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Opknapbeurt voor
atelierpand in de
Ravelijn

Onlangs is het grote ateliergebouw aan
het Mariabastion, midden in de Ravelijn,
opgeknapt.
Eigenaar de Gemeente, gaf in overleg met
beheerder SAM (Stichting Ateliers Maastricht) en Architectenbureau Dautzenberg
de opdracht het ateliergebouw, rekening
houdend met de aankomende
monumentenstatus, grondig te renoveren.
In overleg met de bewonersvereniging
van de Ravelijn zijn de kleuren van het
buitenschilderwerk gekozen op basis van
het oorspronkelijke kleurenplan van
architect Ab König, die zo vriendelijk was
hier nog de nodige tekst en uitleg over te
geven. De bewonersvereniging ijverde
hiervoor omdat daarmee de verbinding
van het atelierpand met de huisjes in de
Ravelijn zichtbaar blijft en de architectonische eenheid van de wijk gewaarborgd.
Verder is het gebouw door dikker plaatwerk tegen de deuren, stevigere ramen,

nieuwe buitenverlichting en nieuw hangen sluitwerk veel beter beveiligd tegen
inbraak en vandalisme. De elektra is
vernieuwd en er is isolatie aangebracht.
Ook is er na het verwijderen van het
oude woekergroen van struiken en bomen een nieuw groenplan voor de twee
pleintjes langs het ateliergebouw ontworpen. Mooie oude elementen, zoals een
appelboom zijn behouden. Beide pleintjes
zijn opnieuw betegeld, muurtjes en hekwerk hersteld, en waar nodig is het
grotere plein van parkeeraanduidingen
voorzien. Er worden op het kleine pleintje
binnenkort twee Anna Paulowna bomen
geplant en de nodige struiken en ook het
grotere plein wordt beplant met drie
nieuwe bomen en de diverse struiken en
bodembedekkers.
Het monumentale gebouw, dat bijna een
jaar onder handen is genomen, oogt nu
samen met de nieuwe speeltoestellen van
het grote middenplein als een nieuw,
open en fris geheel.
Hulde aan alle participanten!
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Van de redactie
In de laatste editie heeft u al iets van haar
kunnen lezen en nu zijn wij zeer verheugd u mee te kunnen delen dat Ria
Vernooij heeft besloten om onze redactie
te komen versterken. Haar unieke kijk op
taal, haar doorgewinterde ervaring in het
onderwijs en het feit dat zij van jongs af
aan in deze buurt heeft gewoond, maken
haar een ware aanwinst voor ons team.
En zoals een echte schooljuf betaamt, zal
zij, naast een eigen column, ook de correctie onder haar hoede nemen. Zij volgt
haar man, Ton Vernooij, op, die vorig jaar
september is overleden. Zo wordt door
Ria de herinnering aan Ton levendig
gehouden.
Verder worden de vorderingen in
en om de Lambertuskerk gestaag zichtbaar en wanneer de koepel van de kerk
baadt in de herfstgloed, is het moeilijk om
niet even stil te staan bij dit schouwspel
van licht en kleur. Voor velen onder ons is
het een opluchting dat de kerk blijft
staan, al zij het niet in haar oorspronkelijke functie. Gerard Bleichrodt en
Lodewijk Zengerink houden ons daarom
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de kerk en daarbij doen zij
deze keer een beroep op uw creativiteit:
verzin een nieuwe naam voor de kerk.
Heeft u al een idee of een suggestie? Lees
meer hierover verder in het blad.
Weet u nog dat wij in de lenteeditie een oproep hebben gedaan onder
de kunstenaars uit onze buurt? Weer
hebben we een interessant kunstenaar
weten te interviewen.Verder kunt u in dit
blad lezen over de laatste ontwikkelingen
ten aanzien van de Lucassingel, de speelvoorzieningen en het CNME. De bewoners van de Bilserbaan en de bewoners
van de Ravelijn laten weer van zich horen
over buurtgerelateerde zaken. Mocht u
nieuwsgierig zijn geworden naar de
verbouwing van de Odaschool, ook dan
bent u bij ons aan het juiste adres.
Al met al, genoeg leesplezier voor iedereen.

Redactie buurtblad:

Buurtfeest Joseph
Hollmanstraat
Het leek ons een leuk idee om de buren
van Joseph Hollmanstraat en gedeelte
Antoon van Elenstraat bij elkaar te brengen.
Het idee
werd al snel
omgezet in
een daadwerkelijk
plan en de
uitnodigingen werden
verstuurd.
Het feest
zou plaatsvinden op
zaterdag 11
september
vanaf 16.00
uur.
Als locatie konden we gebruik maken van
de veranda en tuin van een van onze
organisatoren.
De reacties waren veelbelovend.

Ook voor de kinderen was er een gezellig
speelhoekje en lekkers.
Zaterdag 11 september kwamen vanaf
16.00 uur onze buren binnen druppelen.
We hadden prachtig weer en het was al
snel een gezellig feest.
Leuk was het
om te horen
dat veel
kennismakingen verliepen
als: "Hallo, ik
ben van
nummer …!"
en daarop
vaak het
antwoord
was: "dan zijn
we bijna
buren want ik
woon op
nummer..!".
Ook oudere bewoners konden heerlijk
bijkletsen en kennismaken met nieuwe
bewoners. Er werd heel wat afgelachen
en iedereen had het enorm naar zijn zin!

Na enig speurwerk hebben wij contact
opgenomen
met het
Buurtplatform
Brusselsepoort en dat
juichte ons
idee toe!
Van hen
kregen we
dan ook een
bijdrage en
konden we
de buren
trakteren op
een lekker
stukje vla,
een drankje en hapje.

Het was een fantastische dag waarbij zelfs
later op de
avond "de
beentjes van
de vloer
gingen"!.

