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Ongeveer 75 bewoners van de Bilserbaan 9
en de Weustenraadstraat zijn naar de
opening gekomen. De bijeenkomst heeft 10
10
zich afgespeeld in een gemoedelijke en
10
gezellige sfeer. José van Aaken, een van
11
de organisatoren, heette de bewoners
welkom en leidde het programma in goe12
de banen. Er waren verschillende optredens van "Bekende Bilserbaan Bewoners".
Agenda 2013/2014
Ook is de film over de totstandkoming
van de eerste Maastrichtse fietsstraat
vertoond!
Buurtplatform
Dinsdag 19 november
Dinsdag 21 januari
Dinsdag 18 maart
Dinsdag 20 mei
Dinsdag 16 september
Dinsdag 18 november
Steeds in Café 1900
van 20.00 tot 22.00 uur

Feestelijke opening van de eerste
Maastrichtse fietsstraat
Maastricht heeft een fietsstraat! Een
straat waar fietsers voorrang hebben en
auto's te gast zijn. Dank zij de inspanningen en vasthoudendheid van Jan van der
Staak en Jef Brauers, bewoners van de
Bilserbaan, kon wethouder Nuss op 28
september de eerste Maastrichtse fietsstraat openen. Dit gebeurde niet door
het doorknippen van een lintje, maar met
een heuse "fietswedstrijd".

Feestelijke opening eerste fietsstraat
Van de redactie
Burg. Hoes bezoekt Brusselsepoort
Hard rijden door de Ravelijnstraat
Franquinetstraat
Wat gebeurt er in de Lambertuskerk?
Zes vragen aan een buurtplatform
Groenvoorziening
Nobellaan / St. Lucassingel
Kijk op de wijk
Rommelmarkt
Maastrichtse verkennersband
Column
Rondleiding Zuyd Hogeschool
Berichten van Kindcentrum Oda
De zomercaroussel
De koffiekamer
De meidenkamer
Buurtplatformnieuws
Nieuwe kinderclub
St. Anna-Lambertus parochie
Buurtvlag
Nieuws van het CNME
Straatfeest P. Habetsstraat
Buurtfeest Joseph Hollmanstraat en
Antoon van Elenstraat
Brusselslook festival 2013

Nieuwjaarsreceptie
zondag 5 januari
14.00-17.00 uur in Café 1900
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Van de redactie
De zomer is voorbij, de dagen worden al
korter en nog even en de feestmaand
december staat voor de deur. De stad
wordt weer versierd met kerstslingers,
onze wijk wordt versierd met parkeermeters.
Voor u ligt het najaarsnummer van het
buurtblad. Het is weer een dik exemplaar
geworden. Dit doet ons deugd, het geeft
aan dat onze buurt leeft en dat we een
groot aantal enthousiaste buurtbewoners
hebben die zich inzetten voor onze
buurt. Afgelopen zomer is weer een aantal straatfeesten en andere evenementen
georganiseerd, waarvan u in dit blad de
(foto)verslagen vindt.
Zo kunnen we met trots melden dat de
eerste fietsstraat van Maastricht, de Bilserbaan, in onze wijk ligt! Na langdurige
inspanningen van enkele bewoners is de
fietsstraat op 28 september geopend
door wethouder Nuss. Fijn dat er meer
ruim baan voor de fietsers komt, maar
jammer dat er nog steeds een veilige
doorgaande fietsroute door onze buurt
ontbreekt en dat er pas vanaf de Brusselsestraat weer via een fietsroute verder
de stad in gefietst kan worden.

Daarna zijn we naar Tevhid, de Turkse
moskee gegaan, waar we getrakteerd
werden op heerlijke hapjes . De burgemeester heeft de verbouwing van de
Donderdag 4 juli heeft burgemeester
moskee bekeken en de plannen voor de
Hoes een bezoek gebracht aan onze wijk speelvoorzieningen op het terrein tussen
Brusselsepoort. Vanuit de behoefte om
de Lucassingel en de Nobellaan zijn beeen beter beeld te krijgen van de buurten sproken (zie elders in dit blad). Daarna
van Maastricht, heeft de burgemeester
zijn we door de wijk gewandeld: door de
een eerste bezoek gebracht aan onze
Fagotstraat, de Edmond Jasparstraat en
wijk. Onder een stralende zon kwamen
de Fons Olterdissenstraat. De gebruikelijenkele buurtbewoners, de gemeenteke drukte van spelende kinderen in dit
raadsleden die in onze buurt wonen, de
gebied hebben we gemist. Waarschijnlijk
betrokken ambtenaren en de burgemees- omdat in verband met de grote vakantie
ter bij elkaar op het Orleansplein. Daar
veel gezinnen al weg waren.
De zomercarrousel van Trajekt is neerwerd het eerste thema dat in onze buurt We zijn door het park van de Hogegestreken in Brusselsepoort West, in het
speelt, aangesneden: de grote hoeveelschool Zuyd naar de Ravelijn gelopen. In
kader van de wijkaanpak van de gemeenheid huizen in dit deel van de buurt die
de Halve Maanstraat heeft de burgemeeste. In dit blad is te lezen welke activiteigeschikt worden gemaakt voor bewoning ter kennis kunnen maken met de impact
ten Trajekt organiseert en waar
door studenten en de daarmee gepaard
van de plannen rondom de aanlanding van
buurtbewoners van Brusselsepoort van
gaande overlast. Vanuit de buurt vragen
de Noorderbrug. Het uitzicht over het
harte welkom zijn.
we aandacht voor dit onderwerp omdat
schootsveld zal enorm gaan veranderen.
de leefbaarheid in de buurt onder druk
De bewoners van de Ravelijn hebben duiSamen wonen en leven in een buurt
komt te staan. De prettige mix tussen
delijk hun zorgen kenbaar gemaakt over
vormt de rode draad in een aantal artikebewoning door gezinnen, ouderen en
de hoeveelheid verkeer die in de toelen in dit blad. De aanlanding van de
studenten is hier behoorlijk uit balans.
komst langs de Ravelijn zal razen.
Noorderbrug, en het toenemend aantal
Vervolgens zijn we doorgewandeld naar
Bij de Ravelijn hebben we afscheid genostudentenhuizen plus het niet naleven van
het winkelcentrum Brusselsepoort. Het
men van de burgemeester. En terwijl hij
de 30km-zone op de Ravelijnstraat zorooit beste winkelcentrum van Nederland door het schootsveld de Fort Willemweg
gen voor druk op de leefbaarheid in onze
is toe aan een grondige renovatie en
afliep naar huis, vroeg ik me af welk beeld
wijk. Ook de burgemeester heeft tijdens
nieuwe impulsen. De plannen voor de
hij over had gehouden aan het bezoek
zijn bezoek op 4 juli jl. aan onze buurt
aanpak en de uitbreiding van het winkelaan onze wijk.
kennis genomen van deze, voor onze
centrum zijn gereed.
buurt, belangrijke onderwerpen.
Louise van Bronswijk
Naast deze zaken vindt u in dit buurtblad

