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waar mensen
samenleven
genieten 
en beleven
willen 
wij graag
de buurt
verbinden

Het jaar is al weer bijna om en u heeft ons kerstnummer in handen. De vaste rubrieken 
zijn weer gevuld; we schrijven uitgebreid over het BeiHuis, omdat daar steeds meer 
activiteiten zijn en mooie tentoonstellingen. We houden bouwactiviteiten in de buurt 
onder de loupe, gaan weer wandelen en misschien sporten. Leden van de redactie 
gingen op bezoek bij de Odaschool en we berichten in dit nummer over veiligheid in de 
buurt. We schrijven over het Orleansplein en de burgerbegroting. Verder krijgt u een 
boekbespreking en hebben we het over energie natuurlijk (wie niet!). We schrijven over 
de verkeerssituatie en het werk aan de kruising Via Regia, Dokter Bakstraat en Dokter 
van Kleefstraat. Dat er daar gewerkt werd hebben we geweten. De zelfredzame burger 
die ons stadsbestuur zo graag ziet kon de afgelopen maanden op dit kruispunt alvast 
oefenen. Elke oversteek was een avontuur, de aanduidingen waren schaars en de 
aanwijzingen van de verkeersregelaars afwisselend lief en lomp. Maar de weg is weer 
dicht en we kunnen weer verder. 

De redactie van het buurtblad wenst u fijne feestdagen, 
een heel goed en voorspoedig 2023 en veel leesplezier. 

Van de redactie

in dit nummer: foto-expositie/2 activiteiten in het beihuis/3 
bouwen en wonen in de brusselsepoort/4 buurt-whatsapp/5 
we gaan weer wandelen!/5 blij en thuis in het beihuis/6 
het nieuwe orleansplein/7 kom in beweging!/7 energie en de 
brusselsepoort/8 burendag/8 kijk op de wijk /9 renovatie 
woningen brusselseweg/10 burendag/10 veiligheid in de 
buurt/11 de gezonde stad/11 gezond aan het front/12 
taalklassen van kindcentrum oda/12 bedrijf in de wijk/12

Agenda

Nieuwjaarstreffen
vrijdag 6 januari 2023 van 17-19 uur
Buurtwandeling (zie pag. 5)
vrijdag 3 maart 2023, 15.00 uur

Buurtvergadering

di 17 januari 2023 | 19-21 uur 
di 21 maart 2023 | 19-21 uur 
di 16 mei 2023 | 19-21 uur 
di 19 september 2023 | 19-21 uur 
di 21 november 2023 | 19-21 uur 
locatie: BeiHuis, Brusselse Poort 
(tussen AH en ICI Paris)

Dit buurtblad is een uitgave van 

Buurtnetwerk Brusselsepoort 

en verschijnt in 2022 3x per jaar 

in een oplage van 2000 exemplaren

redactie louise van bronswijk, arja peters, 

wim schoenmakers, jojet lysen, herm willems, 

lodewijk zengerink, manon habets

redactieadres voor het aanleveren van 

copy en/of foto’s kunt u mailen naar:   

info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl  

www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl

vormgeving daphne philippen
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Vragen of informatie delen?

Heeft u vragen of wilt u uw informatie 

graag met ons delen voor een volgend 

nummer? Stuur een email naar: 

info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl 

mailto:info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
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Het beihuis, broedplaats van nieuwe 
ideeën en contacten. iedereen is van 
harte welkom. Houd de kalender 
van het beihuis in de gaten voor alle 
activiteiten, inloopdagen en work-
shops. Volg ons via de website van 
buurtnetwerk Brusselsepoort en/of 
facebook voor alle actualiteiten.

Verschillende organisaties hebben al hun 
intrek genomen in het BeiHuis. De inhoud 
wordt bepaald door de mensen die gebruik 
maken van de locatie. Loop eens binnen 
voor een praatje, voor vragen of gewoon 
voor de gezelligheid! 

De koffie staat klaar! Heeft u als buurt-
bewoner behoefte aan activiteiten die nu 
ontbreken, maar die een verrijking kunnen 
zijn voor onze buurtbewoners: laat het ons 
weten! Mogelijk heeft u een goed idee, en 
ook ervaring met het uitvoeren van dat idee 
als begeleider/coach, en de bereidheid om 
dat voor de buurt in te zetten. 

