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Van de redactie

STIL.de stad

Vanaf half maart werd alles anders. De cafes gingen dicht, winkelen werd een uitdaging
en het leek even of het hele leven stopte. Wat sommige buurtbewoners wel deden was
wandelen. Veel mensen zagen de laatste twee weken van maart en de eerste weken van
april meer van de buurt dan ze in jaren gedaan hadden. Wat werden er veel ommetjes
gemaakt! We hebben voortuintjes bewonderd en bomen bekeken en inspiratie opgedaan
voor onze eigen tuinen. We hebben van de natuur genoten. Op de Fronten maar ook in
stille straten waar we anders nooit kwamen. En het Viegenpark werd eindelijk druk
bezocht! En al dat wandelen was best lekker. Vergeleken met de inwoners van Spanje
en Italie boften we maar dat we gewoon de Brusselsepoort en het park in konden lopen
zonder veel problemen.

4, 5 en 6 september 2020
Orleansplein
(zie pag. 5)

buurtvergaderingen
dinsdag 15 september 2020
dinsdag 17 november 2020
Dinsdag 19 januari 2021
Dinsdag 16 maart 2021
Dinsdag 18 mei 2021
Dinsdag 21 september 2021
Dinsdag 16 november 2021
Café 1900 / 20.00-22.00 uur

De solidariteit in veel straten was groot. Er waren buurtapps en advertenties om hulp
aan te bieden. Als redactie hebben we natuurlijk geen volledig beeld maar iedereen
heeft wel het idee dat buurtbewoners naar elkaar omkeken. We zagen wel problemen
ontstaan op de beide Fronten en gaan dit via het Buurnetwerk aankaarten bij de
Gemeente Maastricht. > lees verder op pagina 2
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De coronacrisis door de ogen
van een huisarts

> vervolg pagina 1

Van 23 april tot 23/24 mei was het Ramadan
en vanwege de coronacrisis wel een
bijzondere vastenmaand dit keer.
We gingen even luisteren bij supermarkt
Yildiz Plaza en hoorden daar dat de saamhorigheid en geloofsverdieping eigenlijk
net zo intens zijn beleefd als in andere jaren.
Bezoek aan de moskee was niet mogelijk
maar er werd meer gebeden binnen het
gezin en er was meer tijd en ruimte voor
persoonlijke bezinning. Er werd ook
gezegd “Ramadan houden doe je niet voor
de gezelligheid en voor elkaar maar voor
God”. Bovendien was het in aangepaste
vorm nog steeds mogelijk om liefdadigheid
te beoefenen en armen te ondersteunen,
een heel wezenlijk deel van Ramadan. Veel
islamitische buurtbewoners hebben de
rust tijdens deze Ramadan als bijzonder
ervaren maar zullen blij zijn als volgend
jaar iedereen elkaar weer kan ontmoeten
om samen Iftar te houden en het Suikerfeest te vieren.

Elke woensdagavond was
er voor alle huisartsen in
Nederland een online nascholing met nieuwe kennis
en inzichten over het virus.

Plukdag Ravelijnstraat

We hebben korte en langere interviews
gehouden met buurtbewoners over hun
belevenissen en activiteiten in coronatijd
en een oor te luisteren gelegd bij de
scholen in de buurt. Inmiddels zijn de
schoolvakanties begonnen en zijn we, op
anderhalve meter, weer met het gewone
leven gestart. We zijn benieuwd hoe het
verder gaat, in onze buurt en de rest van de
wereld.
In dit (late) nummer van de buurtkrant zijn
we gestart met de rubriek “Nieuw in de
wijk” waarin we u laten kennismaken met
nieuwe organisaties en bedrijven in onze
buurt.
Veel leesplezier en blijf gezond!

Vragen of informatie delen?
Heeft u vragen of wilt u uw informatie
graag met ons delen voor een volgend
nummer? Via de site Buurtnetwerk
Brusselsepoort kunt u ons een mail
sturen.
www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
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niet naar de praktijk durfden te komen
terwijl zij regelmatig contact met hun
eigen huisarts wel nodig hadden. De
ervaringen met deze uitgebreide telefonische consulten waren trouwens positief en
in de toekomst zal hier vaker gebruik van
worden gemaakt.

door Chantal Thomassen

In samenspraak met William Beijers van Mijn groen Maastricht en op basis
van een ontwerp van Johan Canoot is een rommelig stukje gras omgetoverd
tot een bloementuin met drie soorten lavendel, herfstanemonen, daglelies,
zonnehoedjes, lupine, vrouwenmantel, phlomis/brandkruid, aechinacea en
nog veel meer insectenlievende planten. Onder toeziend oog van William
hebben bewoners en hun kinderen meegeholpen bij de aanplant. Het betreft
een bewonersinitiatief van bewoners van het Ravelijn.

