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Alarmnummer (spoed en verdachte situatie)
112
Politie (geen spoed)
0900-8844
Opsporingstiplijn
0800-6070
Meld Misdaad Anoniem
0800-7000
Huiselijk geweld / Kindermishandeling
0800-2000
Red een dier
144
Buurtbeheerbedrijf Z/W
043-3430269
Buurtinformatiecentrum Mariaberg
043-7630040
Gemeente Maastricht
043-14043
Mosae Thuiszorg
043-3549180
Servicecenter werk en inkomen
043-3100951
Envida (www.envida.nl)
0900-2233440
Service van Envida
043-3690610
Huisartsenpost AZM (op afspraak)
043-3877777
Mist er een telefoonnummer of klopt een nummer niet
meer? Tip ons via: anjelier.redactie@gmail.com

Vergaderingen Buurtplatform
Buurtplatform Mariaberg nodigt u van harte uit voor
het bijwonen van haar openbare vergaderingen.
Tevens kunt u gebruik maken van de spreektijd tijdens
een van deze vergaderingen.
Gezien de vertrouwelijkheid van de vergadering, is het
niet altijd mogelijk de gehele vergadering bij te wonen.
Op verzoek van de voorzitter kan u verzocht worden
tijdens de vergadering het gremium te verlaten.
Het Buurtplatform houdt graag rekening met uw komst.
U wordt daarom vriendelijk verzocht uw aanwezigheid
en het aantal personen een week van te voren kenbaar
te maken via bpfmariaberg@gmail.com.
De vergaderingen zijn elke 3e dinsdag van de maand
om 19.00 uur in de vergaderruimte, Heimoweg 20 en u
dient op tijd vóór aanvang aanwezig te zijn.
De eerstvolgende vergaderingen zijn 15 maart en op 19
april 2016.

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
Buurtplatform 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.
Inleveren kopij via
anjelier.redactie@gmail.com
uiterlijk op 22 april 2016.
Verspreiding ± 7 mei 2016.

Redactie:
Mat Maesen - hoofdredacteur
Loek Kennes - acquisiteur

Van de redactie
Een paar weken geleden schreef ik in ditzelfde voorwoord nog over de
aanstaande feestdagen Kerstmis en Nieuwjaar. Nu zijn al deze dagen achter
ons en hebben we zelfs de stormachtige carnaval overleefd. De verschrikkelijke
aanslagen in Parijs van IS beginnen in ons geheugen plaats te maken voor
weer zonnige bezigheden. We zitten uit te kijken naar de eerste zonnestralen
van dit voorjaar. Naar de eerste warme dagen. We zitten weer te denken hoe
het zal zijn om lekker in de tuin, terras of balkon te zitten in de zon met een
heerlijk glaasje. Of dromen over de gerechten op de barbecue.
Het eerst hebben we de paasdagen in het vooruitzicht. Als de natuur een
beetje meewerkt kan die dagen vanalles ondernomen worden. Allerlei
evenementen starten dan weer. Of we maken een leuke wandeling of gaan
met z’n allen naar de meubelboulevard.
De zondag voor Pasen (Palmpasen) is er weer het traditionele paasdiner voor
de 55-plussers van Mariaberg. Zoals u op het omslag kan zien een gezellig
festijn met lekker eten en muziek. Voor deelname kunt u de bon invullen
welke u in dit nummer aantreft. Denk er aan: Vol = Vol.
In dit nummer van De Anjelier vindt u ook een uitgebreid artikel met tabel
over het verkrijgen van een sociale huurwoning. De wettelijke regels zijn dit
jaar hiervoor aangepast. U kunt nu zien bij welk inkomen u in welke inkomensgroep terecht komt. En wie weet heeft u dan ook nog recht op huurtoeslag.
Verder in dit nummer interessante wetenswaardigheden, betrekking
hebbende op Mariaberg. Wilt u een extraatje verdienen vul dan de puzzel in
en stuur hem in. Wie weet sta ik over een poosje met een vvvbon bij u aan de deur. Of een bon voor een heerlijke taart.
In elk geval wens ik u veel leesplezier met deze Anjelier en hoop
dat ik u ergens in Mariaberg mag ontmoeten. Fijne paasdagen!
Mat Maesen
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Patisserie - Chocolaterie