 
  Komen de tijdstippen van de inloop- 

uren minder goed uit of heeft u tips of 
ideeën? Neem dan telefonisch contact 
op met Evelien Meijerink: 06-27 17 57 78.

beihuis 
updates
openingstijden BeiHuis

Iedere dinsdag / 10-16 uur
• 10.30-12.30 uur: eigentijds kaartspel
 
Iedere woensdag / 10-14 uur
23 nov/21 dec filosofie café
 
Iedere donderdag / 10-13 uur
• 10-11 uur Qigong
 
iedere vrijdag / 10-14 uur
aansluitend van 14-20 uur:  
• Oekraïne-Nederland gemeenschap, 
div. workshops en activiteiten.
Zie www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl 
onder kopje 'nieuws'; voor actuele aanbod
 
Locatie: winkelcentrum Brusselse Poort 
(tussen AH en ICI Paris)

Activiteiten/workshops door de
Oekraïne-Nederland gemeenschap

door Ton Jans

Het Buurtnetwerk en het Onderzoeksproject 
van de Universiteit hebben ons bij de start 
van onze activiteiten gesponsord met een 
bijdrage van € 400. Er resteert nog een 
klein bedrag. Dankzij deze bijdrage konden 
wij tot nu toe al onze activiteiten gratis 
houden en toch activiteiten organiseren 
waarvoor kosten in de vorm van aanschaf 

van materialen moeten worden gemaakt.
Gemiddeld genomen zijn er per vrijdag 
verspreid over deze activiteiten zo’n 20 
bezoekers. Daaronder zijn ook buurt-
bewoners en andere dan Oekraïense 
buitenlanders. Uitschieters waren de 
Bloemen-, Keramiek- en Batikworkshop 
met tussen de 20 en 25 bezoekers.

Vanaf 29 juli 2022 zijn er iedere vrijdag van 14.00/15.00 tot 20.00/20.30 uur 
in het BeiHuis allerlei activiteiten. Het betreffen minimaal 2 maar vaak 
3 activiteiten. Deze worden zowel door Oekraïense vluchtelingen als door 
buurtbewoners georganiseerd en bezocht. Nogmaals hartelijk dank voor 
het feit dat we van deze bijzonder mooie locatie gebruik mogen maken.

Resultaten van de workshop schilderen van 

Valentyna Pogribna met een inleiding over de 

beroemde Oekraïense schilderes Maria 

Primatsjenko die naïeve schilderijen maakte.

Heb je een vraag, zin in 
een praatje of gewoon 
op zoek naar gezelligheid?  
Loop gerust eens binnen!

door Evelien Meijerink

Foto-expositie 
'Gezichten van de zorg'  

door Evelien Meijerink
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vanaf het begin is joke de mos een 
van de vaste bezoeksters van het 
beihuis. met haar open karakter 
gaat ze graag het gesprek aan  
over allerlei thema’s die haar en 
de andere bezoekers bezighouden. 
schoonheid, kracht, leefkracht, 
gezien worden als mens, nabijheid 
en durf zijn woorden die passen  
bij deze vrouw die, ondanks haar 
handicap, aan de wereld laat zien 
dat ze de moeite meer dan waard is 
en net als ieder ander veel kan.

joke is aanleiding voor onze  
expositie die verder is uitgebouwd 
met foto’s van hans bremmers. hans 
portretteert op zijn foto’s mensen 
die in hun leven voor grote uit- 
dagingen staan of hebben gestaan, 
maar toch ook ergens leefkracht 
vonden. de schoonheid van alle 
mensen komt op zijn foto’s  
geweldig tot uitdrukking. 

we nodigen u graag uit rond te  
kijken, de levensverhalen te 
lezen en met ons en met elkaar  
in gesprek te gaan over wat u  
ziet en wat het met u doet.

het beihuis-team

portret_sam luijkx 
foto_hans bremmers

www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl

bei-expositie
vrije entree

Foto-expositie 'Gezichten van de zorg'; met 

foto's van Joke de Mos en Hans Bremmers, 

tijdens opeingstijden BeiHuis te bezoeken.

Deze expositie is in samenwerking met Joke de Mos en  
Hans Bremmers tot stand gekomen. Met de foto’s willen we  
u uitnodigen om na te denken over hoe je kunt omgaan met 
levensontwrichtende ervaringen. Hoe je met je eigen leefkracht  
daar toch een positieve draai aan kunt geven.

De expositie is vormgegeven door Daphne Philippen en samen 
met Hans Bremmers ingericht. De prachtige foto’s zorgden 
ervoor dat menige bezoeker een traantje moest wegpinken, 
want de verhalen achter de foto’s zijn indrukwekkend, moedig 
en hartverscheurend. 

Dankzij de lekkere drankjes en hapjes van La Porte, werd het óók 
een gezellige middag.

We nodigen iedereen uit de fototentoonstelling te komen bekijken.
Dit kan tijdens de openingstijden van het BeiHuis.

Zaterdag 19 november was de opening van de ten- 
toonstelling ‘Gezichten van de Zorg’ in het BeiHuis.  
Het BeiHuis zat vol belangstellenden. Juist toen Evelien 
Meijerink het woord wilde nemen om de tentoonstelling 
te openen, ging het alarm af in winkelcentrum Brussel-
sepoort. Iedereen moest naar buiten. Gelukkig bleek 
het loos alarm en konden we snel weer verder met de 
opening van de tentoonstelling. 