Het Viegenpark

door Jojet Lysen

In juni had de redactie van uw
buurtkrant een interview met
huisarts Caroline Robertson, om te
horen hoe zij en haar collega’s van
Gezondheidscentrum Dr. Van Kleef
de epidemie ervaren hebben.
Dokter Robertson vertelde dat nieuws en
informatie in eerste weken van maart als
een golf over de praktijk heen spoelden.
Aanvankelijk zagen de huisartsen patiënten met klachten die pasten bij een corona
infectie aan het einde van de dag in de
eigen praktijk. Als de patiënt te ziek was
werd een huisbezoek afgelegd. Tijdens een
consult bij een verdachte patiënt werd er
beschermende kleding gedragen. Al snel
werd er een speciaal Covid-spreekuur
ingericht op de locatie van de stadspoli aan
de Clavecymbelstraat. Hier werden door
alle huisartsen van de regio Heuvelland
patiënten gezien en zonodig doorgestuurd
naar de spoedeisende hulp. De doorverwezen patiënten gingen voor onderzoek door
de zogenaamde ‘tent’ die speciaal gebouwd
was voor Covid-19 verdachte patiënten. De
stadspoli is vanaf 15 juni op doordeweekse
dagen gesloten. De covid-verdachte
patiënten worden aan het eind van de dag
weer in de eigen praktijk ontvangen op een
apart spreekuur. In het weekend is de
stadspoli wel nog geopend.
Heel veel veranderingen in korte tijd dus.
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De artsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners van de praktijk kwamen
vanaf het begin van de pandemie elke
ochtend om 7.45 uur bij elkaar voor
teamoverleg. En elke dag kwam er nieuwe
informatie van regionale en landelijke
organisaties waardoor protocollen en
afspraken voortdurend wijzigden. De
regionale huisartsenorganisatie besloot
beschermende kleding en mondkapjes
gezamenlijk in te gaan kopen. Elke
woensdagavond was er voor alle huisartsen
in Nederland een online nascholing met
nieuwe kennis en inzichten over het virus.
Het was aan de ene kant dus heel druk
maar op een andere manier vreemd rustig.
Mensen kwamen minder vaak naar de
praktijk en door de lockdown waren er ook
minder ongevallen en bijbehorend letsel.
De huisartsen en praktijkondersteuners
hebben de afgelopen maanden wel
ontzettend veel telefoontjes gepleegd om
in contact te blijven met hun patiënten.
Naar aanleiding van deze telefoontjes
werden acties ondernomen en afspraken
gemaakt. Dat kon van alles zijn; een
huisbezoek, nieuwe medicijnen, verwijzing
voor een onderzoek of telefonische
geruststelling met de afspraak om snel
weer te bellen, indien nodig. Het telefonische contact was nodig omdat bleek dat
met name ouderen vaak angstig waren en

De dood van de eerste corona patiënten
maakte diepe indruk op alle medewerkers.
Met name de snelheid waarmee patiënten
achteruitgingen, de verzwakking en
kortademigheid was indrukwekkend. Het
blijft ook zwaar om patiënten te bezoeken
in de verpleeghuizen. Het leed en het
verdriet achter de deuren was en is nog
steeds groot, zegt Caroline Robertson. Het
is triest om alle tassen met schoon
wasgoed in de hal te zien staan en te weten
dat die nog steeds niet persoonlijk mogen
worden afgeleverd. Patiënten zijn blij de
huisarts te zien, een vertrouwd gezicht
waar andere vertrouwde gezichten zich
plotseling niet meer mochten laten zien.
De eenzaamheid nam door de lockdown
ook enorm toe. Inmiddels hebben de
meeste mensen het gewone leven,
weliswaar op anderhalve meter, hervat.
Er wordt weer gesport, gewinkeld en
uitgegaan. Maar dit geldt niet voor een flink
aantal zelfstandig wonende ouderen in
onze buurt. Sommigen zijn erg bang voor
het virus en zien nog nauwelijks iemand.
Caroline Robertson benadrukt nog eens
dat het belangrijk blijft, ook nu de coronacrisis minder heftig is, dat we naar elkaar
om blijven omkijken.
Inmiddels, half juni, is de rust in het
gezondheidscentrum een beetje terug. De
medewerkers kijken nu wel extra uit naar
de verhuizing van het gezondheidscentrum
naar de Victor de Stuersstraat waar veel
meer ruimte is om patiënten te ontvangen
en te onderzoeken.

Nieuwe schaapskuddes
in Maastricht en de Hoge Fronten

Theatergezelschap
Hoge Fronten

door Cridi Frissen, CNME

Al vele jaren maken de gemeente Maastricht en CNME Maastricht en regio
gebruik van schaapskuddes om de stadsnatuurgebieden en het natuurlijk
stadsgroen te onderhouden. Dit jaar wordt de stadsbegrazing voor het eerst
verzorgd door Schaapskooi Mergelland met twee kuddes. De begrazing is
inmiddels gestart.

Lieke Benders aan het werk
in Brusselsepoort

De begrazing van schapen maakt een
bijzonder onderdeel uit van het ecologisch
beheer dat CNME uitvoert in opdracht van
de gemeente Maastricht. Met de schaapskuddes van Schaapskooi Mergelland wil
CNME mensen van alle leeftijden in contact
brengen met de dieren-, planten- en
mensenwereld. Via de Facebookpagina
Stadsbegrazing Maastricht kan iedereen
de kuddes volgen. De schaapskuddes
bestaan uit Suffolk schapen, een Engels
schapenras gekenmerkt door zwarte
poten en kop.

door Tessa Reijnders, Publiciteit & Marketing Hoge Fronten

STIL.de stad*
Op het Orleansplein staat plots een
zuil met bovenin de letters STIL.
in neon. Dit is de verzamelplek en
het begin van een theatrale route.
Vanuit hier maak je een korte
wandeling rond het Orleansplein.
Je bekijkt de buurt met andere
ogen. Je ontdekt de verhalen achter
de gevels. Over kleine en grote
ergernissen zoals vuilnis, lawaai
en fietsen. Over hulpvaardigheid,
saamhorigheid en tevredenheid.
Over er altijd willen blijven wonen.

Schapenbegrazing voor de biodiversiteit
Schapenbegrazing maakt graslanden
soortenrijker en kleurrijker. Door op
gunstige tijdstippen te begrazen, kunnen
graslanden zich steeds verder ontwikkelen. Bij graslandbeheer wordt met name
drukbegrazing ingezet. Dit vindt in een
korte periode met een grote kudde plaats.
Schapenbegrazing draagt bij aan de
ecologische ontwikkeling van graslanden
en daarmee aan de biodiversiteit van
Maastricht. De schaapskudde bezoekt de
Hoge Fronten 4 keer per jaar. De eerste
keer eind maart en de laatste keer in
december. De begrazing wordt met name
ingezet op de steile taluds van de Hoge
Fronten, die moeilijk te maaien zijn.

4, 5 en 6 september 2020
Tickets € 7,50 p.p.
incl. hapje en drankje
Verkrijgbaar vanaf 3 augustus
via hogefronten.nl
* Uiteraard voldoet de voorstelling aan alle
actuele voorgeschreven Corona-richtlijnen.
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en buurt koppel ik bovendien waar nodig
mijn ambtelijke collega’s met bewoners
(groepen) en andersom. Daarin ben jij als
buurtbewoner leidend. Als inwoner van
Maastricht weet je namelijk zelf het beste
wat er speelt in de straat of buurt. Wat er
beter kan, wat behouden moet worden of
wat juist een steuntje in de rug verdiend.

