
Interview met Hofmeester Jos
Zou je je kunnen voorstellen?
Mijn naam is Jos en ik woon samen met mijn gezin op loopafstand van het Hof 
van Assisi. Voordat ik begon als Hofmeester (huismeester) heb ik gewerkt in de 
standbouw gewerkt, waardoor ik door heel Europa reisde. Na de standbouw ben 
ik gaan werken in een kleine meubelzaak in Maastricht. En zoals elke bewoner 
van Maastricht zitten wij graag op het terras onder het genot van een drankje.

Zou je een beschrijving willen geven van je huidige werkzaamheden binnen Hof 
van Assisi? 
Als Hofmeester heb je een bredere taak. Het belangrijkste is dat de bewoners 
hier met plezier wonen en het Hof van Assisi goed onderhouden wordt. Je bent 
ook het aanspreekpunt voor de bewoners als het over allerlei vragen gaat, 
bijvoorbeeld de deeltijdauto’s die het Hof van Assisi aanbied. Bij aanvang van 
mijn dienst loop ik een ronde door het gebouw om te controleren dat alles in 
orde is. Kleine reparaties voer ik zelf uit, zodat de bewoners er geen last van 
hebben. Mocht de reparatie te groot zijn, meld ik dit aan MVGM en zij zorgen 
ervoor dat het juiste bedrijf snel langs komt om het te herstellen.

Je werkt inmiddels al een aantal maanden als Hofmeester. Wat maakt Hof van 
Assisi voor jou uniek? En waarom zouden mensen hier volgens jou moeten 
wonen?
Het unieke van het Hof van Assisi is dat iedereen van jong en oud er komt 
wonen. Er zijn 4 verschillende type appartementen, met één of twee 
slaapkamers. Verder is elk appartement rolstoelvriendelijk. De locatie en het 
uitzicht maakt voor mij het Hof van Assisi echt pas uniek! Je bent binnen 10 
minuten met de fiets in hartje Maastricht of je gaat wandelen in de prachtige 
omgeving zoals Sint Pietersberg of lunchen bij Chateau Neercanne en als je iets 
verder wandelt, kan je op het terras in het Belgische Kanne een kop koffie 
drinken. En als je niet weet waar je naar toe kan wandelen, kunnen de bewoners 
jouw helpen, want een aantal zijn als kind in het mooie Wolder opgegroeid!

Wat vind je van de concepten buren+, mobiliteit+, duurzaamheid+ en zorg+?
Als Hofmeester zie je deze vier pijlers steeds beter bij elkaar samen komen. 
Neem, als voorbeeld de buren+, daar zie je dat bewoners bij elkaar gaan eten of 
een bewoner de gordijnen vermaakt voor de bovenburen of ze helpen elkaar 
met boodschappen doen. Voor de elektrische deelauto’s kan iedereen er gebruik 
van maken en dat is vooral handig als je niet zo vaak de auto meer nodig hebt. 
Voor duurzaamheid+ is het Hof van Assisi heel energiezuinig en dat scheelt 
zeker in de kosten voor de bewoners. Pallium Portam biedt de extra zorg aan de 
bewoners als zij dit nodig hebben, en als de bewoners niet zelf willen koken dan 
bezorgt Pallium Portam maaltijden bij de bewoners.

Interesse om ook te wonen in Hof van Assisi?
verhuur.nieuwbouw@mvgm.nl www.wilre.nl 
088 – 432 47 80 (optie 1)