Burgemeester Hoes bezoekt Brusselsepoort

een aantal vaste rubrieken zoals de column van Ria, de straatnaam en het interview met mensen van een ander
buurtplatform van Willemien, en kijk op
de wijk van Arja.
Veel leesplezier!
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Hard rijden
door de Ravelijnstraat
Al geruime tijd mogen wij ons in onze
buurt verheugen op het feit dat er een
30 kmzone geldt.
Na het uitbreiden van de parkeerzone
en het opnieuw asfalteren van b.v. de
Ravelijnstraat en het invoeren van een
30 kmzone lijkt de veiligheid er meer
dan voldoende mee gewaarborgd. Niets
is echter minder waar, met name de
Ravelijnstraat is een racebaan geworden.
Er wordt door én auto's én scooters
veel te hard gereden. Vorige week nog
werden we opgeschrikt door het zeer
hard remmen van een auto die van
rechts voorrang moest geven en maar
met moeite tot stilstand kwam. Remsporen van meer dan 10 meter gaven
aan hoe hard die wel niet gereden moet
hebben.
Door het opnieuw asfalteren van de
Ravelijnstraat zijn de drempels aangepast naar het niveau die de wetgever
daarvoor stelt. Deze drempels zijn lager
dan die boven op een bestaand wegdek
worden gelegd.
Door het uitbreiden van de parkeerzone is het zicht in de straat verbeterd, er
staan nagenoeg geen auto's meer geparkeerd tussen de Bastionstraat en de
Fort Willemweg waardoor men nauwelijks nog hoeft in te houden als er een
tegenligger komt.
Nadat we deze toestand met enkele
buurtbewoners besproken hadden, is
met de wethouder verkeersveiligheid
een afspraak gemaakt om de verkeersveiligheid te bespreken.
Wethouder Albert Nuss is samen met
een ambtenaar op 24 augustus ter plaatse komen kijken of er aan de situatie
nog wat verbeterd kon worden maar
dat blijkt nauwelijks het geval.
Wettelijk voldoet de gemeente aan alle
voorwaarden die aan de verkeersveiligheid in onze straat zijn gesteld. Opgemerkt werd dat vooral de
buurtbewoners zelf te hard door de
straat rijden.
Bekeken wordt of er op de hoek van de
Bastionstraat de stoep maar iets naar
de straat verlegd kan worden waardoor
het gevoel ontstaat dat er een versmalling is, waardoor er afgeremd moet
worden.
Verder wordt met Politie contact opgenomen of er mogelijkheden zijn om te
handhaven; dus waarschijnlijk komen er
snelheidscontroles.
Laten wij onze buurt veilig houden en
matig uw snelheid, er liggen tenslotte 2
scholen tussen Fort Willemweg en
Kon.Emmaplein.
Wim Schoenmakers

Franquinet vond in
1849 een gedeelte
1826 - 1900
van het oud archief
van Maastricht op
In 1826 werd Désiré Frande zolder van het
quinet geboren als zoon
Stadhuis. Later, in
van Joannes Franquinet,
dienst als archivaris,
apotheker, en Maria Cathaheeft hij het berina Evers. Het echtpaar
werkt. Hij wordt
kreeg drie zonen. Désiré
wel de 'eerste prowas de middelste. Zijn oufessionele archivaris
dere broer overleed jong,
van het Limburgse'
al op achttienjarige leeftijd.
genoemd. Zijn
Zijn jongere broer zou zijn
meer literaire kant
vader opvolgen als apothewerd door de
ker.
straatnaamcommisGuillaume Désiré Lambert
sie als volgt omFranquinet, zoals hij voluit
schreven. 'Hij
heette, was een zeer goede
beoefende zoowel
leerling of eigenlijk beter
in proza en poezie
gezegd een begaafde leerling. Op negenjahet
Maastrichter
dialect
en publiceerde in
rige leeftijd begon hij aan de vakken Latijn,
de
Maasgouw
eene
lijst
van
3192 eigenaarGrieks, Nederlands, Frans, Duits, Geschiedige
en
Trichtsche
zegswijzen
en spreekdenis, Aardrijkskunde en Wiskunde. Op
woorden,
terwijl
hij
zijn
dichterlijken
vijftienjarige leeftijd verliet hij het Atheneum met diploma. Hij was daarmee de jong- aanleg bewees door talrijke gelegenheidsgedichten en luimige theaterstukken.
ste geslaagde. Zijn studie rechten volgde
hij in Leuven. Maar al vrij snel werd duide- Schier ontelbaar zijn zijne geschriften,
vruchten van zijne historische onderzoelijk dat zijn hart veel meer bij taal, letterkingen'.
kunde en geschiedenis lag.
Désiré (hij zou later zijn eerste naam Guil- In 1856 trouwde Franquinet met Catharina
laume toevoegen) werd een bekende per- Hubertina Lemaire. Haar familie bezat ensoonlijkheid in Maastricht. Hij heeft tal van kele molens. Franquinet heeft dan ook het
functies bekleed. Om maar enkele te noe- vak van molenaar uitgeoefend.
Désiré overleed in 1900, 73 jaar oud. Op
men: jurist, kantonrechter, archivaris, gezijn overlijdensakte staat hij vermeld als
meenteraadslid en wethouder. Maar hij
was ook onder meer lid van het Burgerlijk districtsschoolopziener en consul van Belgie. In 1917 werd besloten een straat naar
Armbestuur.
hem te noemen.
Om welke reden is er een straat naar hem
genoemd? De straatnaamcommissie
Willemien Schouten
spreekt van zijn grote historische kennis.

Franquinetstraat
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Wat gebeurt er in de St.
Lambertuskerk?

waartse spiraal te raken. Onze wijk heeft
niet alleen problemen, maar heeft ook
sterke punten zoals: Mariaberg kent een
rijke historie, een goede ligging ten opzichte van de binnenstad, voorzieningen
én landschap en voldoende dragers van
een nieuwe (culturele) identiteit. Het is
nog een gezellig ouderwetse volksbuurt.

De kerk bleef de afgelopen zomer niet
ongebruikt, er waren een paar evenementen, waarbij Servatius de kerk beschikbaar stelde.
Zo was er in april het ondernemersfeest
BIO (by invitation only). Ondernemers
kwamen bij elkaar om te netwerken onder het genot van een hapje en een
drankje.
De avond werd muzikaal opgeluisterd
door een Big Band, Candy Dulfer en Leona Philippo.

3.Welke oplossingen zijn bedacht?
In het Buurt Ontwikkelings Plan (BOP) is
een plan van aanpak opgesteld door de
woningcoöperaties, de gemeente en het
BPF in het zogenaamde ambitiedocument.
Hierin staan de visie en de middelen om
de problemen aan te pakken.He betreffende document is te vinden op
http://www.wijkaanpakmaastricht.nl waar
ook het uitvoeringsprogramma 20132015 te bekijken is voor Mariaberg en
alle andere wijken van Maastricht. Een
van deze middelen is het 'Veilige buurten
team (VBT)'. Momenteel is het VBT gestart met gesprekken met buurtbewoners. In andere delen van Maastricht is dit
project ook reeds succesvol gestart en
we zijn dan ook blij met een dergelijke
directe aanpak.

