De vestingwerken van
Maastricht

De bewoners van de Pastoor
Habetsstraat en Statensingel hebben
achter hun huis een heel mooi uitzicht
over de Hoge Fronten ofwel "De
Werreke", waar een belangrijk stuk
historie en natuur te beleven is. Het is
van belang dat de mensen, en zeker de
jeugd, hier kennis van nemen zodat men
zich bewust wordt van een belangrijk
stuk geschiedenis van Maastricht.
Het buurtplatform heeft dan ook het plan
om voor de buurt rondleidingen te
sponsoren in dit gebied (ze zijn dus
gratis).
De rondleidingen zijn gepland op:
dinsdag 27 en woensdag 28 december 2011 om 14:00 uur.
Verzamelen bij de ingang bij meubelwinkel René Pans.

Vooraf een inleiding over wat
daar zo te beleven is:
Het gebied is 25 ha. groot. Er ligt een
aarden wal die loopt vanaf de
Cabergerweg tot nagenoeg aan de St.
Lambertuskerk en die bestaat uit een
aantal bastions. Deze wal is voorzien van
een aantal doorgangen ofwel sortie`s
genoemd.
Vervolg op pag. 2
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blad hebben we geschreven over de
9 Koffiedrinken Onno Hoes
speeltuin aan de Antoon van Elenstraat.
9 Kindcentrum Oda
De wethouder, Gerdo van Grootheest,
10 Straatfeest Hollman-/Elenstraat
had begin van dit jaar toegezegd dat de
11 Straatfeest Habets-/Odastraat
wijk Brusselsepoort de eerste zou zijn met 12 Kinderpagina
wie in het voorjaar over de speelvoorzieningen zou worden gesproken.
Agenda
Maar zo is het niet gegaan. Uiteindelijk
Buurtplatform
hebben we in de tweede helft van de
Dinsdag 17 januari
zomer op aandringen van de kant van het Dinsdag 20 maart
buurtplatform met de gemeente over de
Dinsdag 15 mei
speelvoorzieningen aan de Antoon van
Dinsdag18 september
Elenstraat gesproken.
Dinsdag 20 november
Het buurtplatform en de vertegenwoordi- Steeds in Café 1900
gers van de Antoon van Elenstraat hebvan 20.00 tot 22.00 uur
ben in dit gesprek aangeven dat de
situatie sinds het weghalen van de speelRedactieadres:
toestellen alleen maar is verslechterd. De
Pastoor Habetsstraat 41,
gemeente haalt de speelvoorzieningen
6217 KL Maastricht,
weg en laat een grote rotzooi achter.
tel.
3432433
Inmiddels heeft het buurtplatform
buurtblad@brusselsepoort.org
Brusselsepoort besloten om extra gelden
www.brusselsepoort.org
ter beschikking te stellen om een speelvoorziening in de Antoon van Elenstraat
Belangrijke telefoonnummers
mogelijk te maken. Begin november is er
Wijkagent Remy Maloir
overleg met de gemeente over de moge09008844
lijke inrichting van het speelterrein. We
Melden
drugsoverlast
bij politie
gaan er vanuit de we in het voorjaars09008844
nummer van het buurtblad foto's kunnen
Klantenmeldpunt gemeente
presenteren van de nieuwe speel3504000
voorziening aan de Antoon van
post@maastricht.nl
Elenstraat.
Drugsmeldpunt
3505111
Milieuklachtenlijn
3617070
Louise van Bronswijk
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Van de redactie

vervolg van pag 1.
Aan de veldzijde ligt een droge gracht die
door caponniéres ofwel kazematten
middels schietgaten onder vuur gelegd
kon worden. Verder naar buiten toe ligt
de bedekte weg voorzien van 3 lunetten.
Aan de buitenkant hiervan bevindt zich
het glacis ofwel het schootsveld.

Een fijne en gemêleerde buurt
Wandelend door onze wijk valt op dat in
dit kleine stukje Maastricht meerdere
sociale bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn, die grotendeels in harmonie met
elkaar samenleven. Dit neemt natuurlijk
niet weg dat, net als in andere wijken, ook
wij te kampen hebben met enkele uitdagingen: drugsdealers, studentenoverlast,
rubbergeur, fijnstof en parkeer - en
verkeersproblematiek om er maar een
paar te noemen. Maar al met al mogen
we toch stellen dat het hier prettig wonen is; stad, natuurgebied en winkelcentrum binnen loopafstand. Het motto van
onze wijkbanner, in het najaar van 2008
aan de gemeente gepresenteerd, slaat de
spijker precies op de kop: een fijne en
gemêleerde buurt.

Het hele gebied is ondermijnd met een
ondergronds gangenstelsel van ca. 10 km.
Lopende vanaf bastion Holstein (nabij de
Cabergerweg) tot bastion Waldeck
(Tongerseplein).
Deze vestingwerken zijn aangelegd in de
2e helft van de 18e eeuw naar plannen
van Maarschalk Vauban (dit was een
Frans militair ingenieur die het beleg
gevoerd heeft in 1673 waar o.a.
d'Artagnan gesneuveld is) door Carl
Diederik Dumoulin.
Het is een stuk vestingwerk dat elders in
Nederland nergens voorkomt. Het is dan
ook terecht dat Maastricht een aantal
bijnamen heeft gekregen zoals: "Een
vestingstad van Europees formaat”,
"IJzeren stad", "Sleutel van Holland",
Bolwerk der Nederlanden", Poort van
Brabant".
Verder is er ook een mooi stuk natuur te
zien waarover het beheer gevoerd wordt
door het C.N.M.E. ofwel het Centrum
voor Natuur en Milieu Educatie. Een van
de belangrijkste dieren die hier voorkomen is de muurhagedis.Dit is de meest
noordelijke plaats van Europa waar dit
beestje voorkomt.Verder een aantal
vogelsoorten zoals de kerkuil, specht,
koekoek e.a. Zoogdieren die er voorkomen zijn de vos, steenmarter, hermelijn,
konijn. e.a. Verder kan tijdens deze rondleidingen ook nog het een en ander
verteld worden over de St.
Lambertuskerk, aangezien deze kerk is
gebouwd op een stuk vestingwerk. Ook
kan er nog het een en ander medegedeeld worden over de nieuwe aanlanding
van het Noorderbrugtracé.
Namens de Stichting Maastricht Vestingstad,
They Provaas.

