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Vacature
De Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht (ASM) is op zoek naar:

een nieuw lid
Lees hier meer over de ASM en wat de functie inhoudt.

Wat is de ASM?
De ASM is een onafhankelijk adviesorgaan, dat het
college van burgemeester & wethouders van de
gemeente Maastricht gevraagd én ongevraagd adviseert over het seniorenbeleid van de gemeente. De
ASM bouwt graag mee aan een vitale gemeenschap
waarin alle senioren zo lang en actief mogelijk meedoen, elkaar ontmoeten en zich blijven ontwikkelen.
Verder draagt de ASM bij aan de profilering van de
gemeente Maastricht als een ‘senior vriendelijke
stad’. De leden van de commissie vormen een belangrijke brug in de samenwerking tussen gemeente, seniorenburgers, organisaties en instellingen.
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De ASM bestaat uit twee co-voorzitters en zeven
betrokken burgers, die vanuit hun eigen belevingswereld en deskundigheid voeling hebben met één
of meerdere thema’s die senioren aangaan. Alle
leden worden benoemd door het college van B&W.
De commissie wordt bijgestaan door een externe
secretaris. De werkzaamheden nemen gemiddeld 16
uur per maand in beslag. De leden van de commissie
ontvangen een presentievergoeding.

Wie zoeken wij?
• U bent generalist op het gebied van ouderenbeleid.
• Bij voorkeur heeft u ervaring met het thema inclusie.
• U bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen
rondom senioren.
• U draagt met uw eigen ervaringen met het ‘ouder
worden’ en/of (vroegere) werkzaamheden bij aan
het geven van praktische adviezen aan het college
van B&W.
• U heeft een breed netwerk en bent goed bekend met
en in de Maastrichtse samenleving.
• U heeft een verbindend vermogen en een in- en
externe gerichtheid.
• U heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
• U beschikt over goede (digitale) communicatieve
vaardigheden.
• U bent 55 jaar of ouder en woont in Maastricht.

Reageren?
Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw cv,
voorzien van een korte toelichting, vóór 1 december
2019 te sturen naar seniorenasm@maastricht.nl.
Inlichtingen over deze vacature zijn verkrijgbaar bij
Dhr. Hoevenagel, co-voorzitter ASM via telefoonnummer 043 363 7437.

Meer informatie over de ASM vindt u op
www.adviesseniorenmaastricht.nl
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(het kratje). De mensen die hier komen, blijven meestal
nog even zitten, drinken een gratis kop koffie en delen
hun verhalen. Er wordt zeker ook gelachen. Voor sommigen is het het enige sociale contact dat ze hebben. Zo
horen we ook van mogelijke problemen. We registreren
niets. Mensen kunnen hier zonder nadelige gevolgen
hun hart luchten of om hulp vragen. In ons netwerk zit
altijd iemand met verstand van zaken. Bij ons geldt wel
de Wet van de wederkerigheid. Helpen we iemand met
een klusje, dan moet hij of zij iets terug doen voor een
ander.”

Buurtplatform Amby
verbinder, versterker, verbeteraar

Buurtplatform Amby is continu op
zoek naar zowel doeners als denkers,
die samen met andere inwoners
van Amby willen werken aan het
verbeteren van de kwaliteit van de
wijk. Interesse? Bel, mail, ga langs of
kijk op de website.
Uw hulp is meer dan welkom.
Telefoon: 06 36 40 84 24
info@buurtplatform-amby.nl
Ambyerstraat Noord 78
www.buurtplatform-amby.nl

Onze taak is om
mensen met elkaar te
verbinden

foto: Voorzitter Leon Gadet met bestuurslid Marjo van der Leer - Grootaers

Buurtplatform Amby is een goedlopend buurtnetwerk waar tientallen enthousiaste
bewoners van Amby bij betrokken zijn. Het platform wordt aangestuurd door een
vierkoppig bestuur met als voorzitter Leon Gadet. Al deze actieve buurtbewoners
werken geheel belangeloos aan het verbeteren van de leefbaarheid en de vitaliteit
van hun wijk.
Van en voor bewoners

Leon Gadet is sinds 2008 betrokken bij buurtplatform Amby en sinds 2017 voorzitter. Inmiddels zijn er
meerdere werkgroepen actief. Denk aan groepen als
samen breien, samen koken, samen dansen of samen
boodschappen doen. Andere werkgroepen houden
zich bezig met directe leefomgeving. Iedere werkgroep
heeft kennis van zaken. Verder is het buurtnetwerk van
Amby er ook voor de bewoners. “We proberen mensen op een zo laagdrempelige manier te helpen. Daar
hebben we beperkte financiële middelen voor”, vertelt
Leon. “Wat we wel kunnen is mensen met elkaar in
contact brengen. Een buurtbewoner die advocaat is,
zit hier wekelijks een uurtje aan de koffie voor gratis
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juridisch advies. Hetzelfde geldt voor de wijkagent en
een maatschappelijk werkster die in haar eigen tijd
langskomt. Ook mensen van sociale zaken, werk & bemiddeling, het sociaal team en het Toon Hermans Huis
komen bij ons op kantoor. We gebruiken steeds vaker
onze eigen locatie voor inloopspreekuren, cursussen of
informatieavonden.’

Wet van de wederkerigheid
Eten verbindt. Dat weten ze bij het buurtplatform maar
al te goed. Leon: “We krijgen van PLUS hier in Amby
dagelijks etenswaren die tegen de uiterste verkoopdatum zitten. Nog goed om dezelfde of volgende dag te
eten. Wij noemen deze mini-voedselbank dit Ut Kretsje

Leon geeft een voorbeeld: “Een van onze vrijwilligers
graaft een gat in de tuin voor een vijver van een invalide
buurtbewoner. Die helpt op zijn beurt een ander met
het invullen van een formulier of herstelt een kapot
kledingstuk. Op deze manier komen ze weer onder de
mensen, hebben een doel en krijgen meer zelfrespect.
Onze taak is om overal oren en ogen open te houden,
dingen te regelen en tenslotte mensen met elkaar te
verbinden.”

Sociale kaart
“Ik leer langzaamaan de signalen op te pikken waarop
ik moet handelen. Een goed middel om de wijk in beeld
te krijgen is collecteren. We gaan dan met een aantal
bewoners een paar avonden een uurtje met een collectebus van de Nierstichting van deur tot deur in hun
flat. Doet iemand de deur in zijn onderbroek open of
zien wij zakken en dozen tot aan het plafond opgestapeld, dan gaan we daar een andere keer naar toe voor
een babbeltje”, licht Leon toe. “Mocht het nodig zijn
dan kunnen wij vanuit het buurtplatform gepaste actie
ondernemen of de juiste instanties inschakelen.”

