u telkens weer uitkijkt naar de komst van ”De
Anjelier” om zo op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in
uw wijk Mariaberg. Veel leesplezier en een heel mooie herfst!
Mat Maesen
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Schortje van onze grootmoeder, zo was het echt

Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schortje is.
Het voornaamste gebruik van Oma's schortje was,
om haar jurk te beschermen, omdat ze er maar een paar had.
Maar ook omdat het makkelijker was, om een schortje te wassen in plaats van een jurk.
Ze gebruikte het schortje ook als pannenlap, om de pannen van de kachel of uit de oven te
halen.
Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen..
En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen,
was het schortje ook heel handig om de eieren te dragen.
Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schortje schuilen.
En als het koud was kon ze haar armen er indraaien en opwarmen.
Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen,
als ze gebukt stond over de kachel, met koken.
Hout voor de kachel werd ook in het schortje binnen gebracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente naar binnen,
En als de erwten gedopt waren gingen de schillen in het schortje.
In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels op te rapen, die onder de bomen lagen.
Als oma onverwachts visite aan zag komen, je stond er van te kijken,
hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen, in een paar seconden.
Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met haar schortje,
dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen.
Het zal nog lang duren, voordat iemand uitgevonden heeft,
wat voor zoveel doelen gebruikt kan worden, zoals het schortje!
Stuur dit door naar je vrienden die het verhaal kennen van OMA's schortje.
--------Vergeet niet!! In deze tijd, zouden wij er gek van worden,
te weten hoeveel bacteriën er in dat schortje zaten .
Toch heb ik er nooit wat aan overgehouden……..of toch ???????

Liefde
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Maatjes in Mariaberg
Envida is actief van de dorpen in het Heuvelland tot en
met de Maastrichtse stadswijken. In de Anjelier staat
Mariaberg centraal. Wat is er bijzonder aan deze wijk?
Jacqueline Hendriks is wijkverpleegkundige en Cyril
Schreurs huisarts. Ze werken intensief samen om de
bewoners te helpen waar ze kunnen. Een gesprek met
twee professionele maatjes op gezondheidsgebied.
Even ten westen van het Maastrichtse stadscentrum ligt
Mariaberg. De wijk bestaat uit de wijkdelen Blauwdorp
– vernoemd naar de vroegere blauwe dakpannen van
de woningen – , Proosdijveld en Trichterveld met zijn
typische witte huisjes.
Buurtbrök
Aan de Proosdijweg in de historische arbeiderswijk
Blauwdorp bevindt zich de Buurtbrök, een sociale
ontmoetingsplek annex gezelligheidswinkel voor de
bewoners. Jacqueline Hendriks: “Het is nu 12.30 uur en
kijk eens hoe druk het al is. De Buurtbrök voorziet
duidelijk in een behoefte. Ondanks sommige minder
positieve zaken zoals drugsoverlast, is in Mariaberg nog
steeds sprake van een warm dorpsgevoel, ook al is de
bevolkingssamenstelling in de loop van de jaren
veranderd.”
Sociale controle
“Oorspronkelijke bewoners leven nu samen met
allochtonen en vanwege de Universiteit Maastricht
hebben vooral Duitse studenten hier een tijdelijke plek
gevonden. De sociale controle in de goede zin van het
woord is relatief groot. Daar proﬁteer ik ook van, want
zo kom ik te weten welke mensen in aanmerking komen
voor ondersteuning op gezondheidsgebied. Om dat
proces te versnellen, is er in samenwerking met
maatschappelijk werk wekelijks een inloopspreekuur bij
de Buurtbrök voor allerlei hulpvragen rond wonen,
welzijn en zorg. Ik heb bewoners onder meer uitgelegd
wat diabetes precies inhoudt. Ook meet ik daar
regelmatig hun bloeddruk.”
Geen eigen huisartsenpraktijk
Mariaberg heeft van oudsher geen eigen
huisartsenpraktijk. Dit in tegenstelling tot de wijk
Wittevrouwenveld bijvoorbeeld, waar de huisarts
centraal op het plein aanwezig is. Cyril Schreurs:
“Daarom werken hier ongeveer vijf verschillende
praktijken. Waaronder de huisartsenpraktijk aan de
Patersbaan waarvan ik deel uitmaak. Ik bezoek
patiënten in Mariaberg of ze komen naar mij toe.
Daarbij gaat het onder anderen om chronisch zieke
mensen en mensen die te maken hebben met hart- en
vaatziekten. Verder behandel ik patiënten met
psychische problemen, ouderen met dementie en
eenzame bewoners die een slecht voedingspatroon
hebben of te vaak een beroep doen op alcohol.”
Satellietspreekuur
“Voor de toekomst is het wellicht een goed idee om
een oﬃcieel satellietspreekuur in te richten in

