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Fietsstraten aangelegd Van de redactie
Als ik dit schrijf wordt er in de Orleansstraat nog gewerkt aan het laatste stukje
van de fietsstraat door onze buurt. Als
het werk eind oktober klaar is heeft het
werk even lang geduurd als aangekondigd
en dat voelt best lang. Het is moeilijk
werken voor de aannemer, in zulke krappe straten waar het gewone leven natuurlijk doorgaat. En we hadden zeker
last van afsluitingen, van zand dat we naar
binnen liepen en van trillende machines.
In de reacties van de buurtgenoten die ik
heb gesproken valt mij op dat ze het fijn
vinden dat deze straten een opknapbeurt
hebben gekregen. Het verschil ten opzichte van de oude situatie is het grootst
bij de Victor de Stuersstraat. Die straat is
roder geworden maar voor mijn gevoel
ook groener! Kennelijk valt de fraaie beplanting nu meer op.
Als de fietsstraat klaar is, is de fietsroute
nog niet klaar. Sterker nog: het belangrijkste project is wellicht juist de nog ontbrekende fietsoversteek van de Sint
Annalaan. Deze moet het mogelijk maken
om vanaf de fietsstraat goed over te kunnen steken om verder te fietsen of lopen.
Niet alleen richting centrum, maar ook
richting J.F. Kennedybrug en Randwyck.
De aanleg van deze oversteek is gekoppeld aan de ombouw van het Koningin
Emmaplein en dat project is nog niet aanbesteed.
Het valt wel te hopen dat de aanpassing
van het Koningin Emmaplein snel wordt
ingepland omdat in juli 2016 het werk aan
de andere kant van onze wijk begint: het
Noorderbrugproject.

Alle copy is inmiddels binnen…
Zoals elk jaar waren er weer hartverwarmende straatfeesten (ook in de Pastoor
Habetsstraat, weet de redactie uit eigen
ervaring, maar daar dit keer geen verslag
van in het blad), diverse kinderactiviteiten
én een burgerinitiatief van een vijftal bewoners rondom het Orléansplein. Dankzij dit initiatief blijven de bloemschalen op
het Orléansplein behouden en worden
door buurtbewoners gevuld en onderhouden! Wie pakt deze doe-democatiehandschoen ook op, waar we in ons
vorige nummer al over schreven….? Zo
fantaseerden we in de afgelopen buurtplatformvergadering weer over een
(kunst)markt in de Lambertuskerk, een
kunstroute door de wijk, optredens in de
Hoge Fronten enz. Begint het al te kriebelen?!
Verder zijn er jubilea gevierd: De Ravelijn
60 jaar, het CNME 20 jaar en de Mineurs
3X11 jaar. Van harte gefeliciteerd!
We verheugen ons op de nieuwe fietsroute door onze wijk, die zijn voltooiïng
nadert. Komend jaar gaan we dat feestelijk vieren! Wie heeft leuke ideeën voor
de opening?
Verder zijn er zorgen over het toenemend aantal woningsplitsingen in bepaalde straten, informatie over de aanlanding
van de Noorderbrug en andere lezenswaardige berichten.

Tot ziens bij
de nieuwjaarsreceptie
van het buurtplatform
Zondag 10 januari
van 15:00 tot 17:00 uur in Café 1900

Laurent Theunissen
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LEEG

De breef hoof neet per se noe gepos te
weure, meh weg is weg en iech kin nog
eve mien bein strèkke veurtot d’n aovend
invèlt. ’t Is nog klaor boete en eine vaan
de lèste lang zomeraovende vaan dit jaor.
De Sacre Coeur in “ mienen” hoof steit
in ‘ne gouwe glood. Leeg en leveloos.Nei
toch neet gans zoonder leve. De wijzers
vaan de klok bewege. Ze rappelere miech
draon tot d’n tied neet stèl steit. Ore,
daog, weke, maonde en jaore goon zoemèr soms oongemerk veurbij en de bis
aajd veurtotste ’t wèts.
Iech loup langs de vreuger staotege pastorij. Noe vergaone glorie. Leeg! De kins
ze koupe.
Gedachte aon de vreuger gezèllege bezeuke bij euze pestoer Dirix, dee e good
glaas wien sjoonk, koume bij miech bove.
Aon d’n euverkant steit ouch de vreuger
kleutersjaol noe leeg. Iech dink griemelentere trök aon d’n tied tot mien kinder
vaanoet die klas blij nao hun mam zwèjde
es die bove aon de vinster häöre stöbdook oetklopde. Neve de greun deur
vaan ’t “Verkennersgebouw” lees iech op
’t gries sjèld :”Nederland. Sint
Lambertusgroep.”Ouch dit gebouw is
noe leeg. ’t Jaorelaank lewej wat de welpe
en verkenners dèks maakde, mis iech noe
zelfs. Um d’n hook heet tot veur kort de
naom “Scouting Sterre der Zee” de veurbijgaangers laote weite, wee hei domicilie
heel. Oets waor ’t ouch kienzaol, noedkepel en op zoondagmiddag (meh dat is al
hiel lang geleie) zelfs filmzaol veur de opgreujende jäög. Minnegein, boe-oonder
ouch iech, heet hei oonder ’t geblaf vaan
Rintintin veurziechteg z’n ierste puneke
gekrege. En naotot veer noe ouch neet
mie de klaanke hure vaan de Verkennersband, concludere veer: (’t weurt haos e
bitteke saai!)Ouch leeg!
’t Weurt tied um trök nao hoes te goon.
De zouws diechzelf bijnao leeg goon veule. Meh, pas op:
Einen troes höbbe veer: Veer hove us
neet oongerös te make. Jummers alles
wat leeg steit, is in de veilege han vaan”
(www) Maximus-Beheer.nl” wie dit op
alle blauw-witte aonplakbiljètte te leze
steit. Jeh dat is toch neet niks. En daoneve bewaor iech ouch nog altied die fijn
herinneringe aon wat oets waor. En zoe
eindeg mie rundsje roontelum de kerk
oondaanks de leegstand toch positief.

Het Gerechtsgebouw Maastricht

Rond 1990 ontstonden plannen voor de
reorganisatie van de arrondissementsrechtbank Maastricht, die gevestigd was
aan de Minderbroedersberg in de binnenstad. Door de enorme groei van het
werk en een groot gebrek aan werkruimte zocht de Rijksgebouwendienst al langer naar een geschikt gebouw in
Maastricht om het justitieel apparaat in
onder te brengen. Het werk werd tijdenlang uitgevoerd op zeven verspreid liggende locaties, terwijl er ook nog van
noodcabins gebruik gemaakt moest worden. Dat was allemaal verre van ideaal.
Begin jaren 90 kwamen er na enig zoeken
twee locaties in beeld: de ene was op het
Ceramiqueterrein en de andere was het
vroegere ziekenhuis Sint-Annadal, dat al
jaren leeg stond. Voor beide locaties viel
wel iets te zeggen. Het Ceramiqueterrein
betekende nieuwbouw en een ligging in
de buurt van het station, het voormalige
ziekenhuis was een bestaand gebouw met
een sobere, niet imponerende uitstraling
maar met goede busverbindingen. De
gemeente Maastricht had een grote voorkeur voor het in gebruik nemen van het
voormalige ziekenhuis. De leegstand van
dit complex was al langer een probleem.
Gebruikmaking van het gebouw zou
Maastricht-West een 'boost' geven.