Positieve energie
De opdracht van de gemeente was vijf jaar geleden:
mensen moeten meer zelfvoorzienend en betrokken
worden bij de sociale structuren. Met andere woorden:
zet een buurtnetwerk op dat wordt gedragen door de
buurtbewoners. Of dat gelukt is? “Met trots kan ik volmondig antwoorden: absoluut. En voor mezelf: ik haal
positieve energie uit het vrijwilligerswerk dat ik hier
kan doen. Daardoor behoud ik mijn eigen waarde. En er
is werk aan de winkel. We zien kansen genoeg!”
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De Vijf
“De stichting bestaat nu 10 jaar. Daarom zijn we gaan
nadenken over hoe we het muzikaal erfgoed van Maastricht nog beter zichtbaar kunnen maken.” Er werd
besloten om 5 componisten uit te kiezen die onder de
noemer De Vijf van Maastricht in het zonnetje werden
gezet.
Een meerkleurig palet
Aan bestuurslid en muziekhistoricus Mathieu Vermeulen de taak om een keuze te maken uit het meerkleurige palet van Maastrichtse componisten. “We hebben
niet gekeken naar wie de meeste composities heeft
gemaakt, maar vooral de juiste balans gezocht. En de
kwaliteit van hun werk stond natuurlijk voorop.”

5 Maastrichtse
componisten
in de etalage
Hoe geef je zoiets vluchtigs als
muzikaal erfgoed een gezicht?
Door de portretten van 5 beroemde
en belangrijke Maastrichtse
componisten in de etalage te
zetten. Letterlijk. Binnenkort kent
u de gezichten van bijvoorbeeld
Carl Smulders en Joseph
Hollman van meer dan alleen de
straatnaambordjes.
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5 Maastrichtse componisten in de etalage
Hoe geef je zoiets vluchtigs als muzikaal erfgoed een
gezicht? Door de portretten van 5 beroemde en belangrijke Maastrichtse componisten in de etalage te zetten.
Letterlijk. Binnenkort kent u de gezichten van bijvoorbeeld Carl Smulders en Joseph Hollman van meer dan
alleen de straatnaambordjes.
Groeten uit Maastricht
Niet alleen Carl Smulders en Joseph Hollman, maar
ook Andrée Bonhomme, Jean Lambrechts en Hans
Leenders prijken op de ansichtkaarten. ‘Groeten uit
Maastricht’ staat erop. Ze zijn samen ‘De Vijf van
Maastricht’. “Veel mensen kennen hen van de straatnamen, maar ze zijn natuurlijk veel meer dan dat”, vertelt
Zelinda Meli, secretaris bij Stichting Maastrichtse
Componisten.

Het muzikale geweten
“De nadruk ligt tegenwoordig veel op het visuele
erfgoed van onze stad”, vertelt Mathieu. “Dat is zichtbaar voor de bezoeker. Muziek is momentkunst, het
is vluchtig. Maar net zo belangrijk voor ons cultureel
erfgoed.” Zelinda vult aan: “Maastrichtse componisten
hoor je niet zo snel op de radio of online. En de partituren van De Vijf zijn niet gemakkelijk te vinden. Mathieu
is het muzikale geweten van onze stichting”, lacht ze.
“Hij heeft heel wat partituren weten op te sporen. Maar
we kunnen altijd hulp hierbij gebruiken.” Voor het
uitzoekwerk en schrijven van achtergrondinformatie
van de componisten is de stichting nog op zoek naar
vrijwilligers.

Meewerken aan het bewaren
van het muzikale erfgoed van
Maastricht?
De Stichting Maastrichtse Componisten
is op zoek naar onderzoekers en
schrijvers.
Ook is er een vacature voor de
bestuursfunctie Marketing &
Communicatie.
Kijk voor meer informatie op:

www.maastrichtsecomponisten.eu

Reizend gezelschap
De lancering van De Vijf van Maastricht was tijdens
Stemmig Maastricht op 14 juni. Her en der in Maastricht en daarbuiten worden plaquettes van componisten onthuld. En nu wordt de volgende stap gezet in de
promotour. “In de etalages in de binnenstad zijn billboards te zien van bijna 2 meter hoog”, vertelt Zelinda.
“We hopen dat de billboards het komende half jaar op
verschillende plekken kunnen staan.” Zo kan de bezoeker, maar ook de Maastrichtenaar, kennismaken met de
Maastrichtse componisten die onze stad rijk is.
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Maastricht. Be Bold!

Kwaliteit van leven

Oproep

Tout Maastricht organiseert al jaren projecten door,
voor en met senioren. Projecten waarvoor de stichting,
en vele senioren met haar, vindt dat de stad programmatisch aandacht zou moeten hebben. De senioren
in de stad verdienen dat. En de stad verdient het ook.
Want deelname aan culturele activiteiten verhoogt de
kwaliteit van leven.

Met het project (B)old heeft Tout Maastricht de mensen
achter het bijzondere en waardevolle thema seniorencultuurparticipatie letterlijk een gezicht gegeven.
Met de publicatie doen we nog één keer een dringende
oproep aan de stad: Maastricht. Be Bold!

Presentatie

In de vorige editie van de Kwiek deed
Tout Maastricht de oproep: ‘Deel uw
levensverhaal’. En dat deed u. Van
12 Maastrichtse senioren werden de
verhalen opgetekend in de bundel
‘Maastricht. Be Bold!’. Ze vertellen
hierin openhartig over hun werk, hun
gezin, de keuzes die ze maakten en
over de rol die cultuur speelt in hun
dagelijks leven. Ze houden van muziek,
theater, fotografie of museumbezoek.
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Zo is er de Antilliaanse Alberto Precilia, die zijn leven
lang heeft gezongen. Of Maastrichtenaar Wil Peerboom, wiens creativiteit een uitweg zoekt in fotografie
en muziek. Of globetrotter Thea Janssen, die nu in
Maastricht geniet van alle culturele initiatieven. Voor
alle deelnemers geldt: cultuur verrijkt hun leven en
tegelijkertijd inspireren zij anderen met hun activiteiten. Naast de verhalen van de senioren zijn in de bundel
gedichten over Maastricht opgenomen van Frans Budé.

De bundel: ‘Maastricht. Be Bold!’ is een ode aan de
senioren van Maastricht en een stevige oproep aan de
stad om senioren blijvend te betrekken bij het culturele leven. Op vrijdag 4 oktober 2019, Nationale Ouderendag, presenteerde Tout Maastricht de bundel in
het Pesthuyspodium. Om de oproep aan de stad voor
cultuurparticipatie van senioren kracht bij te zetten,
werd door middel van dans, zang, voordrachten en
terugblikken een beeld gegeven van enkele waardevolle
projecten door, voor en met senioren.