Woningbouwvereniging Servatius laat
ons weten dat er momenteel gesprekken
gaande zijn met mogelijke investeerders.
Positief dus! Zodra er meer bekend is
zullen we het horen.

Op 15 september was het open monumentendag en kon het publiek een rondleiding krijgen door het gebouw. Er zijn
1700 bezoekers geweest, ongekend veel,
waardoor helaas niet iedereen kon worden rondgeleid maar wel kon genieten
van het moois wat er te zien valt in de
kerk.

De heer Wouter Tilman beantwoordde
als interim-voorzitter de vragen.

1.Hoe is het bestuur samengesteld?
Zoals de meeste buurtplatforms (BPF) is
er een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De vorige voorzitter is in
september 2012 gestopt. Momenteel
neem ik de betreffende functie als interim-voorzitter waar. In totaal zitten we
Festival Musica Sacra werd op 19 sepmet 9 vrijwilligers in het BPF. Het prettitember geopend met een bijzonder opge van deze samenstelling is, dat er een
treden van kamerkoor Aquarius uit Gent
duidelijke rolverdeling is tussen de leden
in de St.Lambertuskerk. Het 31 koppige
wie wat doet. Zo is de één voornamelijk
koor gaf het"Kanon Pokajanen"ten gehobezig met het organiseren van activiteiten
re van Arvo Pärts. Prachtig en druk bevoor een specifieke doelgroep
zocht in een met kaarsen verlichte kerk.
(ouderen/jongeren) en de ander meer
Dan was er ook nog een dansvoorstelling
met het uitdenken van lange termijnvisies.
door Joost Vrouenraets en Rakesh in het
Ook is er een aparte redactieraad voor
kader van het festival Musica Sacra. Het
het schrijven van ons wijkblad 'De Anjestuk, dat op 20 september werd opgelier' en het actualiseren van de website
voerd droeg de naam"Yatra"( reis) en
www.mariaberg.eu, die dan weer bestaat
ging over 2 mensen en 2 culturen.
uit voornamelijk BPF leden. De website is
Het publiek was in vervoering, zo mooi
in 2 talen beschikbaar en heeft maandemoet het geweest zijn. Schrijfster vindt
lijks meer dan 120.000 hits!
het jammer dat gemist te hebben want
waar vind je een mooiere locatie voor
2.Welke problemen kent deze wijk?
een voorstelling als onze kerk?
De wijk bestaat uit een sterk gemêleerde
gemeenschap met de daarbij behorende
Arja Peters
problemen. De problemen bestaan voornamelijk uit fysieke problemen: Gedateerde woningvoorraad en gebrek aan
Zes vragen aan een
(stedenbouwkundige) samenhang. En een
opeenstapeling van buurtproblemen zoals
buurtplaform
parkeerdruk, verkeersonveiligheid, vervuiling van de openbare ruimte, geluidsDe redactie wil graag een aantal buurtoverlast, criminaliteit en
platforms benaderen en enkele vragen
voorleggen. Het zijn steeds dezelfde vra- drugsgerelateerde problemen. Dit speelt
voornamelijk in Blauwdorp. Dit is ook
gen. Dan ontdekken we mogelijk overeenkomsten, maar in elk geval dat we van het deel van Mariaberg met veel gebreken in de stedenbouwkundige opzet en
elkaar kunnen leren.
woningvoorraad, zoals het tekort aan
groen en de concentratie van (te) kleine
Voor dit nummer van het buurtblad
maakte de redactie een afspraak met het woningen. Zonder ingrijpen loopt met
name Blauwdorp het gevaar in een neerbuurtplatform Mariaberg.
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4.Wat hoopt het platform te bereiken in de toekomst?
De sociale samenhang verder te ontwikkelen en vernieuwing door de hele wijk
(Blauwdorp/Proosdijveld/Trichterveld),
middels renovatie en nieuwbouw.Ook
om meer groen en het totale veiligheidsgevoel op een hoger niveau te krijgen.
5.Is er voldoende geld en is er voldoende steun van de gemeente?
Mariaberg heeft de volle aandacht van de
gemeente en stelt voldoende middelen
ter beschikking voor nieuwe projecten.
Het starten van een nieuw project kost
veel meer tijd van de vrijwilligers dan het
opnieuw initiëren van een bestaande activiteit. Het is dan ook jammer dat wegens
bezuinigingen niet altijd alle aanvragen
worden gehonoreerd als het niet een
project betreft maar een terugkomende
activiteit. Als we inderdaad een participatiemaatschappij moeten nastreven, is het
mijns inziens altijd beter om activiteiten
te blijven stimuleren die gebaseerd zijn
op ervaringen, omdat de burgerparticipatie steeds meer onder druk komt te
staan.
6.Waarop is het buurtplatform
trots?
Op de onvoorwaardelijke inzet van alle
vrijwilligers in deze wijk. Als BPF proberen we een brug te slaan tussen de gemeente en de vrijwilligers en ik heb het
gevoel dat dit ons wel aardig lukt.

Willemien Schouten

Inrichting groenvoorziening tussen de Nobellaan
en de Sint Lucassingel.
Een aantal jaren geleden is het idee ontstaan om een sportkooi te maken op het
grasveld langs de moskee. Een initiatief
dat is voortgekomen vanuit "Het Kan
Wel project".
Toen is al geld gereserveerd voor deze
speelvoorzieningen. De sportkooi en de
speelvoorzieningen worden gefinancierd
vanuit verschillende bronnen: "Het kan
Wel", "Leefbaarheidsfonds" en "Geld
voor de buurt". Allemaal buurtgelden
waarvan deze speelvoorziening, als laatste
initiatief, in een reeks van opknapbeurten
van diverse speelplekken in Brusselsepoort, wordt gerealiseerd.
Aangezien de invulling van het gebied
rondom de Turkse en de Marokkaanse
moskee alsmaar onduidelijk bleef, gebeurde er niets met het idee voor de speelvoorziening. Er was sprake van een
woonwagenkamp op het gebied, gedacht
is aan een multicultureel centrum, een
eventuele aansluiting met "de Groene
Wig" is aan de orde geweest; er kwam
een fietsroute door het gebied heen.
Kortom het heeft jaren geduurd, maar nu
kunnen de plannen uitgevoerd worden!

De sportkooi komt langs het fietspad te
liggen. De bomen in het gebied blijven
staan. Tussen het fietspad en de moskeeen is nog ruimte voor speeltoestellen
voor de kleintjes. En misschien komt er
nog een wandelpaadje door het gebied.