Redactie buurtblad:
Tamara Boitelle, Louise van Bronswijk,
Coen van der Gugten, Carla Luja,
Willemien Schouten, Ria VernooijNelissen, Lodewijk Zengerink

Laten we onze
speeltuinen
schoonhouden
Dolgelukkig zijn we met onze dochter,
inmiddels alweer 21 maanden. Ze is een
echte spring-in-'t-veld, die de hele dag het
liefst wil dansen, rennen, springen, kruipen en van glijbanen afglijden. Voor haar
is er niets leuker dan een tour langs de
speeltuintjes in onze buurt; Orleansplein
en Frederikbastion (zo jammer, dat de
speeltuin in de Antoon van Elenstraat
weg is).
Helaas hebben wij nu al meerdere keren
moeten constateren dat de glijbanen vies
en plakkerig zijn, waardoor je de letters
"glij" kunt weg laten uit het woord
glijbaan…Of het nu alcohol, milkshake of
andere ondefinieerbare substanties zijn
,ze horen gewoonweg niet op een glijbaan. Een oude doek en schoonmaakdoekjes behoren nu dus tot mijn vaste
"uitrusting", wanneer ik met mijn dochter
naarbuiten ga. Ook treffen wij regelmatig
etenswaren, sigarettenpeuken, hasj-zakjes
en anderafval in en om de speeltoestellen
aan. Kleine kinderen steken vaak nog
alles in de mond…
Derhalve een vriendelijk verzoek aan de
(oudere) jeugd om de speeltuintjes
schoon te houden, zodat de kleine kinderen in de buurt naar hartelust kunnen
blijven spelen in een veilige en schone
omgeving. Laten we de allerkleinsten niet
ook nog dit laatste stukje plezier afpakken.

Tamara Boitelle
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Maar wat zijn nu de grenzen van onze
buurt? Daarvoor zijn we naar de website
van de gemeente gegaan,
www.maastricht.nl. In het noorden markeren de Nobellaan, Fagotstraat en de
Frans van Laarstraat onze wijk. De Halvemaanstraat, Ravelijnstraat, Erfprinsbastion
en Pastoor Habetsstraat vormen de grens
aan de oostkant.We vervolgen onze weg
zuidwaarts langs de Lambertuskerk en
gaan de Sint Annalaan op, voorbij de
Rechtbank buigen we rechtsaf de
Brouwersweg op. De Beeldsnijdersdreef
en Porseleinstraat vormen de westelijke
linie. Met een beetje fantasie kan men in
de contouren van onze wijk een gezicht
zien. Nog een paar feiten: er wonen nu
4774 mensen in onze wijk en er zijn 56
straten.
Hoe leuk is het daarom te zien dat er
regelmatig straten zijn die een buurtfeest
organiseren. In deze editie kunt u zelfs
twee verhalen lezen over straatfeesten: in
de Antoon van Elenstraat en in de Pastoor Habetsstraat. Ook de activiteiten op
het Orleansplein dienen vermelding te
krijgen: studentenfeest en film op het
plein. Mart Mooren vertelt hierover meer.

Verder in dit blad kunt u lezen over de
plannen van de gemeente met betrekking
tot het Ruimtelijk Mobiliteitspakket Maastricht Noord - RMP(voorheen Maaskruisend verkeer genoemd) . In het afgelopen half jaar zijn meerdere plannen de
revue gepasseerd, maar uiteindelijk heeft
de gemeente besloten om de originele
route aan te houden langs de Fort
Willemweg, Fagotstraat, Nobellaan tot de
rontonde van de Via Regia.
Het laatste nieuws over onze wijk kunt u
natuurlijk lezen op de website van het
buurtplatform : www.brusselsepoort.org.
Het euvel met het e-mailadres van de
redactie, waarvoor onze excuses, is
gelukkig ook verholpen en wij kunnen uw
kopij weer ontvangen.
Wij wensen u bij het lezen van dit buurtblad weer veel leesplezier.

En toch was er die
filmavond op het
Orleansplein.

foto: Heemels

De geplande filmavond van donderdag 8
september op het Orleansplein werd op
het laatste moment verplaatst naar de
vrijdag 9 september vanwege de zeer
slechte weersomstandigheden. Maar goed
ook want op deze vrijdagavond was er
een zeer aangename temperatuur om
buiten te vertoeven. Dankzij vrijwilligers
werd de buurt op tijd op de hoogte
gebracht van deze verschuiving.
Zo rond kwart voor negen kwamen er uit
alle gaten, hoeken en straten buurtbewoners met stoelen, tafeltjes, chips, drankjes
naar het plein. Ook onze nieuwe
studentenbewoners van de buurt kwamen voorzichtig eens een kijkje nemen
terwijl op het scherm al filmpjes en dia's
werden getoond van de laatste muziek
kick-off van afgelopen mei.
Het zeer goed gevulde plein (250 bezoekers) werd vanaf negen uur aangenaam
onderhouden met de vertoning van de
film :"Oh Brotherwhere art thou" van de
Coen brothers. Onze wethouder Jacques
Costongs schoof zo rond half tien aan en
was zeer prettig verrast door de sfeer die
het plein uitstraalde op deze avond.
Na afloop zijn vele bewoners blijven
hangen en zitten en zijn de onderlinge
contacten weer eens versterkt en is
duidelijk geworden dat dit voor herhaling
vatbaar is.
Met dank aan Cinema Luna, T36 , Buurtplatform Brusselsepoort en natuurlijk niet
te vergeten de vrijwilligers die dit allemaal
mogelijk hebben gemaakt, werd alles in
alle stilte zo rond 12.30 uur afgesloten.

Mart Mooren.
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Nieuws van het CNME
Bezuinigingen voor CNME?
Maastrichtse scholen steunen
CNME
Het is een spannende tijd voor CNME
Maastricht en regio.
Op 1 november zal de Maastrichtse
gemeenteraad beslissen of de rigoureuze
bezuinigingen op het CNME, zoals ze zijn
voorgesteld door het College van B & W,
definitief doorgang zullen vinden.
( Noot van de redactie: inmiddels heeft de gemeenteraad
beslist, voor het laatste nieuws over de bezuinigingen, zie
www.cnme.nl).
Het Maastrichtse basisonderwijs liet van
zich horen. En hoe ...!!!
Vóór 17 oktober (de datum van de
raadscommissievergadering) zijn álle
raadsleden benaderd door een school bij
hun in de buurt met de vraag om nog
eens goed na te denken over de consequenties van het Collegevoorstel.
De scholen hebben dat in de volgende
boodschap samengevat:
de natuur in Maastricht moet blijven en
het CNME hoort daarbij. Door de lessen
van het CNME leren we nadenken over
natuur en dus ook over onze toekomst.
Deze boodschap is op allerlei manieren
aangeboden; het varieert van een e-mail
aan een raadslid tot werkstukjes van
kinderen, collages, tekeningen, mindmaps,
etc. Sommige scholen boden hun boodschap zelfs persoonlijk aan bij het raadslid thuis.
We zijn heel blij en ook best wel trots dat
97 % van de scholen aan deze actie
deelneemt.

CNME: Energiecampagne
gemeente Maastricht van
start op Odaschool
Afgelopen maandag 3 oktober is de
gemeente Maastricht gestart met een
campagne over energie besparen. De
kinderen van groep 7 en 8 kregen van
een medewerker van het CNME hun
eerste les over dit onderwerp. In komende weken volgen nog 2 lessen en
bovendien beschikken de groepen over
een leskist met allerlei energie-proefjes.
De kinderen weten straks wat "energie"
is, waar het vandaan komt en waarom het
belangrijk is om er zuinig mee om te
gaan. Bovendien is er aandacht voor
duurzame vormen van energievoorziening.
Hoogtepunt van deze campagne vormt de
energiemarkt op 8 november in de gymzaal van de Odaschool. Allerlei bedrijven
en maatschappelijke organisaties bieden
dan hun energie-zuinige producten en tips aan. Deze markt is gericht op bewoners van Caberg en Brusselsepoort maar
is voor iedereen toegankelijk.
In het laatste kwartaal van 2011 zal deze
energiecampagne ook nog plaatshebben
in de buurten Heugem, Amby en het
Staten- en Kommelkwartier.

