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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 in
de Kookpit, Archipelstraat 18 om 19.00 uur.
De eerstvolgende vergaderingen zijn 24 februari, 17
maart en 21 april 2015.

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.
Lever uw kopij voor de
volgende editie in via
anjelier.redactie@gmail.com
uiterlijk op 17 april 2015.

Redactie:
Mat Maesen - hoofdredacteur
Loek Kennes - acquisiteur

Van de redactie
Het is een jaar geleden dat het Buurtplatform Mariaberg aan mij vroeg of ik de
redactie van De Anjelier op mijn schouders wilde nemen. Na een piepkleine
aarzeling heb ik toegestemd. Nu, een jaar later en vijf aﬂeveringen verder, heb
ik hier geen spijt van. Ik ben van de straat. Ondertussen heb ik De Anjelier
beetje bij beetje aangepast naar mijn ideeën. Hierdoor hebben ons meerdere
adverteerders gevonden en hebben we De Anjelier met 4 pagina’s uitgebreid,
want het mogen ook weer niet alleen advertentiepagina’s worden. Wel een
indicatie dat het huis-aan-huis blad aanslaat.
Vorig nummer voor de kerst zijn we begonnen met het plaatsen van de eerste
puzzel. Dit viel gezien de vele positieve reacties zeer in de smaak. Wat was hij
moeilijk hè. Ha Ha! Leuk van een van onze adverteerders die meteen een extra
prijs ter beschikking stelde. Jammer dat deze redacteur niet mag inzenden. De
puzzel van dit nummer is voor de echte ”Mestreechtenere” onder ons. Succes!
Omdat er in Mariaberg erg veel inbraken waren heeft de politie een artikel
geplaatst met tips om dit in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.
Natuurlijk staan er ook weer alle interessante nieuwtjes en wetenswaardigheden van Mariaberg beschreven.
Enne ... vergeet u niet op tijd aan te melden voor het traditionele Paasdiner.
Als redacteur ben ik op uitnodiging gaan kijken in onze voormalige Fatimakerk.
Je weet niet wat je ziet. Van buiten is het nog altijd onze kerk. Eenmaal binnen
ziet men nog altijd de kerk, maar prachtig omgebouwd tot een healthcenter
met de allernieuwste apparatuur. Gaat u zeker eens kijken. Misschien krijgt u
de kriebels om iets aan uw gezondheid te gaan doen.
Ik heb getracht er weer een leuk blad van te maken en dat u,
bijkomend van de carnaval van verleden week, veel leesplezier
heeft en wie weet nog een prijsje wint met de puzzel.
Mat Maesen
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Beste bewoner van Mariaberg,
BT Maastricht

Is er al eens in uw woning ingebroken? Weet u hoe het voelt, als een vreemde in uw huis
is geweest en uw kostbare goederen gestolen zijn? Om dit te voorkomen willen wij u
informeren.

Helaas moeten wij u mededelen dat er het laatste jaar veel woninginbraken zijn geweest in Mariaberg. Dit is
gebleken uit de jaarcijfers van 2014. Tevens is er een woninginbrakenscan gemaakt van Mariaberg door Riek
Schattenberg, medewerker politie Maastricht. Uit deze scan zijn een aantal zaken gebleken die wij u niet willen
onthouden.
De meest gebruikte inbraakmethodes in Mariaberg zijn:
1. Forceren van het slot
27 procent van het totaal aantal woninginbraken in uw wijk wordt gepleegd door
verbreking van het cilinderslot. Het kopen van een duur cilinderslot is hiervoor vaak
niet de oplossing, omdat het breekpunt bij ieder cilinderslot de zwakke schakel is.
Vaak zien wij dat de cilindersloten wel goed zijn, maar dat de slotplaat schroeven aan
de buitenkant van de deur heeft zitten. Als deze schroeven los geschroefd worden,
kan men de slotplaat ombuigen. Hierdoor komt het cilinderslot vrij te liggen
(afbeelding 1). Nu is er voldoende ruimte om een tang om het cilinderslot te zetten.
Als men nu een harde ruk geeft aan de tang, dan breekt het cilinderslot en kan de
deur dus worden opengemaakt.
Mogelijke oplossing:
Het kopen van een slotplaat die de schroeven aan de binnenkant van de deur heeft zitten (afbeelding 2). Hierdoor
kan men de slotplaat niet losschroeven en dus ook geen tang op het cilinderslot zetten.
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Afbeelding 1