Ria Vernooij-Nelissen
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Medio 1992 werd voor het gebouw van
Annadal gekozen. Natuurlijk was wel
meteen duidelijk dat dit een ingrijpende
verbouwing zou vragen. Architect Gerard
Passchier van het bureau Architecten aan
de Maas diende een plan in. Hij wilde het
voorste gedeelte van het gebouw loskoppelen van het achterste deel omdat het
zo beter te beveiligen was. Hij wilde ook
zoveel mogelijk de oorspronkelijke indeling van het ziekenhuis behouden. Deze
indeling had twee lange gangen die steeds
door dwarsgangen werden doorsneden.
Langs die gangen lagen allemaal kamers,
die uitstekend gebruikt konden worden
door het gehele justitieel apparaat. De
entree werd teruggebracht naar de vroegere situatie, d.w.z. gericht op de Annalaan. Ook heeft het grote grauwe
bakstenen gebouw met de door de architect bedachte witte kleur een frisse uitstraling gekregen.
Na binnenkomst van de rechtbank ben je
in de centrale hal. Dat was de vroegere
binnentuin. Rondom de hal bevinden zich
vrijwel alle zittingszalen. Eén zittingszaal,
de risicozaal op de eerste verdieping,
heeft haar ingang aan de buitenkant van
het gebouw. Deze ingang heeft een detectiepoort en een fouilleerruimte.

De publieksruimte van de risicozaal is
voorzien van kogelvrij glas. De gedetineerden hebben hun eigen extra beveiligde route van het cellenblok in het
souterrain naar de zittingzalen. Er zijn
wettelijk vastgelegde gescheiden looproutes van rechters en officieren van justitie
in het gebouw: een gevolg van de gescheiden taken.
Boven de hal is een glazen koepel rustend
op een stalen paraplu-achtige staalconstructie ontworpen door Mick van Eekhout. Kunstenaar Peter Struycken heeft
in het trappenhuis gekleurde folie op de
raampartijen aangebracht. In de vloer van
de hal (hardsteen) zijn enkele teksten van
Laurence Weiner gefreesd. De opvallend
heldere lichtgrijze cilinder op de toren
van de vroegere kapel is ontworpen door
Joost van den Toorn.

Kijk op de Wijk
Als we naar het nieuws kijken iedere dag,
zien we drama en mensen op de vlucht
door strijd en onderling onbegrip.
Laten we dicht in de buurt blijven en beginnen met weten wie er in je eigen omgeving leeft en wat hem of haar beweegt.
Toen het voorjaar ineens begon werd het
druk in het speeltuintje in het Frederikbastion.
De buurt is de laatste jaren flink verjongd
en veel kinderen komen gezellig spelen
onder toezicht van hun ouders, die het
ook bijzonder leuk hebben samen.
Zo ontstond het idee om eens met alle
vrouwen uit het Frederikbastion en de
Vaubanstraat samen te komen.
We kennen elkaar allemaal wel van gezicht maar verder weet je niet zoveel van
elkaar, terwijl je toch al jaren in dezelfde
straat woont.
Overal werd aangebeld door enkele enthousiastelingen en ongelooflijk………
eigenlijk iedereen vond het een super
idee.
Op 15 mei was het zover, alle vrouwen
wel tegen de 40, verschenen leuk opgedoft in een eetcafé aan de Markt.
Of de andere gasten in het café elkaar
nog hebben verstaan die avond betwijfel
ik ten zeerste maar alle dames van onze
buurt hebben van de gezelligheid gebruik
gemaakt elkaar te leren kennen en het
was een groot succes dat zeker herhaald
zal worden.
Het eten en de drank waren voortreffelijk en wat hebben wij leuke vrouwen in
de buurt!

Het Gerechtsgebouw heeft toch nog een
speciale band met het vroegere ziekenhuis Sint-Annadal door een replica van
een reliëfvoorstelling met als onderwerp
'Maria draagt het Christuskind op aan
haar moeder Anna' op de blauwe toren.
Het ziekenhuis Sint-Annadal was de opvolger van het ziekenhuis Calvariënberg
aan de Abtstraat. De voorganger van dàt
ziekenhuis was het klooster Sint-Annadal
(opgericht in 1441) in de Sint-Jacobstraat.
Aan de voorkant van het pand in de SintJacobstraat met de nummering 8-10 is
deze replica ook te zien. Het origineel
van midden 17e eeuw bevindt zich op de
binnenplaats (Universiteitsgebouw). Dan
is het in dit verband ook nog aardig om
te weten dat in het Gerechtsgebouw speciaal ontworpen wandarmaturen zijn aangebracht om een kloosterachtige sfeer te
creëren.

Mannen doe er uw voordeel mee en ga
ook eens op stap samen!
Of beter nog, volgend jaar echt een feest
voor iedereen!
Als ik nu door de straat loop kan ik niet
garanderen dat ik alle namen nog weet
maar het is wel gemakkelijker elkaar aan
te spreken en gewoon een praatje te maken.

Willemien Schouten

Arja Peters

20 jaar
Centrum voor Natuur en
Milieu Educatie

''Want stiekem houdt iedereen
van groen!''
Toekomst voor mens en natuur. Dat is in
2015 nog steeds het motto van het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
(CNME). Dit jaar bestaat onze stichting
twintig jaar, een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om meer
ruchtbaarheid te geven aan deze verjaardag is er een speciaal logo ontworpen.
De centrale boodschap van het logo is
dat een boom groeit. En blijft groeien, net
zoals het CNME. De missie van het CNME is al twintig jaar actueel. We bouwen
aan draagvlak voor duurzaamheid door
mensen te betrekken bij hun natuurlijke
leefomgeving. Die uitdaging blijft ook de
komende jaren nog zeer actueel.