CNME - Cridi Frissen

Kungfu in Kindcentrum
Oda
Kungfu is een eeuwenoude Chinese
verdedigingssport.
Zowel lichaam als geest worden erdoor
getraind.
Kungfu kent veel verschillende stijlen. Het
betreft 5 dierstijlen. De stijl die wij hanteren heet WU Xing Dao. Hiernaast trainen
we ook een aantal andere onderdelen en
een klein gedeelte van kickboksen.
De nadruk in onze training ligt op de
toepassing van de technieken.
Zo wordt er heel veel met partner getraind.
De trainingen worden gegeven aan een
jeugdgroep en een volwassenengroep.

Training van de jeugdgroep
voor kinderen vanaf 6 jaar tot
ongeveer 14 jaar.
Bij deze training wordt er veel op doelen
(pads) getraind.
De kinderen worden er sterker en fitter
door.

Buurtbewonersconcert
Maastrichtse
Verkennersband
Op zondag 18 december 2011
organisieert de Maastrichtse Verkennersband haar jaarlijkse "vrun vaan de Band"concert.
De bandleden zouden het dan ook zeer
op prijs stellen als u als buurtbewoner
met uw gezin het concert zou willen
bijwonen. U kunt dan genieten van de
klanken van de 2 orkesten en het resultaat van het vele oefenen.
Zowel het jeugdorkest (8 tot 14 jaar ) als
het grote orkest (vanaf 14 jaar) zal muzikaal haar opwachting maken. Het concert
zal gehouden worden in de rolstoelvriendelijke benedenzaal van het bandgebouw en is gratis toegankelijk.
Het concert bestaat uit een mengeling
van stevige marsen, concertwerken en
lichte muziek, zoals pop. Onlangs zijn de
jongeren van de Maastrichtse Verkennersband wederom op uitnodiging naar
Amerika geweest om deel te nemen aan

Ze leren zich beter concentreren en ze
winnen aan zelfvertrouwen, motivatie en
zelfdiscipline.
Deze trainingen zijn iedere zaterdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Damesgym.
Voor dames die op zoek zijn naar een
minder zware manier van trainen is er
damesgym.
Tijdens deze training wordt er op een
relaxte manier bijna het hele lichaam
getraind.
De training duurt ongeveer 35 minuten
en dan volgt er 25 minuten volleybal.
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de herdenkingen van 11 september.
Deze muzikale ervaring zal zeer zeker tot
uiting komen tijdens het concert. Natuurlijk heeft onze nieuwe dirigent Raymond
Spons dit jaar zijn uiterste best gedaan
het concert tot een uitdagend geheel te
maken.
In 2013 bestaat de Maastrichtse
Verkennersband 60 jaar en is het al die
jaren al verbonden aan het verenigingsgebouw aan de Victor de Stuersstraat.
Het concert is ook een ideale opstap als
je interesse hebt om bij de Maastrichtse
Verkennersband muziek te komen maken.
Dit is al mogelijk vanaf 8 jaar, voor meer
info: www.maastrichtseverkennersband.nl
Aanvang concert: 10.30 uur
Adres:Victor de Stuersstraat 15-17,
Maastricht
Wij hopen u dan ook te mogen begroeten op zondag 18 december.

De Bandstaf
Maastrichtse Verkennersband
Deze trainingen zijn iedere woensdag van
20 uur tot 21 uur.
Al deze trainingen vinden plaats in de
gymzaal van Kindcentrum Oda in de
Pastoor Habetsstraat 40 te Maastricht.
De ingang van de zaal ligt aan de achterkant van de school aan de speelplaats in
de Victor de Stuersstraat.
De mogelijkheid bestaat om tijdens een
proefles, een keer vrijblijvend mee te
trainen.
Voor informatie kunt u terecht bij:
Trainer: Guus Muylkens
Tel. 06 55732238

Els Taminiau

Na haar opleiding heeft ze enige tijd les
gegeven in textiele werkvormen. Door
exposities kwamen er ook opdrachten.
Eén van haar eerste grotere opdrachten
was het maken van een wandkleed van
10 x 8 m. met veel reliëf als decor voor
het toneelstuk. 'Witte nachten' van
Dostojewski. Het werd met een brandwerende zwarte coating bespoten want
op zwart kon men met speciale belichting
een bepaalde sfeer creëren. 'Je suggereert
bijvoorbeeld in het halfdonker bomen of
regen of een grote spin'.
Daarna kwam er een periode dat zij een
voorkeur kreeg voor fijner materiaal.
Kleine houten kastjes als omlijsting van
sprookjesachtige coulissenlandschapjes in
textiel. 'Een beetje 'kijkdoosachtig'.Wat
later ben ik textiel gaan bedrukken met
de hand. De sjablonen maakte ik zelf. Ik
gebruikte linnen of organdi en daarop
drukte ik bloemenranken of teksten voor
bijvoorbeeld gordijnen of tafelkleden. Mijn

In de wijk Ravelijn wonen relatief veel
mensen met een kunstzinnig beroep. Eén
van hen is Els Taminiau. De trouwe lezers
van het buurtblad Brusselsepoort weten
wel dat de redactie van dit blad enige tijd
geleden besloten heeft om kunstenaars
aan het woord te laten, gewoon, zodat
medewijkbewoners kennis kunnen maken
met buurtgenoten die op een hele andere
manier hun dag invullen. Deze keer is het
een gesprek met Els Taminiau. Zij zal de
laatste zijn van deze eenheid 'kunstenaars
aan het woord'. We denken nog na over
een volgende beroepsgroep.
Zoals al vermeld woont Els in de
Ravelijnbuurt. Het bevalt haar prima in
deze wijk. 'Je woont buiten en je bent
toch binnen 15 minuten in de stad'. Het
gevoel van buiten te wonen, komt ook
omdat ze aan drie kanten van haar huis
een tuintje heeft. In haar achtertuin staat
een enorme boom, een wilde kers, die
vrijwel de hele achtertuin in beslag neemt
en die slechts 2 weken in bloei staat met
kleine zachtroze bloemetjes. 'Prachtig. De
boom zorgt wel voor veel schaduw, maar
ík zou hem voor geen goud willen missen'.
Els is beeldend kunstenaar. Ze licht dat
toe. 'Ik heb de opleiding Ns, kunstnaaldwerk, in Tilburg gevolgd. Tegenwoordig
heet dat TeHaTex. Ik wilde alles weten
over textiel. Van jongs af aan. Als kind al
was ik vaak bezig met draadjes, stofjes,
kraaltjes. Het werden 'versier'dingetjes,
zoals haarspeldjes of broches. Maar altijd
weer met stofjes. Dus het was min of
meer vanzelfsprekend dat ik deze richting
koos'.
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werk is eigenlijk heel divers: grote wandplastieken, kamerschermen, interieurtextiel en toen enkele collecties borduurwerk voor een couturier. Mijn affiniteit
met mode is vooral de versiering die
daarbij hoort. Ik ben nu zo'n 6 jaar bezig
met het maken van sieraden, of een beter
woord is wellicht: draagobjecten. Meestal
heel fijn werk op de vierkante centimeter.
Allerlei materialen zoals papier, videotape,
thermoplast, zijde, kant, gedroogde bloemen, pailletten, draden die je kunt smelten, verwerk ik met behulp van eeuwenoude technieken. Het is fijn om iets moois
te maken en materiaal te zoeken dat niet
zo direct voor de hand ligt. Mijn werk ligt
in musea en ik sta op kunstmarkten'.
Vanaf 18 november tot eind december zijn de sieraden te zien tijdens
een verkoopexpositie aan de
Brusselsestraat 56.