Bijvoorbeeld door actieve bewoners met
elkaar te verbinden en bewonersinitiatieven
(financieel) te ondersteunen. Ook ben ik
contactpersoon voor Buurtnetwerk
Brusselsepoort en diverse vrijwilligersorganisaties. Als schakel tussen gemeente

Ik ben bereikbaar via:
nika.dings@maastricht.nl
of telefonisch op 043-350 4435.
Team Zelfsturing blijft altijd bereikbaar
via mijn collega Rietje Creusen
rietje.creusen@maastricht.nl

Lieke Benders en Brusselsepoort
Theatermaakster Lieke Benders (1980,
Sittard) woonde tijdens haar studie aan
de Toneelacademie Maastricht met veel
plezier in de wijk Brusselsepoort, vlak
bij het Orleansplein. Lieke Benders: "De
meeste mensen kennen het overdekte
winkelcentrum, maar de wijk heeft veel
meer te bieden. Zoals het in 2009 geopende
Yildiz Plaza. Een supermarkt met eigen
slagerij, een hecht familiebedrijf. Mensen
komen van heinde en verre speciaal daar
inkopen doen. En café 1900, geheel ingericht
in Art-deco stijl, dat voor 7 euro dagschotels
serveert."
STIL. in Maastricht
Sinds 2017 is Hoge Fronten bezig met het
vierjarige theaterproject STIL. De afgelopen
jaren speelde het gezelschap, zowel in
Sittard-Geleen als in Heerlen succesvolle
STIL.voorstellingen op locatie, gebaseerd
op verzamelde verhalen uit de gemeenschap. Nog niet eerder maakte het gezelschap een dergelijke voorstelling in een
wijk in Maastricht. Dankzij de Proeftuinen
van de Stedelijke Cultuurregio Zuid is dit
nu mogelijk.
Lieke Benders: “Het is ontzettend fijn dat
we nu aan het werk zijn in Maastricht, de
thuisbasis van ons gezelschap. En dan ook
nog in ons STIL.finale jaar, het laatste jaar
van ons STIL.project. Wat sowieso al een
opmerkelijk jaar is omdat de wereld dit
jaar zelf een beetje tot stilstand is gekomen.
Iets dat we, toen we aan het STIL.project
begonnen, nooit hadden kunnen vermoeden.”

Hallo Brusselsepoort!
Ik ben Nika Dings, namens de
gemeente Maastricht het nieuwe
aanspreekpunt voor de buurt.
Samen met vier collega’s vormen we
het Team Zelfsturing. We zijn actief
in alle woonbuurten van Maastricht
en ondersteunen inwoners met
ideeën voor hun leefomgeving.

Sinds juni dit jaar doet Hoge Fronten/Lieke Benders onderzoek in Brusselsepoort voor het theaterproject STIL. Met STIL. creëert Hoge Fronten, samen
met anderen, een groeiende reeks voorstellingen, performances en installaties rond de thema’s stilte en stilstand. Brusselsepoort is een perfecte
plek om het project verder te verdiepen door een dialoog aan te gaan met de
wijk en haar bewoners. Het onderzoek mondt uit in de theatervoorstelling
‘STIL.de stad’* op 4, 5 en 6 september 2020 rond het Orleansplein in
Brusselsepoort.
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Op onderzoek in de wijk
De komende weken zijn theatermakers
Lieke Benders, Anoek Oostermeijer,
schrijver Saskia de Haas en componist
Jolle Roelofs van Hoge Fronten op pad
rondom het Orleansplein. Tijdens hun
bezoeken komen zij graag in contact met
mensen uit de buurt. Hoge Fronten laat
zich door de ontmoetingen met de bewoners
inspireren tot een theatrale tour. Het
gezelschap wil het verhaal van de wijk
vertellen in al zijn diversiteit, van oude
Maastrichtse inwoners tot jonge studenten
van overal vandaan. Alle verhalen komen
aan bod.

Woon jij in Brusselsepoort, in de
buurt van het Orleansplein?
En wil je jouw verhaal over de wijk
vertellen?
Neem dan contact op met Lieke
Benders via lieke@hogefronten.nl

Wat begon als
een werkgroep
is uitgegroeid tot
een zelfstandig
bewonersinitiatief.
tot in h
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Hoe bewoners het Viegenpark heruitvinden
Wilgenhutten bouwen

door Klasien Horstman en Mare Knibbe; Onderzoekers Universiteit Maastricht
met Louise van Bronswijk

Wie soms langs het Viegenpark fietst, zal het wellicht zijn opgevallen dat er
nieuwe bomen zijn geplant (46!), dat hier en daar gras plaats heeft gemaakt
voor wilde bloemen, en dat er twee wilgenhutten zijn gebouwd, die er meer
of minder florissant bijstaan, en dat er soms mensen met stoeltjes – op
anderhalve meter van elkaar - zitten te praten rond de wilgenhutten.
In de zomer van 2019 was er een buurtcamping in het park en stond er een
pipowagen waar mensen een kop thee
konden krijgen, waar kinderen een
bomenspeurtocht konden doen, en waar
soms soep werd gekookt. Er is beweging
in het Viegenpark en de Stichting SamenGroener, een bewonersinitiatief, is de
belangrijkste trekker hiervan. Maar dit
initiatief komt niet uit de lucht vallen.
Hoe is dit tot stand gekomen en wat zijn
de ideeën?