Verder hebben we er een "Amerikaanse
fuif " van gemaakt en iedereen gevraagd
om wat lekkers mee te nemen. Dat was
een groot succes!
Het was ontzettend leuk om te zien hoe
iedereen zijn best had gedaan om iets
lekkers te maken.
We hadden dan ook een geweldig en
gevarieerd "buffet".

Nou, met zo'n geweldige gezellige buren
hoeven we daar niet over na te denken!!!
Volgend jaar komt er zeker een vervolg!!!!!

Tamara Boitelle, Louise van Bronswijk,
Coen van der Gugten, Carla Luja,
Willemien Schouten, Ria VernooijNelissen, Lodewijk Zengerink
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Er kwamen
,en komen
nog altijd,
heel veel
leuke en
enthousiaste
reacties op
het feest! Een
van de meest
gestelde
vragen is of
er volgend jaar weer een feest zal zijn.

En laten we hopen dat de buren die er
dit jaar helaas niet bij konden zijn volgend jaar ook van de partij zijn!
Lieve buren: Dank jullie wel voor de
super gezellige dag!!!!

Bilserbaan: film in de
straat - deel 2
Op zaterdag 2 oktober jongstleden was
er voor de tweede keer film in de straat.
Hoekpand Bilserbaan en Edmond Jasparstraat vormde weer letterlijk het decor
voor een avondvullend filmprogramma.
We startten de avond met een aantal
korte animatiefilmpjes. Daarna werd de
hoofdfilm gedraaid. Het was weer een
hele leuke avond waar zo'n kleine 15 à
20 kinderen en een 20 tal volwassenen
die waren komen kijken van genoten
hebben. Met zo'n activiteit moet je het
hebben van goed weer en het was lang
erg onbestendig die dag en ook tijdens de
voorstellingen viel een heel enkele druppel, maar dat mocht de pret niet drukken.
De kinderen zaten op hun stoeltjes of
lagen op zitzakken met een zak chips, de
ouderen achter tegen de muur geleund
genieten van een drankje. Nadat alles was
afgelopen werd er nog wat gepraat en
was het gewoon hartstikke gezellig in de
Bilserbaan. Echt weer een geslaagde
activiteit die de mensen in de straat weer
bij elkaar brengt.

Ger Essers en Thomas Jansen

Op weg naar een veilige
en leefbare BilserbaanWeustenraadstraat
Na de zomer gaan we beginnen met het
veiliger maken van de Bilserbaan. Dat is
wat de gemeente ons beloofde na het
gesprek met wethouder Hazeu.
Maandag 18 oktober hebben wij inderdaad overleg gehad met de verantwoordelijke ambtenaar. Hij liet ons het
stappenplan zien dat er toe moet leiden
dat eind 2011 de herinrichting van de
Bilserbaan en Weustenraadstraat een feit
is.

Zeer geslaagde Kick-off
op het Orléansplein

In september 2009 is het "Fietsplan
Maastricht" door de gemeenteraad aangenomen en in het kader van dit plan kan
de huidige, belabberde situatie van beide
straten aangepakt worden. Beide straten
zijn namelijk onderdeel van de hoofdfietsroute Malberg-Centrum. Een hoofdfietsroute is tevens een kwaliteitsroute en dat
betekent weer dat de straten zodanig
ingericht kunnen gaan worden dat er 'n
verkeersveilige route ontstaat : fietsers
worden dan de hoofdgebruikers en auto's
medegebruikers. Nu is de situatie andersom en dat maakt de huidige situatie
zo onveilig en onleefbaar.
In het kader van het stappenplan heeft de
gemeente een aantal bijeenkomsten
gepland waarin vertegenwoordigers van
beide straten hun wensen en eisen kenbaar kunnen maken.
Ook het buurtplatform is hierbij betrokken.
Maar ook ú heeft natuurlijk een mening
over de inrichting, de verkeersveiligheid,
het parkeren, de (brom)fietsers……...
Laat het ons weten en lever uw bijdrage
om te komen tot een uniek ontwerp!
16 November is al de eerste bijeenkomst
gepland om met de verantwoordelijke
ambtenaar van gedachten te wisselen
over de nieuwe inrichting. Aarzel dus niet
om óók te reageren bij:

Jan van der Staak, Bilserbaan 29.
Jef Brauers, Bilserbaan 31
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Op 10 juni 2010 hebben een aantal
studenten en buurtbewoners een ontmoeting georganiseerd op het
Orléansplein. Deze Kick-off is bedoeld als
een opstart om met name contacten te
leggen tussen bewoners en studenten. De
aanleiding was de jarenlange overlast van
de vele studentenhuizen in de vorm van
avondlijke en nachtelijke feesten en
lawaai in de tuinen en in de straten.
Op initiatief van de bewoners is eerst de
dialoog aangegaan en hebben we maatjes
gezocht in verschillende studentenhuizen
om het item bespreekbaar te krijgen. De
daaruit voortvloeiende samenwerking
heeft dus geleid tot deze kick-off.
In nauwe samenwerking met de
Muziekgieterij, de gemeente Maastricht, de
buurtraad en het project Kan wél is zeer
positief gereageerd op deze vorm van
elkaar ontmoeten om het item overlast
bespreekbaar te krijgen.
Onze kersverse wethouder Mieke
Damsma heeft in haar toespraak de
meerwaarde aangegeven van dit soort
buurtinitiatieven en juichte deze van
harte toe. Ze was nogal positief verbaasd
over deze manier van samenwerken. Zij
heeft dan ook het volste vertrouwen dat
een groot deel van de overlast zal gaan
verminderen. Met name omdat er gelegenheid is geschapen om elkaar hierop
aan te spreken in een ongedwongen sfeer.
Ook de 2 studenten Amrit en Demain
brachten een zeer goed verhaal op het
podium over hoe belangrijk het voor hun
is dat we in deze buurt goed kunnen
samenleven. Daardoor is acceptatie van
elkaar een stuk gemakkelijker geworden.
Bovendien hebben ze een soort protocol
uitgereikt aan de wethouder. Hierin staan
een aantal leefregels die samen met de