De bundel kunt u gratis downloaden via
www.toutmaastricht.nl/bold.
U vindt daar ook een impressie van de
presentatie van 4 oktober.
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“Je bent nooit te oud om
(weer) te gaan sporten”
John Machiels (79) oogt vitaal als hij voor
dit interview de deur van zijn woning in
het mooie Jekerdal opendoet. Samen met
zijn vrouw Tiny wandelt hij veel en maakt
wekelijks fietstochten van zo’n 50 tot 55
kilometer in Nederlands- en BelgischLimburg. Maar echt gepassioneerd wordt
hij als hij praat over zijn geliefde Atletiek
Maastricht. Hier geeft hij al bijna 25 jaar
iedere zaterdagochtend duurlooptraining
en op dinsdagavond intervaltrainingen
aan een grote groep sportievelingen.
“Tegenwoordig doe ik dat op een
mountainbike! Het kraakbeen in mijn
rechterknie is versleten; dus moet ik m’n
knie een beetje ontzien.”

John Machiels:

“Ik stop pas met het geven van
looptrainingen als mijn nieuwe
trainingsjack versleten is!”
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“Ik sport al vanaf mijn 10e. Toen ging je of op voet- of
volleybal, of op atletiek. Ik koos voor atletiek bij AV34
en later bij Kimbria. Hardlopen ben ik altijd blijven
doen”, vertelt John enthousiast. “Sinds 1996 geef ik
duurloop- en intervaltrainingen. Ik doe de warmingup en de coolingdown nog mee, maar ik fiets nu met
de groep mee. Dat gaat prima. Ik zet het parcours uit,
houd het overzicht en motiveer, stimuleer en adviseer
de lopers onderweg. Dat geeft mij veel plezier en
energie. Ik hoop dat over te brengen op mijn loopgroep.
Die bestaat uit jongeren, 40-, 50- en 60’ers, maar ook
een 75-jarige doet mee. Ik wil niet alleen ouderen in
mijn groep.

Ik vind het belangrijk dat jong en oud elkaar
stimuleren. Het klikt onderling. Sommige lopers horen
eigenlijk in een fanatiekere groep thuis, maar vanwege
de ambiance blijven ze. Dat vind ik stiekem wel heel
leuk.”
Meer dan alleen hardlopen
John is ook lid van de activiteitencommissie. Het draait
bij Atletiek Maastricht namelijk niet alleen om het
sporten, ook de sociale component is belangrijk. John:
“De nazit in de kantine is vaak heel gezellig en we gaan
regelmatig met een groepje uit eten. Ook organiseren
we jaarlijks allerhande nevenactiviteiten. Er zijn
wandel- en nordic-walking-groepen bij de vereniging.
Dus als je niet meer kunt of wilt hardlopen zijn er
genoeg alternatieven om te blijven bewegen.”
Ouderen en bewegen
“Je bent nooit te oud om (weer) te gaan sporten”,
stelt John. “Er zijn speciale programma’s voor
beginnelingen of anderen die na hun pensionering
de sportdraad weer willen oppakken. Je bent lekker
buiten, je krijgt goede uitleg van ervaren trainers en
de opbouw is heel gelijkmatig. Ik adviseer senioren
wel eerst bij de huisarts langs te gaan voor advies,
een medische check of een uitgebreide sportkeuring.
Iedereen kan altijd een maand gratis meedoen. De
meeste nieuwkomers voelen zich na 4 weken al
gezonder, beweeglijker en vrijer. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden op de website van Atletiek
Maastricht of kom gewoon op zaterdagochtend langs
op de atletiekbaan van sportpark Jekerdal voor meer
informatie. Iedereen is van harte welkom!”

www.atletiekmaastricht.nl
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Rijbewijskeuring
voor senioren
Wanneer de geldigheid van uw rijbewijs
verloopt op of na uw 75ste levensjaar,
heeft u een rijbewijskeuring nodig. Hoe
dit werkt leggen we u uit in dit artikel.

Wanneer moet ik beginnen met de procedure?
Begin 5 tot 6 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs met de keuringsprocedure. Door de drukte bij
het CBR kan er namelijk een wachttijd zijn.
Hoe moet ik beginnen?
Koop van tevoren een gezondheidsverklaring. Dit
kan via mijn.cbr.nl of op papier. De digitale aanvraag
gaat het snelst.
Digitale gezondheidsverklaring
De digitale gezondheidsverklaring krijgt u automatisch binnen 5 dagen in uw mijn.cbr mailbox. Print
dit uit. Noteer hierop uw persoonlijke gegevens en
op iedere pagina uw BSN-nummer. Maak vervolgens
een afspraak met een andere huisarts dan uw eigen
en neem de digitale gezondheidsverklaring mee.
Papieren gezondheidsverklaring
Maak telefonisch een afspraak bij uw gemeente via
14043. Uw afspraak is bij het Gemeenteloket (Mosa
Forum 10, Maastricht).
Neem mee:
• Uw oude rijbewijs;
• Een identificatiebewijs (ID-kaart of paspoort).
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Koop voor €37,80 een schriftelijke gezondheidsverklaring bij het Gemeenteloket. Vul het formulier
thuis in en stuur het terug naar het CBR. Na enkele
weken krijgt u bericht welke medische keuring nodig
is. Maak vervolgens een afspraak met een andere
huisarts dan uw eigen.
De medische keuring: wat moet ik doen?
Naar de medische keuring neemt u mee: de verwijsbrief van het CBR, het keuringsverslag en eventuele
hulpformulieren die de arts moet invullen. Er zijn
diverse hulpformulieren, zoals voor een oogmeting
of suikerziekte. Als er op het formulier staat: ‘in te
vullen door een arts’ dan neemt u dit formulier mee
naar de rijbewijskeuringsarts. Als er bijvoorbeeld
staat ‘in te vullen door een oogarts’, dan moet u zelf
een afspraak maken bij de betreffende specialist.
Tips
Neem een actueel medicatieoverzicht mee. Ook als u
op dit moment geen medicijnen gebruikt. Vraag dan
om een blanco lijst waarop alleen uw naam staat.
Draagt u contactlenzen? Neem dan het recept van uw
opticien mee waarop de sterkte staat of de verpakking van de lenzen. Dan hoeft u voor de test van uw
gezichtsvermogen uw lenzen niet uit te doen.