Impressie 'Zomer in de buurt', juli 2020
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Uit cijfers van de GGD en de gemeente
blijkt dat buurten in NoordWest kampen
met relatief veel eenzaamheid, mentale en
fysieke gezondheidsproblemen. Daarom
doen wij - Klasien Horstman, Mare Knibbe,
Sanne Raap - al sinds 2013 onderzoek in
NoordWest. We zijn geïnteresseerd in de
vraag wat veerkracht in een buurt betekent
en hoe bewoners het heft in eigen hand
kunnen nemen om de kwaliteit van leven
te verbeteren. In die context hebben we in
2015 een Burgertop georganiseerd waar
100 gelote (!) bewoners uit Caberg,

Malpertuis en Malberg zich een dag lang
bogen over de vraag hoe de kwaliteit van
leven in deze buurten verbeterd zou kunnen
worden. De roep om meer ontmoetingsgelegenheden bleek hoog op de agenda te
staan. (www.maastricht200.nl) Deze wens
is niet zo verrassend. Uit de literatuur is
bekend dat gevarieerde publieke plekken
sterk bijdragen aan de kwaliteit van leven
in een stad, maar deze plekken zijn in
NoordWest alleen maar afgenomen.
Kerken worden niet meer als zodanig
gebruikt, sportvelden zijn gesloopt omdat
er een groot sportcomplex aan de rand van
de stad kwam, en kleine winkeltjes, cafés
en andere economische bedrijvigheid zijn
verdwenen, waardoor er alleen nog maar
gewoond wordt in deze buurten en mensen
elkaar steeds minder als vanzelfsprekend
tegenkomen.
Na deze Burgertop is de Universiteitmetdebuurt opgericht (www.universiteitmetdebuurt.nl ), een platform voor samenwerking tussen universiteit en bewoners,
om wederzijds van elkaar te leren, en om

te experimenteren met nieuwe manieren
om veerkracht te vergroten. Bewoners
kwamen bijvoorbeeld met het idee om een
filosofiecafé te starten om interessante en
leerzame gesprekken te kunnen voeren
over levensthema’s. Sinds najaar 2017 is
er een maandelijks filosofiecafé in de
bibliotheek van Malpertuis, vrij toegankelijk
voor iedereen, waar deelnemers na een
korte filosofische inleiding over onderwerpen die zij zelf aandragen met elkaar in
gesprek gaan.
Daarnaast zijn bewoners met de universiteit
in 2018 de Werkgroep SociaalGroen gestart.
Het was bewoners namelijk opgevallen dat
er veel groen is in NoordWest Maastricht
maar dat dit amper gebruikt werd: er werd
niet gedanst, gepicknickt, gespeeld, gelezen,
7

gekletst of wat dan ook. De Werkgroep
SociaalGroen stelde zich tot doel om
sociaalgroene verbindingen in NoordWest
en tussen NoordWest en de stad te
versterken, zodat het leven in NoordWest
aangenamer en levendiger zou worden.
Het is interessant dat dit initiatief het
oude parochie-denken achter zich laat
en buurt overschrijdend werkt. Het zoekt
de verbindingen en niet de grenzen.
Het Viegenpark werd als eerste eens goed
onder de loep genomen. Het Viegenpark
was namelijk een aaneenschakeling van
grote grasvlaktes, met weinig beschutte
schaduwplekken, waar weinig anders
gebeurde dan dat mensen er hun rondje
liepen om de hond uit te laten. Het park
was qua groen eenzijdig en nodigde ook
niet uit tot sociale ontmoeting. Het werkte
eerder als scheiding tussen buurten dan
als knooppunt. In de lente en de zomer van
2019 organiseerde de Werkgroep SociaalGroen samen met studenten en anderen
kleine experimenten in het park - dansen
in het park, theetuin, mindfulness, soep
met brood – om te onderzoeken of het
anders kon. Het bleek dat dit allerlei kleine
gesprekjes op gang bracht tussen bewoners,
en het was verrassend dat oud en jong,
gezond en kwetsbaar, Maastrichtenaren
en nieuwkomers samen op de dansvloer
stonden. Vele vrijwilligers organiseerden
met Trajekt de buurtcamping in het park,
waar kampeerders en dagjesmensen erg
blij mee waren.
Ondertussen heeft de fysiotherapiepraktijk
Flexville aan de rand van het Viegenpark
een ‘beweegtuin’ aangelegd met beweegapparaten en zijn er plannen voor een
scootmobiel- en een e-bike parcours voor
ouderen. Al deze initiatieven leren dat het
Viegenpark een impuls kan geven aan het
buurtleven, groener en socialer.
Om deze lijn voor te zetten, is de Werkgroep SociaalGroen verzelfstandigd in
de Stichting SamenGroener Maastricht
NoordWest. Haar doel is: Vergroten van
beleving van en aandacht voor natuur en
versterken van het sociale weefsel en
kwaliteit van leven in Maastricht NoordWest door bevordering van SociaalGroene
Verbindingen in NoordWest Maastricht en
tussen andere wijken in Maastricht. Dit
doel wordt bereikt door een reeks samenhangende SociaalGroene activiteiten in
Maastricht NoordWest. Onder de Stichting
SamenGroener NoordWest valt bijvoorbeeld ook de organisatie van de buurtcamping. De samenwerking met Buurtnetwerk
Brusselsepoort heeft er toe geleid dat dit
Buurtnetwerk de oprichtingskosten heeft
voorgeschoten: een mooie vorm van buurt
overschrijdende solidariteit.

In 2019 en 2020 heeft de Stichting SamenGroener vruchtbaar overlegd met de
gemeente en de CNME over de herinrichting
van het Viegenpark. Het resultaat zijn 46
nieuwe, verschillende soorten bomen om
meer schaduw en parkgevoel te genereren,
velden met wilde bloemen en bloembollen.
Verschillende bewoners hebben zich al
opgegeven om vlinders te tellen. Daarnaast is gezamenlijk een plek vastgesteld
voor natuurspeelelementen voor kinderen
van 0-7 jaar, en voor de aanleg daarvan is
een subsidie aanvraag ingediend bij de
Elisabeth Strouven Stichting. Hopelijk
kunnen deze natuurspeelelementen nog
deze zomer geplaatst worden. Helaas zal
de buurtcamping in verband met corona
dit jaar geen doorgang vinden. Maar met
inachtneming van coronamaatregelen
heeft de Stichting in de zomervakantie
2020 'Zomer in de buurt' georganiseerd filosofie in het park, wandelen, soep met
brood- om het park tot ontmoetingsplek
te maken.
De Stichting SamenGroener denkt echter
verder dan het Viegenpark. NoordWest zou
ook levendiger kunnen worden door
interessante, groene wandelverbindingen
met de stad. Berto Aussems, een van de
actieve bewoners, heeft een wandelroute
voorgesteld over de NW Steilrand met
aansluiting op de Fronten, een route met
kleine groene pareltjes die veel buurtbewoners niet kennen. Inmiddels is ook de
gemeente bezig met verkenning van
wandelmogelijkheden in dit gebied met
vele ecologische beschermfuncties en de
Stichting hoopt dat nieuwe wandelverbindingen snel gerealiseerd kunnen worden.
Met de Stichting SamenGroener is er een
interessant buurtoverstijgend initiatief
ontstaan dat sociale en groene benaderingen
samenbrengt in het nadenken over de
kwaliteit van het stadsleven.
Wat begon als een Werkgroep onder de
vlag van de Universiteitmetdebuurt is
uitgegroeid tot een zelfstandig bewonersinitiatief. Iedereen die geïnteresseerd is
om mee te denken en te doen, is van harte
welkom.