Hub Essers
Iedere Woensdag Tompoucedag
Tompouce voor € 0.50
St. Annalaan - Maastricht - tel: 043 - 321 99 63
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Nieuwe Woningwet: Passend toewijzen
Eind 2015 is door de Tweede Kamer een nieuwe
Woningwet aangenomen. Die heeft een grote invloed
op het werk van corporaties. Maar ook u als woningzoekende krijgt er direct mee te maken. Corporaties
moeten vanaf 1 januari 2016 verplicht minimaal 95%
van de woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag, huisvesten in een woning onder de € 576
(voor 1 en 2 personen) of € 618 (voor drie of meer
personen). Dit heet passend toewijzen.
Wat betekent het voor u?
Deze nieuwe regel heeft vooral gevolgen als u:
• alleenstaand bent en een inkomen heeft tot €22.100,
dan mag u alleen nog maar reageren op woningen met
een huur tot €586 en niet op duurdere woningen
• een tweepersoonshuishouden bent en een inkomen
heeft tot €30.000, dan mag u alleen nog maar reageren
op woningen met een huur tot €586 en niet op
duurdere woningen
• een drie of meer persoonshuishouden bent en een
Leeftijd

Aantal
personen
1

<65

Inkomensgroep
3

4

5

1

€22.100
of minder

€22.101 t/m
€35.739

€35.740 t/m
€39.874

v.a. €39.875

2

€30.000
of minder

€30.001 t/m
€35.739

€35.740 t/m
€39.874

v.a. €39.875

€30.001 t/m
€35.739

€35.740 t/m
€39,874

v.a. €39.875

3+
65+

2

inkomen heeft tot €30.000, dan mag u alleen nog maar
reageren op woningen met een huur tot €628 en niet
op duurdere woningen
• Jongeren tot 23 jaar die in aanmerking willen komen
voor huurtoeslag, mogen een woning huren tot €410.
Heeft u een hoger inkomen tot €39.875 dan kunt u
alleen in uitzonderingsgevallen nog reageren op kleine
woningen met een huur onder €586 of grote woningen
onder €628.
Aangezien woningen die verhuurd worden in 2016 voor
een deel al in 2015 via Woningburo bemiddeld werden,
gaan de strengere voorwaarden al in in december 2015.
Om de ingewikkelde regeling uit te kunnen voeren
maakt Woningburo gebruik van inkomensgroepen. Uw
leeftijd, aantal personen en inkomen bepaald in welke
inkomensgroep u valt. De inkomensgrenzen worden
jaarlijks aangepast aan de landelijke regelgeving. In
welke inkomensgroep u bent ingedeeld kunt u na
inloggen op MijnWoningburo inzien in ‘Mijn gegevens’.
In onderstaande tabel vindt u de indeling in
inkomensgroepen zoals deze geldt vanaf 1 januari 2016.

€30.000
of minder

1

€22.100
of minder

€22.101 t/m
€35.739

€35.740 t/m
€39.874

v.a. €39.875

2

€30.050
of minder

€30.051 t/m
€35.739

€35.740 t/m
€39.874

v.a. €39.875

€30.051 t/m
€35.739

€35.740 t/m
€39.874

v.a. €39.875

3+

€30.050
of minder

Zoals gebruikelijk zal in elke woningpublicatie worden
aangegeven welke inkomensgroepen kunnen reageren
op de beschikbare woning. Door de complexheid van
de regelgeving zult u zien dat u de ene keer wel kunt
reageren op een bepaalde huurklasse en de andere
keer niet. Door de inrichting van de wetgeving is dit
helaas niet te voorkomen.
Een timmerman, een metselaar en een
elektricien zitten tegen elkaar op te bieden over
wie nu eigenlijk het oudste beroep heeft.
De timmerman argumenteert : "Weet je nog, Jezus. Die
lag in een stalletje en dat stalletje is gebouwd door,
jawel, een timmerman."
Hierop antwoordt de metselaar: "Ah en dan nog... de