bewoners zijn opgesteld. Deze leefregels
zijn eigenlijk niet meer en niet minder
dan afspraken die je met elkaar maakt in
deze buurt.
De bands die vervolgens optraden bestonden merendeels uit studenten die bij
ons in de buurt wonen. The Nations, The
Serious Beans en Fandango brachten zeer
bijzondere muziek en covers ten gehore.
Samengevat was dit een zeer prettige en
leuke en goede manier om met elkaar in
contact te komen. De evaluatie heeft ons
geleerd dat we het hierbij niet zullen
laten zitten. Het is ieder geval onze intentie om hiermee door te gaan.
Dat is in september inmiddels gebeurd
voor het blok Annalaan, Franquinestraat,
Joseph Holmanstaat en Orleansplein. Op
deze redelijk bezochte bijeenkomst zijn de
plannen gemaakt voor de doorstart van
de kick-off in het voorjaar van 2011 en
daarbij is uw steun van harte welkom.

middelbare schoolopleiding ging ik in
Leiden pedagogiek studeren en tijdens
mijn studie werd het me duidelijk dat ik
een keuze moest maken. Het was zo'n
Mart Mooren
besef van: Nu of Nooit. Ik koos ervoor
om met kunst door te gaan. En van die
Interview
keus heb ik nooit spijt gehad. Ik heb toen
de 1e-graads opleiding TEHATEX in
Annemiek Jongen
Maastricht gevolgd.
Mijn schilderwerken zijn nu figuratief,
terwijl ik voorheen meer lyrisch abstract
Een gebeeldhouwde kop op de vensterbank wees me waar ze woonde. Haar huis bezig was. Het herkenbare is dat het
is zo'n gezellig pand van begin 20e eeuw. altijd met mensen te maken heeft. Zeg
De deur werd opengedaan en Annemiek maar, de psychologie van het leven. Wat
gebeurt er met mensen en de onderlinge
begroette me hartelijk. Annemiek Jongen
relatie tussen mensen. Het is mijn eigen
is de tweede kunstenaar die door de
vormgeving om iets uit te drukken. Porredactie van het buurtblad geïnterviewd
tretten doe ik in opdracht. Die moeten
wordt om wat meer over haar persoon
en haar werk te weten te komen. Zoals al wel op de te schilderen personen lijken.
vermeld in het vorige buurtblad (voorjaar Toch hou ik een bepaalde vrijheid, want
die vind ik interessant. Eigenlijk selecteert
2010) leek het de redactie aardig om
zich dat vanzelf uit. De mensen zien mijn
lezers en lezeressen van dit blad eens
bekend te maken met medewijkbewoners werk ergens hangen en als zij zich erin
kunnen vinden, nemen ze contact met me
die een heel ander beroep uitoefenen.
op.'
Het gesprek vond plaats op vrijdag 15
oktober in een zonnige serre met uitzicht
Ik vroeg haar welke techniek haar voorop een aangename tuin.
keur had. Haar antwoord kwam snel. 'Het
liefst schilder ik met olieverf. Daarmee
Annemiek reageerde als volgt op mijn
krijg je zulke prachtige kleuren. Kleuren
verzoek zichzelf eens te introduceren. 'Ik
zijn mijn fascinatie. Maar het duurt lang
ben geboren in Schaesberg en kom uit
voordat de verf droog is. Om die reden,
een mijnwerkersgezin. Ik ben niet zo
opgegroeid met kunst.Wanneer ik merkte maar ook omdat ik het fijn vind, werk ik
met gemengde technieken, zoals collagedat ik er belangstelling voor had? Mismateriaal, krijt, inkt of acrylverf. Die zijn
schien al toen ik nog een kind was. Ik
sneller droog.'
hield veel van zingen en wilde graag
Op mijn vraag door wie zij qua werk is
zangeres worden. Ik zie me nog op de
keldertrap staan, met mijn vriendinnetjes beïnvloed, antwoordde ze: 'Door Kees
van Dongen (Nederlands
als publiek. Zingen doe ik nog steeds
expressionistisch kunstschilder, 1877graag en ik heb ook een aantal jaren
viool gespeeld. Op de middelbare school 1968), Francis Bacon ( Engelse
expressionistische kunstschilder, 1909tekende ik heel graag. Toch was het voor
mij moeilijk om erachter te komen wat ik 1992) en Egon Schiele (Oostenrijkse
expressionistische kunstschilder en
nu eigenlijk met mijn leven wilde. Na de
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tekenaar, 1890-1918). Maar eigenlijk pak
je overal wat uit. Niet zo lang geleden, zo
vervolgt ze, mocht ik voor prins Carnaval,
Guy I, een schilderij maken. Het is traditie
dat, als er in de straat een prins Carnaval
woont, er geld wordt opgehaald om een
cadeau te geven. Ik kreeg toen de opdracht om een schilderij van hem te
maken. Als dank heb ik de schenkers
uitgenodigd om in mijn atelier te komen
kijken. Mijn atelier bevindt zich in de
Brandweerkazerne in de
Capucijnenstraat. De ruimte is vooralsnog voldoende. Maar ik wil ook workshops gaan geven en dan wil ik graag
over wat meer ruimte beschikken '.
Wie meer wil weten over Annemiek
Jongen, kan contact met haar opnemen:
www.annemiekjongen.nl

Willemien Schouten

Lambertuskerk

van het complex te laten weten. Maar
Servatius heeft te kennen gegeven dat ze
De werkzaamheden liggen op schema. Er dit op dit moment nog wat te vroeg vindt,
is inmiddels een nieuwe fundering aange- daar ze, wat de nieuwe naam betreft,
bracht. De stabiliteit van de kerk is weer eerst wil wachten totdat de nieuwe
huurders bekend zijn. Daar is wel wat
gezekerd.
Er zijn tot op heden nog geen huurders voor te zeggen. Overigens vond Servatius
gevonden. Er lopen momenteel gesprek- de door ons voorgestelde oproep een
leuk idee.
ken met een aantal partijen en met de
gemeente over de toekomstige invulling.