samengroenermnw
maastricht noord west

Wil je op de hoogte blijven van onze
activiteiten, volg ons dan op facebook
www.facebook.com/samengroenermnw/

Haw pin!
Hou moed
Stay strong

Kijk
op
de
wijk

door John Albertz en Lode Zengerink

door Arja Peters

Mede-redactielid Lodewijk ging op zaterdag 11 juli (tot
onlangs in ons dagbladen-nieuws nog aangemerkt als
zijnde ‘komkommertijd’), voor het tweede enkelvraags
interview in z’n leven, op bezoek bij en in gesprek met
mede-buurtbewoonster Jacqueline Albertz-Hendriks.

Beste Jacqueline Hendriks,
Je bent in Maastricht met name bekend
vanwege jouw verdiensten in de zorg die
bekroond zijn met de Ludo Scheres Award.
Je bent als (groot-)Maastrichtse momenteel werkzaam via Envida in Mariaberg/
”Rood”-Blauwdorp, maar geboren,
getogen, opgegroeid en woonachtig in
Brusselsepoort.
Allicht heb je al enig zicht op hoe het
wereldwijde Covid-19 probleem in onze
omgeving zijn weerslag heeft gekregen.
Wil je ons daar via het buurtblad wat meer
inzicht in geven?
Ja, dat wil ik wel. Ook wij zijn verrast door
de impact van Covid-19 in onze dagelijkse
werkzaamheden. Dat resulteerde in eerste
instantie in het afschalen van zorg.
Hierdoor werden onze kwetsbare ouderen
direct geraakt, waardoor de eenzaamheid
toe- en de dagelijkse zorg afnam. Het
Envida inloophuisje aan de André Severinweg werd als ontmoetingsplek voor
omwonenden per direct gesloten. Ook in
onze werkomgeving sloeg het virus om
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Jacqueline (midden) met Floor en Christien

zich heen en raakten mensen besmet. Zo
werden bewoners en collega’s (na o.a. Sars
en Mers) toch nog overrompeld door deze
nog ongekende zoönose, die zich helaas
snel verspreidde tot een wereldwijde infectieziekte. Door niet te blijven hangen
in dit ontstane probleem maar te denken
in mogelijkheden ontstond het idee om de

Door niet te blijven
hangen in dit ontstane
probleem maar te
denken in mogelijkheden ontstond het idee
om de Haw Pin! actie
te starten.
Haw Pin! actie te starten. Ik werd geïnspireerd door de acties van de MVV supporters
die met een spandoek de zorgmedewerkers
bij het MUMC+ een hart onder de riem
staken. Om een vinger aan de pols te
houden en in contact te blijven met de
kwetsbare ouderen ontstond het initiatief
om voor deze doelgroep een maaltijdservice
op te zetten. Onze dochters Floor en Christien gingen aan de slag en bezorgden drie
maal in de week een warme maaltijd bij 15
bewoners. Op deze wijze werd middels een
praatje aan de deur inzicht verkregen over
het wel en wee achter de voordeur. Het
praatje aan de deur werd door de bewoners
nog het meest gewaardeerd want hierdoor
werd hun isolement doorbroken. Aansluitend aan het bezorgen van maaltijden

werden posters gemaakt die in diverse
buurten werden bezorgd of werden
opgehaald. Achter vele ramen werd de
poster opgehangen waarmee de Haw Pin!
actie ondersteund werd door veel mensen
in meerdere wijken. Hartverwarmend, en
een stimulans om vooral door te zetten
met ons initiatief. Op Facebook spraken
vele (bekende) Maastrichtenaren hun
betrokkenheid uit met de woorden “Haw
Pin!”.
Inmiddels zijn we 4000 posters en 540
maaltijden verder en zijn de Covid-19
maatregelen sinds 1 juni gelukkig weer
wat versoepeld en is de maatschappij
grotendeels weer van het slot af.
Ik hoop dat we niet getroffen worden door
een tweede golf.

Carnaval lijkt een lichtjaar geleden!
Onze wereld is in korte tijd totaal op zijn
kop komen te staan en ons buurtblad
werd ook even naar de achtergrond
verplaatst. We leefden van persconferentie naar persconferentie en ineens
stond de zorg centraal.

Maurice Dassen is zelfstandig ondernemer van zijn bedrijf Win Win Limburg, hij
woont met zijn gezin in de Vaubanstraat,
en was voor de crisis al bezig met het
initiatief tot het opzetten van een platform
waarin lokale ondernemers samen lokale
producten in pakketten kunnen aanbieden.

In de wijk gebeurde er ook van alles en
daarom ook in deze editie aandacht voor
Corona en het verhaal van de mensen
uit onze wijk. Wat voorop staat is dat de
saamhorigheid groot was en dat er van
alle kanten hulp werd aangeboden aan
de kwetsbaardere mensen in de wijk.
Nu iedereen wat meer naar buiten
komt, en dankzij het bijzondere weer,
is het mogelijk op afstand, en buiten,
wat interviews af te nemen.
Zelf vond ik het stiekem best lekker,
de rust, de stilte op straat en in de lucht
en...een lege agenda, maar voor veel
mensen was, en is het soms ook zorgelijk.