Mariaberg. Ik zou dan een plek kunnen huren,
waardoor ik als ambulante huisarts nog dichter bij de
bewoners sta.” Jacqueline Hendriks: “Alles kan
natuurlijk altijd beter, maar toch lukt het ons om
eﬃciënt te werken. Een voorbeeld van mijn goede en
laagdrempelige samenwerking met Cyril: als ik bij een
cliënt op bezoek ben om een wond te verzorgen, maak
ik geregeld een foto van de wond met mijn mobiele
telefoon. Die foto stuur ik dan door naar Cyril, zodat hij
snel zijn mening kan geven.”
Vertrouwensrelatie
Cyril Schreurs: “Jacqueline kent in de wijk nog veel
meer mensen dan ik. Zo is ze onlangs met een grote
groep bewoners meegegaan op een busreis naar Gent.
De vertrouwensrelatie die zij met hen heeft, werkt ook
in mijn voordeel als het gaat om een snelle en adequate
zorgverlening. Zeker nu steeds meer mensen langer
thuis blijven wonen. Vanwege de
overheidsbezuinigingen op de zorg, maar vaak ook uit
vrije wil. Meer mensen ook willen liever thuis sterven
dan in een hospice, los van de uitstekende zorg die daar
wordt verleend. Een sterke samenwerking tussen
huisartsen en wijkverpleegkundigen maakt die wens
sneller mogelijk. Tegelijkertijd worden de mantelzorgers
dan voor een deel ontlast.”
Afstemming huisartsen
“In het spoor van eﬃciënter en goedkoper werken
zouden overigens ook de verschillende huisartsen hun
werkzaamheden nog beter op elkaar kunnen
afstemmen in het belang van de patiënt. Dit door op
periodieke tijdstippen met elkaar te overleggen. Te vaak
nog zitten we op onze eigen eilandjes, ook al omdat de
werkdruk constant heel hoog is. Maar dat mag geen
excuus zijn. Ik wil daaraan graag mijn medewerking
verlenen en ben nieuwsgierig naar eventuele
ontwikkelingen.”
Open en toegankelijk
Jacqueline Hendriks: “Ook ik ben benieuwd naar de
ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Mijn eigen
nieuwsgierigheid zal daarbij onveranderd blijven. Die
had ik al in mijn functie van praktijkondersteuner bij
meerdere huisartsen voordat ik zeven jaar geleden naar
Mariaberg kwam. En die heb ik dus nog steeds. Ik wil
altijd nieuwe mensen leren kennen, alles ontdekken en
voel me overal thuis. Vooral in deze wijk. Omdat de
meeste Mariabergers hetzelfde karakter hebben als ik:
open en toegankelijk.”
5
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Woningstichting Maasvallei
bericht over Trichterveld
Woningstichting Maasvallei wil alle inwoners van
Trichterveld informeren over de laatste ontwikkelingen in de wijk. Uiteraard kunt u altijd zelf contact
opnemen met Maasvallei.
Planning bouwfase 2014/2015
Om te starten met de bouw van de nieuwe fase van 21
woningen in Trichterveld, moesten medio augustus de
12 te slopen woningen leeg zijn opgeleverd door de
huurders van Ad Hoc Beheer. Inmiddels is dit gebeurd
en zijn de 12 woningen afgesloten van gas, water en
elektra. De asbestinventarisatie is ook uitgevoerd en
gemeente Maastricht heeft de bouwvergunning
afgegeven. De 12 woningen zullen volgens planning
eind september/begin oktober gesloopt worden.
Verwacht wordt dat eind 2014 gestart kan worden met
de bouw van de 21 nieuwe woningen. Van de 10
verkoopwoningen zijn er op dit moment 8 verkocht.
Buurt burgerinitiatief
Door een aantal bewoners in Trichterveld is een
burgerinitiatief gestart tegen de voorgenomen plannen
van Maasvallei in Trichterveld. De gemeenteraad heeft
het initiatief behandeld. Uitkomst van de inspanningen
is een amendement dat door de Raad is aangenomen.
In dit amendement zijn concrete afspraken gemaakt
over o.a. het leveren van maatwerk en het verbeteren
van de communicatie. Maasvallei zal in navolging van
deze afspraken o.a. 2 keer per jaar een plenaire
bijeenkomst organiseren (voor- en najaar), een
wekelijks spreekuur houden in de kookpit en in
september een bijeenkomst organiseren voor Adhoc
bewoners om meer duidelijkheid te geven over hun
situatie en verwachtingen.
Overlegstructuur
Het BOC Trichterveld heeft zich zelf opgeheven en gaat
nu verder onder de naam Bewoners Belangen
Vereniging Trichterveld (BBVT). BOC Trichterveld was