Wat gebeurt er tijdens de medische keuring?
De arts vult het keuringsverslag en eventuele hulpformulieren in. Vragen die u met ‘ja’ heeft beantwoord, worden besproken. Tevens wordt gevraagd
of u onder behandeling bent (geweest) van een
medisch specialist. Verder wordt uw bloeddruk
gemeten, uw urine onderzocht op glucose, uw gezichtsvermogen bepaalt, de motoriek geobserveerd
en de functie van armen, benen en rug ingeschat.
Daarnaast wordt een globale indruk verkregen van
uw geheugen. Na de keuring krijgt u het keuringsverslag en eventuele hulpformulieren. Maak hier
een kopie van voordat u alles terugstuurt naar het
CBR.
Wanneer krijg ik de uitslag?
Wanneer het CBR uw keuringsverslag heeft ontvangen, kunt u dit bij een digitale aanvraag terugzien
in uw mijn.cbr mailbox. Dit kan enkele weken duren. De verklaring van geschiktheid ontvangt u in
uw mijn.cbr mailbox of per post als het CBR geen
mailadres van u heeft.
Wat moet ik doen bij een aanvullende keuring?
Soms is een aanvullende keuring nodig door een
specialist. Wanneer het om feitelijke informatie
gaat zoals bij slaapproblemen, spierziekten of visuele aandoeningen mag dat uw eigen specialist zijn.
Bij psychiatrische aandoeningen wordt u door het
CBR verwezen naar een onafhankelijk specialist.
Deze keuring moet u zelf betalen.
Wanneer krijg ik een rijtest?
Soms is er meer informatie nodig over uw praktische geschiktheid. De medisch adviseur van het
CBR verwijst u dan door voor een rijtest. Dit is
geen nieuw rijexamen. De deskundige bekijkt of u
rijgeschikt bent.
Ik heb de verklaring van geschiktheid ontvangen. En nu?
Heeft u de verklaring van geschiktheid van het CBR
ontvangen, dan kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. Houd er rekening mee dat de gemeente 1 week
nodig heeft om een nieuw rijbewijs aan te maken.
Verloopt uw rijbewijs nog niet? Dan kunt u de verklaring maximaal 1 jaar bewaren.
Voor vernieuwing/verlenging van uw rijbewijs
moet een afspraak gemaakt worden en het volgende worden meegebracht:
• Uw oude rijbewijs en een pasfoto;
• Een identificatiebewijs (ID-kaart of paspoort);
• PIN-pas (voorkeur) of contant geld.

Iets voor
de Kwiek?
Ook leuke onderwerpen voor de
Kwiek? De redactie beoordeelt
de inzendingen en kiest er
iedere Kwiek 1 of 2 uit die in het
spotlicht worden gezet.
Stuur een mail naar:
post@maastricht.nl
met als onderwerp:
Kwiek - infokrant voor senioren

RECTIFICATIE
Helaas stonden in de vorige Kwiek
de openingsdagen en -tijden van de
huiskamer van Sint Pieter verkeerd
vermeld.
De huiskamer van Sint Pieter is alleen op
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur in
Buurtcentrum Sint Pieter aan de Pastoor
Kribsweg 14a. In dit buurtcentrum
worden allerlei activiteiten gehouden. Kijk
op www.buurtcentrumsintpieter.nl voor
de maandagenda.
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“Iedereen moet zijn of haar talenten
hier kunnen ontdekken en moet dit
als een community zien.”

Quiet Maastricht
verzacht
het leed van
armoede
Armoede. In Maastricht heeft een hele
grote groep inwoners ermee te maken.
Quiet Maastricht probeert het leed
dat armoede met zich meebrengt op
verschillende manieren voor mensen
te verzachten. Sinds oktober 2019 is
deze organisatie al 2 jaar actief binnen
de stadsgrenzen. Dat jubileum werd
opgeleukt door een event, waarbij
sponsoren en members van de Quietcommunity bij elkaar werden gebracht.
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Zelf kreeg ze ook met armoede te maken. Iris de Graaf
(37), inmiddels wel een beetje het gezicht van Quiet
Maastricht, kwam er door omstandigheden alleen
voor te staan in de opvoeding van 2 jonge kids en werd
na een zware operatie afgekeurd voor werk. Toch wil
ze een voorbeeld zijn voor haar kinderen en krabbelt
ze terug de maatschappij in. Hoewel haar inzet voor
de armen in de stad momenteel nog vrijwillig is, krijgt
Iris over een tijdje een fulltime dienstverband bij
Quiet, wanneer ze haar managementopleiding heeft
afgerond.
Door haar eigen situatie raakte ze geïnspireerd. Iris
zet zich nu in voor andere Maastrichtenaren die in
armoede leven en daardoor wellicht in een sociaal
isolement terechtkomen. “Het gaat vooral om de
stille armoede. De meeste ellende speelt zich achter
de voordeur af. Ik ben er zeker van dat het aantal
mensen dat in armoede leeft veel groter is dan bij ons

bekend.” Iris weet ook dat de oorzaak van armoede
per persoon verschilt. “Er zijn mensen die in armoede
terechtkomen buiten hun schuld. Maar je hebt ook
families die van generatie op generatie in zo’n situatie
leven. En uiteindelijk ook niet anders meer willen. Ze
willen niet aan het werk, want ze krijgen toch wel een
uitkering.” Toch wil Iris in de benadering van mensen
geen onderscheid maken. “Iedereen moet zijn of haar
talenten hier kunnen ontdekken en moet dit als een
community zien.”
Sponsoren
Quiet biedt leden mogelijkheden die zij vanwege
hun financiële situatie anders nooit zouden krijgen.
Sponsoren maken dit allemaal mogelijk. Dat kan
een etentje zijn, een tweedehands fiets of misschien
wel kaartjes voor een wedstrijd van MVV. Ook
organiseert Quiet een hoop zelf, zodat leden ook
regelmatig de deur uit kunnen, zoals spelletjes- of
knutselmiddagen en soms een barbecue. Met de
gulheid van bouwwinkel Hornbach en meubelwinkel
IKEA kan het huidige onderkomen van Quiet aan het
Aartshertogenplein in Wittevrouwenveld op korte
termijn worden opgeknapt en ingericht. Dan kunnen
er vaker activiteiten georganiseerd worden voor de
leden. Momenteel zijn er 80 sponsoren verbonden
aan Quiet. 1 daarvan maakte het recent mogelijk
dat de Quiet-community kon komen lunchen in
sterrenrestaurant Beluga. Voorafgaand aan het eten
mochten alle gasten gratis een outfit uitzoeken bij
Dress for Success in de Voltastraat. Het was volgens