Kijk op de wijk

Mevrouw Thieme uit de Clavareaustraat
werkt in de najaarszon in haar mooie
In kijk op de wijk vragen wij bewoners
voortuin als ik haar vraag wat zij van de
van onze wijk wat zij van de wijk vinden, buurt vindt. Zij woont er al 21 jaar, nu
wat er goed is in de wijk en waar eventu- met haar dochter en kleinkind.
ele verbeterpunten zijn.
Zij bemoeit zich niet veel met omwonenden en heeft goede buren aan beide kanWij begeven ons deze keer naar de stra- ten, hoewel zij weet dat er in de straat
ten aan de overkant van Zuyd Hogewat burenruzies zijn.
school.
Zij heeft van niemand last en het bevalt
haar nog steeds er te wonen omdat het
Mijnheer de Koning uit de Laurent Polis- rustig is en alle voorzieningen dichtbij
straat woont sinds twee jaar in de wijk en zijn.
vindt het er fijn rustig. Hij is afkomstig uit
Den Haag en geniet nu van een rustige
Er is ooit sprake geweest van een speelwoonplek van waaruit je toch snel bij alle tuintje in de Edmond Jasparstraat en zij
voorzieningen bent: het stadscentrum en zou dat ook ondersteunen omdat er voor
winkelcentrum Brusselsepoort op loopaf- de kleine kinderen niet veel voorzieninstand en de bossen en wandelgebieden
gen zijn in de directe omgeving.
binnen korte tijd te bereiken.
Zij is bekend met de aanleg van een
speelvoorziening/ speelveld achter de
De straat is ook rustiger geworden sinds moskeeën maar zij denkt niet dat de kinhet parkeren met vergunning is ingederen uit de straat daarheen zullen gaan.
voerd. Voorheen werden alle plekken
Het is fijn als je er wat meer zicht op
bezet door Duitse studenten.
kunt houden, als kinderen buiten spelen.
Een jeugdhonk voor kinderen van 10-16
jaar lijkt haar ook een goed idee omdat
er voor die leeftijdsgroep in de winter
niet veel te doen is.

Momenteel worden door de gemeente
offertes opgevraagd bij verschillende bedrijven. Ook een bodemonderzoek behoort tot de activiteiten die eerst
uitgevoerd moeten worden. En dan moet
het definitieve plan nog voorgelegd worden aan het "Integrale Openbare Ruimte
overleg" van de gemeente. Dus we hopen
in het voorjaar de speelvoorzieningen

Een buurvrouw wordt ook bij het gesprek betrokken en zij vertelt dat haar
dochtertje van 10 onlangs mee is genomen door een kinderlokker. Zij speelde
in het speeltuintje een eind verderop
richting Caberg, toen een jonge, nette,
getinte man in een donkere auto de weg
vroeg naar de moskee. Op zijn uitnodiging is zij ingestapt om de weg te wijzen.
Toen zij merkte dat hij de verkeerde kant
op reed en hij een deel van zijn kleding
had verwijderd, raakte zij in paniek en
kon zij uitstappen in de buurt van buurthuis Caberg. De politie is op zoek gegaan
naar de man maar over het resultaat van
deze zoekactie is nog niets bekend.
Het meisje is erg geschrokken, de ouders
en de buurt ook.

Arja Peters

Gebruik de buitenbeter app nu ook in Maastricht
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Rommelmarkt Maastrichtse Verkennersband groot
succes
Afgelopen zondag 22 september hebben
zeer veel buurtbewoners kunnen genieten van een geweldige artiestenparade
tijdens de jaarlijkse rommelmarkt van de
Verkennersband.
Dit gezellige festijn vond wederom plaats
op het schoolplein van Kindcentrum Oda,
waar we dan ook heel dankbaar voor zijn.
De dag begon met ons eigen jeugdkorps,
Jong MVB, dat bestaat uit een grote
groep kinderen van 8 tot 14 jaar.
De diverse artiesten waaronder
Katja,Frans Theunisz en oud-buurtbewoner Johnny Memphis gaven de rommelmarkt dan ook een extra dimensie.
Het reuze springkussen was wederom de
plaats waar zeer veel kinderen uit de
buurt zich vele uren gezamenlijk hebben
vermaakt.
De opbrengst van deze dag is dan ook
geheel bestemd voor het onderhoud en
de vervanging van instrumenten van de
Maastrichtse Verkennersband.
De Verkennersband is al meer dan een
halve eeuw verbonden aan de wijk Brusselsepoort. Onze vereniging is gehuisvest
in het oude patronaatsgebouw in de Victor de Stuersstraat achter de Sint Lambertuskerk.
Gelukkig vinden op dit moment tegen alle
maatschappelijke ontwikkelingen in nog
steeds jongeren de weg naar de Maastrichtse Verkennersband.
Alleen hierdoor kan de voor Maastricht
unieke muziekvereniging dan ook in de
toekomst blijven voortbestaan.
De Maastrichtse Verkennersband bestaat
uit een jeugdorkest "Jong MVB" voor 8
t/m 14-jarigen en de "Show-and Marchingband MVB" vanaf 15 jaar.
Daarnaast is er speciaal voor al de leerlingen ook nog een leerlingenorkest.
Deze 3 onderdelen beoefenen op diverse
avonden in de week samen muziek in ons
eigen verenigingsgebouw.
Daarnaast vinden er ook nog diverse individuele lessen van leerlingen plaats.
Het is dan ook altijd de muziek die in ons
verenigingsgebouw de toon maakt.
Naast de vele optredens in Maastricht
zijn zij ook regelmatig te bewonderen in
het buitenland, onder meer in Frankrijk,
Italië, Ierland, Engeland,Duitsland, België,
Denemarken, Luxemburg en Amerika.

Een muziekopleiding is niet
vereist want die
krijg je bij ons.
Op de maandagavond is vanaf
18.30 uur tot
20.00 uur ons
jeugdorkest
"Jong MVB" muzikaal te bewonderen.
De woensdagavond vanaf
19.15 uur tot
21.30 uur de
"Show-and Marchingband MVB".
Deze avonden zijn vrij toegankelijk.
Omdat het wel eens voorkomt dat wij op
een buitenlocatie aan het oefenen zijn
kun je voor alle zekerheid het beste van
te voren een mailtje sturen of een telefoontje plegen.