Column

Nooit in de 40 jaar dat ik dit huis bewoon, ben ik bij het krieken van de dag
zo vriendelijk begroet als het afgelopen
jaar.
Voor dag en dauw gewekt door het
lawaai van allerlei verschillende apparaten en werktuigen, besluit ik maar wat
vroeger op te staan dan ik gewend ben. Ik
schuif de lamellen opzij en ontwaar een
man, gekleed in een blauwe overall met
een blauwe helm op zijn hoofd ergens
hoog op het dak van de kerk. Hij zwaait
enthousiast in mijn richting. Nog wat
slaperig zwaai ik terug. Wat een vriendelijk begin van de nieuwe dag! Mijn blik
gaat naar beneden. In een kleine bak die
behoort bij een gele kraanwagen ontwaar
ik de tweede vriendelijke "blauwhelm". Hij
schept grond, gemengd met water uit een
diepe kuil achter de heg van mijn tuin. Ik
ben opgelucht als ik zie dat het water
weer zakt. Soms stijgt het alleen maar en
komt tot mijn grote schrik bijna tot aan
de rand van de kuil.
Zal het ooit nog eens gaan overlopen
en door mijn tuin heen onder mijn achterdeur door naar binnen stromen? En
ik denk een beetje angstig terug aan
beelden over naderende modderstromen
die ik ooit zag op de tv.
Maar zover laten de gehelmde mannen in
hun blauwe pakken het gelukkig niet
Het let ons echter niet om nu toch al bij
Over het interieur is momenteel nog
komen.
u die oproep te doen. U kunt uw suggesniets concreets te melden. Wel liggen er
Als het water, dat gebruikt wordt om de
al voorstellen voor het interieur, maar de ties m.b.t. een nieuwe naam zenden aan
boren te koelen,( zo is mij uitgelegd) tot
uiteindelijke inrichting is mede afhankelijk buurtblad@brusselsepoort.org. of deze
bijna aan de rand is gestegen, dan wordt
van de toekomstige huurders. Daar is dus op een andere manier kenbaar maken
er met vereende krachten een grote slang
aan het Buurtcomité via Gerard
het wachten op.
over de straat getrokken en de modderNaar verwachting start de restauratie van Bleichrodt,Victor de Stuersstraat 4, 6217 stroom wordt naar een put geleid. De
KR Maastricht (tel. 3473788)
de buitengevel in april komend jaar.
smurrie die op de straat dreigt achter te
Bovenstaande informatie is verkregen van Omdat naast puur commerciële huurders blijven, wordt met veel zorg met schoon
er ook huurders zijn die een meer puServatius.
water weggespoeld.
bliek doel nastreven
De mensen die rondom de kerk aan het
(muziekuitvoeringen,lezingen en andere
Als Buurtcomité hebben we in een eerwerk zijn, zijn aardig en altijd bereid om
dere fase bij Servatius er op aangedron- bijeenkomsten), moet de naam een algeuit te leggen, waar ze op dat moment mee
meen karakter hebben, zo mogelijk dus
gen om de naam "Lambertus" op te
bezig zijn.
met de naam 'Lambertus" er in, maar dat
nemen in de nieuw te geven naam aan
Er wordt wel eens gevraagd: "En, heb je
is niet per se noodzakelijk.
het gerestaureerde complex. Dit omdat
veel overlast?"
Enkele voorbeelden: Het
wij verwachten dat veel buurtbewoners
Och, het is maar net hoe je ertegenaan
Lambertusgebouw, Het
nog steeds sterke emotionele gevoelens
kijkt, want zeg nou zelf: zo'n vriendelijke
hebben bij "hun" Lambertuskerk, waarin Lambertuscentrum, Landmark Lambertus, groet aan het begin van een nieuwe dag
ze o.a. gedoopt en getrouwd zijn en waar …….…..etc, en nu u! We gaan er vanuit
is toch zeker meegenomen en maakt ook
dat u als buurtbewoners over een grote
vanuit ze hun dierbaren begraven hebweer heel wat goed.
mate van creativiteit en inventiviteit
ben. Vandaar dat ze graag de naam
"Lambertus" zouden willen terug zien in beschikt! Laat ons dat merken!
Ria Vernooij-Nelissen
de nieuwe naam van het complex. Het is
in zekere zin een kwestie van "identiteit", Gerard Bleichrodt
van herkennning en niet verloren laten
gaan wat hun dierbaar was.
Daartoe wilden we een oproep doen ons
uw suggesties m.b.t. een nieuwe naam
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Op de benedenverdieping van de eerdere Lucassingel
nieuwbouw, de huidige ruimtes van de
peuterspeelzaal en groep 1/2 a, zullen
Dinsdag 19 oktober vond een nieuwe
kantoren komen voor zowel MosaLira als
Voor de Odaschool breekt er een spanepisode plaats in het lang lopende
de organisatie van peuterspeelzaalwerk
nende tijd aan: We gaan intern verboufeuilleton dat Lucassingel heet met een
STEPS. Dit betekent dat het bestuurswen!
In
aflevering onder de titel Maastrichterweg,
de locatie van een aantal van Vinkenslag
vertrokken woonwagens.
In de raadscommissie werd gediscussieerd hoe tijdelijk de
Maastrichterweglocatie zou kunnen zijn.
Met inspraak door buurtbewoners van
de Maastrichterweg, aandringend op een
beëindiging, en inspraak namens onze
wijk, aandringend op de keuze van een
locatie enkel op basis van de
geschiktheid ervan. Want daar spitst het
debat tussen de twee alternatieven,
Maastrichterweg en Lucassingel, zich op
toe: kiezen voor geschiktheid van de
locatie, of het volgen van bestaande
procedures. Het gemeentebestuur, met
voorop de verantwoordelijke wethouder
Costongs, is doordrongen van de
ongeschiktheid van de locatie Lucassingel
als standplaats voor woonwagens,
en is intensief op zoek naar alternatieven.
de periode vanaf de herfstvakantie tot en kantoor van MosaLira wordt uitgebreid
Daarbij deels gedwarsboomd door een