piramiden stonden er toen al eeuwen en die zijn toch
echt gemetseld."
Hierop zegt de elektricien: "Jullie moeten niet zo ruziën,
want wij hebben toch het oudste beroep. Op de eerste
dag zei God: 'Er was licht!' En toen hadden wij de
leidingen al lang liggen!"
Jantje loopt langs het huis van de burgemeester en
spuugt tegen het raam. De burgemeester ziet het en
komt boos naar Jantje toe en zegt: “Wat zou je moeder
ervan vinden als ik bij jullie op het raam spuug?”
Jantje antwoordt: “Dat zou ze heel erg knap vinden van
u mijnheer. Wij wonen op de negende verdieping.”
Ober tegen een gast: 'Eet U wild?'
Gast: 'Nee, heel rustig.'
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Veur Elkaar Mariaberg
deelt uit
Veur Elkaar Mariaberg is een vrijwillige burenhulpdienst
en bestaat al de nodige jaren in Mariaberg. Als burenhulpdienst verzorgen ze klussen bij mensen die dat zelf
niet kunnen en ook geen familie of vrienden hebben
die kunnen helpen. Denk aan het ophangen van een
schilderij, het snoeien van een struik of het wegbrengen van meubels. Maar daarnaast doet Veur Elkaar
nog meer voor de buurt.
In december 2015 heeft Veur Elkaar Mariaberg ook
weer een aantal bijzondere extra actie’s opgezet voor
jong en oud:
Via MIK kinderopvang ontvingen ze tweedehands
speelgoed en met een speciale actie deelden ze dit
Alle speelgoed wordt klaargezet door een aantal vrijwilligers.

Gezellig samen lunchen.

speelgoed uit aan gezinnen in Mariaberg voor wie het
niet vanzelfsprekend is dat ze in december hun
kinderen een kadootje kunnen kopen.
Zo helpt Veur Elkaar mee om te zorgen dat ieder kind in
die feestmaand iets extra’s krijgt.
Vlak voor de kerst heeft Veur Elkaar ook nog, samen
met de Buurtbrök Mariaberg een heerlijke kerstlunch
verzorgd. Een hele gezellige middag, om samen het jaar
af te sluiten en te vieren dat we niet alleen zijn, maar
elkaar hebben.
Het is mooi om te zien hoe blij we mensen kunnen
maken!

Toons ToerTocht langs de Toon Hermans Huizen in Limburg
In 2016 zou Toon Hermans zijn 100ste geboortejaar
vieren. Een mooie gelegenheid voor een onvergetelijk
evenement, georganiseerd door en voor de 6 Toon
Hermans Huizen in Limburg.
Op zaterdag 2 april 2016 vindt Toons ToerTocht plaats.
Een recreatieve ﬁets- of wandeltocht, van het ene naar
het andere Toon Hermans Huis, voor jong en oud.
Deelnemers steunen daarmee de Huizen in Limburg én
genieten van een onvergetelijke dag.
De Toer
Om 10 uur wordt bij elk Huis het oﬃciële startschot
gegeven door een (plaatselijke) prominent. Deelnemers
die liever eerder op pad gaan, kunnen starten vanaf 8 u.
Deelnemen is mogelijk voor iedereen, jong en oud, en
kan per ﬁets, e-bike of te voet. De afstanden variëren
van 25 tot 35 kilometer. In totaal zijn er 32 routes door
het mooie Limburgse land. Er wordt gebruik gemaakt
van bestaande ﬁetsroutes.
Deelnemers kunnen kiezen tussen verschillende routes:
de korte route of de toeristische route.
Diegene die nog meer uitdaging zoekt, kan routes langs
meerdere Toon Hermans Huizen combineren.
Sponsoring
Deelnemers betalen € 25 per persoon; voor kinderen
van 12 t/m 16 jaar is het inschrijfgeld € 12,50. Kinderen
tot 12 jaar kunnen gratis deelnemen.
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Door betaling van het inschrijfgeld sponsoren de
deelnemers de 6 Toon Hermans Huizen in Limburg.
De deelnemende huizen
Toons ToerTocht is een evenement van en voor de 6
Toon Hermans Huizen in Limburg. De Huizen in
Maastricht, Parkstad, Sittard, Roermond, Weert en
Venlo slaan de handen ineen om Toons ToerTocht een
succes te maken.
Toon Hermans Huizen
De deuren van de Toon Hermans Huizen staan open
voor iedereen die met kanker te maken heeft:
patiënten, ex-patiënten, naasten en nabestaanden.
Een open Huis waar vreugde en verdriet elkaar vinden,
een warm (t)Huis voor iedereen. Een bezoek geeft weer
kracht en nieuwe energie. Het weer weten waarvoor je
leeft en het willen doorgaan, energie (her)vinden en de
doelstellingen bereiken: dat is waar het bij de Toon
Hermans Huizen allemaal om draait.
De Huizen kunnen alleen (voort)bestaan met bijdragen
van de samenleving. Gelukkig zijn er al veel bedrijven
en particulieren die ons een heel warm hart toedragen
door middel van sponsoring, giften en donaties. De vele
vrijwilligers zorgen voor de benodigde menskracht.
Meer informatie over de tocht en over aanmelden,
leest u op www.toonstoertocht.nl