Iris het meest memorabele uit 2 jaar Quiet Maastricht.
“Mensen voelden zich weer gezien. Ze kwamen ergens
waar ze anders nooit zouden komen. Zij kunnen
hier nog jaren op teren. Even geen zorgen, maar
lekker genieten.” Quiet heeft momenteel zo’n 300
leden, maar aangezien er vaak nog een heel gezin
aan 1 iemand vastzit dat ook in armoede leeft, is het
bereik volgens Iris zo’n 900 mensen in Maastricht. De
organisatie werkt op basis van vertrouwen. Er wordt
geen inkomenscheck gedaan bij de mensen die zich
aanmelden.
Ontmoeting
Op 24 oktober, exact een week na de dag van de
armoede, organiseerde Quiet een sponsorevent
waar de gulle gevers hun doelgroep ontmoetten. De
Muziekgieterij stelde gratis ruimte ter beschikking.
“We wilden met dit event onze sponsoren in het
zonnetje zetten en alle leden bij elkaar brengen.
Ontmoeting en vervolgens bewustwording creëren.
Quiet gaat immers om het verhaal te vertellen.
Wie zijn onze leden, hoe komen ze in een situatie
terecht, en hoe krijgen we hen uiteindelijk uit
hun isolement?”, aldus Iris. Ze hoopt dat de groep
sponsoren in de toekomst groeit. En Quiet zoekt nog
naar nieuwe vrijwilligers. We zoeken mensen die
kinderfeestjes willen organiseren of die sponsoren
willen zoeken, iemand voor het belteam en een
vrijwilliger om de administratie bij te houden. “We
groeien, maar om het allemaal bij te kunnen houden,
hebben we extra handjes nodig.”

Deel uw verhaal, ontdek uw buurt en
blijf op de hoogte van wat er speelt in de stad.
www.thuisinmaastricht.nl
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Gezellig onder
de mensen bij de
buurtlunch
of babbelmiddag

Aanschuiven
Elke laatste donderdag van de maand druppelen ongeveer 25 senioren binnen bij de ruimte van Trajekt
in het Heugemerveld. Ze schuiven aan voor een gezellige lunch, die een team van zeven vrijwilligers heeft
voorbereid. “Ik zou graag nog meer mensen erbij willen
hebben, maar er zijn maar 25 stoelen”, lacht initiatiefneemster Thea van Geleen. “We hebben geen mogelijkheid om uitgebreid te koken. Daarom zorgen we voor
een kop soep, belegde broodjes en salade. De lunches
zijn altijd erg gezellig. Wie voor het eerst komt, moet
misschien even wennen, maar iedereen wordt goed
opgenomen in de groep.”

Knuffeldekens
Behalve de koffie-inloop en de buurtlunch, is er ook
1 keer per maand een babbelmiddag voor senioren.
Dan is er tijd om bij te praten, een kaartje te leggen of
te handwerken. Thea: “We haken, breien en quilten
knuffeldekens voor de Stichting Regenboogboom. Zij
zorgen dat de dekens terechtkomen bij ernstig zieke
kinderen.”

Kijkduin
Van de zomer regelde Thea dat 50 senioren uit Heugemerveld en Wittevrouwenveld een uitstapje maakten
naar Kijkduin. “Als je je oren en ogen goed de kost
geeft, ontdek je dat er voor ouderen van alles wordt
aangeboden. Het Nationaal Ouderenfonds organiseert
bijvoorbeeld daguitjes, waar je je voor kunt aanmelden.
Omdat wij hier ver van zee wonen, leek me een dagje
Kijkduin wel leuk. Om een bus vol te krijgen, zijn we
samen met de seniorengroep van Annie van der Putte
uit Wittevrouwenveld gegaan.

In Heugemerveld wonen zo’n 300 ouderen, van wie
velen alleen zijn. Om te voorkomen dat mensen in een
isolement raken, begon buurtbewoonster Thea van
Geleen vier jaar geleden de koffie-inloop. Nu is er ook 1
keer per maand een buurtlunch en een babbelmiddag.
“Hier teren de deelnemers weken op.”
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“Ik zie het als mijn
plicht om mensen te
helpen. Desnoods stap
ik daarvoor naar de
wethouder.”
Het was een fantastische dag. De bus reed helemaal tot
aan de strandtent, waar we werden ontvangen met een
lunch. Wie dat wilde, kon zelfs met een aangepaste rolstoel de zee in. ’s Avonds hebben we nog aan het strand
gegeten en daarna zijn we weer teruggereden.”

Regelen
Als vervolg op het uitje, is er voor de deelnemers binnenkort een etentje bij Athos. “De mensen kennen
elkaar nu. Dat maakt het makkelijker om mee te gaan”,
aldus Thea. “Veel senioren die alleen zijn, teren op
dergelijke uitstapjes. Zo komen ze onder de mensen
en krijgen ze een beetje aandacht. Vaak willen ze hun
kinderen - die het druk hebben - niet belasten met allerlei vragen. Ik stimuleer ze om erop uit te gaan, maar ze
moeten het wel zelf regelen. Wil je naar Athos en heb je
geen vervoer? Dan moet je zelf het VOM-busje bellen.”

Interesse
Hoewel Thea zelf 76 wordt en de nodige medische zorg
nodig heeft, zet ze zich nog volop in voor haar buurtbewoners. “Na de koffie-inloop ben ik totaal op. Maar
dan slaap ik een uurtje en daarna kan ik weer door.”
Wat haar drijft, is een diepgevoeld besef dat ze anderen
wil helpen. Vooral de zwakkeren in de samenleving.
Door de jaren heen, heeft ze allerlei cursussen gevolgd
en zich verdiept in de regels rondom zorg. “Ik heb een
brede interesse en ik weet uit ervaring hoe het is als je
in de zorg terechtkomt. Ik zie het als mijn plicht om
mensen te helpen. Desnoods stap ik daarvoor naar de
wethouder.”
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Bridge is
voor
iedereen
Kijk samen met
uw kleinkind
naar leuke
voorleesverhalen
Misschien heeft u vroeger uw kinderen
voorgelezen. Tegenwoordig komen de
kleinkinderen bij u op bezoek. Wist u dat
er ook Voorleesfilmpjes zijn? Ze prikkelen
de zintuigen en nemen het kind mee in een
bijzonder verhaal. Centre Céramique heeft
verschillende filmpjes voor uw kleinkind. U
hoeft alleen maar even in te loggen met uw
bibliotheekpas.

Boekenfilmpjes van SchoolTV
SchoolTV is niet alleen voor scholen. U hoeft geen docent of leerling te zijn om voorleesfilmpjes te bekijken
in de beeldbank van SchoolTV. Iedereen kan hier allerlei
educatieve filmpjes bekijken. U kunt er bijvoorbeeld
programma’s terugkijken zoals Sesamstraat en het NOS
Jeugdjournaal. En ze hebben digitale prentenboeken.
Voorleesfilmpjes van Wepboek
Wepboek bevat 20 leuke voorleesfilmpjes voor kinderen
van 2 tot 4 jaar. Bij elk boek staat de leeftijd duidelijk
aangegeven. De boeken zijn geanimeerd en worden ondersteund door vrolijke muziek. Na elk filmpje worden
er leuke vragen gesteld door de voorlezer, waardoor
het verhaal nog een keertje doorgenomen en toegelicht
wordt. Bekijk alle mogelijkheden op:
www.jeugdbibliotheek.nl/voorleesfilmpjes

Voorleesverhalen in de Voorleeshoek
In ieder filmpje wordt een boek voorgelezen. Het boek
is geanimeerd en wordt ondersteund door muziek. Er
zijn spannende, avontuurlijke en informatieve voorleesboeken. We lichten enkele voorbeelden toe.

