
22 Miljoen 
bezuinigen
Maastricht
Het college van B&W van 
Maastricht geeft aan dat de 
stad het de komende jaren 
waarschijnlijk met ruim 22 
miljoen euro minder moet 
doen. Dit omdat het Rijk 
een belangrijk deel van zijn 
bezuinigingen doorrekent. 
B&W werken nu aan nieu-
we bezuinigingsvoorstellen, 
maar defi nitieve keuzes zul-
len pas vallen bij begroting 
2012.

Rijvaardigheid 
opfrissen
Vaals
Automobilisten van 55 + uit 
Vaals en omstreken kunnen 
hun rijvaardigheid opfrissen 
bij Veilig Verkeer Nederland. 
De fl itscursus bestaat uit 1 
uur theorieles, 1 uur prak-
tijkles en 1 uur workshop 
met een gehoortest, een 
oogmeting en een fysieke 
activiteit. De cursus start op 
woensdag 15 juni in Hotel 
Piet Haan te Lemiers. Opge-
ven door een bon in te sturen 
naar VVN, Bilserbaan 19d, 
6217 JD Maastricht. 

Luisteren naar je roeping 
blijft een tijdloos iets
Zondag vierde de Katho-
lieke Kerk Roepingenzon-
dag. Wereldwijd wordt dan 
speciaal gebeden voor 
roepingen tot het priester-
schap, diakonaat, religieuze 
en godgewijde leven. Dit jaar 
vergezeld van een eigentijdse 
reclamecampagne met een 
smartphone. Op het scherm 
de tekst: ‘God belt... en nu?’  

Ronald Piters
Limburg

Tja, wat doe je dan? Wegdruk-
ken, laten bellen of toch maar 
opnemen? Het gebeurt immers 
niet elke dag dat je door god 
geroepen wordt. En dan nog? 
Wat betekent het? De kerk staat 
tegenwoordig niet altijd in een 
even positief daglicht. Het is een 
gegeven dat de tijd dat Limburg 
helemaal katholiek georiënteerd 
was en iedereen vanzelfspre-
kend naar de kerk ging, achter 
ons ligt. Het draagvlak voor de 
kerk is tegenwoordig bijna ni-
hil en minder priesters moeten 
meer parochies bedienen. Je 
geroepen voelen om priester te 
worden ligt dan niet direct voor 
de hand. Zo niet voor Maas-
trichtenaar Eugène Dassen. Hij 
heeft recent de priesteropleiding 
afgerond en wordt komende 
maand tot priester gewijd. Een-
endertig jaar jong pas. Waar 
leeftijdgenoten denken aan een 
carrière in het bedrijfsleven of 
vaak nog moeite hebben om 
voor de kerk te trouwen, denkt 
en handelt Eugène puur vanuit 
het geloof en de kerk. In een 
eerder interview met Dagblad 

u
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De Limburger / Limburgs Dag-
blad zegt hij daarover: “Natuur-
lijk is het allemaal een stuk min-
der, maar de boodschap die je 
wilt uitdragen, het verhaal van 

Jezus Christus, dat houdt ge-
woon stand, dat blijft aanspre-
ken. En dan twijfel ik niet en 
ben ik absoluut niet bang voor 
de toekomst.” Maar hoe zit dat 
bij jongeren en leeftijdgenoten? 
Een roeping is toch iets anders 

dan een beroep doen op de kerk 
bij situaties als geboorte, huwe-
lijk, ziekte, en overlijden. Tij-
dens deze ‘scharniermomenten’ 
van het leven rekent men veelal 
op de kerk. Een vraaggesprek 
onder enkele jonge passanten 
in Maastricht leert: “Het zijn 
gebeurtenissen in je leven, 
waarvoor je makkelijk een be-
roep doet op de kerk. Je trouwt 
voor de kerk ook omdat je dat 
mooi en bijzonder vindt. Voor 
een roeping tot priester moet 
je toch écht geloven in god én 
je leven daarop inrichten. Dat 
verdient respect, maar is niets 
voor mij. Ik denk bij het woord 
roeping ook niet alleen aan de 
roeping tot priester. Het kan 

ook een ander beroep zijn waar 
je je toe geroepen voelt. Iets dat 
je doet met bevlogenheid, met 
passie en dat vaak minder voor 
de hand liggend lijkt. 

Eigentijdse campagne          ingezet

Als God belt, 
neem je dan de 
telefoon op? 

Jongeren vinden nog steeds troost binnen de muren van de kerk.  FOTO: NICO GROOTHAUSEN

Inbraken in 
Heuvelland
Heuvelland
In de nacht van zaterdag 
op zondag is geprobeerd 
in te breken in een super-
markt aan de Kuilenstraat 
in Meerssen en in een bank 
aan de Schildbergerweg in 
Slenaken. 
Met een personenauto werd 
de pui van de supermarkt in 
Meerssen geramd en wilden 
de vermoedelijke vier ver-
dachten mogelijk de geld-
automaat openbreken; dit is 
niet gelukt. 
Enige tijd later probeerden 
dezelfde daders in Slenaken 
hetzelfde bij bank. Hier zijn 
twee deuren opengebroken 
om bij de geldautomaat te 
komen maar ook daar lukte 
het niet. De mannen, die 
zich verplaatsten in een Ford 
Escort Stationwagon, reden 
weg in de richting van Mar-
graten. 