Op 3 maart gaan we weer wandelen. 
We lopen door de Hoge Fronten met 
Bureau Europa aan de Boschstraat 
als einddoel. Daar krijgen we een 
kop koffie en informatie over het 
ontstaan en de ontwikkeling van 
de buurt Brusselsepoort. We leren 
iets over stadsuitbreidingen en over 
de toekomst van de stad. Een leuke 
manier, dachten we, om meer van 
elkaar en van de buurt te weten te 
komen. 
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Kortgeleden is het hele binnenterrein, 
dat nu voornamelijk als stalling wordt 
gebruikt, op een klein stukje na verkocht. 
Een projectontwikkelaar wil het terrein 
nu gaan bebouwen met 12 woningen. 
Daarvoor heeft hij een principe aanvraag 
bij de gemeente ingediend. De gemeente 
staat hier niet onwillend tegenover en dat 
snappen wij wel. In de Brusselsepoort is 
vooral behoefte aan niet al te dure woningen 
voor ouderen die kleiner willen wonen 
maar wel in de buurt willen blijven. Ook 
is behoefte aan betaalbare woningen voor 
gezinnen. Veel twintigers en dertigers die 
hier zijn geboren en graag in deze wijk 
wilden blijven moesten noodgedwongen 
uitwijken naar Bunde en Eijsden en noem 
maar op omdat de huizen in Brusselse-
poort te duur zijn. De gemeente heeft in 
de Brusselsepoort veel te laat ingegrepen 
tegen woningsplitsing en verkamering 
waardoor huisjesmelkers hier vrij spel 
hadden en woningen onbetaalbaar werden 
voor starters en gezinnen. Allerlei maat-
regelen die de afgelopen decennia mogelijk 
waren om dit tegen te gaan zoals verplichte 
bewoning door kopers, tegengaan van 
splitsing en kamerverhuur hebben de 
bestuurders hier maar nauwelijks ingevoerd. 

Een klein project met levensloopbestendige 
woningen zou een aanwinst kunnen zijn 
voor de buurt, mits aan een aantal voor-
waarden wordt voldaan. Het is alvast goed 
te horen dat er geen studentencomplex 
mag komen of een zorgcomplex. Toch is 
er voor de directe buren nu wel een groot 
probleem. De bouw zal voor veel lawaai-
overlast zorgen en de rust die de leegstand 
met zich meebracht komt nooit meer terug. 
Ook zijn de bewoners van de Joseph Holl-
manstraat en de Antoon van Elenstraat 
ongerust over het verdwijnen van het groen; 
er staan namelijk prachtige bomen rond en 
op de kavel. Ook vrezen zij dichte bebouwing 
vlak bij hun eigen kavels waardoor hun 
privacy wordt aangetast. Met name aan de 
kant van de Antoon van Elenstraat lijkt het 
er op dat vanuit de geplande woningen 
inkijk komt in de tuinen van de bewoners 
van deze straat. Ook het verkeer van en 
naar de woningen kan voor overlast gaan 
zorgen. 

Het gaat om een relatief klein binnenterrein 
waar het geluid slecht weg kan. Enkele 
bewoners hebben contact opgenomen met 
de projectontwikkelaar en daarnaast hun 
zorgen uitgesproken in een brief aan de 
andere bewoners van de straten die direct 
met de bouwactiviteiten te maken krijgen. 
Deze bewoners begrijpen wel dat er iets 
moest gebeuren met het vervallen complex 
maar verkeren nu in grote onzekerheid. 
De projectontwikkelaar heeft gezegd in 
gesprek te willen met de buurt maar niet 
wanneer en in welke fase van de bouw. 
We zijn benieuwd hoe het verder zal gaan 
met dit plan; de gemeente heeft het 
bestemmingsplan nog niet gewijzigd maar 
aangegeven welwillend te zijn om dat te 
doen als het plan op cruciale punten wordt 
aangepast en er niet te veel tegenstand 
komt van omwonenden. Het is te hopen 
dat wensen en ideeën van omwonenden 
worden meegenomen in een definitieve 
aanvraag. Daarvoor is het wel nodig dat 
er tijdig een gesprek op gang komt tussen 
omwonenden en de projectontwikkelaar. 
 
Ook is het te hopen dat de bouwers bij het 
funderen goed opletten. Dat is niet altijd 
het geval bleek onlangs, toen enkele 
bewoners van de Franquinetstraat 
onder leiding van Jos Notermans van de 
Menno van Coehoorn Stichting* onder 
het Orleansplein en de Franquinetstraat 
liepen. Ze kwamen tot de ontdekking dat 
de luistergang van de vestingswerken 
onder het bouwperceel Franquinetstraat 
40 op enkele plaatsen doorboord is met 
ijzeren trekstangen om de fundering van 
het nieuwe pand te zekeren. Het is jammer 
dat bij de bouw geen rekening is gehouden 
met de vestingwerken onder de Franquinet-
straat. Het gaat om uniek erfgoed dat ons 
inziens niet beschadigd zou mogen worden.