E-books en luisterboeken, makkelijk en binnen
handbereik
Ben jij al bekend met het grote aanbod e-books en luisterboeken dat Centre Céramique te bieden heeft? Via de
website onlinebibliotheek.nl heeft een bibliotheek-lid
(m.u.v. ons Basic abonnement) de keuze uit ruim 25.000
e-books en 2.700 luisterboeken waaronder literaire
thrillers, streekromans, kinderboeken en veel non-fictie. Bekijk het aanbod op onlinebibliotheek.nl.

Bereslim met digitale boeken en spelletjes
Van prachtige geanimeerde prentenboeken tot leerzame spelletjes. Bereslim is een programma met pedagogisch verantwoorde computerspellen voor peuters
en kleuters. In alle spellen wordt aandacht besteed aan
het aanleren van verschillende soorten strategieën.
Bereslim is dus leuk én leerzaam.

E-books en luisterboeken zijn makkelijk te installeren
op je iPad of e-reader. De bibliotheek kan je helpen
hiermee. Dus geen zware boeken meer mee op vakantie. Je kunt een hele collectie boeken, van thrillers
tot romans, op je IPad/e-reader zetten zonder dat hij
zwaarder wordt ;-) Laat je informeren door de medewerkers van de bibliotheek.
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Zet uw hersenen aan het werk. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat een actief brein de kans
op dementie verkleint. Dus laat uw hersenen
vooral nieuwe dingen leren en moeilijke taken
uitvoeren. Bijvoorbeeld door te gaan bridgen.
In Brasserie Tapijn treffen Ria Verstappen en
Wim Hoevenagel van de Adviescommissie
Seniorenbeleid Maastricht (ASM) de voorzitter
van de Nederlandse BridgeBond: Koos Vrieze.

Hier komt nog een foto (wordt di 22/10 gemaakt)

Van Groningen via Delft en Amsterdam
naar Maastricht
Koos is 72 jaar geleden geboren in een boerderij in een
gehucht van het Groningse Westerwolde. Thuis gold
het motto ‘niet zeuren maar doen’. Dat laatste heeft hij
gedaan. Al was dat niet met zijn handen, dan toch wel
met zijn hoofd. Na zijn afstuderen als wiskundige in
Delft en na afronding van de studie Geneeskunde aan
de Universiteit van Amsterdam werd hij in 1987 benoemd tot Hoogleraar in de Wiskunde aan de Universiteit Maastricht.
De liefde voor bridge
Koos wilde zijn jarenlange liefde voor de bridgesport
graag voortzetten in Maastricht. Hij werd daarom lid
van de bridgeclub Vrijthof-Maasvogels. Destijds speelden ze in Fort Sint Pieter en inmiddels hebben ze een
oergezellig honk gevonden in de ‘Hoeskamer vaan Nazareth’. Toen Koos na zijn pensionering uitkwam voor
het Nederlandse Seniorenteam werd hij door de Nederlandse BridgeBond benaderd om bestuurslid te worden.
Inmiddels is hij al vijf jaar voorzitter van de bond.
Voor senioren
Wist u dat de BridgeBond na voetbal en hockey de
grootste sportbond is van Nederland? Volgens het
NIPO telt Nederland ongeveer 300.000 bridgers, van
wie zo’n 100.000 zijn aangesloten bij de BridgeBond.

In Maastricht spelen circa 2.000 mensen bridge. Maar
liefst 95% van al die bridgers is 65+ ! Daarom is de promotie van het seniorenbridge één van de speerpunten
van van de BridgeBond. Bridge is niet alleen een leuk
spel, maar door een paar keer per week - ook vooraf en
achteraf - contact te hebben met anderen ontstaat een
sociaal netwerk en een sociaal vangnet.
Om bridge toegankelijker te maken voor met name senioren, heeft Koos voor de 65-plussers de boekjes Start
met Bridge deel 1 en 2 geschreven. Stap voor stap wordt
de lezer geleidelijk bekend gemaakt met het bridgespel.
Eén tegen eenzaamheid
Hierbij blijft het echter niet. Met het actieprogramma
“Eén tegen eenzaamheid” wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken.
De BridgeBond vind het in dat kader belangrijk dat in
de buurten bridgeprojecten worden gepromoot. Het
is een goede manier om senioren zo veel mogelijk uit
hun isolement te halen. In Maastricht wordt daarbij
samenwerking gezocht met de ASM als aanjager en de
Gemeente Maastricht als uitvoerder.
Ria, Wim en Koos voerden hun gesprek in Brasserie
Tapijn. Misschien wel de ideale plek waar jongeren en
senioren en al wie daar tussen zit elkaar kan ontmoeten
voor een potje bridge. Wordt vervolgd!

19

WIJ SENIOREN DOET MEER

‘Dansen in het park’:

voor een dansje of een praatje
In Nazareth, Heugemerveld, Malberg of Amby: elk weekend bezoeken
tientallen senioren daar de buurthuizen voor het evenement ‘Dansen in
het park’. Niet iedereen gooit overigens de beentjes van de vloer. “Je hoeft
niet te dansen. Een praatje maken of alleen kijken mag ook.”
De zondagmiddagen van weleer

Familiefeestje

De meeste oudere inwoners van Maastricht kunnen
het zich nog levendig herinneren: de zondagmiddagen
in het Stadspark, waar iedereen een dansje kon wagen
op de klanken van een live orkest. Jaren geleden blies
initiatiefnemer William Bartels de formule nieuw leven
in. Hij verplaatste de dansmiddagen naar de buurthuizen in de wijken. Met de bedoeling om senioren een
leuke middag te bezorgen en hen onder de mensen te
brengen.

Ook in 2018 en 2019 organiseerde Wij Senioren in de
zomermaanden twee keer ‘Dansen in het stadspark’. En
de volgende editie staat alweer gepland. In juni 2020.
Gratis en voor iedereen toegankelijk. “Ons evenement
moet een familiefeestje zijn”, vindt Math. “In plaats van
dat de volwassen kinderen op zondag bij hun ouders
thuis op de bank zitten, hopen wij dat ze samen komen
genieten onder de bomen in het park. En dat de senioren zien dat het leuk en zinvol is om erop uit te gaan. Ze
hoeven niet eens te dansen. Voor sommige mensen is
het genoeg om een praatje te maken of alleen te kijken
naar de koppels op de dansvloer.”