en dat STEPS bij MosaLira intrekt. In het
met de kerstvakantie wordt de 'binnendeel van de raad, dat een meer
kantorengedeelte zal tevens een vergaderkant' van het schoolgebouw flink aangeformalistische standpunt inneemt: de
ruimte worden gecreëerd, waar ook de
pakt.
Maastrichterweg komt niet in aanmerking
school gebruik van kan maken.
De onderwijslokalen worden allemaal
als een alternatief, omdat toezeggingen
Na de afronding van de verbouwing
vergroot door het opheffen van de ganover tijdelijkheid zijn gedaan. De uitweg
gen. De inrichting zal zodanig worden dat wordt ook de speelplaats aangepakt.
uit dit dilemma is hopelijk dat er minder
Hiervoor lagen er al langer plannen die in
er veel mogelijkheden ontstaan om de
standplaatsen nodig blijken te zijn dan
ruimtes in school aan te passen voor een het voorjaar van 2011 zullen worden
eerst was berekend: in dat geval is noch
uitgevoerd.
gevarieerd aanbod van onderwijsLucassingel, noch Maastrichterweg nodig.
Tijdens de verbouwing vindt er zowel een
activiteiten. Er komen schuifpuien waarAls het minder gunstig verloopt, zal er
interne als externe verhuizing plaats.Vijf
door de gangen op ieder gewenst momogelijk toch wel gekozen moeten worment te gebruiken zijn als werkruimte. Er groepen, groep 3 t/m 7, gaan tijdelijk naar den, waarbij we vurig moeten hopen op
klaslokalen in het gebouw van SBO 'De
zal sprake zijn van een "leerlandschap",
continuïteit in ons stadsbestuur en in
Sprong' en de groepen 1/2 en 8 zullen
zoals dit in onderwijsland genoemd
ieder geval de wethouder.
tijdelijk gehuisvest worden in de ruimtes
wordt.
van de huidige kantoren van MosaLira en
Peuterspeelzaal Lambiek (STEPS) wordt
Dirk Tempelaar
de grote ruimte onder de gymzaal.
verplaatst naar een andere, totaal te
U wordt als buurtbewoner van harte
vernieuwen, ruimte binnen het gebouw.
uitgenodigd om na januari een kijkje te
Tevens zal de ruimte voor de voor- en
komen nemen in ons vernieuwde gebouw
naschoolse opvang (BSO) van Pinokkio
Reünie Scouting Sint
dat met een spetterend openingsfeest
veranderen. In het gebouw wordt op de
Lambertus, Scouting
weer in gebruik zal worden genomen!
benedenverdieping een ontmoetingsplek
Wilt
u
nu
reeds
meer
weten:
neem
gerust
gecreëerd bestemd voor het personeel
Sterre der Zee.
contact op of loop even binnen. Op onze
van alle kindpartners, de opvang van de
Het begon allemaal 75 jaar geleden toen
website zal de actuele informatie van de
BSO-kinderen en andere multi-functioKapelaan Houben in de Sint Lambertus
verbouwing
worden
geplaatst.
nele activiteiten.
Parochie een jongens Scouting groep
043-3430970
Verder zal een vernieuwing en uitbreiding
oprichtte toen nog scouting Guy de
www.oda-bs.nl
van het computernetwerk en de digitale
Fontgalland geheten; pas enige jaren later
info@oda-bs.nl
faciliteiten binnen de groepslokalen
omgedoopt in Scouting Sint Lambertus.
plaatsvinden. Er komen meer computers
Onder leiding van Akela Maria van den
en meer flexibele werkplekken. De vloeBerg werden in 1935 de eerste scouts
ren worden vernieuwd, de verlichting
verwelkomd bij de groep. Precies 10 jaar
wordt verbeterd en alles wordt fris in de
later in 1945 werd er eindelijk ook een
verf gezet.
meisjesgroep opgericht, Scoutinggroep
Sterre der Zee. Beide groepen zijn sinds
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Dit alles heeft
zich goed
geloond, meer
dan 125 oud
leden waren
aanwezig bij
de reünie die
gehouden
werd bij
studentenverening
Tragos in het
oude Fort
Willem. Stel
het je eens
voor, zoveel
oud scouts die
samen komen.
Dat is natuurlijk
een
avond
vol
met
anekdotes
en
deze tijd niet meer weg te denken uit de
sterke
verhalen
van
vroeger.
Een
avond
Brusselsepoort en gaan nu al sinds enige
waar oude kampvuurliedjes werden
jaren, ondanks soms fel protest, samen
gezongen en mensen werden herenigd
door het leven als een gemengde
Scouting Groep voor jongens en meisjes. met oude vrienden.
Als er zoveel verschillende
Omdat dit jaar een bijzonder jaar is, zijn
er verschillende activiteiten georganiseerd scoutinggeneraties bijelkaar komen, zie je
ter ere van 75 jaar Lambertus en 65 jaar dat de tijden veranderen, ook de scouting
gaat mee met zijn tijd en veel is er veranSterre der Zee. Er werden verschillende
derd in de loop der jaren. Toch zijn er
groepsactiviteiten georganiseerd zoals
ook dingen die niet veranderen: de kameeen grote dagactiviteit in januari en een
raadschap onder elkaar, het erop uittrekgroepsweekend in juni voor alle huidige
ken in de natuur en samen het spel van
leden.
de scouting beleven staat na al die jaren
Maar het hoogtepunt van het jubileumnog steeds hoog in het vaandel.
jaar was een grote reünie op zaterdag 2
Nog altijd is de scouting actief in de wijk,
oktober jl. Maanden heeft de zoektocht
ondanks
het feit dat er in de buurt tegengeduurd naar oud-leden; er werden in
woordig
nog maar weining kinderen
zowat alle huis-aan-huisbladen advertenwonen,
leeft
de groep nog altijd volop en
ties geplaatst en op Radio Maastricht was
zijn
er
iedere
vrijdagavond en zaterdager zelfs een speciale uitzending aan de
morgen
nog
activiteiten
voor kinderen
groep gewijd.
van 5 tot 18 jaar en natuurlijk zijn hier
alle kinderen van de buurt welkom.