De Inleup van Mariaberg
Sinds de zomer van 2015 is er in het Buurtcentrum
Mariaberg een Inleup. Deze wordt gerund door 2
buurtbewoners, Winnie en Peet. Iedere dinsdagmorgen
kun je er terecht van 8.30 tot 12.00 uur, voor een
praatje, om de gazet te lezen of een kopje koﬃe te
drinken.
Peet (links) en Winnie (rechts).

Ook kun je bij Peet en Winnie terecht voor allerlei
vragen, bijvoorbeeld over de activiteiten in de buurt of
waar je hulp kunt krijgen.
Het liefst willen ze de inleup ook op andere ochtenden
of middagen openen, en daarvoor zijn ze nog hard op
zoek naar andere vrijwilligers. Dus lijkt het je leuk om
een paar uurtjes per week voor wat extra gezelligheid
in de buurt te zorgen, kom dan gerust eens langs op
dinsdagmorgen of geef je naam door aan de balie in het
Buurtcentrum, dan nemen Winnie of Peet contact met
je op.
De Inleup, Anjelierenstraat 35, iedere dinsdagmorgen
van 8.30 tot 12.00u.
Er komt een Jehovagetuige bij een man aan de
deur en vraagt hem: "Kent u Jezus?"
Zegt de man: "Ja, sterker nog... dat ben ik!"
Zegt de Jehovagetuige: "Dat geloof ik niet. Kunt u dat
bewijzen?"
Dus die man loopt naar de deur van de buurvrouw en
belt aan.
Zij doet open. Zegt hij: "Mag ik een kopje suiker lenen?"
Zegt de buurvrouw: "Jezus... alweer?"

Paasdiner voor 55+ op 20 maart a.s.
Ook dit jaar heeft het Buurtplatform Mariaberg besloten weer het traditionele
paasdiner te organiseren. Voor de 55-plussers van Mariaberg weer dé gelegenheid
om samen onder elkaar te zijn en tevens te genieten van een heerlijk 3-gangen
paasdiner met 2 consumpties, dat net zoals het vorige kerstdiner wordt verzorgd
door onze nieuwe kok John Ruitenschild. En natuurlijk weer onder het genot van
muzikale klanken.
Het paasdiner vindt dit jaar plaats op zondagavond 20 maart en wordt zoals
vanouds gehouden in het Buurtcentrum aan de Anjelierenstraat 35. De zaal is
open vanaf 17.30 uur, waarna u vanaf 18.00 uur daadwerkelijk bediend zal
worden met heerlijke gerechten.
Omdat de subsidies van de Gemeente Maastricht aan het Buurtplatform
Mariaberg steeds minder worden zijn wij genoodzaakt uw bijdrage aan de
jaarlijkse diners, maar ook aan de bustrips, iets te verhogen. Uw bijdrage voor het
paasdiner wordt nu € 7,50 per persoon.
Wilt u deelnemen aan het paasdiner, kunt u dit doen door onderstaande inschrijfstrook in te vullen en deze in te
leveren bij José Geraerts, Rozenstraat 10 met overhandiging van het juiste bedrag. Wij hopen u op 20 maart te
verwelkomen, maar wees er op tijd bij, want vol = vol.
LET OP! Dit paasdiner is uitsluitend voor bewoners uit de wijk 6214 met partner of 1 vriend(in), Om de inschrijving
zo eerlijk mogelijk te laten verlopen accepteren we 1 bon per aanmelding met maximaal 2 personen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. dhr/mevr: ………………………………………....…………….............. adres: ............................................................................... pc:

..........................