voor Maasvallei een door HV Woonvallei erkende
formele gesprekspartner. Maasvallei hecht veel waarde
aan constructief overleg met buurtbewoners en roept
daarom geïnteresseerden op om een nieuw BOC te
vormen in Trichterveld.
Herhuisvesting
Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd: zes
families willen verhuizen binnen Trichterveld, waarvan
vijf families gekozen hebben voor een van de 9 nieuw te
bouwen woningen op de hoek Madoera-/Javastraat.
Twee huishoudens hebben een WMO verklaring en
zullen een passend aanbod in Trichterveld krijgen. Van
de overige families zijn de wensen bekend. Met deze
bewoners blijft Maasvallei in gesprek voor een
passende en adequate oplossing.
Vrijwillig verhuizen binnen Trichterveld
Reguliere huurders, die op eigen initiatief willen
verhuizen naar een nieuw type eengezinswoning in
Trichterveld, kunnen vanaf nu in aanmerking komen
voor een stimuleringsregeling. Deze regeling is een
variant op de huidige en reeds bestaande verhuis- en
herinrichtingsvergoeding. Voor meer informatie kunt u
zich melden bij Maasvallei.
Spreekuur
Vanaf 10 september 2014 is er een wekelijks spreekuur
gepland. Heeft u behoefte aan meer informatie, dan
kunt u vrijblijvend binnenlopen. Een medewerker van
Maasvallei zal u te woord staan. Het spreekuur wordt
elke woensdag gehouden van 10.00 uur tot 12.00 uur in
de Pitbungalow aan de Archipelstraat 18.
Bijeenkomst
De eerstvolgende informatieavond is gepland op 28
oktober 2014 tussen 19.00 en 20.30 uur in Brunswick
Bowling Maastricht (Porseleinstraat 3). U bent van
harte welkom.

Verkeersmaatregelen Ruttensingel
Geregeld werd aangegeven dat verkeersgebruikers van
de Ruttensingel zich niet veilig (genoeg) voelden.
Onderzoeken door en namens de gemeente wezen
echter uit dat er met de objectieve veiligheid (de
technische staat van de weg) niets bijzonders aan de
hand was.
Om een stap te kunnen zetten in deze discussie werd
besloten om enkele aanpassingen door te voeren. Deze
aanpassingen zijn in week 35 uitgevoerd.
Er zijn daarom ﬁetsstroken (met het ﬁetssymbool)
aangebracht, waardoor ﬁetsers een duidelijke plek op
de weg krijgen/hebben. Een plek die ook gerespecteerd
dient te worden.
Mede daardoor is de middenmarkering nu weg. Dit