Speelvoorzieningen in
onze wijk
Het afgelopen jaar zijn de meeste speelvoorzieningen in de wijk onder handen
genomen. De speeltoestellen op het
Frederikbastion, in de Ravelijn, en bij de
Fons Olterdissenstraat zijn vernieuwd. De
inrichting van het Orleansplein is twee
jaar terug aan de orde geweest. Nu moet
het speeltoestel aan de
Weustenraadstraat nog vernieuwd worden. De plannen voor de voetbalkooi in
dit gebied bij de moskeeën zullen waarschijnlijk pas het volgend jaar uitgevoerd
worden.
Tot slot wordt het speelterrein aan de
Antoon van Elenstraat nog opgeknapt.
Dit speelterrein is ideaal voor kleine
kinderen. Er staat een hekje omheen en
de kleintjes kunnen niet zomaar weglopen. Verder staat op het grasveld naast
het speelterrein een tafeltennistafel en er
is zelfs een jeu-de-boulesbaan. Hierbij van
harte aanbevolen aan de buurtbewoners.
Tja, nu is het misschien wat koud, maar
in het voorjaar kan zeker weer eens een
balletje gegooid worden.

Louise van Bronswijk

Nieuws van CNME
Uitleen boeken en materialen over
natuur en milieu bij CNME, Statensingel 138
Wisten jullie dat er bij het CNME ook
boeken en materialen uitgeleend worden
over natuur, milieu, tuinieren, klimaat,
landschap, enz? In de onderwijswerkplaats
(OWP) of NME-atelier zijn leerlingen,
scholen, particulieren, natuurclubs e.a.
welkom om bijvoorbeeld schepnetten,
zoekkaarten, afvalprikkers en boeken te
lenen. Ook is er een tijdschriftentafel.
Loop dus gerust eens binnen tijdens de
openingstijden!Dinsdag t/m donderdag
(m.u.v. de schoolvakanties): 14.00 u. –
16.45 u. Buiten de openingstijden kunt u
terecht na telefonische afspraak.Trouwens
ook voor vragen of opmerkingen over het
beheer van de Hoge Fronten en andere
natuurgebieden kunt u ook bij het CNME
terecht.

Activiteiten CNME Najaar 2010
(zie ook website, www.cnme.nl)
wo 17nov14.00 - 17.00
Herfstactiviteit Boerderij Daalhoeve
wo 1 dec14.00 - 17.00
Sinterklaas
Boerderij Daalhoeve
zo 12 dec14.00 - 19.00
Sfeermiddag
Boerderij Daalhoeve
7

uitwisselingen organiseren. Nu is AFS
actief in ruim zeventig landen.
Met AFS kunnen Nederlandse scholieren
ervaring in het buitenland opdoen. Zij
kunnen bij de high-school programma
meedoen of met de programma wereldwerk een tijd in een buitenlandse humanitaire project meehelpen. Het bestaat
ook de mogelijkheid als AFS gastgezin een
buitenlandse scholier in uw gezin op te
nemen. Bij alle programma´s van AFS
staat de interculturele uitwisseling in het
middelpunt. De studenten, in leeftijd
variërend van 15 tot 18 jaar, draaien
gewoon mee met het gezin, gaan naar een
middelbare school en maken zo kennis
met de Nederlandse cultuur en taal. Ze
komen uit maar liefst 20 verschillende
landen zoals Nieuw-Zeeland, Thailand,
Chili, Argentinië en Italië, maar ook uit de
buurlanden Duitsland en België.

PASTOOR
DELRUELLESTRAAT
(1735-1807)
In het jaar 1735 werd Pascal Ludovic
geboren als zoon van Jean Delruelle en
Anna Catharina Barchon. Zijn wieg stond
in de omgeving van de Sint Matthijskerk.
Delruelle wilde graag priester worden en
na 20 jaar hulppastoor te zijn geweest,
werd hij in 1783 benoemd tot pastoor
van de Sint Martinusparochie in Wijk.
Ondertussen hield hij zich ook bezig met
het schrijven van verzen. Hij was in zijn
tijd een redelijk bekend dialectschrijver
en volksdichter. Zijn onderwerpen gingen
vaak over ruzies tussen man en vrouw,
tussen buurvrouwen onderling of tussen
dienstboden van mevrouwen enerzijds en
vrouwen uit het volk anderzijds. Kortom:
het Maastrichts volksleven van zijn tijd.