2. dhr/mevr: ……………………………………….......…...................... adres: ............................................................................... pc:

...........................geb: ..................................

geb: ..................................

telefoon: …………………………………………...................................................
wenst/wensen deel te nemen aan het paasdiner op zondagavond 20 maart om 18.00 u. in het Buurtcentrum.
Tevens wordt de bijdrage voor deelname van € 7,50 per persoon overhandigd.
Aanmelden kan vanaf maandag 29 februari 9.00 uur tot uiterlijk vrijdag 4 maart
bij José Geraerts, Rozenstraat 10 (niet in brievenbus).
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Veilige Buurten Team Mariaberg actief in de wijk
Al twee jaar is er een Veilige Buurten Team (VBT) actief in Mariaberg. In zo’n VBT werken medewerkers van de
gemeente, Trajekt, politie en woningcorporaties 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.
Nieuw subgebied: André Severinweg
Het Veilige Buurten Team van Mariaberg hoort graag van bewoners wat zij belangrijk vinden voor de buurt. Maar
niet overal in Mariaberg zijn natuurlijk dezelfde wensen. Daarom werkt het VBT liefst zo lokaal mogelijk met
subgebieden, vaak per straat. Binnenkort starten we zo’n subgebied in de André Severinweg. We gaan daar met
de bewoners deur aan deur in gesprek, om te horen hoe tevreden ze nu zijn en welke kansen zij zien voor hun
straat. Op 8 maart is er vervolgens een buurtbijeenkomst in Buurtcentrum Mariaberg, om met elkaar alle
resultaten te bespreken. En te kijken wat we samen gaan oppakken. De bewoners van de André Severinweg
krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
Vervolg projectgroep veiligheidsbeleving
Naar aanleiding van een eerdere projectgroep over veiligheidsbeleving in Mariaberg komt er een vervolg. Wij gaan
een bewonersavond organiseren waar wij graag samen met bewoners concrete acties willen bedenken die het
veiligheidsgevoel in Mariaberg vergroten. Maar zo’n avond moet uiteraard wel goed voorbereid worden. Dat doen
we tijdens een voorbereidingsavond met een paar buurtbewoners. En bepalen we samen het programma voor de
avond met de andere bewoners. Wil u ook meedenken in de voorbereiding, laat het ons weten. Dat kan via een
van de VBT-leden of bij het Buurtcentrum t.a.v. Petra Debets.
Als VBT vinden we het belangrijk om in gesprek te zijn met bewoners. We lopen regelmatig door de buurt. 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.

Rots en Water
Mariaberg
Eind vorig jaar is er een
kennismakings-bijeenkomst
geweest waar het Buurtplatform
Mariaberg, samen met Trajekt,
een aantal buurtbewoners heeft
laten kennismaken met Rots en
Water. Rots en Water is een
speciaal programma, dat vooral op scholen gebruikt
wordt, om jongeren weerbaarder te maken. Het
Buurtplatform Mariaberg en Trajekt proberen nu om
met dit programma ook de bewoners van Mariaberg
beter voor zichzelf op te laten komen.
In februari starten we daarom met de eerste trainingen.
We beginnen met een cursus voor kinderen en tieners
van 8 tot 13 jaar. In deze cursus leren de kinderen hoe
ze sterk in hun schoenen kunnen staan, nee durven
zeggen. Ze leren luisteren naar hun eigen gevoel, maar
ook rekening te houden met de ander.
Naast deze cursus starten we binnenkort ook met een
speciaal programma voor volwassen vrouwen. Ook hier
leren we deze vrouwen hoe ze voor zichzelf kunnen
opkomen en hoe ze elkaar hierbij kunnen helpen.

Wil je meer informatie hierover, wil je je zoon of
dochter misschien aanmelden, of heb je interesse om
zelf mee te doen. Neem dan contact op via facebook,
Rots en Water Mariaberg, via het Buurtplatform
Mariaberg of met opbouwwerker Trajekt, Petra Debets,
Buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35, tel. 0629557027.