alles zorgt er voor dat de weg optisch smaller lijkt
waardoor de eveneeens gewenste
snelheidsvermindering op deze weg kan worden
bereikt.
Nabij de Brouwersweg is een (derde) zebrapad
gekomen, waar op een veilige manier kan worden
overgestoken.
Tot zo ver de technische aanpassingen aan de
Ruttensingel. Nu is het aan de weggebruikers om het bij
deze nieuwe situatie passende, juiste verkeersgedrag te
vertonen om zo de eerdere gevoelens van onveiligheid
weg te nemen.
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Brunch in de
Blauwe Veste
De Evenementenvereniging ”De Blauwe Veste”
organiseert voor de bewoners van De Blauwe Veste, de
bewoners van Brouwersweg 2A01 t/m 24A02 en de
bewoners van St. Annalaan 31B t/m 63F op zondag 19
oktober om 12.30 uur een brunch. Deze brunch zal
gehouden worden in het evenementenlokaal van ”De
Blauwe Veste” aan de Brouwersweg.
Ook introducés zijn van harte welkom.
De kosten voor deze brunch bedragen € 7,50 per pers.
U kunt zich tot uiterlijk 12 oktober opgeven door briefje
met naam, adres, aantal personen, alsmede het bedrag,
in een envelop in de brievenbus te stoppen van Lenie
Ruitenschild, Brouwersweg 72A.
Alleen bij voldoende deelnamen zal deze brunch
doorgaan.
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55-plussers voor € 12,50
naar Altstadt Düsseldorf
Düsseldorf is de hoofdstad van de
Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gelegen aan
de Nederrijn. De gemeente telt bijna 595.000 inw.
In de Tweede Wereldoorlog vielen in 1940 de
eerste bommen op Düsseldorf. De geallieerde
luchtaanvallen eisten tot 1945 meer dan 5000
doden onder de burgerbevolking. Ongeveer de
helft van de gebouwen was vernietigd, rond 90
procent beschadigd. Alle Rijnbruggen, de meeste
straten, dijken, rioleringen waren onbruikbaar of
vernietigd.
Düsseldorf is een stad met hoge levensstandaard
en dat merk je aan alles wat deze stad te bieden
heeft. Zonder meer is Düsseldorf de meest
kosmopolitische stad in Duitsland. Chique boutieks, elegante restaurants en cultureel genot komen samen in deze
metropool. Düsseldorf is zowel zeer modern als ook authentiek. Een wandeling door de Altstadt voelt als een
wandeling door de middeleeuwen dankzij de pittoreske straatjes. De drukste winkelstraat van Duitsland is de
Schadowstraße in Düsseldorf. Maar bekender, vooral om haar stedenbouwkundig karakter en exclusieve winkels is
de Königsallee, w.o. Kö-Center, Kö-Bogen en Kö-Galerie.
In de Altstadt en Carlstadt kan men hier en daar nog heel oude, onder monumentenzorg staande gebouwen
vinden, zoals de St. Lambertuskirche, Kreuzherrenkirche en de St. Maximiliankirche. Andere historische
bouwwerken zijn Das Lieferhaus, het oudste huis in Düsseldorf uit het jaar 1288. De Kasteeltoren gebouwd ca.
1386 en het Raadhuis uit het jaar 1570-73.
De Altstadt van Düsseldorf wordt wegens de vele kroegen ook de "längste Theke der Welt" (de langste bar van de
wereld) genoemd met meer dan 260 cafés. De specialiteit in en rond Düsseldorf is het ‘Altbier’, een bovengegist
bier dat vooral in de buurt gebrouwen wordt.
Donderdag 2 oktober a.s. organiseert het Buurtplatform Mariaberg een dagtocht voor 55-plussers uit de wijk
6214 naar Düsseldorf.
De bus vertrekt om 9.00 uur vanaf het buurtcentrum aan de Anjelierenstraat. Onze vaste reisleider Henri
Engelbert vertelt u alle wetenswaardigheden die we op weg tegenkomen. Hoe hij het weet is ons niet bekend,
of hij verzint het ter plekke, maar hij komt geloofwaardig over. Op de heenweg houden we een pauze voor
”Kaﬀee und Kuchen”. Vervolgens rijden we door naar
Düsseldorf waar u een toeristische rondrit krijgt. Daarna
ontvangt u een lunchpakket en krijgt u de tijd om de
Altstadt 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 Düsseldorfse 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 onderstaande strook invullen en samen met het
juiste bedrag in een envelop t/m 24 september 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 donderdag 2 oktober a.s. naar Düsseldorf.
Ingesloten is de bijdrage voor deelname van € 12,50 per persoon.