Willemien Schouten

Tuberculose had
een direct
verband
met slechte
huisvesting
of
verkrotting.
Het is de
verdienste
van dokter
Bak dat hij,
zodra hij
aangesteld
was als
röntgenoloog
in 1932,
verschillende
initiatieven
nam
om
het
DOKTER BAKSTRAAT
aantal zieken omlaag te brengen. Hij was
( 1899 - 1950)
vooral op preventief gebied actief. Zijn
dienst (Groene Kruis in de
Er zijn artsen die vooral bekend staan
Bogaardenstraat) wist hij uit te breiden
omdat zij een bepaalde ziekte hebben
tot een belangrijk opsporings- en
teruggedrongen. Zo iemand was dokter
controleinstituut, onder meer door masBak. Dokter Bak was geboren in Utrecht
sale doorlichting. Maar ook door huisbein 1899. Voluit heette hij Friedrich Hubert zoeken, zodat besmettingshaarden werFranz Maria Bak. Hij overleed in Maastden opgespoord en de gezins- en
richt in het jaar 1950. Van beroep was hij huisvestingsomstandigheden verbeterden.
longarts en röntgenoloog.
'Dat de eertijds zo gevreesde volksziekte
In Maastricht kwam de volksziekte tuber- te Maastricht tot normale proporties
culose zeer veel voor. Cijfers laten zien
werd teruggebracht, dankt de stad voordat tijdens de eerste wereldoorlog (1914- namelijk aan de onverpoosde arbeid van
1918) het aantal lijders aan deze ziekte in deze deskundige en onbaatzuchtige
Maastricht bijzonder hoog lag. In 1918
idealist', aldus de straatnamencommissie
was het sterftecijfer van tuberculosein 1962 in haar aanbeveling.
patiënten in Maastricht tweemaal zo hoog
als gemiddeld in de rest van Nederland.
Willemien Schouten

Bilserbaan
Het enige dat ik te melden heb n.a.v
eerdere berichten in het buurtblad over
het realiseren van een fietsverbinding
door de Bilserbaan, is het volgende
berichtje van de gemeente:
"Naar aanleiding van de bijeenkomst die
we hebben gehad, moesten we nog een
aantal zaken onderzoeken. Dit had betrekking op de parkeerdruk in de straat
en op de mogelijkheden om de fietsers
beter te faciliteren in de
verkeerslichten bij de oversteek
Brusselseweg/Dr.Van Kleefstraat. Daar
zijn we nu mee aan de slag, Viviane heeft
verder nog wat gesleuteld aan de
plannen. Als we daarmee klaar zijn, komen we terug naar jullie alvorens we
de buurt ingaan met het plan. We streven
naar een terugkoppeling nog deze
maand."
Tot nu toen heeft er nog geen terugkoppeling plaatsgevonden………

Jan van der Staak

Bezuinigingen treffen
ook de buurten!
De gemeente Maastricht moet bezuinigen.
Ook het buurtgericht werken ontkomt
hier niet aan. Stadsdeelleider Evelien
Meijerink en haar collega's hebben een
manier bedacht om de bezuinigingen
rond te krijgen.
Het buurtgericht werken heeft alle buurtkaders uitgenodigd om ze te informeren
over de voorgestelde bezuinigingen. In
een goed bezochte vergadering begin
oktober in Buurtcentrum Nazareth heeft
Evelien Meijerink de bezuinigingsvoorstellen toegelicht.
Het komt erop neer dat er minder vaak
overleg zal zijn tussen de buurtplatforms
en het buurtgericht werken. Tot nu toe
gebeurde dit 4 keer per jaar. Vanaf 2012
wordt dit teruggebracht naar 3 keer per
jaar. Hier staat tegenover dat de gemeente heeft toegezegd, een betere
6

afstemming tussen de gemeente en de
buurten te realiseren.
De stads- en de buurtpeilingen worden
niet meer iedere twee jaar uitgevoerd,
maar nog maar eens in de vier jaar.
Verder wordt vijf procent gekort op het
budget van de buurten. Het is de bedoeling dat de buurten dan alleen nog op
hoofdlijnen verantwoording hoeven af te
leggen over de besteding van het buurtbudget.

Louise van Bronswijk

St. Lambertuskerk
Er is niet echt veel nieuws te vertellen.
Alles verloopt min of meer zoals gepland.
Zoals u al gezien zult hebben is onlangs
het kruis op de koepel herplaatst. Dit is
gebeurd op 31 augustus jl. onder grote
belangstelling van de media en omwonenden. De restauratie van de koepel (buitenkant) zelf is ook gereed en de steigers
rondom de koepel zijn inmiddels gedemonteerd.
De fundering is voor zo'n 80% gereed.
Momenteel wordt nog gewerkt aan de
fundering van beide (front)torens.
Aan de aanleg van de kelder wordt op
het ogenblik volop gewerkt. De keldervloer is grotendeels gestort. De wapening
van de wanden wordt inmiddels aangebracht. In oktober zal begonnen worden
met de stort van deze kelderwanden.
In de maand mei is de "Dag van de
Bouw" gehouden en heeft ruim 2000
bezoekers getrokken. Een groot succes.
De herfst is begonnen en dat betekent
enige overlast van modder op de straat.
Maar er wordt hard aan gewerkt dat
zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook wij
zelf, als omwonenden, kunnen daar iets
aan doen door onze stoepen schoon te
houden.
Tenslotte de steigers. Gebleken is dat de
jeugd soms (buiten de werktijden) de
steigers beklimt, veelal onder invloed van
drugs en alcohol. Dat is levensgevaarlijk.
Als u zo iets ziet, waarschuw dan onmiddellijk de politie.
Er zijn nog 2 nieuwe namen binnengekomen voor het nieuwe Lambertusgebouw:
St. Lambertusveste en St. Lambertusoord.

Gerard Bleichrodt

Ouderenadvies Trajekt

Veel mensen voor u hebben hierbij baat
gehad.

Op een mooie herfstdag in oktober heb
ik een gesprek met Truus Custers,
ouderenadviseur bij Trajekt en zelf woonachtig in onze wijk. Truus begon haar
loopbaan bij het project Home-start
(opvoedingsondersteuning), waar ze
vrijwilligers begeleidde, die moeders
ondersteunden die het even niet meer
zagen zitten door allerlei oorzaken. Deze
vrijwilligers hielpen deze moeders hun
leven weer op de rails te krijgen door het
bieden van praktische hulp, steun en
vriendschap.