Gisteren liep ik langs het gemeentehuis waar de
Nederlandse driekleur vrolijk wapperde.
Er stond een Amerikaanse toerist in alle ernst naar die
vlag te staren.
Hij vroeg me wat nu de betekenis is van de kleuren
rood, wit en blauw.
Ik zei tegen hem: Dat heeft alles te maken met de
belastingen in Nederland.
Als we de belastingaangifte in de bus krijgen worden we
rood van woede.
Als we het te betalen bedrag lezen, trekken we wit weg.
Om vervolgens ons blauw te betalen.
De Amerikaan knikte begripvol en antwoordde:
Bij ons is dat precies hetzelfde, alleen zien wij er dan
nog sterretjes bij.
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Al eens gehoord van een Maatjesproject !?
Maatjes helpen mee om de samenleving leefbaar te
houden voor iedereen. Een maatje is een betrokken
vrijwilliger die een-op-een gekoppeld is aan iemand die
in het dagelijks leven even dát steuntje in de rug kan
gebruiken om verder te kunnen. Een maatje is sociaal,
begripvol en kan goed luisteren. En maakt tijd vrij om
iemand anders te helpen met ondersteuning,
praktische hulp, een gezellige activiteit, een onderonsje
of met een goed gesprek.
Maatjesprojecten bij Trajekt
Trajekt heeft meerdere maatjesprojecten, ieder gericht
op een eigen doelgroep, waaronder:
• (G)oudplus: ondersteuning aan ouderen (70+)
• De Cirkel: ondersteuning aan weduwen/weduwnaars
• SamenSpelen: begeleiding van gezinnen met jonge
kinderen waarbij spel en spelen een leidraad is
• Home-Start: ondersteuning bieden aan gezinnen met
jonge kinderen die tijdelijk in zwaar weer vertoeven.
Voorbereidingscursus
Beginnende maatjes van de hierboven genoemde
projecten volgen een gezamenlijke basistraining, om
zich de werkwijze van het maatjeswerk eigen te maken.
Het is ook goed mogelijk om eerst eens deze cursus te
volgen, zodat u weet of maatje zijn ook echt iets voor u
is en welk maatjesproject het beste bij u past.
De cursus bestaat uit 4 donderdagen (van 9.30 uur tot
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14.30 uur) én een certiﬁcaatuitreiking (van 11.30 uur tot 13.30 uur) op locaties van
Trajekt in Maastricht.
• Bijeenkomst 1: kennismaken met Trajekt en de
maatjesprojecten
• Bijeenkomst 2: ik als vrijwilliger
• Bijeenkomst 3: gesprekvoering
• Bijeenkomst 4: (actief) luisteren en talenten
ontdekken
• Bijeenkomst 5: evaluatie en certiﬁcaatuitreiking.
De eerstvolgende voorbereidingscursus start medio
maart 2016.
Meer weten of inschrijven
Wilt u meer weten over de komende cursus, neem dan
even contact op met Nel Knapen, tel. 043-7630010,
Email nel.knapen@trajekt.nl.

Geruchten Hoeskamer
Al geruime tijd gaat het gerucht rond dat de “Hoeskamer van Mariaberg” gaat sluiten. Wie dit gerucht
rondvertelt is echter niet bekend, maar hier is helemaal
niets van waar. Sterker nog: er is weer nieuwe subsidie
beschikbaar gesteld.
Indien er bewoners zijn welke kennis willen maken met
de Hoeskamer kunt u elke woensdagmiddag terecht
vanaf 13.30 uur in de Buurtbrök aan de Proosdijweg.

in Mariaberg
Trajekt is de welzijnsorganisatie in de gemeente Maastricht en wij zijn ook actief in uw wijk, Mariaberg.
U kunt ons vinden in het Buurtcentrum Mariaberg aan
de Anjelierenstraat, in de Buurtbrök aan de
Proosdijweg, maar u komt ons ook tegen op straat.
We ondersteunen bewoners, bijvoorbeeld als het even
minder goed met iemand gaat, we adviseren bewoners,
bijvoorbeeld over het opvoeden van hun kinderen en
we helpen bewoners, bijvoorbeeld als ze een leuke
activiteit willen organiseren.
We zijn er voor jong en oud. Voor mensen die hulp
nodig hebben, maar ook voor bewoners die graag een
ander willen helpen.
Buurtbewoonster Jenny: ”Ik woon sinds een aantal met
veel plezier in Mariaberg. Het is een mooie rustige
buurt. Ik heb eerst nog gewerkt, maar sinds een paar
jaar heb ik geen werk. Maar ik kan niet goed stil zitten
en wil ook graag echt iets betekenen voor een ander. Ik
heb wel vaker anderen geholpen en dat vind ik ﬁjn. In
Mariaberg had ik nog niet zo’n idee wat ik kon doen.
Toen ik opbouwwerker Petra tegen kwam heb ik haar
gevraagd of ik vrijwilligerswerk in het Buurtcentrum kon
doen. Petra is een keer bij mij langsgekomen, we
De Buurtbrök Mariaberg, een van de plekken waar
vrijwilligers onmisbaar zijn.