Een enorm succes
Inmiddels is het initiatief omarmd door de Stichting
Wij Senioren. “Wij willen ouderen stimuleren om te
blijven bewegen en tegelijkertijd het ‘ongewenst alleen
zijn’ tegengaan”, vertelt voorzitter Math Courbois. “Die
term gebruik ik liever dan ‘eenzaamheid’, want dat
klinkt meteen zo negatief. Ons idee was om het dansen
in de buurthuizen te promoten door weer een ouderwetse dansmiddag in het stadspark te organiseren. Tot
onze verbazing kwamen er de eerste keer, in augustus
2017, al ongeveer 300 mensen op af. Een enorm succes,
zeker ook omdat we het evenement in 2,5 maand uit de
grond hadden gestampt.”
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Kerstmis
Het succes van ‘Dansen in het stadspark’ is de beste
reclame voor de dansmiddagen in de buurthuizen, heeft
Math gemerkt. “Wie mee wil doen, kan elke week wel
ergens terecht. Op dit moment zitten we in Amby, Daalhof, Geusselt, Heer, Heugemerveld, Malberg, Nazareth,
Wittevrouwenveld en Wolder. Elk jaar komen er nog
nieuwe plekken bij. We proberen nu bijvoorbeeld om in
Céramique iets op te zetten. En ook hier geldt, dat het
dansen vooral een aanleiding is om op een laagdrempelige manier andere buurtbewoners te ontmoeten.”

Intussen heeft de stichting Wij Senioren haar activiteiten verder uitgebreid. Zo ondersteunt ze het evenement ‘Zaolige Keersemes Same’, dat
een groepje burgers op Eerste Kerstdag organiseert. “Het afgelopen jaar
kwamen zo’n 100 senioren bij elkaar.
Bezoekers krijgen een hapje en een
drankje, doen spelletjes of kunnen
een film bekijken met oude beelden
van Maastricht. Juist omdat het op
kerstdag is, komen er zoveel mensen.
Zij zoeken liever de gezelligheid op
dan alleen thuis te zitten. Wie er dit
jaar bij wil zijn, kan zich aanmelden
door te bellen naar 06-15920310
(s.v.p. voicemail inspreken) of via
Kerstmis2019@Kompenei.nl.”

DOET U MEE?

Om er voor te zorgen dat de opgedane kennis en ervaring niet verloren
gaan, is Wij Senioren nog op zoek
naar mensen die een bijdrage willen
leveren. Door bijvoorbeeld zitting te
nemen in het bestuur. Math: “Alleen
zo kunnen we onze activiteiten ook
voor een volgende generatie blijven
voortzetten.”

De data en locaties van de
dansmiddagen staan op:
www.danseninhetpark.nl.

Nieuws van de
Adviescommissie
Seniorenbeleid
Maastricht
Ongeveer een derde van de inwoners van
Maastricht is 55 jaar of ouder. En dit wordt
alleen maar meer. Als Adviescommissie
Seniorenbeleid Maastricht (ASM) adviseren wij het college van burgemeester en
wethouders gevraagd én ongevraagd over
beleid met betrekking tot deze steeds groter wordende groep ouderen.
Adviezen
Wat hebben we allemaal gedaan:
• ons hard gemaakt voor een pilot Langer Thuis in
Maastricht in Heer, waarbij senioren zo lang mogelijk de regie blijven voeren over hun eigen leefsituatie;
• een symposium georganiseerd voor o.a. gemeenteraadsleden en verantwoordelijke wethouders over
interessante, alternatieve woonvormen, waar bijvoorbeeld verschillende generaties bij elkaar wonen
en een duurzame woongroep vormen;
• het college van B en W geadviseerd over hoe senioren beter te bereiken en te betrekken bij culturele
evenementen in Maastricht;
• onderzocht hoe de gemeente de mobiliteit en veiligheid van en voor senioren in het verkeer kan verbeteren.
Vergaderingen
Wij vergaderen maandelijks, afwisselend in het
stadhuis en de buurten. Via de buurtvergaderingen
horen we rechtstreeks van senioren hoe zij hun buurt
beleven, welke bijdrage zij leveren of willen leveren en
wat hun ervaringen zijn met zorg- en welzijnsinstanties en de gemeente.
Kijk voor tijden en locaties van onze vergaderingen op
onze website www.adviesseniorenmaastricht.nl.
Hier staan ook alle uitgebrachte adviezen en
jaarverslagen.
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935 kilometer hardlopen
om onze bevrijding
te blijven herdenken
Estafettelopers en begeleiders van Atletiek
Maastricht brachten in september voor de zestiende keer in hun clubgeschiedenis het bevrijdingsvuur hardlopend van het Normandische
Caen naar Maastricht. In 7 dagen en 1 nachtloop legden ze een afstand af van meer dan 935
kilometer. Ze volgden zoveel mogelijk dezelfde
route als de bevrijders van de Old Hickorydivisie in 1944. Jacques Peters (71), hardloper
bij Atletiek Maastricht en voorzitter van de
werkgroep, vertelt over deze indrukwekkende
estafetteloop.
In 1945 brengen atleten van de Maastrichtse Atletiekclub AV’34 het bevrijdingsvuur in een estafette vanuit
Maastricht naar Den Haag. De 1e nationale estafette is
geboren. In de jaren ’50 wordt de loop ieder jaar georganiseerd van Normandië naar Maastricht, vanaf 1960 om
de vijf jaar. “In 1994, 50 jaar na de bevrijding, gingen
we er vanuit dat het de laatste keer zou zijn”, vertelt
Jacques. “Maar in de jaren daarna beseften we dat we
de bevrijding moesten blijven herdenken en doorgeven
aan nieuwe generaties, want vrijheid is niet vanzelfsprekend.”

oud-strijders. Vanuit Maastricht was een voormalige
estafettedeelnemer van AV’34 aanwezig die meer dan 10
lopen in de beginjaren volbracht. Hij vierde in Omaha
Beach zijn 95e verjaardag. Een indrukwekkend moment. Vervolgens zijn we door talloze plaatsen gerend.
Soms met politie-escorte. Onderweg kom je wel in
ieder dorp of stad een of meerdere oorlogsmonumenten tegen. Bij enkele waren we aanwezig bij een officiële
kranslegging.”

Herinneringsbijeenkomsten
Jacques: “In Brussel werden we plechtig ontvangen bij
het Europees parlement. Daar namen we de Europese
vlag in ontvangst. Aansluitend zijn we met de hele
groep door Brussel gerend onder begeleiding van een
grote politie-escorte. Bij Mesch staken we de Nederlandse grens over. Daar hebben we met het meegebrachte vuur de vlam ontstoken. Vervolgens zijn we
met de fakkel doorgerend naar herinneringsbijeenkomsten in Noorbeek, de Amerikaanse militaire begraafplaats in Margraten en het Belgisch monument bij
Huize Sint Jozef. Als afsluiting staken we het vuur aan
tijdens het openluchtspel Liberation op het Koningsplein. Zaterdag overhandigden we de Europese vlag aan
de gemeente. Ik heb van elke dag genoten. En hopelijk
met mij heel veel mensen.”