Afbeelding 2

2. Deur forceren
25 procent van het totaal aantal woninginbraken in uw wijk wordt gepleegd door het forceren van een deur. Het
komt vaak voor dat een deur niet goed op slot zit. Hierdoor kan een deur opengewrikt worden door middel van
een breekijzer of de deur kan ingetrapt worden. Tevens wordt het zogenoemde ﬂipperen vaak gebruikt. Als een
deur alleen wordt dichtgetrokken en niet op slot gedraaid wordt, kan men door middel van een dun plastic kaartje
tussen het kozijn en de deur ter hoogte van het slot de dagschoot induwen, waardoor de deur open gaat
(afbeelding 3).
Mogelijke oplossing:
Doe de deur altijd op slot draaien. Hierdoor kan men wel ﬂipperen met een kaartje, maar het slot zit vast en op
die manier kan de deur dus ook niet opengaan door het ﬂipperen. Het aanbrengen van dievenklauwen is ook een
mogelijkheid. Mocht u vaker vergeten om de deur op slot te doen, is het kopen van een anti-inbraakstrip ook een
oplossing (afbeelding 4). Hierdoor is ﬂipperen niet meer mogelijk.

Afbeelding 3

Afbeelding 4

De meeste inbrekers zijn inbrekers die willekeurig een huis uitkiezen waar men het makkelijkst kan inbreken. Bij
het langslopen ziet een inbreker al, of uw woning een makkelijk doelwit is of niet. Als u uw woning goed beveiligd
is, voorkomt u hoogstwaarschijnlijk dat in uw woning wordt ingebroken.
TIP: Kijk ook eens op www.youtube.com en typ eens de zoekterm "Bulgaarse inbraak methode" en
"Inbraakpreventie ﬂipperen" in.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u deze stellen aan uw wijkagent Patrick Spronken of u kunt een
e-mail sturen naar: ricky.schattenberg@politie.nl
Een arm vrouwtje schreef een brief aan God.
Adres: "Hemel", waarin ze om € 2000,- vraagt
om haar huurschuld te kunnen afbetalen.
De sorteerders van de Post weten geen raad met de
adressering en maken de brief open.
Ze zijn erg ontroerd door het lot van het arme vrouwtje,
en gaan met de pet rond. Op deze manier halen ze
€ 1800,- op.

Dit bedrag doen ze in een envelop met een brief van
"God" erbij en sturen het retour aan het oude dametje.
Een week later ontvangt de Post weer een brief, gericht
aan God, adres: "Hemel".
Ze maken de brief weer open en lezen: "Lieve God,
bedankt voor het geld. Als u nog eens iets kunt missen,
stuur het dan niet meer via de Post, want die "zakken"
hebben er € 200,- uitgepikt."
5

Patisserie - Chocolaterie

Hub Essers
Iedere Woensdag Tompoucedag
Tompouce voor € 0.50
St. Annalaan - Maastricht - tel: 043 - 321 99 63
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Trajekt 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. Voor Trajekt geldt: iedereen doet
er toe!
Buurtbewoonster Tiny: ”Een tijd terug had ik wat
problemen en ik kwam er zelf niet meer uit. Toen ben ik
naar het Buurtcentrum gegaan. Daar zat Karin en zij
heeft samen met mij gekeken wat er allemaal aan de
hand was. Ik kwam bij Karin helemaal tot rust. Ze
zorgde dat ik me op mijn gemak voelde en ik kon alles
kwijt bij haar. Omdat ik zelf echt niet meer wist wat ik
moest doen heeft zij het even overgenomen. Ik kwam
nergens meer doorheen. Dat Karin dat toen voor mij
regelde was heel ﬁjn. Ik kon altijd bij haar aankloppen.
En toen heeft ze me geholpen om het weer zelf te doen.
Ze keek dan samen met mij na wat ik gedaan had en
dan besprak ze of het goed was. Ik ben heel positief
over Karin en alles waar ze mee geholpen heeft.”

inkomen. Of als u hulp zoekt bij het invullen van
formulieren of op zoek bent naar vrijwilligerswerk of
een leuke vrijetijdsbesteding. Voor al deze vragen kunt
u advies krijgen of ondersteuning als het nodig is.
Verder kunt u bij Trajekt Mariaberg terecht voor
maatschappelijk werk, het wijkservicepunt, het jeugden jongerenwerk en het opbouwwerk. U kunt ons
iedere werkdag bereiken via het Buurtcentrum
Mariaberg, Anjelierenstraat 35, via 043-7630040 en via
www.trajekt.nl.

Onderhoudswerkzaamheden Brouwersweg
Op maandag 19 januari 2015 startten
onderhoudswerkzaamheden aan de hoofdrijbaan van
de Brouwersweg. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door Wegenbouw Gebr.Kurvers uit Heerlen.
Werkzaamheden
De hoofdrijbaan van de Brouwersweg krijgt een nieuwe
asfaltlaag. De trottoirbanden worden vervangen.
Planning
De werkzaamheden startten op 19 januari en duren tot
eind maart 2015. Deze planning is afhankelijk van de
weersomstandigheden.