hebben samen een kop thee gedronken er gepraat over
wat ik leuk vind, wat ik graag doe en waar ik goed in
ben. Petra kwam toen met een aantal mogelijke plekken
waar ze nog graag vrijwilligers erbij hadden. Samen
hebben we deze plekken bezocht en bekeken wat het
beste bij mij paste. En nu ben ik sinds kort weer als
vrijwilliger aan de slag. Ik ben blij dat ik weer iets voor
een ander kan betekenen. Dat maakt de ander blij,
maar mij zelf ook!”
Zou u net als Jenny ook graag als vrijwilliger aan de slag
gaan, maar weet u niet goed waar dat kan of wat er bij
u past?
Dan helpen wij u graag. Laat het ons weten en we
bespreken met veel plezier wat er allemaal mogelijk is.
Bij Trajekt Mariaberg kunt u terecht voor maatschappelijk werk, het wijkservicepunt, het jeugd en jongerenwerk en het opbouwwerk.
U kunt ons iedere werkdag bereiken via het
Buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35, via 0437630040 en via www.trajekt.nl.

Nextdoor app
Nieuws in de buurt, advertenties,
misdaadpreventie, plaatselijke
evenementen en meer.
Nextdoor is het gratis en besloten,
sociale netwerk voor jou, je buren en
je buurt. Het is de makkelijkste manier
om contact te leggen en met je buren
van gedachten te wisselen over dingen die jouw buurt
betreﬀen. Als buren een gesprek beginnen, gebeuren er
van allerlei fantastische dingen. Mensen in het hele
land gebruiken Nextdoor voor:
- het delen van berichten en snelle reacties bij inbraak
- inbraak- en misdaadpreventie in de buurt
- aanbevelingen voor een betrouwbare babysitter
- aanbevelingen voor klusjesmannen, schilders en meer
- hulp bij het vinden van een vermist huisdier
- het aanbieden van gratis spullen zoals een kinderﬁets
- geheugensteuntje voor de namen van de buren.
De app Nextdoor is te vinden in de App Store en in
Google Play.
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Home-Start Maastricht/Trajekt zoekt vrijwilligers m/v
Binnenkort 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-Startvrijwilliger 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. tel. 043-7630152, email:
mariella.bakker@trajekt.nl.