De gastgezinnen krijgen geen financiële
vergoeding voor het opnemen van een
student, maar de ervaring, de internationale contacten en de band die wordt
opgebouwd met het gastkind zijn onbetaalbaar. Het hebben van een 'tijdelijk
kind' uit een andere cultuur verruimt de
blik: men gaat opeens met heel andere
ogen kijken naar de eigen wereld, naar de
dingen die wij als heel gewoon beschouOndertussen veranderde de tijden. In
wen.
Frankrijk brak een revolutie uit en Maast- De studenten worden voor hun vertrek
richt werd in 1794 ingenomen. De Franse voorbereid door AFS in het land van
Tijd brak aan (1794-1814). Deze politieke herkomst. In Nederland worden ze opgeverandering had onder meer tot gevolg
vangen en begeleid door de vrijwilligers
dat de priesters een eed van trouw aan
van AFS Nederland. Tijdens het
Frankrijk en een eed van haat tegen het
oriëntatiekamp voor de hele groep wordt
koningshuis moesten afleggen. Pastoor
de basis van de Nederlandse taal en
Delruelle (en anderen) weigerde. Een
cultuur bijgebracht. Later in het schoollange periode van gevangenneming en
jaar volger er allerlei activiteiten zoals
onderduiken brak voor hem aan. Later, in wadlopen, Sinterklaasvieringen en stads1802, zorgde Napoleon ervoor dat de
wandelingen.
priesters weer in de kerken mochten
Potentiële gastouders doorlopen een
preken. Delruelle werd toen ook biskennismakingsprocedure, waarvan huisschoppelijk commissaris. Uit erkentelijkbezoek door een AFS vrijwilliger onderheid voor Delruelle schonk de bisschop
deel is. Voor de aankomst van de studen(van Luik) de Zwarte Christus van het
ten vindt er een groepsvoorlichting
voormalige Witte Vrouwenklooster aan de plaats.
Sint Martinusparochie (1804). En zoals
Voor meer informatie over gastbekend mag worden verondersteld, is dat ouderschap, over andere AFS
beeld nog steeds in de Sint Martinuskerk uitwisselingsprogramma's en voor intereste zien.
sante verhalen over interculturele ervaringen van buitenlandse studenten in
Willemien Schouten
Nederlandse families of van Nederlanders
en hun ervaringen in de wereld kunt u
AFS is een internationale non-profit
op onze website kijken of contact opneorganisatie die voortgekomen is uit de
men met onze hoofdkantoor.
American Field Service, een vrijwillige
ambulancedienst die tijdens de 1e en 2e
AFS Nederland,
Wereldoorlog actief was. Om het ondertel.: 0297-214076,e-mail: info@afs.nl
linge begrip en de wereldvrede te bevorderen gingen de vrijwilligers van AFS
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De gemeente plaatst
bladkorven
De herfst is weer aangebroken.Vallende
bladeren kunnen zorgen voor het nodige
ongemak. Daarom worden weer in diverse wijken bladkorven geplaatst waarin
buurtbewoners de gevallen bladeren
kunnen verzamelen.
Gebruik van de bladkorven:
• De bladkorven zijn alléén bestemd voor
bladeren;
• De bladkorven worden, indien nodig,
wekelijks op vrijdag leeggemaakt;
• Takken of andere vormen van afval
worden niet geaccepteerd;
• Bij misbruik wordt de korf verwijderd/
niet teruggeplaatst.
De korven zijn in onze wijk geplaatst op
het Orleansplein en in de Antoon van
Elenstraat. Daarnaast is de gemeente in
oktober ook weer begonnen met het
reguliere vegen van bladeren in alle
buurten. Naar verwachting is Maastricht
eind december weer bladvrij.

Gezocht
"oude" scoutingvrienden
In 2011 bestaat scouting Lord Baden
Powell 40 jaar. Ons lokaal bevindt zich te
Pottenberg in Maastricht.
Daarom willen wij in het najaar van 2011
een reünie organiseren. Om deze reünie
te kunnen organiseren zijn
Wij op zoek naar al onze oud leden. Wij
willen al onze "oude" scoutingvrienden
dan ook vragen om zich te melden

Wanneer je deel wilt nemen
aan deze reünie.
Aanmelden kan op de volgende manier:
- Laat een berichtje achter op
reunielbp2011.hyves.nl
- Mail naar feest@scoutinglbp.com
- Bellen naar Rachelle Moes tel. 0433470074 (op maandag en dinsdag van
19.00 - 21.00 uur)
- Bellen naar Lucette Godding tel. 0433435078 (op woensdag, donderdag en
vrijdag van 19.00 - 21.00 uur)
- Schrijven kan ook, stuur je brief naar
Reünie Scouting LBP
p/a Ebenistendreef 126
6216 PS Maastricht

Drugsoverlast?
Taalcoaches gezocht
Een taalcoach:
-

staat open voor andere culturen
vindt het leuk om mensen wegwijs
te maken in Nederland
kan mensen leren zich zelfstandig te
ontwikkelen
is leergierig en betrokken bij onze
veranderende samenleving

Herkent u zich in deze woorden, dan
bent u de taalcoach die wij zoeken!
Na een kennismakingsgesprek bieden we
u een introductie aan. Tijdens de
vrijwilligersbijeenkomsten wisselt u met
andere taalcoaches ervaringen uit.
Hoe word ik taalcoach
Heel eenvoudig. U meldt zich aan als
taalcoach bij:
Samenspraak
Humanitas afdeling Maastricht
tel:
043-3560448
e-mail:
info.maastricht@humanitaszuid.nl
website: www.humanitas.nl

Bel het Drugsmeldpunt

Invoering nieuwe
Omgevingsvergunning
per 1 oktober 2010
De gemeente Maastricht start op 1 oktober met de Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit betekent dat de
vele vergunningen die momenteel nog
nodig zijn voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu vanaf
die dag vervangen worden door één,
geïntegreerde vergunning.
De invoering van deze Omgevingsvergunning leidt tot:
- minder administratieve lasten voor
burgers en bedrijven
- betere dienstverlening door de gemeente
- kortere procedures
- voorkomen van tegenstrijdige voorschriften.
Website
Om de invoering zo soepel mogelijk te
laten verlopen, heeft de gemeente Maastricht een speciale pagina geopend op de
website: www.maastricht.nl/omgevingsvergunning. De aanvraagformulieren voor
een vergunning zijn hier te downloaden.