Plan FRONTAMOER in 2016 tot
uitvoering
Het plan FRONTAMOER won in april de
hoofdprijs van Stadsgoud 2015 en kreeg
35.000 euro. Stadsgoud is een prijsvraag
waarin de Stichting Elisabeth Strouven
een oproep doet voor plannen die bijdragen aan het geluk van de stad Maastricht.
Tien finalisten uit 132 inzendingen presenteerden op 19 april in De Brandweer
hun plan voor de jury. Zes initiatieven
ontvingen een Geldbedrag, waarvan het
hoogste bedrag aan FRONTAMOER is
toegekend.
FRONTAMOER is een plan om verticaal
groen te realiseren in Belvédère Maastricht. De essentie van het plan is het
verbeteren van de leefbaarheid in de Belvédère Maastricht door het aanleggen van
kleine en grotere groene verticale structuren met planten die de luchtkwaliteit
verbeteren. Momenteel zijn we het plan
uit aan het werken, en ook op zoek naar
een geschikte locaties. In 2016 gaan we
met verschillende partners en buurten
buiten aan de slag om in de omgeving van
Belvédère groene verticale structuren
aan te leggen.
Zie ook: www.cnme.nl, Cridi Frissen
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Column

Lieve “Buurt”-kat (3)
Ik had je in deze column ook kunnen aanspreken met :”Lieve Drommeltje”, maar
ik was bang dat de mensen hier in de
buurt je dan als zodanig niet zouden herkennen, want er is in jouw leventje sinds
2012, toen ik over jou schreef, weer
opnieuw heel wat gebeurd.
Wat menig asielzoeker niet gelukt is, is
jou wel gelukt. Je hebt op je oude dag
onderdak gevonden.
Je hebt dat heel psychologisch aangepakt.
Naast de vele eet- en drinkbakjes die hier
in de buurt voor jou werden neergezet,
gaf je de voorkeur aan die van Gerard.
Kwam het misschien ook door de lieve
woordjes van je “voedstervader”, die het
eten en drinken vergezelden? Iedere
mens heeft behoefte aan wat aandacht en
zo te zien ook ieder dier , al ben jij natuurlijk niet “ ieder”dier.
Langzaam maar zeker groeide jouw vertrouwen en voelde jij je bij Gerard zo
thuis, dat je hoewel eerst nog aarzelend
een voet (lees pootje) over zijn drempel
durfde te zetten. Dat aarzelend pootje
werd echter steeds meer een zelfverzekerde poot.
Was je in het begin ook nog een tikkeltje
agressief, langzaamaan begon je terrein
te winnen: de drempel over, de gang
door, de keuken in… totdat je op een
dapper moment op je kousenvoetjes de
trap op sloop.
Je had je slaapplek gevonden en je was
heel tevreden over je nieuwe baasje. Hij
schonk je de ruimte om beetje bij beetje
de plekken in zijn huis te verkennen en te
veroveren. En wat zo knap is, jij speelde
het intussen klaar om langzaam maar
zeker ook de plek in zijn hart te veroveren. Jij kreeg een naam, want wat is een
schepsel zonder naam? Je werd “Boris”
gedoopt, maar deze stoere naam veranderde al spoedig in het veel lieftalliger
klinkende “Drommeltje”.
Was je jaren alleen maar “Buurtkat”, nu
werd je “bed-and-breakfastkat”, maar al
spoedig genoot je volledig pension, ja we
mogen wel zeggen all-in!
Overdag geniet je op straat van je vrijheid. Zo ben je het immers jaren gewend! Maar er moet wel discipline zijn en
ondanks je leeftijd, zien we je ’s avonds
als een gehoorzaam kind bij Gerard voor
de deur zitten.
Jullie hebben je draai samen gevonden.
Jullie genieten van elkaar.
En wat je zorgzame baasje betreft, hij
heeft maar een verzoek aan de buurt nu
jij, “zijn”Drommeltje, geen buurtkat
meer bent en dat is, dat hij , maar dan
ook hij alleen je “voedstervader” mag
blijven, zodat de structuur en het ritme

Na, in verbijstering, in een aantal overleggen met het gemeentebestuur geconstateert te hebben dat er wel begrip voor
onze zorgen was, maar geen bereidheid
om daar iets mee te doen, hebben de
leden van onze werkgroep (Mart Mooren, Maurice van der Loo, Tonny Koppes, Chris Leonards, ondergetekende)
leden van de gemeenteraad aangesproken
op deze plotselinge verandering van beleid.
van jouw kattenleven niet verstoord zul- Dat heeft er (mede) toe geleid dat de
len worden. En dat gunnen we je natuur- raad een breed gesteunde motie heeft
lijk van harte.
aangenomen om het leefbaarheidscriterium weer terug te krijgen in het beleid en
Ria Vernooij-Nelissen
heeft gevraagd om een onderzoek naar
een vergunningenstelsel.
Echter, de wethouder was drie dagen
later al in staat de hoop die we aan die
motie ontleenden, de grond in te boren:
die stappen zouden zijn beleid niet in de
weg staan.
Brusselsepoort de nieuwe Pas als de raad zo ver zou willen gaan om
een quotum van studentenpanden per
studentencampus?
buurt te eisen, zou een halt aan het nieuwe beleid toegeroepen kunnen worden,
Afgelopen zomer zijn we verrast door
maar zo lang de raad die stap niet zet,
een, voor ons volstrekt onverwachte,
heeft het gemeentebestuur in feite vrij
wijziging van het gemeentelijke beleid
baan voor haar eigen beleid inzake woover woningsplitsing. In de afgelopen janingsplitsing.
ren paste de gemeente een 'buurtspecifiek' beleid toe: nieuwe woningsplitsing
om studentenkamers te realiseren was in Een beleid dat lijkt neer te komen op het
volledig vrijgeven van het woonbeleid, en
meeste buurten toegestaan (ja, mits .),
op die manier inderdaad gestalte zal gebehalve in een beperkt aantal gebieden,
ven aan Brusselsepoort als nieuwe
waaronder een groot deel van onze
studentencampus, is onze grote angst.
buurt (nee, tenzij .).