Hij was eerst benaderd door zijn vroegere
werkgever om iets dergelijks te initiëren
maar dat kwam niet snel genoeg van de
grond.
Local7 is geboren en op de Dag van de
zorg, 12 mei, was de lancering en kregen
de 4700 medewerkers van Envida de
eerste pakketten van hun werkgever.
Door deze crisis is het nog belangrijker
geworden lokale ondernemers te ondersteunen en de producten juist van dichtbij
te betrekken in plaats van ver weg.
De ondernemers werken nu meer samen
en bieden dus ook samen hun producten
aan, de crisis was helaas nodig om meer
samenwerking te bewerkstelligen.
Het gaat dus om producten uit de streek
van ondernemers uit de streek die hun
producten, zoals bier, koffie, snoep,
worst, diners, en alles wat verder eet- en
drinkbaar is, samen in pakket aanbieden
en die mensen kunnen bestellen als
cadeau voor anderen of voor zichzelf.
De pakketten worden vervolgens bij een
van de aanbieders afgehaald en soms
ook gebracht. Aan een bezorgservice
wordt nog gewerkt aldus Maurice.
In tegenstelling tot Win Win Limburg gaat
het niet om acties en kortingen maar
houden de pakketten hun vaste prijs.
Hopelijk vinden de mensen de weg naar
Local7!

Het huisje aan de André Severinweg is
inmiddels weer geopend en buurtbewoners
komen op dinsdagmiddag weer op de koffie.
Natuurlijk met inachtneming met de 1,5
meter en de hygiëne maatregelen.
Mocht het virus toch weer om zich heen
slaan starten we onze Haw Pin! activiteiten
weer met volle overgave op.
Gelukkig hebben we inmiddels geleerd van
de epidemische situatie. Het gevoel van
urgentie is helder. In alle facetten van de
zorg kunnen we inmiddels veilig werken,
kan iedereen bij klachten getest worden,
beschikken we over voldoende beschermingsmiddelen en hopelijk kan iedereen
aan het eind van het jaar beschermd
worden door een vaccin.   

Blijf gezond!
en Haw Pin!
9

Paul Wijsen is chef-kok van Vaeshartelt
en woont ook met zijn gezin in de
Vaubanstraat. Hoe beleeft hij deze tijd?
Ineens, na de lock-down, waren er geen
klanten meer in het congrescentrum/
hotel/restaurant en was Paul veelal thuis.
Op een gegeven moment is hij wel naar
zijn werk gegaan om klussen te doen,
zoals opruimen en werken in de tuin.
Het was fijn om af en toe ook even wat
anders te zien dan je eigen huis na een
paar weken huisarrest.
Er was pas weer voor een groot bedrag
geïnvesteerd in het bedrijf en door de
crisis wordt het toch moeilijk om dat
allemaal weer in te gaan halen.
Met Pinksteren zouden er weer 100
gasten zijn, die ook ter plekke eten;
“Daar moet je dan ook ineens weer aan
wennen.” zo zegt Paul.
Achteraf was het toch ook fijn om iedere
avond thuis te zijn en samen te eten met
het gezin, iets wat normaal nooit gebeurt!
Nu zijn er wel weer veel gasten maar
door de regelgeving is het werk wel
drastisch veranderd en kost bijvoorbeeld
het serveren van ontbijt en lunch veel
meer tijd. Buffetten mogen niet meer,
waardoor er meer personeel nodig is
om bijvoorbeeld per gast het ontbijt
klaar te maken naar wens.
Dat heeft ook consequenties voor het
budget en ondanks dat er weer gasten
waren in mei, werd er maar de helft
omgezet in vergelijking met voor corona.
Hoe alles op termijn nog doorwerkt zal
de tijd ons gaan leren!

De bietenbrug op en af

door Herm Willems

Bouw stadsvilla’s op het voormalige
Standaardterrein

door Wim Schoenmakers

Inmiddels is de nieuwe hoofdwegenstructuur aan de westelijke zijde van de Noorderbrug, gelegen in de wijk Brusselsepoort,
alweer een tijdje in gebruik. Laten we deze
aorta, genaamd Fort Willemweg, Fagotstraat en Nobellaan, eens wat nader
bekijken.
Maar eerst even een misverstand uit de
wijk helpen: de Nobellaan is niet genoemd
naar de naamgever van de Nobelprijs:
Alfred Nobel. De straatnamen in onze
buurwijk Malpertuis zijn ontleend aan het
bekende middeleeuwse verhaal, waarin de
vos Reinaarde de hoofdrol speelt. Hij was
de luis in de pels van koning Nobel,
waarnaar de Maastrichtse Nobellaan
genoemd is. Nobel is een karaktereigenschap, en deze straatnaam moet dus niet
als Nobèllaan worden uitgesproken!
Merken de mensen die aan hierboven
genoemde wegen wonen nu eigenlijk iets
van de veranderingen? Ja hoor, er komt nu
regelmatig twee keer per dag iemand bij
hen langs. Want wie van de Noorderbrug
afkomt, en linksaf de wijk in moet, zal
helemaal door moeten rijden tot aan de
rotonde bij de Gentelaan, om daar dan
weer om te keren en even later rechtsaf te
slaan. Zo zie je nog eens iemand moet je
maar denken. Hoef je als moeilijk ter been
zijnde oudere ook niet meer zo vaak de
deur uit. En als je ’s zomers de ramen
lekker dicht houdt merk je ook helemaal
niks van die extra uitlaatgassen, noch
van het toegenomen verkeerslawaai.
Met de fiets vanuit de Ravelijnstraat de
Fort Willemweg oversteken is een
spannend avontuur. Je moet uiteraard
opletten op tweewielers van links, maar
gelijktijdig ook op fietsers en scootertjes
van rechts. Helaas zie je die pas op het
laatste moment, want de hoge Ravelijnse
muur belemmert het zicht in ernstige
mate. Heb je het fietspad overleefd, dan
moet je weer oppassen voor auto’s van
links. Het is voor sommige chauffeurs
immers een kick om deze helling met een
lekker vaartje af te dalen. Als je de middenberm hebt gehaald moet je even opletten
dat je achterlicht er niet afgereden wordt,
want zoveel ruimte heb je daar niet. Soms
stopt een van rechts komende auto om je
met een genereus gebaar voorrang te
verlenen. Maar dat komt de chauffeur
dan op een venijnig claxonconcert van
het achteropkomend verkeer te staan.
Gelukkig staan de van rechts komende
auto’s daar regelmatig in de file voor het
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Namens omwonenden, volkstuinders en overige buurtgenoten en belanghebbenden