*De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke 

vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor 

het behoud van historische verdedigingswerken 

zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, 

kazematten, stellingen en linies.

We gaan weer wandelen!
door Jojet Lysen

Bouwen en wonen 
in de Brusselsepoort

door Jojet Lysen

Buurt-whatsapp
door Manon Habets

Brusselsepoort Oost (althans toch een deel daarvan) kent sinds enkele maanden 
een buurt-whatsapp. ‘Buurt-whatsapp’ is de officiële naam van het ding, maar voor 
het gemak spreek in dit artikel over de ‘buurtapp’. Vergis je niet, deze buurtapp, 
het is geen app-groep waarin buurtbewoners berichten, of oproepen plaatsen 
zoals: ‘Wie heeft er een ladder te leen?’, of ‘kent iemand een goede loodgieter?’. 
Waarop vervolgens een groot deel van de buurtgenoten reageert met: ‘heb ik niet’, 
of ‘ken ik niet’, wat natuurlijk ook zeer informatief en handig kan zijn.

Tussen de Antoon van Elenstraat en 
de Joseph Hollmanstraat is al drie 
generaties het aannemersbedrijf van 
de fam. Schellinx gevestigd. Feitelijk 
een van de laatste grote bedrijven in 
deze buurt; andere bedrijven zijn 
allemaal al jaren geleden gestopt of 
naar het industrieterrein verhuisd. 
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Een klein 
project met levens-

loopbestendige 
woningen zou 
een aanwinst 
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voor de buurt, 
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wordt voldaan.

Nee, deze buurtapp is van een andere orde. 
Dit is een officiële, door gemeente en 
politie gestimuleerde en ondersteunde 
buurtapp.
De functie van deze buurtapp is het bevor-
deren van de buurtveiligheid, de sociale 
controle en communicatie met derden. 
Iedereen die dat wil, kan lid worden van 
zijn of haar buurtapp. De buurtapp heeft 
overigens wel hetzelfde uiterlijk als de 
gemiddelde groepsapp op je telefoon. 
Er zijn echter een paar regels aan ver-
bonden. Zoals benoemd is deze buurtapp 
enkel bedoeld voor communicatie over 
overlast, verdachte figuren, inbraakrisico, 
vandalisme, drugsverkeer en dergelijke 
meer. Zaken die duiden op een gevaar 
voor de veiligheid en het welbevinden van 
bewoners in de bewuste buurt. 
De aanleiding voor deze buurtapp besprak 
ik met een van de initiatiefneemsters, 
Charlotte Nillesen. “Onze buurt had al 
langer last van drugskoeriers”, vertelt 
Charlotte, “het begon echter steeds 
extremere vormen aan te nemen. 
Zo werd er in het speeltuintje aan het 
Frederikbastion een injectienaald gevonden 
door spelende kinderen. Ook werden er 
kinderen aangesproken door louche types”. 
Het bleef echter niet bij incidenten. De 
drugsvervoerders en gebruikers hadden, 

in de buurt duidelijk een veilige uitvals-
basis gevonden voor hun activiteiten. 
Dat moest een halt toe worden geroepen. 
“Redelijk snel ontstond er een groepje 
buurtgenoten dat zich hierover wilde 
ontfermen”.
Je moet weten dat je zo’n buurtapp niet 
zomaar op poten krijgt. Daar moet je een 
en ander voor doen. De groep initiatief-
nemers uit onze buurt hebben zich hierin 
verdiept en zich hiervoor ingespannen. 
Er werd informatie ingewonnen bij- en 
uitgewisseld met de gemeente Maastricht. 
De gemeente heeft flyers gedrukt, met 
daarop informatie voor de bewoners en 
een instructie hoe men zich kan aanmelden. 
Het rondbrengen van deze flyers en de 
benodigde ledenadministratie ligt volledig 
bij de groep initiatiefnemers. Alle aange-
leverde gegevens zijn verwerkt in een 
document en dit wordt met de gemeente 
gedeeld. Vervolgens werden Buurtapp- 
verkeersborden aangevraagd en geplaatst. 
Deze borden staan aan de ‘ingang’ van het 
gebied dat deelneemt aan de buurtapp. 
Er ontbrak eerst een bord, maar dat is 
gelukkig snel door de gemeente ‘rechtge-
zet’. Oneigenlijk gebruik van de buurtapp 
in de gaten houden (voor de welbekende 
ladder, of loodgieter) is een taak van de 
initiatiefnemers én alle leden van de 

buurtapp. Verder staat de buurtapp in 
contact met de buurtagent. Die zal, indien 
nodig, contact opnemen met een van de 
initiatiefnemers om eventuele vervolg-
stappen te bespreken. 