Niet de laatste
“Bij 70 jaar bevrijding zijn we met een bus naar Caen
afgereisd en werden we geweldig ontvangen door de
burgemeester. We spraken daar toen af dat we met 75
jaar liberation nog 1 keer de estafetteloop samen zouden organiseren”, vervolgt Jacques. “Drie jaar geleden
begonnen we met de organisatie. Je rent met een groep
en een fakkel door dorpen en steden. We moesten in
maar liefst 160 gemeenten een vergunning aanvragen.
Van sommige kregen we die pas een week voor vertrek.
Ook dit jaar werden we in Caen met veel eerbetoon
ontvangen. Dat was heel bijzonder. De oorlog en bevrijding leeft enorm in Frankrijk. Er waren ook nog enkele
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Jacques Peters schrijft een
boek over de historie van de
estafetteloop met veel anekdotes
en foto’s. Dit boek is vanaf begin
2020 te bestellen via:
www.atletiekmaastricht.nl

Dit is een pagina uit het speciale bevrijdingsnummer
“Wolder 14 september 1944”. Deze uitgave is ontstaan in samenwerking
tussen Stichting Aangenaam en Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder. Het
hele bevrijdingsnummer inzien? Kijk op www.aangenaamwwoldercampagne.nl.
Meer weten over Arthur Sugas? Kijk op: heemkundewolder.nl/arthur-sugas/

Wat waarschijnlijk niemand in Wolder op 14 september 1944 wist, was de naam van de in 1943
in Wolder neergestorte Amerikaanse piloot. Toch
maakte dat neergestorte vliegtuig veel indruk, zoals
ooggetuigen vertelden.
Een jaar voor onze bevrijding, op een dinsdagnamiddag in augustus, hoort men in Wolder een vliegtuig dat een raar geluid maakt. Het is een Thunderbolt P-47, een Amerikaanse jager. De Amerikanen
voeren vluchten uit boven Duitsland. Het doel van
deze operatie is het Duitse opperbevel ervan te
overtuigen dat een invasie van de geallieerden
nabij is en dat hun troepen in het Pas de Calais
aan land zullen gaan. De jagers vliegen mee om de
B-17 bommenwerpers (‘vliegende forten’) te beschermen. Op deze 17e augustus is het squadron
op de terugweg naar de basis in Engeland. Een van
de piloten is de 23 jaar oude Arthur Sugas.
Fatale dag
Boven Rullen, in de buurt van Aubel, wordt zijn toestel geraakt door Oberleutnant Johannes Naumann,
Hauptmann van een Duits jachteskader. Het aangeschoten vliegtuig komt cirkelend naar beneden,
scheert rakelings langs de Wolderse kerktoren en
stort neer in een akker tussen de Vroenhovenweg
en het terrein van Leonidas. Het scheelt maar een
haar of het toestel is in het hart van Wolder neergekomen. Heeft de piloot de kerk en Wolder nog willen
ontzien?
Van Arthur zijn niet veel resten meer te vinden. Bij
het vliegtuigwrak treft men slechts enkele lichaamsdelen. Deze worden verzameld en begraven op het
kerkhof aan de Tongerseweg. Voorlopig althans.
Arthur is in 1945 herbegraven op de Amerikaanse
erebegraafplaats in Margraten en uiteindelijk in
1949 definitief ter aarde besteld in Kalamazoo (Michigan) waar hij vandaan kwam.

Idealist?
Arthur Sugas was Griek van geboorte: Athanasios
Sougas. Toen hij 11 jaar oud was, emigreerde zijn
familie naar de Verenigde Staten. Hij paste zijn
naam aan: Arthur Sugas. En hij voegde zich snel
naar de Amerikaanse mentaliteit. Arthur ging geld
verdienen als schoenenpoetser en krantenbezorger.
Op de middelbare school, het Western Michigan
College of Education, tenniste hij in het team van
zijn school. Hij deed ook aan basketball en baseball.
Arthur was zeer muzikaal. Hij speelde viool. Van zijn
vader leerde hij mandoline spelen. En opvallend: hij
hield van modelvliegtuigjes. Nog tijdens de middelbare school volgde
hij een training om
piloot te worden. Door
zijn Griekse afkomst
voelde hij zich sterk
betrokken bij de oorlog
in Europa. Hij maakte
de middelbare school
niet af, maar gaf zich
op voor de luchtmacht.
Na een korte opleiding
werd hij naar Engeland
gestuurd. Vandaar
ondernam hij onderscheppingsvluchten en escorteerde hij bij andere missies. Zo ook op die dinsdag
in augustus 1943.
Voor Arthur geen bevrijding. Wel heeft hij meegewerkt aan onze bevrijding. Op 16 september 2005
is voor hem een herdenkingsplaquette onthuld. Dit
gebeurde onder grote belangstelling van inwoners
en prominente gasten, onder wie de Amerikaanse
vice-consul. Beide Wolderse harmonieën speelden.
Uit respect, maar het was ook feestelijk, omdat
Arthur Sugas eindelijk een mooie herdenkingsplaats
in Wolder had gekregen.

In 2004 kreeg de Stichting Heemkunde het verzoek
om mee te werken aan een herinneringplaquette
voor de in Wolder omgekomen Amerikaan. Daarbij
hoorde ook het achterhalen van zijn geschiedenis.
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VIA Limburg niet meer
huis-aan-huis
De weekkrant VIA Limburg wordt vanaf 1 januari 2020 niet meer huis-aan-huis
bezorgd. Daardoor valt ook de wekelijkse pagina met gemeenteberichten niet meer
op uw deurmat.
Wist u dat u alle wettelijke publicaties
van de hele stad op de gemeentelijke
website kunt bekijken? U kunt u zich daar
ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief
voor inwoners. Zo blijft u op de hoogte
van belangrijke informatie. Bijvoorbeeld
over gewijzigde ophaaldagen van afval,

wegafsluitingen, nieuwe subsidies,
vergunningsaanvragen en bekendmakingen.
Wilt u alleen een mail ontvangen voor
vergunningen en meldingen bij u in de
buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice
vergunningen en meldingen openbare
ruimte.

Altijd het
laatste nieuws?
Meld u aan voor onze
nieuwsbrief via:

www.gemeentemaastricht.nl/nieuwsbrief

Of volg ons op Facebook:
www.facebook.com/gemeentemaastricht
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