Speciaal jongeren uit onze buurt die interesse hebben in muziek maken bij een
muziekvereniging met leeftijdsgenoten
zijn meer dan welkom.
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Dan kunnen wij tevens voor de koffie
zorgen!
Voor meer informatie:
www.maastrichtseverkennersband.nl of
0653215874
Gaston Garnier

Wat er van die trotse boom nog over is
gebleven , is een stam, van beneden tot
De boom in het "weitje".
boven verborgen onder klimop. De
De Lambertuskerk staat op dit moment spaarzame magere takken zijn nagenoeg
kaal. Vogels kunnen er nog nauwelijks
in het late zonlicht te pronken in een
rusten, laat staan nestelen. Schaduw
gouden gloed. Ik geniet iedere zonnige
schenkt hij ons niet meer.
avond weer opnieuw van het licht dat
Was het een gebouw, dan heette het
door de gerestaureerde glas-in-loodramen schijnt, maar ook van de mooie gele ruïne. Was het een schip, dan heette het
wrak.
mergelblokken, de groene torentjes, de
Nu heet het nog altijd "boom", hoewel
rode dakkapelletjes in de fraaie koepel
de
naam "boom" iets anders, iets beters
met bovenop fier naar de hemel wijzend
veronderstelt.
Dit is niet meer dan het
het gerestaureerde kruis. De Sacre
restant
van
wat
ooit een boom was. Toch
Coeur " in mijn tuin" is weer een prachtig
moet hij blijven staan. Gezonde bomen
monument geworden en ik mag er zo
verwoesten is schijnbaar een stuk gemakmaar vanuit mijn raam met volle teugen
kelijker en minder heftig dan restanten
van genieten!
van wat ooit een boom was, durven opDe afgelopen jaren heb ik intens kunnen
meeleven met alles wat er in, op en voor- ruimen.
Weer doet het pijn. Dit keer niet om wat
al rondom de kerk gebeurde: de duiven,
helaas niet meer is, maar om wat in
die "geëvacueerd" werden, de glas-inloodramen die beurtelings verdwenen en weerwil van zichzelf, om een of andere
duistere reden toch moet blijven.
die men na enige tijd, fraai opgeknapt,
Mijn vurige wens voor de toekomst is,
weer terugplaatste en de mergelblokken
dat nu de kerk zelf tot een juweel is opdie hier ter plekke opnieuw bewerkt
gepoetst, ook de omgeving ervan weer
werden. In het weitje achter mijn tuin
bewoond mag worden met bomen en
was het één en al bedrijvigheid. Hoewel… deze plek nu eigenlijk niet meer de struiken, die volop kans van leven hebben.
naam "weitje" verdient. Het is nu meer
een "kiezelkojl" : een grote hoeveelheid
stenen en steentjes, die niet opgewassen Ria Vernooij-Nelissen
blijkt tegen het welig tierend onkruid.
Een onbegonnen strijd van de krachtige
natuur tegenover de mens. Zo manifesteert die natuur zich nú, maar eerder
moesten bomen en struiken het onderspit delven. Tot mijn grote verdriet en
teleurstelling werden ze onverwacht op
een kwade dag zo maar geveld. Echter…
Rondleiding Zuyd
Op die bewuste dag toen ze het loodje
moesten leggen, wist er één de dans te
Hogeschool/voormalig
ontspringen . Die mocht blijven. Hij staat
klooster Brusselseweg
vlak achter mijn heg. Toen het nog een
jong boompje was, zo'n dertig jaar geleden, was het de speelplek van onze poes. In het laatste buurtblad stond een artikel
Ontelbare keren klom Duvelke naar bo- over de historie van het voormalige
ven tot in de top om dan met volle vaart klooster, nu Zuyd Hogeschool aan de
zich weer naar beneden te storten. Soms Brusselseweg.
Een aantal mensen hebben zich via
bleef ze ook een tijdje boven en aanschouwde haar wereldje vanaf een hoge buurtblad@brusselsepoort.org aangemeld voor een rondleiding.
tak. Nu zou dit niet meer mogelijk zijn.
De boom is een hoge boom geworden en Binnen een paar weken zal de datum
voor de rondleiding bekend worden. Het
behalve dat hij als hoge boom veel wind
heeft gevangen, heeft hij ook enorm gele- zal waarschijnlijk op een doordeweekse
dag laat in de middag gaan plaatsvinden.
den van alles wat er in zijn omgeving gebeurd is. Zijn wortels werden brutaal
weggekapt toen er een plas water moest Degenen die alsnog interesse hebben
komen om de boren te koelen. Het zon- kunnen zich via bovenstaand e-mailadres
aanmelden, graag met vermelding van
licht kon hem nog nauwelijks bereiken
e-mailadres zodat we u persoonlijk kunvanwege het grote blauwe zeil dat men
gespannen had en dat dit belette. De tak- nen benaderen.
Dhr. C Mantz, voormalig medewerker
ken werden wreed weggesnoeid, omdat
Zuyd Hogeschool zal de rondleiding verze in de weg stonden….
zorgen.
En ik, ik stond erbij en ik keek ernaar.
Met afschuw, met pijn en in volledige
Arja Peters
machteloosheid.

Column
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Berichten van het
Kindcentrum ODA
Naschoolse activiteiten KIX
Tot februari j.l. werden er binnen het
Kindcentrum ODA naschoolse activiteiten voor de leerlingen georganiseerd,
zoals o.a. judo, theater en creatieve vorming. De afgelopen tijd is door veel partijen hard gewerkt aan een nieuwe opzet.
Nu is het zover!In de komende periode
worden weer naschoolse activiteiten aangeboden.
Kinderen kunnen na schooltijd kennismaken met allerlei activiteiten op het gebied
van sport, spel, cultuur, creatieve vormgeving, natuur, techniek, theater, dans en
muziek.
De organisatie hiervan is in handen van
een stichting met de naam KIX. Deze
stichting is ontstaan vanuit de samenwerking tussen de basisscholen, instellingen
voor kinderopvang, peuterspeelzalen en
de gemeente Maastricht. Nieuw aan de
aangeboden activiteiten is dat ze toegankelijk zijn voor alle kinderen in Maastricht. Zit uw kind niet op basisschool St.
Oda, maar woont u wel in de buurt en
vindt uw kind het leuk om aan de activiteiten deel te nemen, dan is het ook van
harte welkom. Om te weten te komen
welke activiteiten kinderen het meest
aanspreken, vindt er eerst een inventarisatie plaats. Vul uw wensen in op
http://s.chkmkt.com/kixen kijkt u naderhand op www.kix-maastricht.nl om het
definitieve aanbod te kunnen zien. Tevens
kunt u uw kind ook via deze laatste site
aanmelden. Naar verwachting zullen de
eerste activiteiten eind november plaatsvinden. Heeft u als buurtbewoner vragen
hierover, bel even of kom even langs!

Muziekspektakel
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor onstweejaarlijks ODA-Muziekspektakel. Dit betekent dat ALLE
kinderen van het kindcentrum door middel van lessen in dans, toneel, handvaardigheid, en zang samen met de
leerkrachten en externe professionals
werken aan een grote voorstelling aan
het einde van het schooljaar. Het uitgangspunt van het 'Muziekspektakel' van
dit schooljaar is een doorlopend verhaal

waarbij tekst afgewisseld wordt met muziek en dans. Omdat groep 8 geen eigen
afscheidsmusical zal hebben, zullen zij een
prominente rol vervullen tijdens dit
festijn.We houden u op de hoogte!