Dirk Tempelaar
Dat beleid was dit voorjaar in opdracht
van de gemeente geëvalueerd, mede onder druk van verhuurders die een aantal
bepalingen in het beleid te beperkend
vonden (zoals de minimale grootte van
studentenkamers).
Tot onze verrassing heeft het gemeentebestuur die evaluatie aangegrepen om het
beleid over een heel andere boeg te
gooien: geen buurtspecifiek beleid meer,
maar generiek beleid, voor alle wijken in
Maastricht precies hetzelfde. In dat nieuwe beleid is ook geen plaats meer voor
het leefbaarheidscriterium, dat in het verleden werd gebruikt om verdere groei in
straten met al heel veel studentenpanden
af te remmen.
De enige beperkende factoren die een
vergunning tot woningsplitsing in de weg
kunnen staan, zijn zogenaamde 'objectieve' voorwaarden, zoals een voldoende
omvang van het pand (110 m2), en de
mogelijkheid om een fietsenberging en
huisvuilopslag te realiseren. In de grote
panden in vooral BP-oost zijn dit voorwaarden waaraan bijna altijd aan voldaan
zal zijn.
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Le Biron
In ons buurtblad willen we reclame mijden maar toch willen we bijzondere mensen en winkels, die onze buurt ook
maken tot wat hij is, een plek geven in
het blad.
De dames die dit blad lezen kennen Le
Biron vast wel, de tweedehands kledingzaak aan de Sint Annalaan.
Theki Schrijnemaekers, de trotse eigenaresse, is in deze buurt opgegroeid en
werd geboren in het pand naast de kledingzaak.
Zij heeft haar hele leven in deze wijk gewoond, eerst op de Sint Annalaan, toen
de Bilserbaan, waar nu haar dochter
woont, toen in de Annadalflat en nu aan
de Via Regia.
De winkel was vroeger een pompstation
en quickservicecentrum voor auto’s, gerund door haar vader. De oude pui met
kantelpoort zit er nog in.
Het pand op de hoek was vroeger een
rijwielzaak, ook van haar ouders. Toen de
grote tankstations verschenen aan de Via
Regia werd het pompstation gesloten en
mocht Theki de ruimte gebruiken om
haar droom te verwezenlijken om net
zoals een vriendin elders in de stad een
tweedehands kledingzaak te beginnen.
De verbouwing mocht niet teveel kosten
en vrienden van Artifort aan de overkant,
hielpen met brandwerende stof die over
was van stands het plafond en tegelwanden van de garage te bekleden.
De naam “Le Biron”komt uit Parijs, een
deel van de grote rommelmarkt aldaar,
waar Theki vroeger vaak heen ging en
waar ook restaurant “Le Biron”lag, waar
ze gingen eten.

gaat wordt er geprijsd en kleding ingenomen op afspraak.
Door de crisis is de vraag afgenomen, net
zoals overal, maar zeker ook door internet.
Er komen allerlei mensen, ook die de
Er werd gestart met kleding uit de eigen
kast en kleding van familie en vrienden en goedkope kleding hard nodig hebben, en
eigenlijk fungeert zij ook een beetje als
dat groeide uit tot wat het nu is, heel
sociaal werkster.
veel kledingaanbieders uit allerlei windrichtingen die hun kleding 3 maanden mo- Er wordt een kopje koffie geschonken en
Theki krijgt veel levensverhalen te horen.
gen laten hangen en 50 % van de
opbrengst krijgen als het is verkocht. Met Mensen willen hun verhaal kwijt en als
Theki ’s avonds het pand verlaat waarTheki wordt de prijs bepaald en Theki
deert ze des te meer dat ze het zelf zo
zorgt ook dat alleen mooie en moderne
goed heeft.
kleding in haar winkel hangt.
Als haar gezondheid het toe laat zou ze
In het begin ook kinderkleding maar nu
graag nog wat jaartjes door willen gaan
alleen nog dameskleding.
omdat ze het zo ontzettend leuk vindt
Het is heel veel werk en vroeger hielp
om met mensen van allerlei soorten en
haar vader ook, nu werkt zij samen met
een vriendin en hebben ze ook heel veel maten, om te gaan.
lol. In de ochtend, voor de winkel open
Arja Peters
Het had ook “het winkeltje”kunnen heten omdat veel mensen in de buurt zeggen: “ik ga even naar het winkeltje”als ze
lekker willen rondsnuffelen bij Theki.

Louise van Bronswijk

Zomeractiviteiten
Film in de straat

Voetbalkooi

Op vrijdagavond 11 september heeft de
vierde editie van “Film in de straat”
plaatsgevonden. Het huis aan de Bilserbaan 42 / hoek Edmond Jasparstraat
vormde het decor voor een tweetal
films. De avond begon met een korte
kinderfilm. Daarna hebben we gekeken
naar “De 100-jarige man die uit het raam
klom en verdween”. Een onderhoudende,
komische maar ook absurdistische film.
Goed ingepakt vanwege de frisse wind,
hebben de buurtbewoners genoten van
deze avond.

Ruim een jaar geleden heeft de opening
van de voetbalkooi op het grasveld aan
de Sint Lucassingel plaatsgevonden. Voldoende reden om in de voetbalkooi nog
eens een toernooi te organiseren. Dat
vond plaats in de tweede week van de
grote vakantie. Leuk om te zien dat de
voetbalkooi veel jongelui aantrekt. Misschien was dit wel de start van een jaarlijks terugkerende voetbal evenement!
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Hutten Bouwen
Aan het eind van de zomervakantie op
maandag 24 augustus, dinsdag de 25e en
woensdag 26 augustus heeft het buurplatform Brusselsepoort samen met Trajekt,
voor de tweede keer een bouwspeelplaats georganiseerd. Op het grasveld
aan de Sint Lucassingel hebben de kinderen in groepjes een stuk of zes hutten
gebouwd. Het was wel even spannend
toen een windvlaag de tenten van de leiding meenam. Maar gelukkig zijn de hutten blijven staan. We konden weer
rekenen op de oudere jeugd die ’s nachts
de hutten bewaakten.
De drie daagse hebben we afgesloten met
de Highlandgames.

Maastrichts Mannenkoor

De Noorderbrug
Het project Noorderbrugtracé gaat van
start. De firma Strukton gaat het tracé
bouwen. Het Noorderbrugtracé loopt
vanaf de brandweerkazerne in Limmel tot
aan de Nobellaan in onze wijk Brusselsepoort. In de zomer van 2016 start de
daadwerkelijke bouw. Tot die tijd worden allerlei voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Eind 2018 is het
Noorderbrugtracé klaar.

oversteken. Voor automobilisten verandert de verkeerssituatie. Linksaf slaan op
de Fort Willemweg, de Frans van de
Laarstraat , de Fagotstraat en de Nobellaan is straks niet meer mogelijk.
Medio 2016 wordt gestart met de inrichting van deze FFFN-weg. De rotonde Fagotstraat-Brusselseweg-Frans van de
Laarstraat is als laatste aan de beurt en
wel eind 2018.
Om de buurten te informeren organiseert de gemeente in november inloopavonden. De informatieavond voor onze
wijk is op 10 november 2015 in SBO de
Sprong, Frans van de Laarplein 3, van
20.00 tot 21.30 uur. Komt allen!