Klik & Win
Deze week geeft Dé Week-
krant Limburg kaarten weg voor 
‘Zorro- De Musical’, LSO speelt 
Mahler, Groove Garden, Park 
Kolderiek en nog veel meer! 

www.deweekkrantlimburg.nl

Twitter
Dé Weekkrant Limburg is ook te volgen via 
Twitter. Dagelijks zet de redactie de leukste 
berichten door, samen met de klik-en-win-ac-
ties. Volg Dé Weekkrant Limburg via Twitter en 
blijf op de hoogte van de lokale ontwikkelingen.

twitter.com/dwk_limburg

Lezersonderzoek bewijst het: Dé Weekkrant wordt goed gelezen - kijk op www.hahonderzoek.nl

Jaargang 2
Nummer 20
Oplage 492.7200

mei 2011
Dinsdag 17

dé Weekkrant Limburg
Maastricht-Heuvelland

op 300 verschillende horloges en sieraden, 
goud, diamant, zilver en staal.

Siebel Juweliers Maastricht, WC Entre-Deux, Spilstraat 6B15

KORTINGKORTING

bestel ticket via
www.groovegarden.nu

Wonen en Autoinfo
vindt u terug in

déWeekkrant Limburg
Autoinfo

Geheel volgens verwachting 
maakt de MultiAir techniek 
van Fiat ook zijn opwachting 
in de Lancia Delta.
Het merk vervangt met de 
140 pk versie van deze motor 
de 150 pk leverende T-jet in 
de Lancia Delta. Door zijn 
gunstige CO2-uitstoot van 132 
g/km valt de Delta MultiAir in 
de categorie voor 20 procent 
bijtelling als de auto zakelijk 

wordt ingezet. Een deel 
van deze gunstige waarde 
komt op het conto van 
het start/stop systeem dat 
Lancia standaard in deze 
versie monteert. De prijslijst 
start bij 25.995 euro voor 
de Argento uitvoering. 
Voor 30.495 euro kan de 
klant kiezen uit de Platino 
of de matzwarte Hardblack 
gedaante.

Zuinig en snel: Lancia 
Delta MultiAir Nog dit jaar keert SsangYong 

op Nederlandse bodem terug 
met de nieuwe Korando. De 
import van het merk, dat 
terug in het zadel is geholpen 
door de Koreaanse overheid 
en de Koreaanse banken, is 
in handen van het Belgische 
familiebedrijf Alcopa.
Het design van de Korando 
komt uit de Italiaanse studio 
van Giugiaro. De eerste uit-
voering die naar Europa komt 
is voorzien van een in Europa 
ontwikkelde 2.0 liter dieselmo-
tor (175 pk), enkele maanden 
later gevolgd door een versie 
met minder vermogen. Ook 
staat een 2.0 liter benzinemo-
tor op het programma. Ssan-
gyong verwacht voor het einde 
van dit jaar een overeenkomst 
met Mahindra & Mahindra te 
ondertekenen, waardoor het 
meerderheidsbelang in handen 
komt van die Indiase autopro-
ducent.

Nieuwe SsangYong Korando op komst

Dieselnieuws 
van Jeep
Het is behoorlijk lange 
tijd rustig geweest voor 
wat betreft nieuws van het 
typisch Amerikaanse Jeep. 
Als roerganger van het 
Chrysler concern had het 
historische merk natuurlijk 
volop nadeel van de we-
reldwijde crisis en die in de 

Aan de stekker

Volvo let op de kleintjes. 
Kwamen de DRIVe-modellen 
van de S40 en de V50 al erg 
gunstig uit op 104 gram CO2 

genoemde DRIVe Volvo’s 
voorzien zijn van een 1.6 
liter dieselmotor levert deze 
milieuwinst de Nederlandse 

Volvo S40/V50 DRIVe 
nu nog zuiniger

Hoe goed
scoort 
mijn auto?
www.deweekkrant.nl/auto

Betrouwbaarheid

Van degelijke 
familieauto tot 
luxe sportauto
www.deweekkrant.nl

Laatste autonieuws

In één oogopslag 
keuze voor de 
juiste auto
www.deweekkrant.nl/auto

Diesel of benzine

Altijd actueel: de weekkrant.nl

Alles over 
files en 
vrije wegen
www.deweekkrant.nl

Actueel verkeer

Wonen

Onderhandel bij het afsluiten 
van de hypotheek over een 
renteoptie. Want, tussen het 
moment van het ondertekenen 
van de hypotheekofferte en het 
passeren van de hypotheekakte 
kan de hoogte van de rente 
veranderen. Als de consument 
een offerte op basis van pas-
seerrente = offerterente tekent, 
dan is de offerterente ook de 

datum. De beste optie is 
passeerrente = dalrente. 
Dan is de rente die hij moet 
betalen gelijk aan de laagste 
rente in zich in de periode 
tussen offerte en passeren. 
Hij kan ook onderhande-
len over passeerrente = 
dagrente. Als de rente op de 
aktedatum lager mocht zijn, 
dan geldt deze lagere rente 