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 24 september 2014 in de Rozenstraat 10.
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Sensoor Telehulpverlening Limburg

Vrijwilligers gezocht voor een
goed gesprek
Telehulpverlening Limburg is op zoek naar vrijwilligers
die een goed gesprek willen en kunnen voeren. De
stichting komt oren en ogen te kort voor de
hulpverlening via telefoon en internet.
Telehulpverlening Limburg helpt op afstand. Door naar
mensen te luisteren, door met ze te praten, door advies
te geven en door te verwijzen. Dit in een (anoniem)
telefonisch gesprek, of via chat en email.
Telefonische hulp krijgen mensen van de afdeling
Sensoor Telehulpverlening Limburg. De telefoon is 24
uur per dag bereikbaar en wordt elk jaar ongeveer
20.000 keer gebeld. Over de meest uiteenlopende
onderwerpen zoals relatieproblemen, depressiviteit,
angsten etc. Ook wordt er veel gebeld door mensen die
eenzaam zijn en die gewoon een praatje willen maken.
Sensoor Telehulpverlening Limburg werkt mee aan een
landelijk netwerk om zelfdoding te voorkomen. Dat
betekent dat er ook telefoongesprekken gevoerd
worden rond dit thema.
Hulp via chat en email wordt verleend door Sensoor-e
Telehulpverlening Limburg. Gechat wordt er op vaste
tijden, e-mails kunnen altijd beantwoorden worden.
Ook via chat en e-mail worden er allerlei onderwerpen
besproken: psychische problemen, rouw en verlies etc.
Vrijwilligers
Het werk bij Sensoor en Sensoor-e wordt uitgevoerd
door vrijwilligers. Die bereid zijn om wekelijks een
aantal uren aan dit werk te besteden.
Vrijwilligerswerk, dat kun je om verschillende redenen
doen. Omdat je iets wilt doen waar je plezier in hebt of
iets wat je in je dagelijkse leven zelden doet. Omdat je
samen met anderen iets wilt ondernemen of nieuwe
talenten in jezelf wilt ontdekken. Omdat je een deel van
je vrije tijd zinvol wilt besteden of omdat het een pré is
op je CV bij sollicitaties.

Elke vrijwilliger heeft zijn eigen motieven om zich in te
zetten. En elke vrijwilliger vindt iets bij
Telehulpverlening Limburg wat hem of haar aanspreekt.
Plezier, leren, kontakten, iets betekenen voor een
ander…..
Opleiding
Natuurlijk worden de vrijwilligers van Telehulpverlening
Limburg goed op hun werk voorbereid..
Ze volgen eerst de basisopleiding hulp op afstand en
sluiten daarna een kontrakt met de organisatie. Zodat
vrijwilligers heel duidelijk weten wat er van hen
verwacht wordt en wat zij van de organisatie mogen
verwachten.
Na de zomervakantie start er een basistraining. Mensen
die geïnteresseerd zijn kunnen nu al een
informatiepakket aanvragen via telefoon 045-5719166
of e-mail zuid@telehulplimburg.nl
Of via de website www.telehulplimburg.nl

Patisserie - Chocolaterie

Hub Essers
Iedere Woensdag Tompoucedag
Tompouce voor € 0.50
St. Annalaan - Maastricht - tel: 043 - 321 99 63

11

Bewoners Belangen Vereniging Trichterveld
Zoals u weet is de BOC Trichterveld gestopt en gaat
verder als de Bewoners Belangen Vereniging
Trichterveld. De BOC kwam in eerste instantie alleen op
voor de belangen van de bewoners van de
huurwoningen van Maasvallei in het kader van de
vernieuwing van de buurt. Maar de Bewoners
Vereniging ( verder afgekort als BBVT) gaat de belangen
behartigen van geheel Trichterveld. De BBVT is
inmiddels ingeschreven bij de kamer van koophandel.
Actueel is en blijft de vernieuwing van onze buurt en
daarom heeft de BBVT de afgelopen weken niet stil
gezeten en diverse gesprekken gevoerd met politieke
partijen die ons in het vervolg traject blijven steunen.
De politieke partijen hebben onder het toezicht van de
wethouder met Maasvallei een amendement
afgesproken. De regels en het maatwerk in het
amendement moeten door Maasvallei worden
nageleefd en worden gecontroleerd door de
wethouder. Tevens wordt er een werkgroep opgericht
die erop toeziet dat alles uitgevoerd wordt

volgens de afspraken. Maasvallei heeft aan de BBVT
door gegeven om na de vakantie begin september een
overleg te houden. De BBVT is het niet eens met de
gedwongen verhuizingen en het opgelegd amendement
en zal dus de uitvoering minutieus blijven volgen. Zodra
het eerste gesprek met Maasvallei heeft plaats
gevonden zullen wij u direct informeren hoe het verder
gaat met onze wijk.
De BBVT is er voor alle bewoners van Trichterveld en is
dus een vereniging waarvan iedere bewoner
automatisch lid is. Maar wij vragen u toch beleefd of u
ons een bericht wil sturen met vermelding van uw
naam en adres met uw e-mail account zodat wij u
gemakkelijk kunnen bereiken en de nieuwsbrieven in
het vervolg aan u kunnen mailen. Ons e-mail adres is
bbvt@ziggo.nl
Met vriendelijke groeten.
Bewoners Belangen Vereniging Trichterveld
Secretariaat Timorstraat 4