De plannen staan uitgebreid beschreven
op de website
www.noorderbrugmaastricht.nl . De site
laat uitgebreid de plannen zien en zal net
als de site van de A2-tunnel dagelijks
worden bijgehouden. Je kunt je ook
abonneren op de nieuwsbrief. Zeker een Louise van Bronswijk
aanrader voor onze buurtbewoners.
Immers we krijgen een grote zeer drukke
doorgaande weg langs onze wijk.
Het Noorderbrugtracé is opgedeeld in 6
gebieden. Het onderdeel Maastricht
West betreft onze buurt. De rijbanen
tussen de Cabergerweg en de Nobellaan
worden opnieuw ingericht. Er komt een
brede middenberm waar voetgangers en
(brom)fietsers makkelijk en veilig kunnen

Redactie buurtblad:

Louise van Bronswijk, Carla Luja,
Arja Peters, Wim Schoenmakers, Willemien Schouten, Ria VernooijNelissen, Lodewijk Zengerink.
Vormgeving: Coen van der Gugten.
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Het Maastrichts Mannenkoor werd opgericht op 15 december 1926, aanvankelijk
als kwartet maar het ontwikkelde zich al
spoedig tot een volledig koor.
Naast buitenlandse concerten zijn het in
eigen omgeving vooral de concerten rond
de kerst, die het koor een kans geven
zich voor het Maastrichts publiek te presenteren.
Het repertoire van het koor bevat zowel
liturgische als wereldlijke muziek.
De wereldlijke muziek is gevarieerd: barbershop’s, folkloristisch, klassiek en traditioneel zijn enige voorbeelden.
De toehoorders waarderen vooral de
mooie, lichte klankkleur van het koor.
Sinds 1975 staat het koor onder leiding
van de Belgische – uit Tongeren afkomstige – musicus en componist Jean Lambrechts. Na zijn muziekopleiding in Luik
en Brussel studeerde hij aan de muziekhogeschool in Parijs. Sinds dit jaar is Axel
Jansen onze vaste tweede repetitor en
pianist.
Sinds haar oprichting is het mannenkoor
een koor van en voor Maastricht. Het
Maastrichts Mannenkoor is gehuisvest in
het centrum, maar haar leden komen uit
alle windstreken van de stad. Deze leden
kunnen ondersteuning gebruiken.
Het Maastrichts Mannenkoor zoekt versterking; mannen die hun vrije tijd invulling willen geven, misschien op jonge(re)
leeftijd in een koor hebben gezongen en
deze draad nu weer willen en kunnen
oppakken.
Indien wij uw interesse hebben gewekt
om “weer” te zingen, dan bent u van harte welkom om onze wekelijkse repetitieavond mee te beleven. Deze vindt plaats
op de maandagavond van 19.45 uur tot
22.15 uur. Locatie: Cellebroederskapel,
gelegen in de Cellebroedersstraat 4
(poort naast Brusselsestraat 58).
Voor meer informatie kunt u bellen met
Dhr. Evert Brouwer, tel 043-3634284 of
Dhr. John Schrijnemaekers, tel 06
15220129

Inschrijven van
nieuwe leerlingen
Wordt uw kind in de loop van het
schooljaar 2015-2016 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
Berichten van het
we niet…..omdat we vinden dat het binKindcentrum ODA
nen ons gebouw elke dag ‘open dag’
moet zijn. We willen mensen die kennis
dBoS (de Bibliotheek op School) willen maken met ons graag de school, de
bso en de peuterspeelzaal laten zien als
deze gewoon ‘in werking’ is, dus tijdens
Wat zijn we trots op onze bibliotheek!
de lessen, tijdens het spel in de peuterDe activiteiten rondom de bieb worden
speelzaal en tijdens de buitenschoolse
steeds verder uitgebreid. Daar waar
voorheen de kinderen wekelijks één boek opvang. WELKOM!
mochten lenen om te lezen op school,
mogen ze vanaf de herfstvakantie twee
In gesprek
boeken lenen, waarvan er één op school
blijft en één mee naar huis gaat. Het beGraag doen we via deze weg een oproep
lang van lezen en vooral het plezier in
aan de buurtbewoners om met ons in
lezen wordt hiermee onderstreept.
gesprek te komen. We ervaren vaker dat
|
veel mensen uit de eigen buurt, waarbinDe Kinderboekenweek, met het thema
nen ons fijne kindcentrum ligt, het kind“Raar maar waar”, was weer een fijne
centrum / de school voorbij lopen en
week. We openden de Kinderboekenelders naar toe gaan. In gesprekken merweek met de hele school gezamenlijk en
ken we dat dit mede bepaald is door
zongen het lied “Raar maar waar” op het beelden die leven. Wij zouden graag op
schoolplein. Alle groepslokalen, de leereventuele vragen hierover antwoord wilpleinen en de leerstraat waren aangelen geven. Het zou toch geweldig zijn dat
kleed met boeken en leerlingenwerkjes
de Oda-school ook een school is voor de
rondom het thema van de Kinderboeken- kinderen uit haar eigen buurt?
week. Onze leesconsulent, Thera Adriaens, is in alle groepen bekroonde
Wij zijn graag bereid om voor de buurtkinderboeken gaan voorlezen en heeft
bewoners een informatiebijeenkomst te
daarbij diverse
organiseren om SAMEN met hen het geverwerkingsopdrachten gegeven. Kijk
sprek aan te gaan of hen te informeren
eens naar het prachtige resultaat.
over ons onderwijs. Wie neemt deze
handschoen op? Bel 043-3430970 of laat
Daarnaast heeft Coen van der Gugten,
een berichtje achter op info@oda-bs.nl.
buurtbewoner en raadslid voor GroenLinks, in de groepen 6, 7 en 8 een mooi
boek voorgelezen over het thema ‘DuurFietsdiefstallen in de
zaamheid’.

wijk

In de wijk Brusselsepoort worden in een
jaar aardig wat fietsen gestolen. De politie surveilleert regelmatig in de wijk.
Toch wil ik graag een paar tips geven hoe
u zelf diefstal van uw (brom)fiets kunt
voorkomen of ons beter kunt helpen met
het terugvinden van u (brom)fiets.
Niet iedereen kan namelijk zijn eigen
fiets, brommer of scooter goed omschrijven. Weet u alleen maar dat het een
groene damesfiets met een kinderstoeltje
is, dan maakt dit het een stuk moeilijker
om uw tweewieler op te sporen. Noteer
7

op bijvoorbeeld een fietsregistratiekaart
zo veel mogelijk kenmerken van uw voertuig, zoals merk en framenummer of chipnummer. Bewaar deze voor het geval uw
fiets gestolen wordt. Let erop dat u het
framenummer noteert en niet het serienummer. Uit de internetaangiften blijkt
dat veel mensen die vergissing maken.
Daarnaast kunt u de fietsenmaker vragen
om uw postcode en huisnummer in het
frame te graveren.”