Dalrente is beste optie 
bij afsluiten hypotheek Vereniging Eigen Huis (VEH) 

vindt dat het kabinet volgend 
jaar veel meer moet doen 
om de doorstroming op de 
woningmarkt te helpen. VEH 
vindt het een gemiste kans dat 
geen extra geld wordt vrijge-
maakt voor de starterslenin-
gen, ondanks dat de Tweede 
Kamer daartoe met een motie 
heeft opgeroepen. Met een 
relatief bescheiden budget kan 
daarmee een groot effect in de 
doorstroming worden bereikt. 
VEH vindt ook dat een nieuw 
kabinet snel duidelijkheid moet 
geven over bijvoorbeeld het be-
houd van de hypotheekrenteaf-
trek. De structurele problemen 
op de woningmarkt stellen 
een nieuw kabinet voor een 
grote uitdaging. Eigen Huis 
wil graag een bijdrage leveren 
in de door haar voorgestelde 
Stichting van het Wonen, 
waarin belangrijke partijen 
betrokken moeten zijn. 

Eigen Huis vindt plannen te mager

Dé leuke baan
waarnaar je
op zoek bent
www.deweekkrant.nl/banen

Aan het werk

Word paparazzi
en win een
mooie prijs
www.deweekkrant.nl

BN’ers gespot

Altijd actueel: de weekkrant.nl

Afval 
scheiden 
in de keuken
www.deweekkrant.nl/webwinkel

Drie-in-een afvalbak

Actuele
verkeers-
informatie
www.deweekkrant.nl

Vermijd files

Tassen geroofd

Een 43-jarige vrouw is afge-
lopen weekend beroofd van 
haar tasje in de fietstunnel 
aan de Akerstraat in Maas-
tricht. De Maastrichtse werd 
ingehaald door een bromfiets 
waar twee personen zonder 
helm op zaten. De bijrijder 
stak zijn arm door het heng-
sel van de tas en trok deze 
mee. Een 26-jarige vrouw 
raakte haar tas kwijt op de 
Weth Van Caldenborghlaan

Kinderopvang krijgt de 
rekening gepresenteerd
Den Haag wil de komende 
twee jaar 800 miljoen euro 
bezuinigen op kinderopvang

Nibud denkt dat ouders per kind en per maand 100 euro extra kwijt zijn

blog

Remco blogt over 
zijn verblijf op 
school in Canada
www.deweekkrantlimburg.nl

klik & win 

Win een VIPkaart 
voor de World 
Cup snowboard
www.deweekkrantlimburg.nl

Klik en win

Word de beste
paparazzi van
Nederland
www.deweekkrant.nl
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Dievegges

Twee Maastrichtse vrouwen 
zitten vast op verdenking 
van winkeldiefstal in een 
supermarkt aan de Markt in 
Beek. 
De vrouwen werden alle vier 
achter de kassa aangesproken 
door de bedrijfsleider om-
dat hij hen ervan verdacht 
winkeldiefstal te hebben 
gepleegd. De vrouwen be-
gonnen een hoop stampij te 
maken en belden een aantal

Kijk verderop

voor gratis

pingen en internetten

met BlackBerry® PrePaid.

CV-KETELS
RADIATOREN 

SANITAIR EN DAKBEDEKKING

VASTE LAGE PRIJZEN!
�0900-23 56 897

(0900-belnuWS) €0,01 p.m.

49 vestigingen in Nederland
of bestel op warmteservice.nl

Voor uniek
woonaanbod
www.huislijn.nl

Tip!

A-Z Barbecue menu p.p.: 

GRATIS THUIS BEZORGD! •  BEZORGING DAGELIJKS •  ZELFS DE AFWASWW NEMEN WE MEE!

Vlees

• kipfilet
• filetkarbonade
• 2 stokjes kipsaté
• mexicaanse

barbecueworst
• hamburger

Salades

• komkommersalade
 in roomsaus
• witte koolsalade
• huzarensalade
• kartoffelsalade
• perzikschijfjes

• gemengde
rauwkost

• kruidenboter
Sauzen

• zigeunersaus
• cocktailsaus
• knoflooksaus

• satésaus
• stokbrood
Benodigdheden 

• porseleinen borden
• RVS bestek
• gasbarbecue &
 gasfles

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl

Lekker makkelijk, alles inclusief, min. 5 personen
€ 11,30
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