Heeft u net als Tiny wat hulp nodig, omdat u niet meer
weet wat u met doen? Of heeft u gewoon wat vragen,
of wilt u misschien zelf andere bewoners helpen die
een handje hulp nodig hebben? Dan bent u van harte
welkom bij het wijkservicepunt (WSP) in het
Buurtcentrum. Naast Karin zijn en nog meer
medewerkers ook van andere organisaties, zoals
Guido, Ellen of Emiel die graag samen met u, uw
problemen aanpakken.
Het wijkservicepunt (WSP) zit in het Buurtcentrum aan
de Anjelierenstraat 35. In het WSP zitten verschillende
medewerkers van verschillende organisaties. Zij kunnen
u helpen als u vragen heeft over zaken die zich in uw
dagelijks leven voordoen, bijvoorbeeld vragen over
wonen, werken, de opvoeding van de kinderen of uw

Bereikbaarheid
De woningen aan de Brouwersweg en de
Beeldsnijdersdreef blijven bereikbaar. Vanaf de
Ruttensingel en de Sint Annalaan wordt een omleiding
ingesteld naar de Beeldsnijdersdreef en Brouwersweg.
Informatie
Voor eventuele inlichtingen kunt u contact opnemen
met de toezichthouder Hans Linders, bereikbaar onder
telefoonnummer 043-3505224.
Sam wordt gebeld door de Bank:
Meneer, u staat rood. Wij verzoeken u om geld
op uw rekening te storten.
Sam: O zo, dus ik heb een schuld bij de bank ......, en
hoe was dat een maand geleden?
Bank: Toen had u voldoende saldo.
Sam: Dus toen had de bank een schuld bij mij ...?
Bank: Ja, dat klopt.
Sam: Heb ik u toen gebeld ..........??
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Veilige Buurten Team
Mariaberg actief in de wijk
Al bijna 2 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.
Waar zijn de buurtbewoners, samen met het VBT
Mariaberg, op dit moment mee bezig?
Buurtactie Rozenstraat en Begoniastraat
Vorig jaar heeft het VBT alle bewoners van deze 2
straten bezocht, huis-aan-huis, en samen een
vragenlijst ingevuld. We hebben hen gevraagd hoe
graag ze in hun straat wonen. We hebben veel reacties
gehad. Op 19 januari hebben we alle bewoners van
deze 2 straten uitgenodigd voor een buurtbijeenkomst
in het buurtcentrum. Er zijn zo’n 12 bewoners
langsgekomen om met ons te praten over de resultaten
van de buurtactie. Samen hebben we ook bekeken wat
er nog verbeterd zou kunnen worden en wat bewoners
daarvoor ook zelf kunnen doen. Uiteindelijk hebben de
bewoners gezamenlijk met stemmen bepaald waar ze
aan willen gaan werken. Op de eerste plaats kwam het
groen in de straten. 5 Bewoners hebben zich opgegeven
om hierover zelf mee te gaan denken én doen, de
werkgroep groen. Daar zijn we heel blij mee.
In februari gaan we met deze werkgroep groen aan de
slag!
Verkeerssnelheid Madoerastraat
Een aantal bewoners uit de Madoerastraat en de
omliggende straten is al langere tijd met het VBT in