Op 15 januari jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het uitwerkingsplan Ravelijnstraat. Volgens de Raad
heeft de Gemeente Maastricht zich daarbij aan de wettelijke regels gehouden en bijgevolg mogen de bouwplannen
van de firma Mulleners doorgang vinden.

stoplicht, dan is het allemaal wat makkelijker. Als het je tenslotte lukt om op het
laatste fietspad heelhuids in te voegen is
dat het moment om het angstzweet van je
voorhoofd wissen.
Over deze kruising is overigens nog iets
opmerkelijks te melden. Het is mensen
wijsgemaakt dat het na de herinrichting
niet meer mogelijk is om, komende vanuit
de Henri Jonaslaan, linksaf te slaan,
richting Noorderbrug. Maar chauffeurs
worden verbazend vindingrijk als ze haast
hebben: het wordt daar regelmatig gezien
dat automobilisten via…het fietspad linksaf
slaan!
We stappen weer in de auto en nemen de
Nobellaan, richting Fagotstraat. Daar
willen we rechtsaf, de Brusselseweg in.
Daar goed opletten, want voor je het weet
heb je een fietser op je motorkap liggen.
Als je groen licht hebt, hebben de tweewielers rechts van je dat namelijk ook.
Probleem daarbij is de reclameposter op
het bushokje die het zicht op het fietspad
belemmert. Brommerjongetjes ontlenen
hun eigenwaarde nu eenmaal aan keihard
scheuren, dus die zie je daar pas op het
allerlaatste moment. (Ik weet waar ik het
over heb, want ik was ook ooit zo’n jongetje).
Op die plek kun je als bestuurder dus maar
beter even niet met je telefoontje spelen!
En wat vinden jullie trouwens van die
klungelige kruising van bovengenoemde
wegen met de Brusselseweg? Aanwonenden
en hondenuitlaters ergeren zich regelmatig

als ze zien dat het met wat slalommen domweg mogelijk is om de kruising, komende
vanuit België toch rechtdoor over te steken,
richting Via Regia. Ook daar is stuurmanskunst dus lonend.
Maar als je van de Brusselseweg-zuid naar
de Brusselseweg-noord moet gaat die
vlieger niet op. Toen de rotonde er nog was
kon je rechtdoor, maar dat kan tegenwoordig
niet meer. Nu moet je rechtsaf, de Fort
Willemweg op. Beneden bij de stoplichten
linksaf, de Cabergerweg en de Carl
Smuldersweg nemen. Aangekomen op de
Brusselseweg linksaf en eindelijk, je bent
er. Een flinke omweg, maar ach, zo zie je
nog eens wat van de stad moet je maar
denken. Die oude vertrouwde rotonde
was nog niet zo slecht!
Dat de hierboven genoemde wegkruisingen
zijn uitgebroed door iemand die daar langer
dan een paar weken voor heeft doorgeleerd
gelooft onderhand niemand meer. Op
emotional media wordt beweerd dat deze
in een Maastrichtse kroeg zijn ontworpen
op een beduimeld bierviltje, dat daarna
verdonkermaand is. Het door de boven ons
gestelden ingeschakelde externe detectivebureau is er helaas niet in geslaagd boven
water te krijgen wie daar de schuld van
gegeven kan worden.

Toch betekent dit niet dat Mulleners meteen
aan de slag kan, ook al heeft de firma de
omgevingsvergunningen voor de bouw van
de 12 villa’s ook binnen. Op het gedeelte van
het bouwterrein waar zij reeds aanlegwerkzaamheden mochten verrichten zijn
inmiddels de funderingen voor 11 villa’s
aangelegd. Daarna leken de werkzaamheden
een periode stil te liggen aangezien het voor
de twaalfde villa en voor de aanleg van de
ontsluitingsweg vanuit de Halvemaanstraat.
Het wachten was op de ‘ontheffing soorten’
van de Provincie in het kader van de Wet
Natuurbescherming, vanwege de aanwezigheid van zeldzame én beschermde diersoorten op het oostelijk deel van het
plangebied. Echter, deze week is deze
ontheffing afgegeven en de firma is dan ook
meteen begonnen met het afzetten van het
nieuwe gedeelte van het bouwterrein door
hekken en een faunascherm. Een volkstuin
en een deel van twee andere, plus het oude
toegangspad naar de Fronten zijn daarmee
komen te vervallen en de begroeiing aldaar
is verwijderd. Wel is er een voorlopig pad

Huis voor
Schematherapie
door Arja Peters

Judith Hollands uit de Vaubanstraat
vertelt over het nieuwe bedrijf, dat
zij samen met 4 collega’s gestart is.

Maar goed, even serieus nu. Het laatste
woord aan de vox populi: rap van de
kaart vegen, die gevaarlijke gordiaanse
broddelwerkjes!

Judith (2e van links), foto: Studio Zwartlicht
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uitgezet waarlangs de Fronten nu bereikbaar zijn. Dat komt straks, als de weg klaar
is, weer te vervallen. De komende weken zal
er een ecologische schouw op dit nieuwe
deel van het bouwterrein worden gehouden
om de beschermde soorten zoals als
muurhagedis, vroedmeesterpad, Alpenwatersalamander en hazelworm af te vangen
en te verplaatsen naar de Fronten. Pas als
de ecoloog het terrein natuurwaardenvrij
verklaart, mag de firma daar met groot
materieel aan de slag. Dit alles conform de

voorwaarden die de Provincie aan de ontheffing heeft gesteld. Er liep nog een
bezwaarprocedure tegen de verleende
omgevingsvergunningen voor de 12 villa’s.
Deze week echter heeft de gemeente ook
deze bezwaren ontvankelijk maar ongegrond verklaard.

Huis voor Schematherapie
is op 6 maart geopend, een
week voor de lock-down,
en is gevestigd aan de
Porseleinstraat naast SpaceJump. Het is een kleine GGZ instelling
waar mensen terecht kunnen die baat
hebben bij deze therapie, die als enige
stoornissen en daaruit voortvloeiende
psychische klachten kan oplossen door
middel van therapie.