	 	LET	OP,	de	buurtapp	vervangt	niet	
	 de	politie!	In	geval	van	nood	móét	je	
	 altijd	112	bellen.	

Onze buurtapp bestrijkt het gebied: 
Frederikbastion, Holsteinbastion, 
Vaubanstraat, Brusselseweg 54 t/m 130, 
en Bastionstraat.
De afgevaardigden uit onze buurt zijn: 
• Charlotte Nillesen, 
• Rob Hartmann, 
• Lina Bastiaens, 
• Sylvia Brandt en 
• Nicole Pols

Wil jij ook een buurtapp 
opstarten? De gemeente 
ondersteunt initiatief-
nemers hierin. Ga naar: 
www.gemeentemaastricht.
nl/stad/uw-buurt/
buurt-whatsapp voor 
nader informatie.

•  De wandeling start om 15.00 uur bij de ingang  
van de Hoge Fronten aan het eind van de Acht 
Zaligheden en we worden rond 16.00 uur 
verwacht bij Bureau Europa. 

•  Goede wandelschoenen aanbevolen. 
•  Er kunnen maximaal 25 mensen mee en de 

wandeling gaat door als er minimaal 10 
aanmeldingen zijn. Kijk op de website van het 
buurtnetwerk Brusselsepoort voor verdere 
mededelingen hierover. 

Opgave via info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
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Het BeiHuis is intussen alweer een paar 
maanden open. Maar wat gebeurt daar nou 
eigenlijk allemaal? Jantje van Leiden zegt 
dat je dat wel op het wereldwijde web kunt 
vinden. Maar waarom stap je niet gewoon 
met prettig zittende stoute schoenen eens 
binnen? Vóór of na de boodschappen. Doen 
hoor, want daar vind je allemaal leuke en 
gezellige mensen, en die bijten slechts in 
het koekje bij de koffie.
De wekelijkse open inloopochtenden zijn 
prima geschikt voor zo’n snuffelbezoekje. 
Evelien, Inge, Monique, Talitha, en niet te 
vergeten het harmonieuze interieur, zorgen 
ervoor dat je je direct op je gemak voelt. 
Zonder moeilijk gedoe je handen aan een 
bakkie warmen en je laten voorlichten 
over wat daar allemaal te beleven valt. En 
misschien heb je zelf ook wel leuke ideeën 
voor activiteiten om onze wijk nóg leuker 
en gezelliger te maken? Nou, kom praten! 
Kunnen we samen zoeken naar mouwen 
om er aan te passen.
Elke donderdagochtend is er Qigong, een 
Chinese bewegingsleer die volgens 
ervaringsdeskundigen het welzijn van de 
mens op lichamelijk en geestelijk vlak naar 
een hoger peil zal brengen. Onophoudelijk 
wordt het van alle kanten op mensenharten 
gedrukt dat bewegen goed voor je is. 
Dus geen smoesjes meer en flux naar het 
Beihuis om het eens te proberen. Moe hoef 
je je heus niet te maken en zweetdruppels 
rollen niet. Desondanks is het zeer weldadig. 
Na afloop van de oefeningen vroeg een 
nieuwe Nederlander mij hoe je aan spray 
om een elektrisch scheerapparaat te 
smeren komt. Ik wees hem de winkel om 
de hoek. Zijn kaken zullen de komende 
tijd dus aanvoelen als een babyhuidje.
Maandelijks is er ook een Filosofie-Café. 
“Diep nadenken over de wezenlijke vragen 
van het leven.”, dat is de betekenis van 
filosoferen volgens Woorden.org. Oef, 
ergens diep over nadenken, is dat nog 
wel te doen in deze hogesnelheidstijd? 
Denken kost immers karrenvrachten tijd. 
En de prijs van tijd stijgt zelfs nog sneller 
dan die van energie. We zullen dus eerst 
ingewikkelde procedures en protocollen 
moeten opstellen om dat nadenken 
adequaat in ons turboleven in te passen. 