gesprek over het verkeer in hun buurt en straat.
Bewoners vinden het niet altijd duidelijk wie er tegen
het verkeer in mag rijden bij de 1richtingsstraat en
maakt zich zorgen over het te hard rijden. Ze hebben
zelf ondertussen al verschillende creatieve ideeën over
snelheid verlagende maatregelen.
In december en januari zijn er boven aan de
Madoerastraat metingen verricht door de gemeente
Maastricht om te ontdekken hoe hard er nu echt
gereden wordt in deze straat.
Het VBT wacht nu op de resultaten van deze metingen
en gaat dan opnieuw in gesprek met de bewoners
hierover.
Buurt-rondgang
Het VBT wil graag in het voorjaar weer samen de buurt
in. We organiseren hiervoor in maart een aantal
rondgangen door de buurt. We willen dan samen met
bewoners, lopend door de straten, praten over wat we
zien en wat we horen. Samen willen we bespreken wat
er nog verbeterd zou kunnen worden. En zoals altijd
vinden we het belangrijk dat bewoners dan zelf ook
meedoen.
Daarom deze vraag aan jullie: wie wil er in maart,
samen met ons, een ochtend of een middag wandelen
door Blauwdorp, Proosdijveld (Mariaberg) of
Trichterveld en bespreken wat ons opvalt? Meld je aan,
via de mail: petra.debets@trajekt.nl, via de telefoon of
via de balie in het buurtcentrum. We vinden het leuk
als jullie meedoen!
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.
Een kleine Hollandse jongen
komt jankend thuis van school.
“Wel”, zegt zijn moeder (van
nature blond)”, wat scheelt er?”
“Ik heb een nul voor
aardrijkskunde gekregen”, zegt
hij, ”ik wist niet waar Polen
ligt”.
“Verdorie”, zegt zijn moeder,
“hoe kan dat nou, geef me even
de kaart van Nederland”.
Ze zoekt en zoekt maar vindt het niet en zegt: “Deze
kaart is niet gedetailleerd genoeg, geef me maar de
kaart van Noord Brabant”.
Na lang zoeken zegt ze: "Dat is toch onmogelijk, ik vind
het hier ook niet en toch kan het niet ver weg zijn want
onze werkster komt uit Polen en ze is altijd met de
ﬁets”.
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Lenin vroeg: Kameraad, als je twee huizen zou bezitten, zou je er dan één
afstaan aan de revolutie?
- Ja ! Antwoordde de kameraad.
En als je twee luxe auto's zou hebben, stond je er dan één af aan de
revolutie?
- Ja ! Antwoordde de kameraad opnieuw.
En als je een miljoen euro op je bankrekening had, zou je dan de helft aan
de revolutie geven?
- Natuurlijk zou ik dat doen! antwoordde de kameraad ﬁer.
En als je twee kippen zou hebben, gaf je er dan één aan de revolutie?
- Neen ! Antwoordde de kameraad.
Maar ...... waarom zou je een huis geven als je er twee had, een auto als je
er twee had, 500.000 euro als je een miljoen had.... en een kip zou je niet
geven als je er twee zou hebben?
Ja, maar die twee kippen heb ik... en die andere dingen niet !!
Logisch toch !
Een landbouwer laat 17 paarden na aan zijn drie
zonen.
In zijn testament verdeelt hij de erfenis als volgt:
Mijn oudste zoon de helft van alle paarden.
Mijn tweede zoon een derde van alle paarden.
Mijn jongste zoon een negende van alle paarden.
Daar het onmogelijk is om 17 paarden te delen door
2, door 3 of door 9, beginnen de problemen tussen
de drie zonen.
Op een gegeven ogenblik beslissen ze ten einde raad om hun buur, ook
een landbouwer, wiens intelligentie ze al lang bewonderen, om raad te
vragen, in de hoop dat die een oplossing kan vinden.
De boer neemt het testament en leest het aandachtig, na enkele
ogenblikken gaat hij thuis zijn eigen paard halen en voegt het toe aan de
zeventien andere. Nu staan er 18 paarden in de wei.
Vanaf nu wordt het mogelijk voor de erfgenamen om tot de verdeling over
te gaan, zoals voorzien in het testament van hun vader.
De oudste neemt de helft van de 18 paarden = 9 paarden.
De tweede neemt een derde van de 18 paarden = 6 paarden.
De jongste neemt een negende van de 18 paarden = 2 paarden.
Samen hebben ze nu: 9+6+2=17 paarden.
Er blijft 1 paard over, dat van de buurman, die het terug mee naar huis
neemt.
‘ne boer is nog zo lomp niet hoor.
Een vader ging met zijn slimme, goed
studerende zoon op campingtrip
naar de Ardennen.
In een open vlakte zetten zij hun tent recht
en vielen even later uitgeput van de lange
wandeling in slaap.
Na enkele uren maakt de vader zijn zoon
wakker en zegt: "Kijk eens naar de hemel
en vertel me wat je zoal ziet?"
De zoon staart naar het heelal en antwoordt: "Ik zie miljoenen sterren."
"Wat maakt je dat eigenlijk duidelijk mijn zoon?" vroeg de vader
vervolgens.
De zoon; "Astronomisch, maakt me dat duidelijk dat er miljoenen galaxy's
en planeten in het heelal aanwezig zijn."
De vader geeft zijn zoon een klap tegen het hoofd en zegt:"Wel nee idioot,
iemand heeft onze tent gestolen!"