Judith vertelt dat zij het voordeel hebben
een kleine organisatie te zijn, die dus ook
echt kan werken op de manier zoals
schematherapie bedoeld is, zonder last
te hebben van de logheid die grotere
organisaties vaak kenmerkt.

nieuw
in de
buurt

Het gaat om Borderline, persoonlijkheidsstoornissen en ook mildere klachten.
Schematherapie richt zich op hardnekkige
patronen waardoor er psychische klachten
ontstaan zoals, Burn-out en depressie.
Schematherapie is een vorm van psychotherapie, die in het begin van de jaren 90
werd ontdekt. Deze therapie werd populair
omdat zij zogenaamd evidence-based is, wat
betekent dat voldaan wordt aan de actuele
stand van de wetenschap en praktijk.

Wil je verder op de hoogte blijven?
Kijk dan ook op www.facebook.com/
GroenePoortMaastricht

Wat hen typeert is dat de drie psychologen
en twee dramatherapeuten een bevlogen
club vormen, die naast het therapeutische
werk ook les geven aan collega’s die zich in
schematherapie willen bekwamen.
Het motto van het huis is: Durf, leer, leef!

Porseleinstraat 1
6217 BP Maastricht
www.huisvoorschematherapie.nl

Nieuws van
basisschool St. Oda
door Carly Maenen, basisschool St. Oda

Hoe kijkt basisschool Sint Oda
terug op afgelopen periode
toen de scholen dichtgingen?
		

Campus Special Needs:

Onderwijs en Corona
door Team CSN, Frans van de Laarplein

Eindelijk zijn de scholen in het voortgezet speciaal
onderwijs weer open en kunnen wij onze leerlingen
weer fysiek onderwijs bieden. Reikhalzend hebben
wij hier naar uitgekeken en ook onze leerlingen geven
aan blij te zijn om weer naar school te mogen gaan.
Het afstandsonderwijs van de afgelopen weken bleek
in deze Coronatijd een uitdagende opgave voor zowel
leerlingen, ouders als docenten. Werken vanuit thuis,
huiswerk maken, niet naar buiten mogen en weinig
sociale contacten waren voor onze leerlingen een
pittige opdracht, maar wat hebben ze het goed gedaan!
Samen was in deze periode het sleutelwoord: ouders,
leerlingen en docenten hebben er samen voor gezorgd
dat iedereen zo goed als mogelijk werd voorzien van
hulp en ondersteuning.
Het samen thuis zijn en meer tijd met elkaar doorbrengen heeft in deze periode ook geleid tot mooie,
nieuwe inzichten: samen sta je sterk en samen kom
je er wel doorheen.
Haw Pin!
Wekelijks werd er door de docenten een thuiswerkpakket
gemaakt die de leerlingen konden afhalen of online
ontvingen. Ook waren er online bijeenkomsten met de
klas en er werd telefonisch contact onderhouden met
ouders.
Samen gaan we er nu ook voor zorgen dat alle maatregelen die vanuit het RIVM gelden, binnen school
worden nageleefd: 1,5 meter afstand, looproutes,
aparte in- en uitgangen en het aantal leerlingen
beperken in school. Ook zullen wij alle hygiënische
maatregelen naleven, dus de zeep en desinfectiemiddelen zullen rijkelijk vloeien.
Samen gingen we de laatste 6 weken van het
schooljaar in maar dan wel volgens de regels van
“het nieuwe normaal”.
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Toen in week 11 langzaamaan duidelijk werd dat waarschijnlijk de scholen dichtgingen bracht dit bij ons collega’s
heel wat gevoelens en gedachten teweeg. Hoe gaan we
onze kinderen onderwijs bieden? Wat gaan we doen?
Hoe kunnen we zicht houden op het sociaal-emotioneel
functioneren van de kinderen?
Gelukkig zijn onze kwaliteiten ook zeer praktisch van aard en
hebben we na een overleg op 16 maart de handen in elkaar
geslagen. We hebben voor onze school, kinderen en ouders
meteen belangrijke en concrete stappen ondernomen. Er is
nood-opvang op school geregeld, een start gemaakt met het
faciliteren van laptops aan gezinnen zonder ICT-middelen, het
aanreiken van weektaken voor onze leerlingen en het contact
zoeken/houden met kinderen en ouders via de mail en telefoon.
Later is hier in de eerste plaats als communicatiemiddel Microsoft
Teams aan toegevoegd zodat we ook konden gaan beeld-bellen.
Wat was dat fijn om de leerlingen weer te zien! Daarnaast was/
is Teams ook in al z’n functies een fijn middel om les te geven.
We konden dus na weken herhalen van leerstof ook starten met
de nieuwe leerstof, nu nog niet zeker was of scholen wel of niet
open zouden gaan na de meivakantie.
Als ik mijn collega’s of leerlingen en ouders zou vragen welke
vaardigheden ze de afgelopen weken in de lock-down en het
thuiswerken het beste hebben eigen gemaakt? Dan luidt het
antwoord: ‘vaardigheden in de ICT’. Ondanks een goede basis
ICT-kennis, zijn we toch met z’n allen in het diepe gegooid.
Maar zoals elk goed samenwerkend team zijn we ook meteen
weer boven gekomen en hoe. Van het starten van blogs tot het
online lesgeven. Het is ons allemaal gelukt met verve! Ik ben
dan ook trots op iedereen die zich afgelopen periode, maar ook
nu inzet om onderwijs “gewoon” te laten plaatsvinden en er voor
onze kinderen te kunnen zijn!!!

Via onze website (www.oda-bs.nl) krijgt u een eerste indruk
van onze school. Maar om écht meer over onze school te weten
te komen, is een bezoek aan onze school natuurlijk het beste.
Tijdens een introductie kunt u samen met uw kind rustig de
sfeer proeven, de leerkrachten aan het werk zien
en de school ervaren wanneer deze in bedrijf is.
Wij willen u dan ook graag uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door onze school. U kunt geheel
vrijblijvend een afspraak maken en we hebben dan alle tijd
om u de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.
Ben Dackers, Directeur
Ine Lammerschop, Intern Begeleider en lid managementteam