Kan dat nou echt niet simpeler? Jawel 
hoor: naar het Filosofie-Café komen, en de 
dingen des levens op verstandige en ietwat 
bedachtzame wijze bespreekbaar maken. 
Dan gaat het allemaal als vanzelf.
Sinds kort hebben we alweer iets nieuws: 
spelochtenden op de dinsdag. Geen 
ganzenbord of monopolie, maar spellen 
waar je wijzer van wordt. Beschikbaar is 
Emopower, een communicatiespel. 
Nergens meer te krijgen, maar in het 
buitenland, meer bepaald in Hasselt, 
werd géén bot gevangen. Daarnaast is er 
een aantal kaartspelen beschikbaar. 
Om alvast een indruk te krijgen noem 
ik er drie: het Kwaliteitenspel, het 
Relatiespel en het Levenskunstspel. 
Werkt bovenstaande fantasie activerend 
bij je? Kom dan getooid met blijde ver-
wachtingen naar zo’n spelochtend. 
Bang dat je daar later spijt van krijgt? 
Dan mag je je achteraf gerust bij mij 
komen beklagen, daar maak ik dan 
wat kostbare tijd voor vrij.
Onlangs ben ik ook nog aangeschoven 
bij een breicursus van de Oekraïne-
gemeenschap. Mij werd op het hart ge-
drukt dat Nederlanders ook welkom zijn 
bij deze activiteiten. En dat geldt zelfs 
voor mannen, dat ondervond ik al gauw. 
Daar zat ik dan, te midden van 12 nijvere 
vrouwen. Heel wat opgestoken. Breien is 
toch meer dan insteken, omhalen en af 
laten gaan, weet ik nu. Een mevrouw van 

ver in de tachtig was bezig een warme sok 
te maken met maar liefst vier naalden 
tegelijkertijd! Een schrik om het hart 
genererende bezigheid in mijn ogen, maar 
zij bleef de rust zelve. Ook paddenstoelen 
en koddige poppetjes kwamen uit de 
vlijtige handen van de dames. Een ge-
moedelijk sfeertje was het daar, ook al 
begrepen wij elkaars taal totaal niet. 
Maar dat zal mettertijd wel beter worden. 
En met gebarentaal kom je immers ook 
al een heel end.
Verder wil ik ook nog even vermelden 
dat het Beihuis ook als vergaderruimte 
gebruikt wordt door de redactie van het 
buurtblad dat je op dit moment in je 
handen hebt.
Tenslotte zijn er nog de voor iedereen 
toegankelijke vergaderingen van het 
Buurtnetwerk Brusselse Poort. Die vinden 
vijf keer per jaar plaats in het Beihuis. Wil 
je iets opsteken over de buurt, of je ergens 
mee bemoeien? Schuif dan gerust een 
keertje aan!

6 / buurtblad buurtnetwerk brusselsepoort 7

Blij en thuis in het BeiHuis
door Herm Willems

Kom in beweging!
door Jojet Lysen

We hebben het al vaker gezegd in 
dit blad: je kunt veel zeggen over de 
wijze waarop zaken in onze stad 
geregeld zijn en beter geregeld 
kunnen worden maar het sport en 
beweegprogramma van deze stad 
is gewoon heel goed! Voor iedereen 
is het mogelijk om gratis deel te 
nemen aan een of andere vorm van 
bewegen en het is nu een mooi 
moment om onder de kerstboom 
goede voornemens te maken voor 
2023 en in beweging te komen. 

Kijk op de website van Maastricht Sport en 
klik het kopje ‘Sport en Beweeg’ aan. Dan 
staan rechtsonder twee downloads. Kies 
daar voor ‘Sport en Beweegaanbod 2022’. 
U komt dan in een uitgebreide folder 2022/ 
2023 terecht en als u daar doorheen scrollt 
kunt u zien dat er ook in Maastricht- west 
(zwart gemarkeerd) veel te kiezen valt. 
Daarnaast willen we bewoners van deze 
wijk ook graag attent maken op een ander 
programma van Maastricht Sport dat op 
dezelfde website te vinden is onder het 
kopje ‘Gezondheid’. Dat is even zoeken;  
de website is nog steeds niet erg gebruiks-
vriendelijk, maar er is een sportprogramma 
voor mensen die niet zo lekker in hun vel 
zitten. Het programma ‘Beweeg Bewust’ 
wordt uitgevoerd in samenwerking met 
huisartsen, fysiotherapeuten en Maas-
tricht UMC+. Het is gericht op mensen met 
beweegarmoede (lees, te veel op de bank 
gezeten door allerlei omstandigheden) of 
lichamelijke klachten. U kunt aan dit 
programma deelnemen na een verwijzing 
door uw huisarts. U krijgt een afspraak, 
er wordt een passend advies gemaakt en 
u kunt in kleine groepen twaalf weken 
sporten op uw eigen niveau. Huisartsen-
praktijk Dr. Van Kleef doet ook mee. 
Deelname is gratis. Doe vooral mee. 
U wordt er vast een stuk vrolijker van. 

Als u vragen heeft over het programma 
‘Beweeg Bewust’ kunt u bellen met  
Lars Hilgersom op nummer 06-11921984. 
Hij is niet altijd beschikbaar; probeer 
dan 043-350 49 90.
In het BeiHuis, waarover u elders in het 
blad leest, wordt elke donderdagochtend 
Qigong, een Chinese bewegingsleer, 
aangeboden. Ook heel zinvol voor 
lichaam en geest. 