Afsluitend wil Truus ook op deze
manier een oproep doen voor vrijwilligers: mensen, die bereid zijn om een
luisterend oor te bieden aan ouderen of
om kleine klusjes te doen of om mee te
helpen met het invullen van formulieren.
Iedereen die zich hierdoor aangesproken
wordt kan hierop reageren en zich melden bij Truus.

Tamara Boitelle

Na 12,5 jaar veranderde ze van richting
en nu zet ze zich in voor de senioren in
Maastricht. In deze dienst van Trajekt is ze
inmiddels 1,5 jaar parttime werkzaam.
Haar werkervaring en opleidingsachtergrond, HBO-verpleging, pedagogiek
en enkele jaren psychologie, komen haar
hierbij goed van pas. Naast onze wijk,
bestaat haar werkgebied ook uit de
volgende wijken: Caberg, Malpertuis,
Oud-Caberg, Jekerdal en Sint Pieter.

Veilig stallen

Truus gaat bij al haar cliënten persoonlijk
langs en behalve dat zij een luisterend
oor biedt, heeft zij ook een belangrijke
verwijsfunctie: zij weet waar informatie te
vinden is en is op de hoogte van de
"Wat doet nu zo'n ouderenadviseur?",
zullen sommigen van u zich afvragen. Op laatste wet-en regelgeving met betrekking
tot ouderen. Als voorbeeld noemt Truus
de website van Trajekt en in hun folder
de verlengde service van de gemeente,
staat het duidelijk omschreven:
"De ouderenadviseur van Trajekt komt bij waar mensen met financiële vraagstukken
u thuis, zodat u verschillende vragen aan terecht kunnen.
"Veel senioren blijken niet op de hoogte
hem of haar kunt voorleggen.
te zijn van de ouderenadviesdienst van
Trajekt. Het gebeurt wel dat mensen
De ouderenadviseur kent het brede
terrein van zorg en welzijn, de regelingen, worden geattendeerd of doorverwezen
de activiteiten en de voorzieningen. Hij/zij door buren, familie, vrienden of door
bijvoorbeeld medewerkers van het
zoekt vervolgens samen met u naar
Groene Kruis of door hun huisarts, maar
antwoorden op uw vragen. Dat kan
ik weet niet of iedereen die ons nodig
bijvoorbeeld door te helpen bij het
heeft op de hoogte is van ons bestaan ",
contact leggen met verschillende instanaldus Truus.
ties, verzorgers en voorzieningen. Hij/zij
gaat daarbij vertrouwelijk en integer te
Met de oproep in ons buurtblad wil zij
werk en heeft daarbij altijd uw belang
voor ogen. Even enkele voorbeelden van derhalve het volgende bereiken:
∙
Persoonlijke kennismaking met de
vragen / problemen waarover u met de
ouderen in onze buurt.
ouderenadviseur kunt praten:
∙
De ouderenadviesdienst meer be∙ u heeft moeite rond te komen van uw
kendheid geven.
AOW of klein pensioen;
∙
Een beeld krijgen van de behoeften
∙ u komt steeds meer alleen te staan, u
van de oudere medemens in onze
heeft nog weinig aanspraak;
buurt.
∙ u heeft steeds meer moeite met
boodschappen doen, eten koken, de
Voorbeelden van behoeften kunnen zijn:
deur uitgaan;
gym voor ouderen, koffie-ochtenden,
∙ u krijgt steeds meer met verlies te
spelletjesmiddagen, contact met leeftijdsmaken (bijvoorbeeld het overlijden
genoten, contact met jongere mensen,
van uw partner);
∙ u bent op zoek naar leuke activiteiten een ontmoetingscentrum in onze buurt
etc. Zet die eerste stap, alleen of met
met leeftijdgenoten."
partner, met vriend of vriendin, met
Op onze website www.brusselsepoort.org buurman of buurvrouw, en neem contact
vindt u de folder en de verwijzing naar de op met Truus Custers (043-3472020,
truus.custers@trajek.nl ).
webpagina van Trajekt.
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In onze wijk worden zeer regelmatig
fietsen gestolen. Ook behoort Brusselsepoort in 2011 tot de wijken met het
hoogste aantal gestolen brom- en snorfietsen van Maastricht. En er komt heling
voor. Niet zo fraai dus. Het volgende
artikeltje over preventie zou eigenlijk niet
nodig mogen zijn.
Je kunt het stelen van je fiets lastiger
maken. Ook als die noodgedwongen
buiten staat.
Om een fiets goed op slot te zetten zijn
twee sloten nodig: zowel een stevig ringslot voor het achterwiel als een goed
ketting- of beugelslot om frame en voorwiel aan een vast punt vast te zetten.
Want fietsen die niet aan een vast punt
zijn verbonden worden vaak opgetild,
meegenomen en het slot wordt elders
open geslepen.
Omdat fietsdiefstal zowel 's nachts als
brutaalweg overdag plaatsvindt, moet je
je fiets ook overdag zorgvuldig afsluiten.
Een flexibel slot dat hoog van de grond is
bevestigd, valt het lastigste te kraken.
Als er geen vast punt is, kun je dat als
bewoner maken door een muuranker in
de gevel te zetten. Goede muurankers zijn
er van Abus of Axa, kosten ongeveer 40
euro per stuk en zijn onder meer te koop
bij rijwielhandel Cruts in de
Orleansstraat.
Om veilig in een fietsenrek te stallen is
uiteraard ook een aanbindmogelijkheid
nodig. De beste fietsenrekken hebben een
keurmerk maar zulke staan er niet veel in
onze wijk (zie het overzicht op http://
www.fietsparkeur.nl).

zijn! Contact hierover met milieuambtenaar dhr. Freens leidt tot geen
verbetering. Hij geeft namelijk aan dat hij
de registratie niet verzorgt. Hij kan wel
haarfijn uitleggen hoe de geur ontstaat,
wat voor een bedrijf Rubber Resources is
en welke stappen er al genomen zijn om
de rubbergeur te verminderen. Omdat
het aantal klachten van omwonenden in
de loop der jaren enorm is afgenomen en
daarmee onder de toegstane 2% blijft, is
er geen reden om het bedrijf aan te
pakken. Het is dus belangrijk dat iedereen
die last heeft van de geur, ook daadwerkelijk per internet of telefoon zijn klacht
meldt.Vindt u het vervelend om steeds te
moeten bellen? Dan kunt u uw klacht ook
via internet indienen (zie hieronder
informatie over de werkwijze).