In het drugsmeldpunt werken gemeente,
politie en openbaar ministerie samen in
de strijd tegen drugsoverlast. Overlast die
veelal wordt veroorzaakt door
drugsrunners en dealers.
Het meldpunt is bereikbaar via telefoonnummer:
043 350 51 11
zeven dagen per week, 24 uur per dag
Het meldpunt is uitsluitend bedoeld voor
de aanpak van drugsoverlast. Andere
klachten kunt u kwijt bij uw wijkagent of
via telefoonnummer 0900 8844.
Als u het Drugsmeldpunt belt, wordt uw
naam, adres en telefoonnummer genoteerd en geregistreerd. Uw gegevens zijn
nodig, zodat we later contact met u
kunnen opnemen. Ook kunt u zo op de
hoogte worden gehouden over de
afhandeling van uw melding. Uw gegevens
worden uiterst vertrouwelijk behandeld.
Uw naam belandt niet in een procesverbaal.
Wilt u absoluut anoniem melden, dan
kunt u Misdaad Anoniem (0800-7000)
bellen.
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In de Rooden Leeuw
Centrum voor ontmoeting en
Inspiratie
Bogaardenstraat 50
6211 SP Maastricht
Cursussen:

Contact maken met je gevoel,
een verlies verwerken,
omgaan met verdriet of
ontspannen met kleur.
Zie voor meer info en aanmelden de
website www.roodenleeuw.nl
Tel: 43-3500625

Iets over de Sint
Odaschool

Kinderpagina
Rusland

Rusland is het grootste land ter wereld.
Een deel van Rusland ligt in Europa en
een ander deel ligt in Azië. Ongeveer
60% tot 70% van de Russische bevolking
woont in het Europese deel. De hoofdstad van Rusland is Moskou. Rusland
heeft een eigen soort alfabet, namelijk het
cyrillisch alfabet. De bevolking van
Rusland (qua geloof) zijn vooral christenen en katholieken. De buurlanden van
Rusland zijn onder andere: Noord-Korea,
China, Mongolië, Polen, Noorwegen en
Finland. De president van Rusland is
Dmitri Medvedev. Hij is in 2008 presiWat gaat er gebeuren?
De klassen en de vloer krijgen een dent geworden. Het inwonersaantal was
in 1900 70 miljoen, nu is het het dubandere kleur.
bele. Enkele belangrijke rivieren in RusEr komen nieuwe, andere smartland zijn: Ob, Irtysj, Jenisej, Angara, Lena,
borden (bv. een lazersmartbord).
Amoer, Jana, Indigirka en de Kolyma.
De speelplaats wordt mooier en
Ik heb dit stukje geschreven, omdat één
leuker.
van mijn beste vrienden in Rusland
We vinden de feestdagen leuk zoals Kerst woont en ik het een heel erg mooi land
vind!
en sinterklaas, omdat het gezellig is en
Door: Ahmad Mohammad (11 jaar, groep
omdat we er veel mee doen.
8a)
Nog over gym; we hebben 2 keer in de
week gym, ik (Ruby) op dinsdag en op
donderdag en Myra op maandag en
donderdag. We doen veel sportieve
dingen zoals, spelen met ballen, atletiek,
voetballen en nog veel meer sportieve
dingen. We hebben 2 verschillende kleedkamers: een voor de meisjes en de andere
voor de jongens.
Elke klas heeft een smartbord, dat is heel
fijn. We kunnen er films op kijken en op
schrijven ook kunnen we met geschiedenis bv. een filmpje over het thema bekijken. Een keer in de twee weken is
handenarbeid. We hebben een aparte
juf daarvoor, zij is erg leuk en moeders mogen ook komen helpen. We
maken vaak dingen van beroemde
kunstenaars.
De school is superleuk omdat er veel
activiteiten zijn zoals:
schoolreisje;
sportdag;
muziekspektakel;
rondleidingen
en nog veel meer
We hebben hele leuke juffen en meesters
en ook de lessen zijn goed en leerzaam.
We hebben een kleurrijke school, in de
gangen en ook in de klassen, maar……we
gaan de school verbouwen!!!

Bedankt voor het lezen over de school en
de vriendelijke groeten.
Door: Ruby Rerimassie (11 jaar, groep
8b) en Myra Klein Goldewijk (11 jaar,
groep 8a)
van links naar rechts:
Myra Klein Goldewijk,
Ruby Rerimassie,
Fernao Wouters,
Ahmed Mohammad,
Dani Cicak.
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Interview met interimdirecteur meneer Ed
Lemmens
Even voorstellen : Wie is meneer Ed?
Meneer Ed is de interim-directeur van
basisschool St.Oda en andere scholen. Bij
de St.Odaschool werkt hij vanaf februari
2010. En hij is ook nog onderwijsadviseur.
Waarom bent u interim-directeur geworden?
Ik vind het fijn om een school te helpen
om een betere school te zijn.
De school ligt midden in een wijk:
Brusselsepoort. Is er contact met mensen
uit de wijk?
Ja, met de ouders van de kinderen, met
verenigingen uit de wijk en met onze
kindpartners zoals peuterspeelzaal
Lambiek en de BSO Pinokkio.
De school gaat verbouwen. Meestal zal dit
wel wat lawaai of overlast bezorgen. Is de
buurt hierover geïnformeerd?
Ja, de mensen uit de buurt hebben een
brief gekregen en er was een informatieavond.
Wat wordt er zoal in de verbouwing
gedaan?
Er komt een nieuw lokaal bij voor de
peuterspeelzaal en de klassen worden
vernieuwd.
Door: Fernao Wouters (11 jaar, groep 8a)

Tekening
Dani Cicak (11 jaar, groep 8b)