Zet uw fiets op slot

Het klinkt logisch, maar zet uw fiets,
brommer of scooter altijd op slot, ook
als u maar even weg bent Soms is het
verstandig de fiets met een extra beugelof kabelslot vast te zetten aan een vast
voorwerp of aan de fiets van iemand
waar u mee bent. Als er een bewaakte
fietsenstalling in de buurt is, maak daar
dan gebruik van.”

Doe altijd aangifte

Als uw fiets, brommer of scooter toch
gestolen wordt, doe dan meteen aangifte
bij de politie. Dat kan via internet op
www.politie.nl, of op afspraak op het politiebureau. Neem de gegevens van de
fiets, brommer of scooter mee, zoals
merk en framenummer en de aankoopnota. Vaak worden fietsen teruggevonden
of bij daders aangetroffen, maar is hiervan
geen of geen goede aangifte gedaan bij de
politie. Hierdoor moeten wij de dader
vaak weer laten gaan en kunnen we ook
de fiets niet terugbrengen bij een eigenaar.
Fietsdiefstalregister online voor publiek
Is uw fiets gestolen en heeft u aangifte
gedaan? Uw fiets wordt dan opgenomen
in het fietsdiefstalregister. Dat helpt om
uw fiets terug te vinden en om de dief en
eventueel heler op te sporen. In dit fietsdiefstalregister staan alle gestolen fietsen
geregistreerd, aan de hand van het nummer van de fietschip of op basis van de
unieke combinatie van merk en framenummer. Ga naar
www.fietsdiefstalregister.nl om te controleren of de fiets in het diefstalregister
voorkomt. Kijk voor meer informatie op
www.fietsdiefstal.nl

Preventietips (brom)fietsdiefstal
Registreer uw (brom)fiets. Deze gegevens (op een ingevulde registratiekaart)
kunnen erg waardevol zijn bij het opsporen en terugbrengen van uw (brom)fiets
of scooter. Veel gegevens kunt u vinden
op het garantiebewijs of op de aankoopnota. Bewaar ook altijd de rekening van
een (brom)fiets of scooter die u tweedehands koopt. Laat de fietsenmaker uw
postcode met huisnummer in het frame
graveren. Gaat u verhuizen? Dan kan de
fietsenmaker een X achter de oude postcode zetten en de nieuwe code erachter
plaatsen. Probeer niet om de oude code

onleesbaar te maken, voor de politie bent
u bij een controle dan al gauw een verdachte van (brom)fietsendiefstal.
Zet uw fiets altijd op slot. Gebruik altijd
een goed slot. Deze kunt u herkennen
aan het ART-label. Deze afkorting staat
voor de samenwerking tussen ANWB,
RAI, TBBS (verzekeringsmaatschappijen)
en de politie. Een slot met ART label voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en is
een stuk moeilijker te kraken.
Soms kan het handig zijn om de fiets met
een extra beugel vast te zetten aan een
paal of hek.
Bij de meeste grote bus- en treinstations
zijn bewaakte fietsenstallingen. Maak er
gebruik van.
Maak ook gebruik van fietsenklemmen of
fietsenkluizen als deze aanwezig zijn.
Probeer de (brom)fiets zo te plaatsen,
dat u hem altijd in het oog heeft.
Zet de (brom)fiets 's avonds en 's nachts
niet op een onverlichte plaats.
Zet de (brom)fiets thuis in de afsluitbare
garage of berging.
De wijkagent

Fietsen gestolen
Van januari tot oktober 2015 is er maar
liefst zeven keer aangifte gedaan van fietsdiefstal in de Joseph Hollmanstraat of
directe omgeving. Volgens onze wijkagent
is het aantal fietsdiefstallen in werkelijkheid nog veel hoger en worden in de hele
wijk Brusselsepoort veel fietsen gestolen,
maar doen mensen vaak geen aangifte bij
de politie. Omdat het probleem zich elders nog vaker voordoet en verder niet
met cijfers kan worden onderbouwd
krijgt de aanpak weinig prioriteit. Het
gevolg is dat fietsendieven en helers hun
gang kunnen blijven gaan. Ik heb meerdere keren meegemaakt dat slachtoffers de
maatschappelijke acceptatie van deze Nederlandse ziekte tamelijk gechoqueerd
ontdekken.
De wijkagent houdt binnen zijn beperkte
mogelijkheden wel toezicht in de wijk.
We kunnen hem helpen door zelf op te
letten en waarnemingen of informatie aan
hem door te geven:
miquel.faut@politie.nl. De fietsen moeten
liefst binnen staan en anders met twee
verschillende sloten beveiligd en vastgezet aan een stevig fietsenrek of muuranker. Weet dat fietsen ook vaak
brutaalweg overdag worden gestolen. Als
een fiets gestolen is, kijk dan eerst rond
in de buurt of hij niet ergens is weggezet
om later te worden opgehaald en doe
(digitaal) aangifte
ophttps://www.politie.nl/aangifte-ofmelding-doen/aangifte-doen/aangifte-vandiefstal-fiets.html.

Laurent Theunissen

Bloemschalen
op het Orléansplein
zelf onderhouden
Door bezuinigingsmaatregelen bij de Gemeente Maastricht is er geen geld meer
om de zes bloemschalen op het Orleansplein te onderhouden. Het gevolg zou
zijn, dat deze schalen worden weggehaald. Dat zou zonde zijn, vinden een
aantal buurtbewoners en zij hebben daarom besloten deze schalen te adopteren.
Omdat er echter geen budget is, willen
ze op een creatieve manier ervoor zorgen dat, met zo weinig mogelijk kosten,
de schalen er toch mooi uitzien.
Daarom roepen de vijf vrijwilligers van
het Orléansplein, andere buurtbewoners
op om eens in hun eigen tuin te kijken of
er niet wat (vaste) bloemdragende planten overbodig zijn.
Zij zouden die dan beschikbaar kunnen
stellen voor de bloemschalen op het
plein.
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Het zou fijn zijn als daardoor het hele
jaar lang de schalen er vrolijk en kleurrijk
uitzien.
Degenen die planten wil sponsoren kunnen dit kenbaar maken via een mailbericht aan: corryruth@live.nl.
Daarbij kunnen ze aangeven om welke
planten het gaat. (naam, soort, grootte,
bloeitijd, etc.)
Zij ontvangen dan via een email bericht,
wanneer de planten naar het plein gebracht kunnen worden.
Natuurlijk zijn mensen die het leuk vinden om mee te doen met het onderhoud
van harte welkom.
Wij hopen dat op deze manier het Orléansplein er fris en fruitig blijft uitzien.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Corry Ruth