Bouwwerkzaamheden in
het Trichterveld
Bouwfase tranche 7
De bouw van 10 sociale huurwoningen en 8 koopwoningen voor de volgende bouwfase is gestart. Hier
worden 4 bungalows (huur) gerealiseerd aan de
Archipelstraat en Bataviaplantsoen, 6 huurwoningen
van het nieuwe type aan de Timorstraat/Balistraat en
tegelijkertijd worden in de Timorstraat, Archipelstraat
en Borneostraat 8 koopwoningen gebouwd.
Volgende sloopfase tranche 8
Op diverse plekken in de wijk zijn eind 2015 22
woningen gesloopt. Medio januari 2016 zijn de
eerstvolgende 14 woningen leeggekomen. Deze worden
momenteel afgekoppeld van gas, water en elektraleidingen. Hierna volgt een asbestinventarisatie.
Naar verwachting zullen deze woningen eind februari
worden gesaneerd en gesloopt.
Clustergewijze afbouw
In de informatiebijeenkomst van 20 oktober j.l. is al
aangeven dat Maasvallei nadenkt over het vervolg van
de plannen vanaf 2017.
De denkrichting is dat steeds complete (deel)gebieden
binnen Trichterveld kunnen worden afgerond. Dat heeft
als voordeel dat er zo weinig mogelijk bouwoverlast is,
de leefbaarheid het beste kan worden gegarandeerd en
de voortgang van de vernieuwing op schema blijft.
Tevens geeft dit duidelijkheid over welke gebieden in
welke periode worden aangepakt.
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Stand van zaken herhuisvesting
Begin 2014 heeft Maasvallei aangekondigd dat het voor
de voortgang van de vernieuwing van Trichterveld
nodig was dat in twee aangewezen gebieden totaal 17
bewoners/huishoudens gepland zouden moeten
verhuizen.
Momenteel is er met alle 17 een deﬁnitieve overeenkomst voor een vervangende woning, al dan niet
binnen Trichterveld. Een deel van deze bewoners is
reeds verhuisd en het resterende deel gaat dit jaar
verhuizen.
Wijziging spreekuur
Het wekelijks spreekuur is aangepast. Dit wordt vanaf
nu eenmaal in de twee weken gehouden.
Het spreekuur vindt plaats op woensdag van de
even weken in het Buurtcentrum Mariaberg aan de
Anjelierenstraat 35. De eerstvolgende spreekuren van
10.30-12.00 uur zijn gepland op: 9 en 23 maart, 6 en
20 april a.s.
Jantje's vader hoort zijn zoontje tegen zijn
konijn praten: 'Hoeveel is vijf plus vijf?'
'Waar ben je nu weer mee bezig?' vraagt vader
stomverbaasd.
Jantje antwoordt: 'Meester zegt dat konijnen heel snel
kunnen vermenigvuldigen, maar dit stomme beest kan
niet eens optellen!'

Per adres is één inzending mogelijk.
Bewoners van Mariaberg sturen de oplossing per email
vóór 3 april 2016 naar anjelier.puzzel@gmail.com met
vermelding van uw naam en adres. U kunt de oplossing
ook in de brievenbus stoppen op de Brouwersweg 50A. De
winnaars worden vermeld in het volgende nummer van
De Anjelier.

Puzzel #7
Deze keer een puzzel volgeplaatst met
boomsoorten met een mooi gezegde als
oplossing.

BERGAHORN
BERK
BETULA
ABALKANDEN
BOOMHAZELAAR
ABURA
CHAMAECYPARIS
ACACIA
DADAP
ACER
DJATI
AILANTHUS
EDELDEN
AKI
EIK
ALOA
ELLER
AMANDEL
APENBROODBOOM ELS
ESDOORN
APPEL
ESP
AREKA
FAGUS
AREN
GUAVA
ASAM
GUAVE
BAUNO

HAAGBEUK
HEVEA
HIMALAYACEDER
IEP
ILEX
KERS
KOLA
LARIKS
LARIX
LINDE
LORK
MAGNOLIA
MAHOK
MOERBEI
NAALDBOOM
NANGKA

NIPA
NOOT
OLIJF
OLM
PAAL
PALM
PARL
PAVIA
PEER
PICEA
PIJN
POPEL
PRUNUS
PYRUS
RHUS
RIGIDADEN

SALIX
SEQUOIADENDRON
SERING
SEVENBOOM
SPAR
TAXUS
TEAK
THUJA
TILIA
TSUGA
UIVERSBEK
ULMUS
VLIER
WAMPI
WILG
ZEEDEN

Oplossing puzzel #6:
“Ook de vrijwilligers van het
buurtplatform Mariaberg wensen u
prettige feestdagen”.
Winnaars:
1e prijs: een VVV-Cadeaubon t.w.v. € 20,-is gewonnen door Moermans, wonende
in de Rozenstraat.
2e prijs: een overheerlijke taart van
Patisserie-Chocolaterie Hub Essers is
gewonnen door M. Deman van de
Volksbondweg.
Van harte gefeliciteerd met uw prijzen.

© Mat Maesen

Inzenden
Om kans te maken op een van deze
prijzen streept u nevenstaand de
woorden door welke vermeld zijn. Deze
staan horizontaal, verticaal en diagonaal,
maar ook achterstevoren. De
overgebleven letters vormen de
oplossing.
Onder de goede inzendingen worden de
winnaars geloot en wordt de gewonnen
prijs bij u thuis afgeleverd.
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