Ingezonden
brief
Brieven moeten zakelijk en beknopt zijn en
betrekking hebben op Mariaberg of publicaties in
De Anjelier. Te lange brieven en niet relevante
opmerkingen worden ingekort. Brieven kunnen
worden geweigerd. Anonieme brieven, brieven
die oproepen tot geweld, discriminatie of andere
onwettige daden worden niet geplaatst. Voorzie
uw bijdrage altijd van naam en adres. Brieven per
email sturen naar: anjelier.redactie@gmail.com

Bomen brutaal omgehakt zonder
toestemming en zonder vergunning
van de gemeente ... Schande !!!
Een prachtig gezonde naaldboom is
half omgehakt en op zo ernstig
primitieve manier gemarteld en
vernield. Ook de overige wat oudere
loofbomen in onze achtertuin van
het seniorencomplex “De Brouwerij”.
Op deze dennenboom waren
meerdere nesten van minimaal vier
soorten prachtige vogels. Deze boom
was een markant onderdeel van
onze achtertuin/straat en had recht
op een monumentale status.
Er was geen enkele reden om zeker
tenminste de dennenboom op deze
manier te vernielen. Er was geen
gevaar of belemmering voor de
omgeving en van de overige
loofbomen was het enige nadeel dat
bloemen en bladeren moesten
worden opgeruimd.
Het is gedaan zonder enkele
toestemming of overleg met de
bewoners en zonder kapvergunning
van de gemeente. Wat is gebleven is
een rampuitzicht, een grote
puinhoop en geen genot meer van
onze achtertuin.
Alle bewoners van ons seniorencomplex hebben bezwaar tegen deze
afschuwelijke en barbaarse daad.
Mijn verzoek: de woningstichting
verplichten om zo direct mogelijk
alle vernielde bomen van onze
achtertuin weg te halen en nieuwe
laten planten.
Met vriendelijke groet,
Barbara Topa
Naschrift redactie:
Bericht is doorgestuurd naar Afd.
Handhaving en Toezicht waar de
gebiedsgebonden medewerker
onderzoek zal verrichten.
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Kerstdiner 2014

10

Meld u aan voor het Paasdiner op 29 maart!
De foto’s van het laatste Kerstdiner van 2014 heeft u maar net bekeken en u
kan al weer inschrijven voor het traditiegetrouwe jaarlijkse Paasdiner voor 55plussers van de wijk Mariaberg (6214).
Het diner vindt dit jaar zoals gewoonlijk plaats op Palmzondag 29 maart en
het Buurtplatform van Mariaberg doet er alles aan om ook dit jaar weer een overheerlijk menu aan te bieden.
Het Paasdiner wordt vanouds gehouden in het buurtcentrum aan de Anjelierenstraat 35. De zaal is open vanaf
17.30 uur, waarna het daadwerkelijk smullen is geblazen vanaf 18.00 uur. Het Paasdiner kost € 6,50 per persoon.
Inschrijven voor deelname kunt u middels onderstaande inschrijfstrook in te leveren bij José Geraerts aan de
Rozenstraat 10 in een gesloten envelop met het juiste bedrag ingesloten.
Wij hopen u op 29 maart te verwelkomen, maar wees er op tijd bij, want vol = vol.
Bewoners met de postcode 6214 hebben voorrang bij aanmelding.
_____________________________________________________________________________________________
Dhr/Mevr: …………………………………………………………...................................................................................................................................................................………………………………….
Adres: …………………………………..............................................................……………………………………………..................................................................................................………………………….
Postcode: ……………………………........................................................………................................................................................................…………………………………………………………………….
Telefoon: ………………………………………….......................................................................................................................................................…………………………………………………………………
wenst met …........….. persoon/personen deel te nemen aan het Paasdiner op 29 maart 2015.
Ingesloten is de bijdrage voor deelname van € 6,50 per persoon.
Inschrijven is mogelijk van 16 maart tot uiterlijk 25 maart
11
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Presentatie website
Hulpdienst Veurelkaar
Vrijwilligers van Hulpdienst Veurelkaar doen klusjes bij
buurtbewoners die dit zelf niet meer kunnen. Zo ook bij
meneer Hub Leersschen. Hij moest een keukenkastje
hebben opgehangen. Twee vrijwilligers zijn dit bij hem
gaan doen.
Tijdens deze klus is een kort interview gehouden met
meneer Leersschen.
1. Waar ken je Veurelkaar van?
Via het buurtcentrum.
2. Is dit de eerste keer dat je een beroep op Veurelkaar
doet?
Nee, ik heb al eerder hulp van ze gehad.
3. Ben je tevreden over de wachttijd voor de klus?
Ja, alles is zeer spoedig gedaan.
4. Wat vind je van een dienst als Veurelkaar?
Dat is een heel goede dienst. Nu gebeuren klusjes die
anders maar blijven liggen. Je leert ook buurtgenoten
kennen.