Op zaterdag zal niet alleen de nieuwe
“Hoeglöstigheid’ bekend worden gemaakt, maar is ook iedereen welkom op
het groot jubileumfeest met optredens
van o.a. Nick van Oerle, Live band “The
Eyes”, Ziesjoem en Beppie Kraft. Vanaf
20:30u is iedereen van harte welkom. De
entree is gratis!
Het feestweekend wordt op zondag afgesloten met een reünie en een heerlijke
brunch.
De thuisbasis van CV de Mineurs is gelegen op een van de meest unieke locatie
van Maastricht. Deze is tot stand gekomen door een samenwerking van CV de
Mineurs en MSV Tragos en is het Kroetmaggezijn: "Fort Koning WILLEM I midden in de Wèrreke vaan Mestreech" te
vinden. Vanaf deze locatie zullen de Mineurs de inwoners van de wijken Brusselse Poort, Sint Annadal, Daalhof en
omgeving laten meegenieten van de
Mestreechter Vastelaovend.
't Kroetmaggezijn vaan de Mineurs (
Brusselse Poort - Sint Annadal - Daalhof
en umgeving)
't Adres;
Kastanjelaan 66
6217 SB Maastricht
(links van Speeltuin Fort Willem)
www.mineurs.nl

Carnavalsvereniging
"De Mineurs"
bestaat 3x11 jaar…
en dat wordt gevierd!
In 1982 werd de carnavalsvereniging "De
Mineurs" geboren. De vereniging werd
gedoopt met de naam "DE MINEURS",
enerzijds een teruggrijpen naar het verleden waarin genoemden heldhaftige daden
verrichten in de galerijen van de kazematten, waar de ondergrond van de wijk nog
zo rijkelijk van voorzien is, anderzijds om
aan te geven dat men beslist niet in mineur wil zijn.
De Mineurs zijn in 33 jaar uitgegroeid tot
een volwassen vereniging waar speciale
aandacht uitgaat naar de jeugd, de bejaarden, gehandicapten, studenten en de gezelligheid hoogtij viert en dit overal ook
naar buiten probeert uit te dragen. Afgelopen vastelaovendsseizoen zijn er ruim
85 activiteiten geweest voor jong en oud.

Als echte "Mineurs" en onderdeel van het
SMV (Samewerkende Mestreechter Vastelaovendsvereiniginge), anticiperen zij op
nieuwe ontwikkelingen en probeerden
hier een voordeel uit te halen voor onze
wijkbewoners om deze toch iets extra te
kunnen bieden. Zo zullen zij o.a. ook dit
seizoen weer vele scholen bezoeken
voor het geven van hun veel besproken
carnavalslessen.
Om het 33 jarig bestaan te vieren, pakken De Mineurs groot uit. Het weekend
van 13, 14 en 15 november 2015 staat in
het teken van meerdere activiteiten en
feesten. Op vrijdagochtend en middag
zullen o.a. de kinderen van groep 4 van 6
verschillende scholen uit de diverse wijken, een indrukwekkende tocht maken in
de Kazematten. ’s Avonds wordt er een
groot feest georganiseerd voor de studenten waarbij tal van DJ’s aanwezig zullen zijn. Het doel is om ook de studenten
kennis te laten maken met de Mestreechter Vastelaovend.
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In 1989 is het OUDERENPROJECT van

STICHTING
GEINEN DAANK

van start gegaan met als doel eenzame
ouderen eenmaal per week te bezoeken
om zodoende die eenzaamheid enigszins
te verlichten.
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt
voor een beetje gezelligheid, een praatje,
sociaal contact en dergelijke.
De vrijwilliger bezoekt de eenzame oudere regelmatig en draagt ertoe bij dat
de cliënt beter en langer zelfstandig kan
wonen en functioneren.
LAAT HET ONS WETEN…
Bent u vaak alleen en zou u graag regelmatig bezoek willen ontvangen?
Laat het ons weten.
Bent u op de hoogte van eenzame ouderen in uw omgeving?

Laat het ons weten.
Wilt u graag eenmaal per week een eenzame oudere bezoeken?
Laat het ons weten.
LAAT HET ONS OOK WETEN, als u
zelf geen boodschappen kunt doen.
Behoefte heeft aan een gesprek en niemand heeft om mee te praten.
U kunt contact opnemen met:
STICHTING OUDERENPROJECT
\“GEINEN DAANK”
Telefoonnummer 043 - 3218989
of 06 - 10513441
E-mail: hans@bindels.demon.nl
U kunt ook schriftelijk contact opnemen
met:
STICHTING OUDERENPROJECT
“GEINEN DAANK”
Postbus 2753, 6201 BJ
Maastricht

Kunnen inbrekers zich bij deuren of ramen verstoppen? Snoei struiken. Plaats
buitenlampen.
Laat ladders, groenbakken of andere ‘opstapjes’ niet ’s nachts in de tuin. Inbrekers
gebruiken ze graag.
Hang geen adres aan de sleutelbos. Na
verlies kan iedere vinder het huis binnen.
Leg de huissleutel nooit op een geheime
plek buiten uw huis. Inbrekers kennen al
die plekjes.
Leg geld, sieraden of andere waardevolle
spullen niet op een van buiten zichtbare
plek.
Heeft u vaker waardevolle spullen in huis
of woont u afgelegen? Overweeg dan een
kluis of alarmsysteem.
Bent u een paar dagen - of langer - van
huis? Zorg dat het er ‘normaal bewoond’
uitziet. Laat buren, familie of vrienden
post opruimen. Gebruik tijdschakelaars
voor wisselende verlichting.
Meldt niet op voicemail en sociale media
dat u weg bent.

Tips na ontdekking van inbraak
Heterdaad: kom nergens aan. Wacht buiten. Bel alarmnummer 112 en wacht op
de politie.
Ziet u de dief of dieven wegvluchten?
Inbrekers zijn het hele jaar actief en zeker Onthoud hun signalement, het kenteken
ook in uw wijk. Tijdens de donkere
van de auto of brommer en de richting
maanden zien we de inbraken ieder jaar
waarin zij verdwenen.
weer stijgen. Bewoners zijn vanwege de
feestdagen ook minder thuis. Slachtoffers Geen heterdaad: bel 0900 – 8844 voor
raken geld, sierraden, elektronica en
een afspraak met de politie om aangifte te
waardepapieren kwijt. Maar - nog erger - doen.
het gevoel van veiligheid in eigen huis is
ook weg. Ik wil derhalve nog een keer
Uw wijkagent
uitleggen welke maatregelen bewoners
Meer informatie of contact met uw wijkzelf kunnen nemen om de kans op inagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt)
braak te verkleinen.
uw postcode in. Automatisch verschijnen
dan naam en foto van de wijkagent in u
Inbrekers zoeken meestal snelle buit.
wijk.
Daarom scannen zij huizen op inbraaktijd
en risico’s. Hoe langer ze denken bezig te
zijn een deur of raam te forceren, hoe
groter de kans dat ze al bij voorbaat op
zoek gaan naar een betere plek. Hetzelfde geldt met betrekking tot verbergplekken. Als hoge struiken en blinde hoeken
ontbreken, is dat ook ongunstig voor
hen.