Graag wensen we u een beweeglijk 
maar niet al te bewogen 2023 toe.

Inmiddels heeft de stemming voor de burgerbegroting 2022 plaats-
gevonden. Maar liefst drie van de vier ingediende projecten van het 
Orleansplein zijn stadsbreed geaccepteerd voor financiering vanuit 
de Burgerbegroting. Dit betekent dat binnen nu en een jaar op het 
plein een aansluiting zal zijn gerealiseerd voor elektriciteit en  
water en bovendien een speeltoestel en een sporttoestel zullen 
zijn gemaakt. Een geweldig begin van de transformatie van het 
Orleansplein!

Even terug in de tijd: Na bespreking van 
het integrale plan voor het Orleansplein 
heeft een initiatiefgroep, bestaande uit 
Rita Walczuch, Fransje Muijsken, Boris 
van Eijsden, Jojet Lysen, Jeroen Vegter, 
Chris Leonards en Ralph Herben, zeven 
deelprojecten geformuleerd en voorge-
legd voor subsidiëring vanuit de Burger-
begroting. 
Na overleg met gemeenteambtenaren 
vielen er daar 3 van af, te weten 
‘verplaatsing van het hek’, ‘concentratie 
van fietsenrekken aan oost- en westzijde 
van het plein’, en ‘verplaatsing van de 
bloembakken’. De eerste twee omdat ze 
volgens zeggen niet binnen de maximale 
tijd van een jaar gerealiseerd konden 
worden, en de laatste omdat de bloem-
bakken met een ander project konden 
worden samengevoegd. De vier projecten 
die wél door konden naar de verkiezing 
waren: aanleg van ‘multifunctionele 
zitmeubels’, aanleg van een ‘water- en 
elektriciteitsaansluiting’, plaatsing van 
een ‘sporttoestel’ en aanleg van een 
nieuw ‘speeltoestel’. Daarvan zijn nu 
dus de laatste drie  uitverkozen. 

Zie voor de details: 
www.burgerbegrotingmaastricht.nl

Wat gaan we nu doen: Op korte termijn 
gaan we met de gemeente om tafel om 
realisatie van de drie gesubsidieerde 
projecten in gang te zetten. Daarnaast 
gaan we op zoek naar andere financie-
ring voor de multifunctionele zitmeu-
bels en concentratie van de fietsen-
rekken. De bloembakken worden op 
termijn gratis door de gemeente 
verplaatst naar hun nieuwe plek in de 
zitmeubels. Ook gaan we op zoek naar 
alternatieve mogelijkheden voor het 
verplaatsen van de hekken, vervangen 
van de tegels door een zachtere 
ondergrond, maken en vullen van 
bloembakken bij de boomspiegels, etc., 
etc. Nog veel werk aan de winkel dus. 
We zullen u op de hoogte houden en 
te zijner tijd misschien ook een beroep 
op uw actieve inzet doen. 
Ondertussen houden we ons voor 
suggesties en opmerkingen aanbevolen 
via dit emailadres: 
orleansplein.brusselsepoort@gmail.com

Met de financiering vanuit de Burger-
begroting van drie deelprojecten 
kunnen we nog dit jaar een tastbaar 
begin maken met vergroening en 
verbinding op het Orleansplein.

Het nieuwe 
Orleansplein

door
 
Chris Leonards

Spelochtenden op de dinsdag

https://www.burgerbegrotingmaastricht.nl/
mailto:orleansplein.brusselsepoort@gmail.com
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Eldariet 
Iedere dag denk ik dat het de laatste 
zonnige warme dag zal zijn en ga ik erop 
uit en stel mijn thuiswerkjes maar uit tot 
de regen van de daken klettert. Niet dat ik 
me daar nou zo op verheug, want ik snoei 
liever bloemen en wroet liever met mijn 
handen in de aarde, dan dat ik achter mijn 
bureau de administratie bijhoud. Maar 
goed, het hoort er ook bij. 

Het basketbalpleintje in de buurt van mijn 
huis wordt druk bezocht door studenten 
uit allerlei landen maar de laatste tijd is 
er ook een ander groepje dat er gebruik 
van maakt en ik vraag me telkens af waar 
dat groepje vandaan komt. Er is meestal 
een grijzende oudere begeleider bij en op 
een keer, als er vrienden van mij zijn, 
zeggen zij hem te kennen en te weten dat 
hij op een spirituele school in Maastricht 
werkt. Daar wil ik meer van weten, want 
de school blijkt in onze wijk gevestigd te 
zijn. Als ik het groepje weer fanatiek aan 
de gang zie, spreek ik ze aan en vraag of 
ik over de nieuwe school in onze wijk een 
stukje kan schrijven. 
Ik kan een afspraak maken met de 
oprichter van de school: Olivia Möller van 
de Koppel en ik bezoek de school ‘IBBO’ 
gevestigd aan de Dr. Van Kleefstraat in 
het pand waar voorheen het gezondheids-
centrum was. Als ik binnenkom, in de 
gezellige centrale hal, zitten alle kinderen 
rond de tafel en hebben pauze. Er heerst 
een vrolijke, warme sfeer en de ruimte is 
sfeervol aangekleed met veel hout, kunst-
werken en stof. Als de kinderen naar 
buiten gaan om te bewegen, praat ik met 
Olivia en Leon Banser, medewerker van 
de school.