De koffiekamer

(gezellige activiteiten voor
buurtbewoners, vanaf 50 jaar,
in de Wiemerink)

Inschrijven van nieuwe leerlingen
Wordt uw kind in de loop van het
schooljaar 2013-2014 vier jaar? Dan mag
het binnenkort naar groep
1 van de basisschool. We maken graag
een afspraak met u om ons mooie gebouw te laten zien, voordat u uw kind
op onze school inschrijft. Neem ook alvast een kijkje op onze website
www.oda-bs.nl om een indruk te krijgen
van onze school. Open dagen houden
we niet…..omdat we vinden dat het binnen ons gebouw elke dag 'open dag'
moet zijn. We willen mensen die kennis
willen maken met ons graag de school, de
bso en de peuterspeelzaal laten zien als
deze gewoon 'in werking' is, dus tijdens
de lessen, tijdens het spel in de peuterspeelzaal en tijdens de buitenschoolse
opvang. WELKOM!

In gesprek
Graag doen we via deze weg een oproep
aan de buurtbewoners om met ons in
gesprek te komen. We ervaren vaker dat
veel mensen uit de eigen buurt, waarbinnen dit fijne kindcentrum ligt, ons voorbij lopen en elders naar toe gaan. In
gesprekken merken we dat dit mede bepaald is door beelden die leven. Wij zouden graag op eventuele vragen hierover
antwoord willen geven. Het zou toch
geweldig zijn dat de Oda-school ook een
school is voor de kinderen uit haar eigen
buurt. Natuurlijk weten we dat de buurt
in de jaren behoorlijk veranderd is en het
aantal kinderen / gezinnen met jonge kinderen best beperkt is. Toch willen we de
uitdaging aangaan om in gesprek te komen en de mogelijkheden bekijken om
bepaalde zaken met elkaar te
bespreken…..en vooroordelen weg te
nemen.
Dit betekent ook dat we bereid zijn om
voor de buurtbewoners een informatiebijeenkomst te organiseren om SAMEN
met hen het gesprek aan te gaan of hen
te informeren over ons onderwijs. Wie
neemt deze handschoen op?

De zomercaroussel
Afgelopen zomer is op drie woensdagen
(29 mei, 12 juni en 26 juni) de zomercaroussel van Trajekt neergestreken op de
groenstrook in de Fons Olterdissenstraat. En het was een succes. Niet meteen de eerste keer. Want de eerste
woensdag regende het zo hard dat de
zomercarrousel om zes uur is gestopt.
De twee overige woensdagen waren het
gezellige middagen, met veel activiteiten
voor de kinderen.
Er was een springkussen en een pannakooi. Veel kinderen namen deel aan de
speciale knutselactiviteiten.
De schoolbord- auto was er. Dat is een
auto waar je gewoon op mag krijten en
als je wilt alles weer mag uitvegen. Halsbrekende toeren werden uitgehaald bij
het maken en beklimmen van de krattentoren. En dat alles opgeluisterd door de
muziek van DJ 's Grechno, en Jo den
Dekker.
Volwassenen konden leren bloemschikken. Medewerkers van Trajekt gaven informatie over diverse wet- en
regelgevingen. En het was gezellig, samen
koffie drinken en elkaar leren kennen. Er
was ruimte voor ideeën van bewoners,
voor het verbeteren van de leefbaarheid
in de wijk.
Door de zomercarrousel zijn nieuwe
mensen betrokken geraakt bij het buurtwerk, zowel bij de BOC (Bewoners
Overleg Commissie) van Brusselsepoort
als bij het buurtplatform. Kortom, de zomercarrousel is voor herhaling vatbaar.

Op woensdagochtend (10.00 - 13.00
uur)en donderdagmiddag(12.30 - 15.30
uur) kunt u bij ons terecht voor een
heerlijk kopje koffie of thee met een lekker stuk gebak.
Er is iedere week iets anders te doen.
Verschillende workshops zoals bijvoorbeeld, bloemschikken, handwerken of 3D
kaarten maken.
Maar ook voor een potje kaarten, spelletjes of gewoon een praatje kunt u bij ons
terecht.
Speciaal voor de heren is een kaart tafel
aangeschaft en hangt een mooi
dartbord op.
Dit alles, inclusief materialen voor de
workshops, voor €1,50.
Iedereen is van harte welkom

Louise van Bronswijk en Wim Schlösser
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Susan Honings,
Opbouwwerk Trajekt
Tel: 043- 763 00 30 of 06- 55 69 52 83

Iris den Ridder.
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De meidenkamer

(gezellige activiteiten alleen
voor meiden van 11 en 12 en 13
jaar, in de Wiemerink)

Op maandagavonden starten wij weer
met activiteiten voor meiden !!
Samen gaan we weer gezellige dingen
doen:
- knutselen: kettingen maken, vilten, schilderen….
- kokkerellen: lekkere hapjes maken en
gezellig eten….
- beautydingen: nagels lakken, lippengloss
maken, haren vlechten….
- gezelligheid en contacten leggen: samen
gezellige dingen doen, nieuwe meiden
leren kennen, spelletjes doen, meidenkwis…..
Er is iedere week
iets anders te
doen.
Ook is er tijd om
even niets te
doen en lekker
aan te tutten.
Dus kom gezellig meedoen !!!!
Waar:
in buurtcentrum de Wiemerink in Caberg, Spinetlaan 25
Wanneer:
maandagavonden van 18.00 - 19.30/20.00
uur
We zijn al begonnen!
Kosten:
iedere maandag betaal je een euro en
krijg je iets te drinken
Voor meer informatie kunt jullie terecht
bij Karin Rutten,
Jeugdwerk Trajekt
Tel: 043- 763 00 30 of 06- 55 69 52 47

een gele kaart bij de eerstvolgende overlastsituatie. Miquel is in de Franquinetstraat nu al
De Noorderbrug en de studentbetwee keer zo opgetreden, maar beperkt
woning in de wijk,
zich zeker niet tot die straat: hij heeft een
dat zijn de grote onderwerpen van de
ronde gemaakt langs alle straten met veel
afgelopen maanden.
studentenbewoning en hij heeft bij alle
studentenhuizen niet enkel kennis geWat het eerste onderwerp betreft is er
maakt, maar ook het kaartensysteem
veel tijd besteed aan de inpassing van de
geïntroduceerd. Dus is het nu een kwesFort Willemweg: kan de weg verdiept
tie van doorzetten, of, zoals Miquel het
komen te liggen, hoe komt het fietspad
ten opzichte van de weg te liggen, komen zelf formuleerde: de aanhoudende meldingen beginnen hun vruchten af te werer bomen en of hagen langs de weg.
Een onderwerp dat in de komende maan- pen.
den nog verder uitgewerkt moet worden,
Dirk Tempelaar
is dat van het vrachtverkeer: op welke
wijze kan dat gereguleerd worden (milieuzonering, nachtelijk rijverbod, …).