Alleen al het feit dat een 16-jarige puber
nog met haar oma op vakantie wil gaan,
vind ik heel bijzonder. De dagen vliegen
om .
Met de trein reizen we weer terug naar
Maastricht.
Mijn dochter en schoonzoon wachten
ons bij het station op en brengen mij
eerst naar huis.
Daar wacht ons een onaangename verrassing.
De hele achterkamer ligt vol glas, grote
scherpe stukken met lange gevaarlijke
punten. Ook glinsteren ons ontelbare
Door bij fietsdiefstal aangifte te doen en
kleine glassplintertjes en glassterretjes
door gevallen van heling te melden bij de
tegemoet. De nieuwe dubbele beglazing
politie bevorder je de aanpak van fietsheeft geen weerstand kunnen bieden aan
dieven en -helers. Noteer daarom merk,
de poging van één of meer onverlaten,
type en frame- of chipnummer van je
die het tijdens mijn afwezigheid gemunt
fiets, zodat je later zo nodig effectief
hadden op mijn bezittingen.
aangifte kunt doen en je fiets terechtkomt De vorige keer schreef ik ter afsluiting dat Ondanks goede voorzorgsmaatregelen
in een openbaar landelijk register van
de milieuambtenaar op mijn antwoordap- kan zoiets dus toch gebeuren, is intussen
gestolen fietsen
paraat stond. Het toeval wil dat vlak
helaas mijn ervaring. Hoewel ze niet
(www.fietsdiefstalregister.nl).
voordat ik nu dit tweede stukje schreef,
binnen zijn geweest, ben ik teleurgesteld.
Wie meer wil weten over fietsdiefstal en
er ook iemand op mijn antwoordapparaat Ik voelde me zo veilig en had niet verhet voorkomen ervan kan terecht op de
stond: de directeur van Rubber
wacht dat dit dikke dubbele glas het toch
website van de Fietsersbond:
Resources! Misschien komt er dus nog
ook weer zou begeven.
www.fietsersbond.nl.
een deel 3 in de wijkkrant over de
We bellen het bekende nummer. Een
rubbergeur in onze wijk…
aardige oom agent arriveert. Hij is meelevend en behulpzaam. Dat doet goed! Een
Herfst met rubbergeur
Sander Bisscheroux
pleister op de wonde. Intussen ook letterBrusselse Poort / Ravelijn
lijk, want het glas doet zijn werk. Een
Een half jaar geleden stond hier een
rapport wordt opgemaakt. Alles moet zo
stukje van mij over de rubbergeur die ik
blijven liggen als het nu ligt. Moeilijk hoor
in de lente rook. Die rubbergeur is afvoor iemand die graag orde op zaken
komstig van het bedrijf Rubber Resources
stelt.
aan de Lage Frontenweg. Na een reukDe forensische recherche moet nog voor
vrije zomer, is de geur weer terug: het is
een sporenonderzoek komen. Ik bel Felix.
herfst met rubbergeur.Waarom niet in de
De glasman komt spoedig en plaatst
zomer, maar wel in de winter? De geur
voorzichtig een voorzetraam tegen de
blijft alleen hangen als er iets van bewolscherven vóór en achter. De acht gaten
king is. We gaan dus weer een paar
in de nieuwe kozijnen zijn van latere zorg.
vervelende winterse rubbermaanden
We drinken nòg maar een kop koffie
tegemoet.
Meld uw overlast van de rubberssamen. De kinderen aarzelen om weg te
tank! Dat kan via de website
gaan.
Laat ik dit tekstje beginnen met het
(www.limburg.nl -> e-loket -> Be"Trek je het mam, of zullen we bij je
belangrijkste nieuws: vindt u de rubberzwaar en klacht indienen -> Milieu- blijven?"
geur net als ik erg onaangenaam? Meld
klacht indienen) of telefonisch: 043 - "Ben je niet bang alleen in dat grote huis,
uw klacht dan. Over 2010 zijn er zo
361 70 70. En weet: elke klacht telt,
oma? Zal ik blijven slapen?"
weinig klachten binnengekomen, dat de
ook als dezelfde persoon op 1 dag
Ik verman me. "Ik verwacht niet dat ze
provincie geen reden ziet iets tegen die
meerdere klachten indient!
vanavond nog eens terugkomen, tenmingeur te ondernemen. Het melden van
ste niet deze gasten."
klachten is dus belangrijk.
Ik neem afscheid van hen en speciaal van
mijn lieve bezorgde reisgenote.
Column
Vorige keer schreef ik al dat het melden
"Ja oké, ik bel wel als er iets is."
van klachten niet altijd leuk is om te
Ingebroken!
Zorgvuldig sluit ik alles af en ga naar
doen, omdat de personen die de telefoon
We komen tevreden en uitgerust terug
boven.
beantwoorden niet echt veel zin hebben
van een korte vakantie, mijn kleindochter
in het noteren van de klachten. Ikzelf
Midden in de slaapkamer staat mijn
verzamel mijn klachten altijd en meld dan en ik.
Wat hebben we genoten van de lange
koffer…….. nog steeds niet uitgepakt!
in één keer verschillende klachten. Dat
strandwandelingen, het bezoek aan
Een zichtbare herinnering aan de mooie
leidt tot onbegrip. En tot
Sealife, het eindeloze shoppen, het lekkere dagen, die ik bijna zou zijn vergeten.
onnauwkeurigheid. Ik heb namelijk onteten op de boulevard, het samen
dekt dat van de 16 klachten die ik in
scrabbelen en ………van elkaar.
Ria Vernooij-Nelissen
2010 gemeld heb, er maar 8 genoteerd
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Fietsend langs het
Kindcentrum Oda
Fietsend langs Kindcentrum Oda aan de
Past.Habetsstraat valt iedereen op dat er
heel wat gebeurd is in de afgelopen
periode: de kleurrijke letters aan de
buitenzijde van dit karakteristieke gebouw
en kijkend door de ramen ook de mooie
en kleurrijke verlichting, het witte meubilair, de strakke zonwering, de
transparantie van het gebouw, etc.……….

Koffie drinken met
burgemeester Onno
Hoes
Onze burgemeester moet Maastricht nog
beter leren kennen. Reden voor het
buurtgericht werken om met de burgemeester door de Maastrichtse wijken te
wandelen.
In Maastricht noord-west heeft deze
wandeling plaatsgevonden op donderdag
25 augustus. Het was een prachtige dag,
eigenlijk veel te warm voor een stadswandeling. In gezelschap van de staddeelleiders, Evelien Meijerink, Astrid Dreesen,
Rieneke Soumete heeft de burgemeester
samen met de wethouders, Jacques
Costongs, Gerdo van Grootheest en
Mieke Damsma gewandeld door Maastricht noord-west. De wandeling eindigde
in de Marjoleinstraat in Mariaberg. Daar
is door Woonpunt, een van de woningen
die gesloopt gaan worden, geheel ingericht in de jaren vijftig stijl. Compleet met
echt werkende zwart-wit TV, Philips
Radio en een portret van Jezus aan de
muur. Ook de gaskachel en de bakelieten
telefoon ontbraken niet. In die ambiance
heb ik samen met de voorzitter van
buurtcomité Daalhof koffie gedronken
met de burgemeester, de wethouders en
de vertegenwoordigers van buurtgericht
werken.We hebben gesproken over
Brusselsepoort-West, het gedeelte van
onze wijk waar steeds meer problemen
ontstaan, over de vele studenten in onze
wijk, over drugsoverlast. Ook de komst
(of niet) van enkele woonwagens is even
de revue gepasseerd.
Het was een bijzondere bijeenkomst en
een leuke manier om kennis te maken
met de burgemeester!

Louise van Bronswijk, penningmeester Buurtplatform
Brusselsepoort.