Woensdag 21 januari 2015 lanceerde wethouder Jack
Gerats de nieuwe website van Stichting Hulpdienst
Veurelkaar.
Dit gebeurde onder zeer grote belangstelling in de
Buurtbrök aan de Proosdijweg.
Woningverenigingen, politie, buurtplatform en vele
instanties die werken in Mariaberg waren hierbij
aanwezig.
Na het drinken van een glaasje champagne was nog
iedereen een paar uurtjes gezellig samen.
Onze dank gaat uit naar Frituur Blauwdorp. Zij
schonken gratis een grote schotel met heerlijke warme
hapjes.
Lucie, hiervoor nogmaals onze hartelijke dank.
Bekijk onze website op: www.veurelkaar.nl

Bedankt!
Bij de laatstgehouden Beursvloer heeft Hulpdienst
Veurelkaar contact gehad met Intratuin. Deze zouden
kijken of ze tuingereedschap hadden voor Veurelkaar.
Eind december kwam een telefoontje dat we
gereedschap konden ophalen.
Wat schetst onze verbazing toen we zagen hoeveel
Intratuin voor ons klaar had gezet. Op zoveel hadden
we niet durven rekenen.
Intratuin, nogmaals heel hartelijk bedankt !!!!!!!!
Bestuur hulpdienst Veurelkaar.

Waarom?
Omdat burenhulp van alle tijden is en het is niets meer
of minder is dan iemand uit de eigen straat of buurt
een handje helpen. Een boodschap doen, de hond
uitlaten, een lamp vervangen, de tuin onderhouden of
een plafond schilderen.
Hoe werkt het?
U kunt bij ons in de wijk de hulp en of klus die u nodig
heeft aanmelden. Deze wordt door één van onze
vrijwilligers of coördinatoren genoteerd. Daarna wordt
er een afspraak met u gemaakt voor een persoonlijk
gesprek om te kijken of uw aanvraag door ons kan
worden uitgevoerd.
Voor wie?
Burenhulp is bedoeld voor bewoners die om de een of
andere reden (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op
buren, kinderen, kennissen of ouders. Burenhulp is niet
alleen voor ouderen, want ook bij jonge mensen kan
zich een situatie voordoen waarbij vrijwillige burenhulp
hen kan helpen.
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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.
Start bouw 20 woningen
Met de nieuwbouw Trichterveld is vorig jaar nog
gestart. Op 11 december startte aannemer Bam
Woningbouw met het boren van de funderingspalen
van alle 20 huur- en koopwoningen. Deze werkzaamheden waren gereed op 19 december. In de week van
de Kerstmis en van het Nieuwjaar lag de bouw stil. De
aannemer pakte de bouwwerkzaamheden weer op in
de eerste week van het nieuwe jaar.
De verwachte opleveringsdatum is medio 2015.
Herhuisvesting
Inmiddels heeft Maasvallei overeenstemming bereikt
met 7 herstructureringskandidaten voor een nieuwe
woning in, maar ook buiten, Trichterveld. Met de
overige herhuisvestingskandidaten blijft Maasvallei in
gesprek.
Communicatie
Belangrijk aandachtspunt voor de vernieuwing van
Trichterveld is en blijft communicatie. Maasvallei
begrijpt de gevoeligheden die de planwijzigingen met
zich meebrengen en probeert onder andere door goed
te communiceren met de bewoners, de Buurtbelangen
Vereniging Trichterveld, het Buurtplatform Mariaberg
en de gemeente een positieve samenwerking na te
streven. Tijdens de meest recente bijeenkomst op 18
november, bleek nog maar eens hoe belangrijk het is
om met elkaar in gesprek te blijven en elkaars belangen
te delen. Maasvallei zal daarom extra aandacht blijven
geven aan een duidelijke en regelmatige communicatie
naar alle betrokkenen in en bij Trichterveld. Er zijn al
meerdere communicatiemomenten, zoals de
nieuwsbrief (vier keer per jaar), de bewonersbijeenkomsten (twee keer per jaar) en het inloopspreekuur.
Verder zal Maasvallei in gesprek blijven met de
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belangenverenigingen in de wijk, zoals is vastgelegd in
het amendement.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.
Hier vindt u bijvoorbeeld een link naar een uitgebreid
artikel over Trichterveld uit het magazine Wonen en
Leven.
Spreekuur
Het wekelijks spreekuur wordt elke woensdag
gehouden van 10.00 uur tot 12.00 uur in de
Pitbungalow aan de Archipelstraat 18. U kunt
vrijblijvend binnenlopen voor meer informatie. Een
medewerker van Maasvallei zal u te woord staan.

