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Nieuwe naam
Sareptaplein
Maastricht
Het Sareptaplein in de
Maastrichtse wijk Limmel
heet voortaan Pastoor Mulkenshof. Dit werd onthuld
tijdens de viering van de officiële start bouw van de eerste fase van de woningen op
het Sareptaplein. De naam
verwijst naar pastoor Mulkens die veel voor Limmel
heeft betekend. De naam
werd onthuld door wethouder Albert Nuss (gemeente
Maastricht), Dave Horsten
(Nouville Ontwikkeling) en
Marc Schmidt (Servatius).

Hoeg Brögk
weer open
Maastricht
De Hoeg Brögk voor voetgangers en fietsers is vrijdag
29 oktober weer open gegaan.
Op het schilderwerk na is de
reconstructie van de verbinding tussen Plein 1992 en
de binnenstad voltooid. Het
schilderwerk kon vanwege
het weer de afgelopen weken
niet uitgevoerd worden. Dat
gaat in het voorjaar van 2011
gebeuren.

Paardentaal vertalen
Virginie Kosumi (30) uit
Mechelen en Lea Schellekens
(53) uit Epen zijn de eigenaren van bedrijf Zuidenwind
Coaching & Training. Een
bijzondere manier van werken
is hun aanbod Paard-en-Coaching.

u Mirthe Smeets
U Epen
Virginie en Lea helpen graag
mensen én zijn allebei paardengek. “Onze band met paarden
is levenslang. Een leven zonder
paarden is voor ons ondenkbaar”, vertellen ze. “Paarden
zijn sensitieve dieren. Ze communiceren met lichaamstaal.
Dat is een taal waarin je niet
kunt liegen,” vertelt Virginie.
Lea vult aan: “Hoe je je van
binnen voelt, vertaalt zich altijd
in je lijf. Je kunt bijvoorbeeld erg
gespannen zijn zonder het zelf te
merken. Maar waarschijnlijk heb
je je schouder opgetrokken. Het
paard is gewend deze signalen
te ‘lezen’ en daarop te reageren.
Een ros heeft daarom geen last
van maskers, maar reageert zeer

Drugdealers
aangehouden
Venlo

De politie heeft afgelopen tijdens een actie met de recherche en medewerkers van het
Hektor Straatteam vier mannen aangehouden in de leeftijd
van 28, 29, 38 en 53 jaar. In
totaal vonden er vier doorzoe-

Italiaanse les in Maastricht
Wilt u ITALIAANS leren of uw Italiaans verbeteren
als hobby, voor uw familie, voor uw zaak of voor uw
volgende vakantie?
Enthousiaste italiaanse docente geeft overdag les in
Maastricht, zowel aan beginners als gevorderden.
Met begrijpelijk studiemateriaal en persoonlijke
begeleiding help ik u graag op weg.
Voor vragen of meer informatie neem gerust contact op.

A presto!
Gsm: 06-49046156

Zuid-Limburg
Met medewerking van lokale
bewoners voert de stichting
Instandhouding Kleine
Landschapselementen in
Limburg de komende weken een hele reeks groene
opknapbeurten uit aan de
omgeving van dertien kruisen, een Lourdesgrot en twee
kapellen. Na herstel van het
historisch groen en de toegankelijkheid van de plekken
neemt de belevingswaarde
van deze devotieplekken toe.
IKL werkt dan onder andere
in Valkenburg, Gulpen, Wittem, Vaals en Simpelveld.

Nieuw college

Virginie Kosumi en Lea Schellekens van Zuidenwind Coaching & Training
direct.” De mensen die hier komen kunnen zich daardoor niet
anders voordoen dan ze zijn. Ze
ontdekken veel over zichzelf. En
wij vertalen die paardentaal,”
zegt Virginie. Lea: “We kijken

POLITIEberichten (vervolg)
de wapens worden verhoord.

Opknapbeurt
kapel en kruis

kingen plaats in panden op
de Baarlosestraat in Blerick
en op de Bisschop Hoensbroekstraat. In de panden
werd harddrugs in beslag
genomen. Het ging om
bijna 240 gram cocaïne.

GRIEKS RESTAURANT
MYKONOS GRILL
MAASTRICHTERSTEENWEG 244 VROENHOVEN

TEL. 0032-12-45.33.76
GEOPEND VAN 17.30 - 22.00 U
S ZONDAGS VAN 12.30 - 14.30U EN 17.00 - 22.00
DINSDAG EN WOENSDAG GESLOTEN
AFHALEN OOK MOGELIJK

U

Bemiddeling voor alleenstaanden vanaf 40 jaar!

BENT U OOK ALLEEN?
Mensen zijn niet gemaakt om alleen te zijn,samen kan het leven zoveel leuker zijn!
Samen leuke dingen ondernemen zoals uit eten,een terrasje pakken of naar het theater
gaan,maar ook die arm om je heen,iemand die er voor je is als het wat minder gaat.
Wilt u ook niet langer alleen zijn? Neem dan contact op met Jacqueline Kemp van
40PlusRelatie Limburg en laat u informeren tijdens een vrijblijvende afspraak.
Kenmerken van 40PlusRelatie:
• Persoonlijke bemiddeling (dus niet via internet)
• Kandidaten in Limburg evenals een groot landelijk bestand;
• Vaste tarieven en gegarandeerde voorstellen;
• Betrouwbaar,aangesloten bij de BER;
• Vrijblijvend huisbezoek mogelijk
Telefoonnummer: 045 – 511 29 82.
Email:jkemp@40PlusRelatie.nl of bekijk de website:www.40PlusRelatie.nl

zelf steeds weer met verwondering naar hoe paarden ons helpen om fricties en spanningen
aan het licht te brengen. Bij een
teamtraining zie je in het team
wie het initiatief neemt, wie af-

haakt en wie afwacht. Samen
met de paarden werken we dan
aan eventuele knelpunten. Bij
individuen komen al snel zaken
uit de privésfeer aan bod. Heel
leerzaam.”

Maastricht
De wethouders van Maastricht zijn bekend. Vanuit de
coalitie D66, GroenLinks,
PvdA, Seniorenpartij Maastricht en VVD zijn Jacques
Costongs (PvdA), Albert
Nuss (PvdA), Gerdo van
Grootheest (GroenLinks),
Mieke Damsma (D66), André Willems (Seniorenpartij
Maastricht) en John Aarts
(VVD) voorgedragen.