Buurtplatformnieuws

Maar verreweg de meeste energie is gestoken in het dossier 'Brusselsepoort en
studentbewoning', onder aanvoering van
Mart Mooren en Tonny Koppes. De Limburger rapporteerde er zelfs twee keer
over, heel recent onder de titel 'Maastricht pakt de overlastgevende studenten
aan'. De inzet van al onze gesprekken
met gemeente, raadsleden en wethouder
was echter niet primair op de overlastgevende student gericht, maar eerder op de
praktijk van pandjesbazen om in snel tempo in onze wijk huizen op te kopen en
om te katten voor kamergewijze verhuur.
Bijna altijd zonder vergunning, meestal
zonder zelfs vergunning aan te vragen,
maar soms ook nadat een vergunning was
aangevraagd, maar geweigerd. Dat kon
men doen omdat er de facto geen sprake
was van handhaving. In die situatie is nu
een belangrijke verandering opgetreden:
de gemeente heeft nu ingegrepen bij een
tweetal panden in de Franquinetstraat
waar tegen de regels in is gehandeld, en
heeft uitgesproken dat handelen tot aan
de kantonrechter te willen doorzetten.
Daarmee is een belangrijk keerpunt bereikt: de 'straffeloosheid' waarmee met
het woonbeleid van de gemeente werd
omgesprongen, lijkt nu voorbij. Vooralsnog is de strikte naleving van het vergunningenbeleid op de Franquinetstraat
gericht, maar de verwachting is dat
successen daar ook effecten zullen hebben op andere straten met veel studentbewoning in onze wijk.
Ook op het andere vlak van handhaving,
die door de politie, zijn resultaten geboekt,
door de actieve opstelling van onze wijkagent, Miquel Faut. Successen met een
scheidsrechter-dimensie: de politie werkt
tegenwoordig met rode en gele kaarten.
Bij beide type kaarten worden niet alleen
de bewoners, maar ook de verhuurders
aangesproken, bij een rode kaart wordt
meteen proces-verbaal opgemaakt, bij
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Gebruik de buitenbeter app nu ook in Maastricht

Nieuwe kinderclub in de
Sint Anna-Lambertus
parochie
In de week na de herfstvakantie is in de
Sint Anna-Lambertusparochie een kinderclub van start gegaan. Deze club bestaat
uit kinderen die hun Eerste heilige Communie hebben gedaan en tussen de 8 en
12 jaar oud zijn. Onder leiding van kapelaan van Attekum brengen vijf moeders
de kinderen op een speelse wijze in contact met een Bijbelverhaal. Twee woensdagmiddagen per maand komt de groep
samen. Er wordt samen gebeden, geknutseld, gepuzzeld, gezongen, rollenspellen
gedaan en in kringgesprekken gesproken
over het verhaal. De bijeenkomsten vinden plaats in de Annazaal, gelegen achter
de Sint Annakerk aan de Via Regia. De
middagen duren telkens van 14.00 tot
16.00 uur. Tot en met de kerstvakantie
komt de kinderclub samen op woensdag
6 november, 20 november, 4 december
en 18 december. De bijeenkomsten worden daarna gehouden tot midden juni
2014. Als bijdrage in de onkosten wordt
een bedrag van 12,50 euro gevraagd voor
de aanschaf van het werkboek. Ieder die
interesse heeft en eens een middag wil
komen meemaken: wees welkom!
Voor aanmelding of meer info kunt U
contact opnemen met kapelaan van Attekum, tel. 3432929 of e-mail:
post@annalambertus.nl

Buurtvlag

Nieuws van het CNME

"De Buurt kleurt 2018" was een van de
activiteiten in het kader van Maastricht
culturele hoofdstad. De bedoeling was
dat iedere buurt zijn eigen buurtvlag zou
ontwerpen. Deze buurtvlag werd tijdens
een cultureel feest gegeven aan de organisatie van Maastricht culturele hoofdstad. De buurt kreeg daar een vlag van
deze organisatie terug.
Onze buurt Brusselsepoort heeft het logo van onze wijk, zoals dit sinds oktober
2007 wordt gebruikt voor het buurtblad
en voor onze website op de vlag geplaatst.
De buurtvlag is op het Brusselslookfestival op 27 juni (symbolisch) overgedragen
aan wethouder Jacques Costongs.
Daarna heeft de buurtvlag gewapperd op
de dag van de uitslag, waar we te horen
kregen dat Leeuwarden en niet Maastricht, culturele hoofdstad wordt in 2018.
De dag daarna hing de buurtvlag op bij de
opening van het parcours op het Vrijthof.
De vlag heeft ook al opgehangen bij de
feestelijke opening van de eerste Maastrichtse fietsstraat, de Bilserbaan.

Hoge Fronten
Het groeiseizoen nadert weer zijn einde
en qua planten en dieren wordt het weer
wat rustiger. Dit jaar was weer een mooi
jaar.
Veel muurhagedissen, veel vossen, maar
ook veel bloemen en vlinders. Door het
gefaseerde beheer, blijven er in de Hoge
Fronten altijd stukken staan, waar dieren
beschutting en eten kunnen zoeken en
kunnen overwinteren.
Ook de schapen, die jaarlijks het gebied 3
keer bezoeken, dragen hun steentje bij
aan de biodiversiteit. Afgelopen jaren is
hard gewerkt in het gevecht tegen de
Japanse duizendknopen, de bamboe-achtige plant. En met succes. De plant is al
grotendeels teruggedrongen, maar komende jaren zal de bestrijding van de
soort doorgaan. Ook dit jaar waren er
weer vele activiteiten met organisaties in
de Hoge Fronten. Onder andere vond er
een verjaardagswandeling plaats, aangevraagd door een van de directe buurtbewoners. Bij het erfprinsbastion werd een
luchtkwaliteitmeetstation geplaatst. Metingen zijn terug te vinden op het internet:
http://luchtkwaliteit.limburg.nl/meetwaard
en_popup/index_luchtkwaliteit.html

Buurtbewoners mogen de buurtvlag lenen om feestelijke gelegenheden op te
luisteren. Je kunt dit doen door een email te sturen naar
webmaster@brusselsepoort.org
Van de vlaggen van alle buurten is een
boek gemaakt, getiteld : "De buurt kleurt
2018". De redactie beschikt over een
paar exemplaren van dit boek. Wilt u in
aanmerking komen voor dit boek, stuur
dan uw gegevens door naar de redactie
van het buurtblad. Afhankelijk van het
aantal aanmeldingen zal geloot worden.
De namen van de winnaars worden in
december op de website gepubliceerd.

Louise van Bronswijk

Op de website van CNME
http://www.cnme.nl/nl/activiteitenagenda,
zijn ook vele groene activiteiten in Maastricht, van verschillende organisaties (zoals IVN, Natuurhistorisch museum,
Vereniging Natuurmonumenten) samen
gebundeld.
We verwelkomen u graag op een van
deze activiteiten. En kijk ook eens op de
facebookpagina van CNME Maastricht.