Echt gebeurd
Ik lig op bed en ik denk aan je.
Hoe je onverwachts langs kwam gisteren.
En hoe graag ik je wel niet zou vastpakken en ﬁjn
knijpen.
Wat er gisterennacht gebeurde in bed kan ik niet
vergeten.
Ik voel mijn lichaam nog steeds daar waar je me
aanraakte.
Je kwam uit het niets en met je gulzige mond ging je
schaamteloos over mijn lichaam.
Je maakte me helemaal gek.
Uiteindelijk viel ik en slaap en toen ik wakker werd was
je weg.
Ik zocht nog naar je, maar tevergeefs.
Mijn lichaam vertoont vaag tekenen van je
enthousiasme, waardoor het nog moeilijker is om je te
vergeten.
Vannacht zal ik echter wakker blijven en je
opwachten.
Vuile Rot mug!
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Jantje gaat naar de speeltuin en komt Anemieke tegen.
Hij zegt: "Ik moet je iets laten zien,maar het is zo
speciaal dat het niet hier kan.
Het moet bij mij thuis gebeuren."
Ze gaan naar zijn huis en Anemieke zegt:
"We zijn er, laat het nu maar zien."
Maar Jantje zegt: "Nee, nee, het is zo bijzonder dat het
op mijn slaapkamer moet."
Zuchtend gaat Anemieke mee naar boven en zegt:
"Nu wil ik toch wel eens zien wat het is."
Jantje wil nog niet toegeven:
"Nee, nog niet! Het kan alleen maar onder de dekens
gebeuren."
Anemieke wordt er wel erg ongeduldig van, maar goed,
ze gaat mee onder de dekens.
Dan laat Jantje zien wat hij zo graag met Anemieke
wilde delen:
"Kijk eens, mijn horloge geeft licht!!”
”Geweldig hè ???”

Home-Start Maastricht/
Trajekt zoekt vrijwilligers M/V
Binnenkort (einde september 2014) starten wij weer
een nieuwe CURSUS
* Bent u vader of moeder?
* Wilt u met uw ervaring als vader of moeder,
gezinnen ondersteunen, die overbelast zijn en
behoefte hebben aan een steuntje in de rug?
* Bent u enthousiast, kunt u warmte bieden en
goed luisteren?
* Hebt u ongeveer 4 à 5 uur per week tijd over?
DAN BENT U DE PERSOON, DIE WIJ ZOEKEN!!!
Home-Start richt zich op gezinnen, waar het even “niet
zo lekker loopt”. Dit kan komen door
huwelijksproblemen, problemen met kinderen,
maatschappelijke problemen, zoals geen werk
ﬁnanciële problemen, er alleen voor staan.....
Vrijwilligers van Home-Start bieden dan steun,
praktische hulp en/of vriendschap.
Zo heeft Home-Start het afgelopen jaar met 25
vrijwillige medewerkers hulp geboden aan meer dan 35
gezinnen in Maastricht.
Wij hopen ook dit jaar minstens zoveel gezinnen te
kunnen helpen.

Wij hebben daarbij Uw hulp hard nodig!
Wat biedt de Home-Start-vrijwilliger een gezin:
• een steuntje in de rug
• zijn/haar ervaring als ouder
• zijn/haar tijd, één maal per week 3 à 4 uur
Wat biedt Home-Start de vrijwilligers:
• zinvolle en ﬁjne contacten met ouders en kinderen
• een voorbereidende cursus
• begeleiding en ondersteuning bij het werk als
vrijwilliger
• onkostenvergoeding
Voor aanmelding en/of meerdere informatie kunt u
bellen/mailen met:
Mariëlla Bakker- Geusebroek
Coörd. Home-Start Maastricht
BC Mariaberg
Anjelierenstraat 35
6214 SW Maastricht
T 043 7630152
E mariella.bakker@trajekt.nl
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