Preventietips
Op www.politiekeurmerk.nl vindt u advies over goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren.
Draai voor- en achterdeur altijd op slot.
Dan kan niemand ze met een stukje plastic openen.
Haal de sleutel altijd uit het slot. Inbrekers kunnen er dan niet met een handigheidje bij.
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Lezingen cyclus
’T GILDE
Zin in een boeiende en kennis verrijkende lezing?
Dit najaar en de komende winter organiseert ’t Gilde een derde serie van een
aantal zeer boeiende en soms spraakmakende lezingen waarvoor wij u zeer van
harte uitnodigen.

Het programma:
woensdag 18 november
Professor Dr. Floor Aarts (hooleraar
Engelse Taal en Letteren zal op deze
avond spreken over “Taalverloedering”
Kun je zeggen dat de Nederlandse Taal
in verval geraakt.
Hoe erg is dat?
Met tal van concrete voorbeelden kan
dit worden aangetoond, middels een serie lichtbeelden wordt aangetoond tot
welke (soms grappige) gevolgen dit kan
leiden.
woensdag 20 januari
Dhr. Bert Beenkens gaat op geheel eigen
wijze, als ervaringsdeskundige, in op het
op het fenomeen carnaval.
Wat is de historie hiervan.
Hoe wordt dit gebeuren in binnen- en
buitenland gevierd?
Welke trends en ontwikkelingen vallen
op?
Locatie; ’t Gilde-gebouw,
Pastoor Habetsstraat 42 in Maastricht
Aanvang: 19.00u
Kosten: € 2,50 p.p.
(inclusief een consumptie)
Graag van te voren aanmelden op bovenstaand adres.

BUURTFEEST ANTOON
VAN ELENSTRAAT –
JOSEPH HOLLMANSTRAAT
2015
Zaterdag 12 September was er weer een
buurtfeest voor de bewoners van de Joseph Hollmanstraat en Antoon van Elenstraat. Dit ondertussen al voor het 6e
jaar!
Ondanks dat het niet zo’n mooi weer
was als afgelopen 5 jaar was het een heel
geslaagd feest, mede doordat we gebruik
kunnen maken van een heel grote gezellige veranda waar zowel groot als klein
zich goed kunnen amuseren.
Dit jaar kwamen er veel nieuwe buren op
het buurtfeest. Opvallend was dat er veel
jongere mensen, meest met kinderen,
aanwezig waren die pas in onze buurt
wonen. Dat was voor zowel de nieuwe
als de oudere bewoners een hele leuke
gelegenheid om kennis te maken. Ook je
talen kun je weer eens oefenen ?
Ook dit jaar bracht iedereen weer iets
lekkers mee. Aan heerlijke hapjes ook dit
jaar dus geen gebrek! Voor iedereen was
er wel wat. Leuk om de kans te krijgen
om eens iets te proeven wat je niet kent.
Er zitten verborgen kooktalenten onder
onze bewoners ?
De kinderen hebben weer genoten. Het
blijft toch elk jaar weer leuk en spannend
om gewoon simpel stoelendans en koekhappen te doen!! Dit jaar mochten de
kinderen zichzelf of elkaar schminken en
daar kwamen hele mooie en grappige
creaties uit!! Met een leuke attentie en
later op de avond lichtstaafjes was het
feest voor hun compleet!
Uiteraard de middag en avond weer
voorzien van geweldige muziek door onze buurtbewoner DJ CHARLES.
Hopelijk vieren we volgend jaar weer ons
Buurtfeest! Zoals misschien ondertussen
bekend, de 2e Zaterdag van September.
Noteer dus maar alvast: 10 September
2016.

Riekie Schellinx
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De muziek, verzorgd door deejays uit de
Ravelijn, de sfeer en de temperatuur waren optimaal en dus werd er vol overgave
Op 28 augustus 1955 ontvingen de eerste gedanst tot diep in de nacht.
bewoners van de Ravelijn de sleutel van
hun nieuwe huis. Ons idyllische geel-blau- Herm Willems
we stadsdorpje heeft bewogen jaren gekend en het had niet veel gescheeld of
het was zelfs compleet van de kaart geveegd. Maar de liefde van de Ravelino’s
voor hun wijk werd onderschat. Er woei
wat stof op en dat resulteerde in 1997 in
een convenant waardoor de Ravelijn tenslotte ‘fier en onverveerd’ overeind bleef.
Als bekroning werd drie jaar geleden
zelfs de status gemeentelijk monument
verworven!
60 jaar later: 28 augustus 2015, een warme zomerdag. Op het Mariabastion zijn
vele handen druk bezig met het opzetten
van de tent. Die avond startte het feest
nog wat aarzelend op, om de volgende
ochtend uitbundig en veelkleurig op bedrijfstemperatuur te komen.
In de schaduw onder de bomen een
vlooienmarktje met leuke spullen, Griekse olijven en koffiedrinkende mensen. Een
wedstrijdje was er ook: in volle vaart
scheurden de kinderen met verhitte koppies op eigenhandig versierde fietsen
rondom het plein. Dat kon, want net als
vroeger was er geen auto te bekennen op
straat. Open knieën en schaafwonden
werden afgewend door goudgele strobalen in de bochten. Een delegatie van Servatius vereerde ons met een bezoek en
zette en passant de twee bewoners met
de langstlopende huurcontracten in de
bloemen. Strukton en de gemeente Maastricht informeerden ons op hun stands
over de werkzaamheden betreffende de
infrastructuur rond de nieuwe aanlanding
van de Noorderbrug.
‘s Middags diverse optredens met als
hoogtepunt natuurlijk onze eigen Veronique en Henri. De jeu des boulesbaan -die
voor de gelegenheid van vers zand was
voorzien- werd opnieuw ingewijd. Rond
vijf uur verschenen twee heren met een
helse machine op wielen. Meteen na aankomst ging de fik er vol in. Uit de vrijkomende geuren bleek al gauw dat het om
een oven ging. Spoedig gingen de warme
pizza’s als warme pizza’s over de geïmproviseerde toonbank. Nadat iedereen
een goed gevulde maag had kon de avond
beginnen.
Behalve de huidige bewoners en hun
vrienden wisten ook veel oud-bewoners
de weg naar het gaandeweg gezelliger
wordende plein te vinden. Nieuwtjes
werden uitgewisseld, contacten gelegd of
opgefrist en, zo hoort dat nu eenmaal in
Mestreech: de drank vloeide zo rijkelijk
dat de Maas er nog een voorbeeld aan
kon nemen.

60 jaar Ravelijn!
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