
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor ouders, verwanten 

en medewerkers 

Juli 2019 

Mededelingen vanuit de 
Directie 

Opening MFC 
Helaas moeten wij de opening van de 
nieuwbouw verplaatsen naar het voorjaar en 
gaat deze niet door op 26 september.  
Aanleiding hiertoe zijn de niet afgeronde 
bouwwerkzaamheden op het terrein van 
Maasveld. 
De opening wordt in april/mei 2020 gepland. 
Zodra de datum bekend is, informeren we jullie 
hierover. 
 
Wat betekent dit voor de geplande activiteiten? 
Op woensdagavond 25 september vindt het 
woensdagavondcafé plaats, waar tevens een 
playbackshow wordt gehouden door artiesten 
van eigen bodem. Donderdagmiddag 26 
september vindt van 14-17 uur de Mestreechter 
middag in de grote zaal plaats. 
Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september 
vindt de kermis plaats.  
 
De bekendmaking van de naam van het MFC 
vindt tegelijkertijd met de opening in het 
voorjaar plaats. 
 
 
 
 

 
Activiteiten 3e kwartaal 2019 
 

 
JULI 2019 

  

   
Woensdag 3 juli 14.00 uur 

– 16.00 
uur 
(Boerderij) 

Nagelstudio voor 
de dieren 
i.s.m. de 
Maastrichtse 
Dierenorganisatie 

Zondag 28 juli 14.00 uur 
– 16.00 
uur 

Zomer-café in de 
zaal 

   
 
AUGUSTUS 2019 

  

   
Zondag 25 
augustus 

14.00 uur 
– 16.00 
uur 

Muziekmiddag in 
de zaal 
m.m.v. Con 
Geraerds 

   
 
SEPTEMBER 
2019 

  

   
Dinsdag 3 
september 

14.00 uur 
– 15.00 
uur 
(Beweging) 

Start 
wandelvierdaagse 
 

Woensdag 4 
september 

14.00 uur 
– 15.00 
uur 

Wandelvierdaagse 

Donderdag 5 
september 

14.00 uur 
– 15.00 
uur 

Wandelvierdaagse 



Vrijdag 6 
september 

14.00 uur 
– 15.30 
uur 

Afsluiting 
wandelvierdaagse 

   
Woensdag 18 
september 

13.30 uur 
– 15.00 
uur 

Algemene 
Bewoners 
Vergadering in de 
zaal 

   
Woensdag 25 
september 

18.00 uur 
– 20.30 
uur 

Café met 
artiest(en) 

Donderdag 26 
september 

11.00 uur 
– 17.00 
uur 

Mestreechter 
middag 

Vrijdag 27 
september 

14.00 uur 
– 17.00 
uur 

Kermis  

Zaterdag 28 
september 

14.00 uur 
– 17.00 
uur 

Kermis 

Zondag 29 
september 

14.00 uur 
– 17.00 
uur 

Kermis  

   
 

 
 Op de boerderij van Maasveld is iedere 

zaterdagmiddag en zondagmiddag de soos                              
geopend van 14.00 uur – 17.00 uur. 

 In de zaal van het MFC is elke woensdag een 
avondcafé met DJ van   
18.00 uur – 20.30 uur  

 Voor meer info mail naar: 
recreatie@koraal.nl    Tel: 06 - 12053158 

Mededelingen vanuit de 
Bewonersraad  

Uitnodiging Algemene Bewoners Vergadering 

 

De kerst-markt van 2018 was heel gezellig. 

Bewoners willen in 2019 weer een kerst-markt 

organiseren. 

 

Op woensdag 18 september is er een Algemene 

Bewoners Vergadering. 

We praten dan over wat bewoners op de 

kerstmarkt van 2019 willen.  

Bewoners vragen hun familie om ook mee te 

praten. 

Jullie zijn allemaal uitgenodigd.  

 

Iedereen is van harte welkom op de Algemene 

Bewoners Vergadering op:  

woensdag 18 september  

van half 2 tot 3 uur  

in de Grote Zaal van Maasveld. 

 

We hopen dat veel mensen komen meepraten. 

Groetjes van de bewoners van Maasveld. 

 

 

 

 

 

Mededelingen vanuit de 
Ouder- en FamilieVereniging 
Maasveld 

Wilt u zaterdagmiddag 5 oktober vastleggen in uw 
agenda? Wij zijn in goede samenwerking met 
Maasveld, een themadag aan het voorbereiden. O.a. 
volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: 

- Overlijden van de ouders /  wettelijke 
vertegenwoordigers 

- Aanvullingen op de wettelijke regeling 
opnemen in een testament 

- Minderjarige kinderen 
- Geld in een stichting onderbrengen 
- Kan een verstandelijk gehandicapte / 

cliënt van Koraal Groep een testament 
opmaken? 

mailto:recreatie@koraal.nl


- Kan een verstandelijk gehandicapte / 
cliënt van Koraal tijdens zijn leven een 
gift doen? 

-  
Verder zullen de begrippen: Bewindvoerder / 
Mentorschap toegelicht worden. 
Uiteraard zult u hiervoor tijdig een uitnodiging 
ontvangen. 
 
Mogelijk is het u opgevallen, dat de prachtige 
schilderijen, die het oude ontmoetingscentrum 
sierden, geen plaats hebben gekregen in het nieuwe 
Multi Functionele Centrum. 
Deze schilderijen zijn nu te koop. Voor een bedrag 
van 15 euro speelt de schilder club quitte. Als u hen 
iets gunt, mag er ook meer worden geboden. 
Het wordt geen verkoop per opbod. Elk bod vanaf 15 
euro wordt geaccepteerd. 
De schilderijen worden (of zijn al) geplaatst op onze 
website: www.ofvmaasveld.nl 
Via het contactformulier van de website kunt u zich 
melden. U hoort dan van ons, hoe de verkoop verder 
zal verlopen. De schilderijen zijn werkelijk de moeite 
waard. 
 
Inmiddels heeft het jaarlijkse boerderijfeest 
plaatsgevonden. Wij, als bestuur hebben hieraan 
graag meegewerkt, o.a. met de voorbereiding, maar 
ook door het verzorgen van de BBQ. Wij vinden het 
altijd fijn om dit te mogen doen.  
Voor een verslag met foto’s verwijs ik naar onze 
website. 
Helaas was een van onze bestuursleden dit jaar door 
persoonlijke omstandigheden niet in staat om met 
ons mee te doen. Wij wensen hem een spoedig 
herstel toe. 
 
Tot slot wens ik eenieder een hele fijne vakantie toe, 
al dan niet in den vreemde. Als u op reis gaat wens ik 
u tevens een veilige thuiskomst toe. 
 
André Wennekes, voorzitter OFVM 
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