Kijkend naar de nieuw ingerichte speelplaats valt direct de kleurrijke giraf op,
die elke dag de kinderen begroet! Dit is
geen toeval….want die giraf zit ook een
het logo van het Kindcentrum Oda……ik
Stap je van je fiets af en je neemt de tijd
snap ook waarom…..heeft alles te maken
om een blik aan de binnenzijde te werpen met de missie van dit kindcentrum: "We
dan zul je ervaren dat de kinderen zich er steken onze nek uit voor ieder kind
enorm thuis voelen. Pratend met hen kun gericht op het behalen van een maximale
je concluderen dat ze zich er echt veilig
leeropbrengst"
voelen en trots zijn op zo'n mooie speelIris den Ridder, Bs Sint Oda
en leeromgeving: ze vertellen je er 100-uit
over.
Onze gymzaal is na school en in het
Op de begane grond en de eerste verdie- weekend te huur voor verenigingen en
ping bevinden zich de stamgroeplokalen;
particulieren.
lokalen met een frisse en ordelijke inrichting. In deze lokalen vinden met name de Heeft u interesse?
instructiemomenten plaats. Aan de hand
van de intensief gebruikte smartborden
Neem dan contact op met 043-3430970
wordt gezorgd voor de versterking van
de instructie.
BS Sint Oda
De school beschikt over alle software die
past bij de toegepaste methodieken. Na
de instructie worden de grote schuifpuien van de lokalen geopend en kunnen
de leerlingen naar de leerpleinen waar de
verwerking van de leerstof een belangrijke activiteit is.
Op de bovenste verdieping is er geen
leerplein maar een leerstraat: hier bevinden zich flexibele (professionele) werkplekken voor de kinderen. Een lust voor
het oog!

Past. Habetsstraat 40

Trechtering
Onze taal is weer een nieuw
begrip rijker: trechtering

Onder die naam is de afgelopen maanden
intensief nagedacht en overlegd over de
nieuwe Noorderbrug. Aanleiding was het
ongenoegen van een groot aantal buurten, de onze voorop, begin van dit jaar
naar voren gebracht over de 'Maaskruisend verkeer' plannen. Die plannen,
In de groep 3 t/m 8 wordt intensief
die de gemeente snel wilde uitvoeren om
gebruik gemaakt van de zg. Skoolmates:
laptops voor het basisonderwijs die door zo te kunnen profiteren van tijdelijke
subsidiemaatregelen, pakten slecht uit
het draadloze netwerk (WIFI) overlap in
voor vooral de verkeerssituatie Fort
de onderwijsruimtes gebruikt kunnen
Willemweg - Fagotstraat - Nobellaan. In
worden. Zij staan ten dienste van het
raadscommissievergaderingen hebben we
onderwijs: een middel en geen doel! De
naar voren gebracht dat de besluitvorleerkrachten zijn er trots op dat er binnen de basisschool St.Oda echt sprake is ming te overhaast ging in voor buurten
zo'n belangrijk dossier.Vooral omdat er
van een goed en geïntegreerd gebruik
alternatieve plannen de ronde deden, die
van de computer.
in de studies van de gemeente tot nu toe
Het is ook verrassend om te horen dat de geen serieuze beoordeling hadden gekregen. Vlak voor de zomer stemde B&W in:
kinderen vanaf 's morgens half 8 tot 's
er zouden drie maanden vrij gemaakt
avonds half 7 in dit gebouw kunnen
worden om alsnog een aantal 'brede
vertoeven.
alternatieven' voor de door de gemeente
Voor en na schooltijd worden heel veel
verkozen oplossing te onderzoeken:
activiteiten georganiseerd bso Pinokkio.
Tevens zorgt de inpandige peuterspeelzaal doorrekenen met verkeersmodellen,
maken van een kostenschatting, bekijken
Lambiek (van STEPS) dagelijks voor de
van milieueffecten.
opvang van vele groepen peuters.
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In de drie zomermaanden zijn vier varianten uitvoerig getest. De eerste variant is
de Structuurplan variant: de oorspronkelijke voorkeur van de gemeente. Met
overigens een lichte verandering: zou de
afrit van de brug oorspronkelijk aanlanden op de Fort Willemweg, volgens de
laatste planning is de aanlanding wat
zuidelijker: midden in de huidige Gamma.
Dit om een aantal bedrijven aan de Fort
Willemweg niet op te offeren.

Straatfeest Joseph
Holmanstraat / Antoon
van Elenstraat
Zaterdag 10 september hebben we voor
de 2e maal het Buurtfeest gevierd met
bewoners van de Joseph Hollmanstraat
en bewoners van Antoon van Elenstraat.

De Industriewegvariant is veel vriendelijker voor de omgeving Fort Willemweg en
De verkeerskundige doorrekening van
Fagotstraat: het verkeer blijft ruim onder
het Structuurplan is het beste met een
de 15.000 autobewegingen.
figuur weer te geven: de voorspelde
Daar staat tegenover dat de Statensingel
aantallen verkeersbewegingen langs de
en Sint Annalaan juist meer verkeer te
belangrijkste verkeerswegen. Het grote
verstouwen krijgen, en boven die grenspijnpunt in het Structuurplan zijn de
voorspelde 21.600 autobewegingen langs waarde van 15.000 uitkomen. Tevens lijkt
Bosscherveld er wat slechter af te komen.
de Fort Willemweg, daar waar ook de
Het debat over de brede varianten heeft
gemeente uitgaat van een maximum van
zich vooral toegespitst op de voor- en
15.000.
nadelen van deze twee meest serieuze
varianten.
Met spijt hebben ook wij moeten constateren dat onze oorspronkelijke hoop op
een ei van Columbus niet is uitgekomen:
er is niet één plan dat op alle aspecten de
andere plannen overtreft. In plaats daarvan zijn er twee min of meer gelijkwaardige plannen, ieder met eigen specifieke
voor- en nadelen.
Op basis van deze uitkomsten heeft de
gemeente het oorspronkelijke plan, de
Structuurplanvariant, uitverkozen. In de
Van de alternatieve plannen heeft het
plan van dhr. Ulrich de meeste publiciteit raadscommissievergadering van oktober
hebben we aangegeven met die keuze 'te
gekregen: in een aantal bladen is daar
moeten leven' (andere plannen zijn niet
aandacht aan besteed. Het plan richtte
zich op de aanleg van een echte rondweg: beter, en zeker niet de variant 'niets doen',
die laat het verkeer helemaal dichtde brug zou pas aanlanden ter hoogte
van de Sandersweg, en auto's zouden dan slibben), maar enkel als er belangrijkere
verbeteringen in de uitwerkingen van het
pas via de Brusselseweg de stad in kunplan bereikt gaan worden. In de termen
nen. Of langs een verdere rondweg ten
van de verkeerskundigen: het plan moet
westen van de stad langsgaan.
geoptimaliseerd worden, om zo het
intensieve gebruik van de Fort
Van dit plan zijn twee varianten onderWillemweg-Fagotstraat te verminderen.
zocht, die echter beide afvielen om verDe gemeente is daartoe bereid. Die
schillende redenen: veel duurder, onaanoptimalisatie zal in de maanden novemtrekkelijk voor de wijken Boschpoort en
ber-januari moeten plaatsvinden, zodat in
Bosscherveld vanwege de hoge weg
februari een nieuw bestemmingsplan kan
dwars erdoor, en een onaanvaardbare
worden ingediend.
zware belasting van de Brusselseweg.
De meeste serieuze alternatieve variant
was ontworpen door dhr. Pepels, en
wordt aangeduid met de Industriewegvariant. Zoals de naam al aangeeft, is in
deze oplossing een belangrijke rol weggelegd voor een verbrede Industrieweg, vlak
langs het nieuwe tracé van de tram naar
Lanaken.