Een blondje krijgt een baan als fysiektrainer voor
tieners. Op haar eerste dag ziet ze aan het uiteinde van
het sportveld een jongen helemaal alleen staan terwijl
al de anderen achter een bal lopen en zich amuseren.
Ze heeft medelijden met de jongen en gaat met hem
praten.
'Alles in orde', vraagt ze.
'Zeker', zegt de jongen.
'Je mag best met de anderen
gaan spelen', zegt ze.
'Neen', zegt hij, 'Ik denk dat ik
best hier blijf staan'.
'Waarom dan', vraagt de
trainster.
De jongen kijkt verbaasd naar haar en zegt: 'Omdat ik
de doelman ben!!
Een ambtenaar staat voor het raam van zijn kantoor.
Een collega komt binnen en gaat naast hem aan het
raam staan.
Ze kijken samen naar de plantsoenarbeiders.
Zegt de eerste ambtenaar: "Die lui doen nu al zeker drie
uur helemaal niets!"

il ﬁore healthcenters Maastricht (Mariaberg) | FysioZuyd
In de buurt werken aan je gezondheid bij il ﬁore healthcenters Maastricht (Mariaberg)

vanaf €9,95 per maand
il ﬁore healthcenters Maastricht (Mariaberg) | FysioZuyd
Mariaberg en omgeving is een nieuw en laagdrempelig gezondheidscentrum rijker: de 2e locatie van il ﬁore
healthcenters in Maastricht en de samenwerking met FysioZuyd, welke diverse locaties in Maastricht heeft,
vormen de ingrediënten voor een gezond leven. Momenteel is het centrum 4 weken open en nu al hebben veel
buurtbewoners van 12 tot 80 jaar hun weg gevonden naar het gezondheidscentrum in de voormalige Fatimakerk
aan de ﬂorasingel 31 in de wijk Mariaberg.
il ﬁore healthcenters opent met de locatie in de Fatimakerk de 2e locatie in Maastricht. De eerste locatie , il ﬁore
healthcenters Maastricht (Céramique), is geopend in 2001 in de wijk Céramique. Met name het succes op deze
locatie heeft ertoe geleid dat het management al geruime tijd op zoek was naar een tweede locatie in Maastricht.
De centrale en mooie ligging samen met de uitstraling van de kerk heeft de doorslag gegeven om voor de
Fatimakerk te kiezen als nieuwe locatie.
il ﬁore healthcenters is een ﬁtnesscentrum dat kwaliteit en vakkundigheid levert aan haar leden met ruime
openingstijden. Andere voordelen zijn het gemak van sporten in de buurt, de hoogwaardige apparatuur en
middelen en de laagdrempelige en schone omgeving. Leden kunnen daarnaast rekenen op begeleiding en een
gastvrije omgeving en sfeer die motiveert om uw persoonlijke ﬁtness doelstellingen te bereiken. Door de
prijsstelling laag te houden zal het bewegen onder begeleiding voor veel bewoners, van jong tot oud, in de wijk en
omgeving haalbaar worden. U kunt hier al sporten en aan uw gezondheid werken vanaf €9,95 per maand.
il ﬁore healthcenters werkt binnen het centrum samen met de FysioZuyd Groep. De FysioZuyd Groep is een
collectief van fysiotherapiepraktijken en een ergotherapiepraktijk in Limburg. Samen presenteert FysioZuyd
een ruim aanbod behandelingen. De behandeling kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak. Daarnaast
kan door de specialistische dienstverlening en het leveren van gezondheid bevorderende beweegprogramma’s
iedere doelgroep worden bediend. Met name door de samenwerking tussen il ﬁore healthcenters en FysioZuyd
ontstaat een veelvoud van oefeningen en trainingsmogelijkheden, welke uniek is in de wijk en omgeving. Zeker
door de vele functionele trainingsmogelijkheden. De ideale
omgeving om met de klant centraal te werken aan hun
herstel en/of mobiliteit.
Men kan vanaf heden terecht op de website www.ifhc.nl
voor informatie. Daarbij is de klantenservice bereikbaar via
het telefoonnummer 0475 – 20 20 52 of via het e-mailadres info@ifhc.nl.
www.ifhc.nl info@ifhc.nl
0475 – 20 20 52
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Eén keer per jaar treﬀen zich
vier oude schoolvrienden om
samen een gezellige avond te
beleven.
Toen ze 40 werden
overlegden ze waar ze met
zijn allen deze avond naar toe
zouden gaan. Ze konden het
eerst niet eens worden, maar
opeens zegt er eentje:
"Laten we naar de Gouden Leeuw gaan. De kelnerin
daar is een geweldige stoot en loopt altijd met een diep
uitgesneden bloes in de bediening!"
Tien jaar later, toen ze 50 werden, zaten ze weer te
overleggen waar ze heen zouden gaan. Na heel wat
discussies zegt er eentje :
"Laten we naar de Gouden Leeuw gaan, daar kun je
lekker en goed eten en de wijnkaart is ook prima l!"
Weer tien jaren later, toen ze 60 werden, zaten ze te
overleggen waar ze heen zouden gaan. Opnieuw
konden ze het niet eens worden, totdat er iemand
opeens zegt:
"Laten we naar de Gouden Leeuw gaan, daar is het
lekker rustig en er mag daar ook niet gerookt worden !
Tien jaar later, toen ze 70 werden, zaten ze opnieuw te
overleggen waar ze heen zouden gaan. Na heel wat
gepraat zegt er uiteindelijk eentje :
"Laten we naar de Gouden Leeuw gaan, daar kun je
met de rollator makkelijk naar binnen en ze hebben er
zelfs ook nog een lift !"
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Laatst, toen ze onderhand 80 waren geworden, troﬀen
ze elkaar opnieuw en overlegden waar ze deze keer
heen zouden gaan. Opnieuw konden ze het niet eens
worden, totdat er iemand opeens zegt:
"Laten we naar de Gouden Leeuw gaan.
Zegt een ander: "Goed idee, daar zijn we nog nooit
geweest!"
Mannen!
Waarom zijn de meeste vrouwen slechte chauﬀeurs?
Omdat de meerderheid van de rijschoolinstructeurs
mannen zijn..
Wat is het verschil tussen een man en een kat?
Geen, ze zijn allebei bang van de stofzuiger.
Hoe noemt men een intelligente, gevoelige en knappe
man?
Een homo.
Wat hebben de wolken en een man gemeen?
Wanneer ze verdwijnen breekt er een mooie dag aan.
Wat hebben mannen die een
vrijgezellenbar bezoeken gemeen?
Ze zijn allemaal getrouwd.
De ideale maten van een man?
80 - 20 - 42 (80 jaar, 20 miljoen euro
op de bankrekening en 42 graden koorts)
Mannen zijn het bewijs dat reïncarnatie bestaat.
Het is onmogelijk om zo stom te worden in 1 leven.