Beter een goede buur
dan een verre vriend…
Op zondag 22 september j.l. vierden de
bewoners van de Pastoor Habetsstraat
hun jaarlijks straatfeest. Ieder jaar opnieuw weer ben ik vereerd om als Odastraatbewoner ook een uitnodiging in de
bus te vinden. Misschien omdat het de
straat "van mijn jeugd" is, of de straat van
"mijn school", wie zal het zeggen, maar I
like it, om maar eens een "goed-Nederlandse" term van deze tijd te gebruiken!
Het straatfeest vond plaats in de Verlengde St. Odastraat (Hé, zou dat wellicht de
reden kunnen zijn?)
bij het gebouw van de "Gooj Werke".
Er was het gebruikelijke springkussen
voor de kinderen, die als ze niet sprongen onder deskundige leiding konden
knutselen. Er was een bar voor drankjes
en er waren ontelbare lekkere, veelal
thuisbereide hapjes, meegebracht en
neergezet door de bezoekers zelf. Samen
dronken we Brüderschaft tegen inkoopsprijs en genoten we van de onderlinge
contacten.

Veel bezoekers waren voor mij bekenden, zij het als straatgenoten van lang
geleden, of als de kinderen en zelfs de
kleinkinderen daarvan. Ook waren er
verschillende oud-leerlingen, die nu zelf
met hun gezinnen straatbewoners geworCNME biedt (tegen vergoeding) ook ex- den waren.
cursies of schoollessen aan in de Hoge
Het allerbelangrijkste van zo'n straatfeest
Fronten, maar ook in andere stadsnatuur- is het onderling contact."Weet je nog van
gebieden. Geïnteresseerden kunnen con- toen en van toen en van toen? " of
tact opnemen
dichterbij…"Wat was dat eigenlijk verlemet CNME.
den week met….?"
Wat te doen met nieuwe bewoners of
Cridi Frissenmet mensen die je niet kent? Nou , wat
Moors
mij betreft, daar stap ik gewoon op af, ik
frissen@cnme. stel me voor en hoor een naam die me
nl
in eerste instantie niets zegt, maar als ik
043-3501747/
dan hoor op welk nummer ze wonen,
06-12759116
dan zegt me dat opeens veel meer. "Ja,
dat is dus in het huis van… die en die
vroeger." En het ijs is gebroken.
Ook ontmoet je er mensen, die je kent
van gezicht omdat ze vaak je huis passeren.
Je moet wel zelf een beetje creatief en
actief zijn op zo'n straatfeest en niet alleen met je buren vertellen. Je moet op
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de mensen, vooral ook de onbekende
afstappen en dan ontstaan er
ontmoetingen…..tussen jong en oud en
tussen toen en nu…..en altijd zijn er
weer links en raakvlakken. Dat is tenminste mijn ervaring
Een straatfeest, het is niet zo maar iets!
Het is in deze tijd van individualisme een
geweldig middel om mensen van eenzelfde buurt of straat met elkaar in contact
te brengen en ze te laten ervaren dat
eenzaamheid soms opgelost kan worden
en dat een goede buur toch nog altijd
beter is dan een verre vriend!

Ria Vernooij-Nelissen

Buurtfeest Joseph Hollmanstraat en Antoon van
Elenstraat 2013.
Voor de 4e keer ons Buurtfeest
gehouden!!!!

We mogen wel zeggen dat het ondertussen bekend is onder de bewoners en iedereen er naar uitkijkt.
Dat was goed te zien aan wederom
een goede opkomst van onze buurtbewoners.
Leuk om te zien wat er zoal verandert na 1 jaar.
Verleden jaar liepen er bv. nog "dikke buiken" rond en nu waren er de
kinderwagens.
Veel nieuwe baby's met hun ouders
die onderling natuurlijk heel wat te
delen hadden en elkaar tips konden
geven.
Oude en nieuwe buren hebben
weer eens gezellig kunnen bij kletsen en kennis kunnen maken. Dat is
naderhand altijd goed te merken in
de buurt. Iedereen kent iedereen en
maakt eens een praatje.
Het idee om ieder jaar door iedereen iets lekkers mee te nemen is
werkelijk geweldig!!
Het is iedere keer een geweldig
succes en soms verbazend wat er
allemaal op de tafels wordt gezet.
De spelletjes, met de daarbij behorende
prijsjes, voor de kinderen is hartstikke
spannend en er is dan ook geen kind dat
zich heeft verveeld! Ook de kinderen
kijken uit naar het Buurtfeest!!
De muziek werd weer voortreffelijk verzorgd door onze eigen buurt D.J. Lord
Charles!!!
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Karel hartstikke bedaank!!"
Volgend jaar vieren wij ons lustrum: het
5e Buurtfeest van bewoners Joseph Hollmanstraat en Antoon van Elenstraat!!!
Wij weten nu al zeker dat dit weer een
succes zal zijn!!

Riekie Schellinx

Brusselslook
festival 2013
Het Brusselslook festival van afgelopen
voorjaar werd vanwege de extreem
slechte weersomstandigheden van 23 mei
verplaatst naar 27 juni.
Die dag waren ons de weergoden beter
gezind en konden eindelijk de studenten
uit de buurt Brusselsepoort samen met
de bewoners wederom genieten van een
gezellige namiddag en avond.
Het project " uit de steigers " had ons in
de middag meegeholpen het Orleansplein
om te toveren naar een klein, gezellig
pittoresk pleintje waar je kon genieten
van een lekker drankje en heerlijke hapjes
van de rijdende gerechten .
Op het podium werden we verwend met
3 lokale bands Fin de siècle, Sparrow Falls
en Leewaysmet een spectaculaire vuurshow en tussen de bedrijven door werden we door DJ Ramazan meegenomen
in een relaxte lounge-sfeer. De studenten
verzorgden het bargebeuren.
Op het podium werd de nieuwe buurtvlag onthuld door Dirk Tempelaar en
Louise van Bronswijk en wethouder
Jacques Costongs.
Voor de kids was er dit jaar clown Charlie die ze op een amusante manier wist te
betrekken bij het festival. Als slot werd
er de winnende videoclip " clipcrib" getoond gemaakt door studenten uit de
buurt.
Er werden die avond veel nieuwe contacten gelegd en gemaakt tussen bewoners
en studenten om het samen leven in onze buurt zo aangenaam mogelijk te maken.
Moeizaam blijkt toch elk jaar weer opnieuw om studenten enthousiast te maken om een handje mee te helpen. Velen
wonen hier maar een paar jaartjes en
vertrekken dan naar andere oorden. Dat
maakt het een beetje lastig om ze te binden aan dit festival.
Voor het komend jaar zijn we als organisatie op zoek naar buurtbewoners die in
hun straat met de studenten uit die straat
het festival mee willen gaan organiseren.
De organisatie gaat de komende tijd zoeken naar externe financiers /sponsoren.
Heb je zin om mee te doen in de organisatie van het festival, meld je dan even
aan op onderstaand emailadres. We starten na de Carnaval in 2014 met de voorbereidingen.

Mart Mooren
e-mail m.mooren@me.com
Foto's Mart Mooren
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