Het begrip trechtering, waarmee we
begonnen, staat voor de gemeente voor
het inperken van de verschillende keuzeopties. Ook op een ander gebied is
getrechterd: de locatiekeuze voor de PDV
(Perifere DetailhandelsVestigingen, de
bouwmarkten en meubelzaken). Die komt
nu langs de nieuwe Bosscherlaan, dus
vlak aan de voet van de aanlanding van
de brug.

Dirk Tempelaar
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Na verleden jaar dit feest voor de eerste
keer gevierd te hebben, was meteen
duidelijk:
Dit moeten we zeker vaker doen!!!
Daarom werden er begin juli de uitnodigingen voor het 2e Buurtfeest bij de
bewoners in de bus gestopt.
De enthousiaste reacties kwamen meteen.
Ook van buren die verleden jaar verhinderd waren, maar dankzij de verhalen er
dit jaar zeker bij wilden zijn!!!
We konden weer terecht in de veranda
en tuin van een van de organisatoren en
van het buurtplatform Brusselsepoort
mochten we weer rekenen op een bijdrage. Hiervan hebben we onze buren
kunnen trakteren op een drankje, borrelhapje en voor de kinderen lekkers.
De deur stond open vanaf 16.00 uur
zodat iedereen vrijblijvend kon binnenkomen. Dat gebeurde dus ook al snel. Net
als verleden jaar was het weer geweldig,
een van de mooiste dagen deze zomer!!!
We hebben dus allemaal lekker buiten
nog van het zonnetje kunnen genieten,
onder het genot van lekker kopje koffie,
glaasje wijn of bier.
Er was ook heerlijke vla die werd aangeboden door onze bakker op de hoek "
Noblesse Oblige" waarvoor hartelijk
dank.
Op de uitnodiging stond het verzoek om
een kleine traktatie mee te nemen. Nou
dat sloeg in……….
Er werden ware culinaire gerechten op
onze "buffettafel" neergezet!! Alles was
heeeeeerlijk!!
Geweldig leuk om te zien hoe een ieder
op zijn manier heeft bijgedragen aan dit
buffet.
Er werd weer lekker op los gekletst en
kennis gemaakt met nieuwe (of oude)
buren.
Ook de kinderen hadden een geweldige
dag, zij hebben zich volop geamuseerd. Er
werd geschminkt en er was een spannende kleurwedstrijd met leuke prijsjes.

Een van onze buren, D.J. "Lord Charles"
Straatfeest Pastoor
had aangeboden om ons van muziek te
Habetsstraat / Odastraat
voorzien.
Dit was werkelijk fantastisch!! ‘s Middags De foto’s van Tiny Fey spreken voor
hadden we vrolijke "zonnige" muziek. Wat zich...
later op de avond heeft onze lord Charles
zelfs de beentjes van de vloer gekregen
met swingende dansnummers!!
Alles bij elkaar een heel geslaagd buurtfeest, dat we volgend jaar zeker weer
willen overdoen.
Voor degene die dit alvast in zijn agenda
wil schrijven: Zaterdag 8 September
2012!!
Lieve buren: allemaal bedankt voor een
super gezellige dag!!!
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Kookles

Kinderpagina

Op onze school krijgen de kinderen
kookles. Elke groep krijgt een aantal
weken per jaar kookles. De kinderen
vinden dit super.
Hajar, Tim, Dylano en Maartje interviewden onze kookjuf, juf Simone.
Vindt u het leuk om kookles te geven?
Ja, ik geef met veel plezier de kooklessen.
Als u ziek bent, wie geeft dan kookles?
Jullie eigen juf of meester krijgt dan het
recept van mij en geeft de les.
Kunt u zelf goed koken?
Ik moet nog een beetje oefenen.
Hoe weet u wat we gaan koken?
Ik zoek de recepten uit in het kinderkookboek.

Appelflappen
Wat heb je nodig voor 1 personen?
∙ ¼ appel
∙ ½ eetlepel suiker
∙ beetje kaneel
∙ 1 lapje bladerdeeg
∙ beetje ei
∙ beetje suiker
Hoe ga je werken?
1. Verwarm de oven voor op 200
graden en hete lucht.
2. Schil de appel en snijdt hem in kleine
blokjes.
3. Doe de blokjes in een kommetje.
4. Vermeng de appel met ½ eetlepel
suiker en wat kaneel.
5. Maak de randjes van het bladerdeeg
vochtig met een beetje water
6. Leg de blokjes appel in het midden
van het bladerdeeg.
7. Vouw het bladerdeeg dicht als een
envelopje.
8. Besmeer het bladerdeeg met een
beetje ei en strooi er suiker over
9. Doe de bakplaat in de oven.
10. Bak de appelflappen in ongeveer 20
minuten bruin
Eet smakelijk!!!

Achterste rij van links naar rechts: Delano Geraerds, Maartje voorste rij: Dylano Swakhoven, Ricardo Coolen, Hajar el
Letterie, Tim, Peeters
Ouadi, Wesley van Golde en Denise Geelen.

Interview met de directie
(met meneer Koos Consten en juf Bertina Cobbenhaegen)
U bent de directie van onze school.
Wat wil dat zeggen, wat doet u?
We zijn er om iedereen te helpen.
Zowel de kinderen als de leerkrachten en alle andere mensen op
school.
Bent u anders dan de directie van een
andere school,bv. Het Mozaïek?
We zijn altijd heel druk bezig. We
praten ook heel vaak met ouders.
Vindt u het leuk om baas te zijn en
alleen in een kamertje te zitten?
Baas zijn is iets heel raars. Baas
ben je over jezelf. We willen dat
de mensen op school het goed
voor jullie doen. Het is heel gevarieerd werk, het werk is elke dag
anders.

Vindt u het leuk om met kinderen om te
gaan?
Ja, het is heel leuk om met kinderen
te werken.
Hebt u ook wel eens geen zin om naar
school te komen?
Zelden, maar als een van mijn kinderen ziek is, vind ik het soms vervelend.
Zou u de school nog willen veranderen?
Met een dierentuin, luxe wc's en game hal?
We hebben nog heel veel plannen
voor deze school samen met het
team.

Waarom komen er soms andere scholen
hier?
We zijn een helpschool voor jullie en
voor anderen. We hebben een groot
Hoe lang werkt u al op deze school?
gebouw met veel lokalen. Sommige
Meneer Koos Consten al heel wat
lokalen staan leeg en als andere
jaren en juf Bertina Cobbenhaegen scholen tijdelijk ruimte nodig hebben
5 jaar.
kunnen ze hier terecht.
Wist u vroeger al dat u dit graag wilde
worden?
Juf Bertina had zo'n leuke kleuterjuf dat ze heel graag zelf ook juf
wilde worden. En meneer Koos
wist in groep 8 dat hij later graag
iets met kinderen wilde gaan doen,
meester worden.
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Bedankt voor het gesprek,

Delano, Wesley, Denise en Ricardo