Puzzeltherapie !!!
De eerste puzzel was meteen een groot succes. Men
sprak erover op straat, bij de supermarkt en tijdens het
kerstdiner. In verscheidene huiskamers was gekibbel.
De puzzel zou niet helemaal kloppen. Hij zou te moeilijk
zijn. En de puzzelredactie geeft toe dat hij niet
gemakkelijk was. De bedoeling was namelijk dat de
puzzelaar er de tijd voor moest nemen om hem
helemaal op te kunnen lossen.
Toch zijn er heel wat Mariabergers die de oplossingszin
hebben ingestuurd en onder hen waren er ook met de
goede zin.
Oplossing puzzel december 2014:
Door deze puzzel van De Anjelier op te lossen kunt u
ook nog een prijs winnen.
Winnaars:
1e prijs: een VVV Cadeaubon t.w.v. € 20,00 is gewonnen
door mevr. Klinkom van de Proosdijweg.
2e prijs: een
overheerlijke taart van
Patisserie - Chocolaterie
Hub Essers is gewonnen
door J. Dassen uit de
Begoniastraat.
Van harte gefeliciteerd
met uw prijzen.
Puzzel februari 2015
De nieuwe puzzel van
dit nummer is een heel andere. Gemakkelijk is hij ook
weer niet. Wat zijn we toch gemeen hè. In Mariaberg
wonen echter heel veel Mestreechtenere (echte
Sjenge) en voor hen moet het een peuleschilletje zijn.
En de niet-Maastrichtenaren kunnen bij de buren gaan
informeren hoe men dit in het Maastrichts noemt.
Men moet namelijk heel eenvoudig op de horizontale
rijen het Nederlandse woord omzetten naar het
Maastrichtse woord. Makkelijk toch!
In de vertikale grijze rij vormt zich dan een nieuw
Maastrichts woord welk de oplossing is.
Onder de goede inzendingen wordt weer een winnaar
geloot en ontvangt een VVV Cadeaubon t.w.v. € 20,00,
welke thuis wordt afgeleverd.

Per adres is één
inzending mogelijk.
Bewoners van Mariaberg
sturen de oplossing per email vóór
12 april 2015 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 winnaar wordt vermeld in het
volgende nummer van De Anjelier.
Horizontaal:
1. Vrijgezel; 2. BH; 3. Gummislang; 4. Fornuis;
5. Grendel; 6. Persoon die te lang blijft; 7. Knuppel;
8. Praten; 9. Hulp in de kerk; 10. Onderdak; 11. Standje;
12. Zeef; 13. Kussensloop.

© Mat Maesen
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