‘IBBO’ staat voor Ik Ben Bewust Onder-
wijs. Het is een spirituele school voor 

basis- en voortgezet onderwijs voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar en ouder. 
De eerste school is opgericht in 2011 
in Geleen en nu zijn er 7 scholen in 
Nederland. De naam Eldariet, zo heet 
de IBBO-school in Maastricht, is afgeleid 
van een mineraal. De initiator van de 
scholen is medium Jean Freer. Bewust 
worden van het eigen proces, mens zijn 
en persoonlijke ontwikkeling staan 
voorop en er is een individuele aanpak en 
onderwijs op maat. Uitgangspunt is dat 
ieder kind recht heeft op aandacht, liefde 
en begeleiding, en het gaat erom dat 
ieder kind zijn talenten kan ontdekken en 
benoemen en zich daarin kan ontwikkelen. 
De kinderen kunnen dus ook allemaal een 
ander niveau hebben. Er is aandacht voor 
kunst, cultuur, meditatie, natuur, muziek, 
dans, drama, sport, yoga en techniek.
Het is een particuliere school en de 
ouders betalen een bijdrage voor de 
faciliteiten en het gebouw. Niet voor de 
docenten, want die werken er allemaal op 
vrijwillige basis. Alle docenten kiezen er 
dus bewust voor en werken vanuit een 
gedeelde visie. De kinderen voelen dat 
ook: er wordt gewerkt vanuit het hart. 
Veel docenten werken op parttime basis 
en hebben elders betaald werk. Vanaf 
september 2021 is de basisschool 
gestart, waar momenteel veertien 
kinderen geplaatst zijn en nu is er ook 
een groep van negen leerlingen die het 
voortgezet onderwijs volgt.

Het is een door het ministerie van onder-
wijs erkende school en de inspectie volgt, 
net zoals elders, ook deze school. Er 
wordt niet gewerkt met toetsen maar wel 
met een leerlingvolgsysteem. Ieder kind 
werkt op eigen niveau en de leerlingen 
van het voortgezet onderwijs doen 
staatsexamen als zij daaraan toe zijn.

Olivia vertelt dat zij met deze vorm van 
scholing kennis maakte toen zij een 
middelbare school zochten voor hun 
dochter. Zelf komt zij uit de theaterwereld. 
Leon is bekend met tuinprojecten en doet 
veel met de kinderen buiten. Zo mogen zij 
in de kleine pauze ook gebruik maken van 
het grasveld rondom de kerk aan de 
overkant. In de grote pauze gaan zij 
meestal naar het basketbalveldje of een 
ander speeltuintje. De Fronten worden 
ook vaak gebruikt voor lessen in de 
natuur. De school is open van maandag 
tot en met donderdag van 8.45 tot 16 uur 
en op woensdagmiddag zijn de basis-
schoolkinderen ook thuis.
Ik mag het hele gebouw bekijken en ben 
onder de indruk van de mooie zolder, die 
dienstdoet als meditatieruimte en waar 
de kinderen de dag beginnen.

Alle groepen hebben hun eigen ruimte 
en daarnaast zijn er nog andere ruimtes 
zoals een verkleedruimte waar alle 
denkbare verkleedspullen netjes in 
rekken hangen, een creatieve ruimte, 
een bibliotheek, een keuken, waar ook af 
en toe gekookt wordt, aangezien gezond-
heid ook een belangrijk aspect is, een 
muziekruimte, een apart keukentje voor 
de docenten en een docentenruimte. De 
leerlingen maken gebruik van computers 
maar met vaste verbinding; smartphones 
zijn niet aanwezig voor zover ik weet.

Een groepje kinderen heeft les van de 
wiskundedocent en ik kijk toe hoe zij 
bezig zijn met het hexagram. Het moet 
toch heerlijk zijn om op deze school 
kind te zijn.

Olivia en Leon bedank ik voor de hartelijke 
ontvangst en ik wens de school veel 
succes in de toekomst.

Kijk 
op 
de 

wijk
door Arja Peters
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De gemeente heeft intussen medewerking 
verleend aan een pilot over het verduur-
zamen van jaren dertig woningen en 
daarvoor een adviesbureau ingeschakeld. 
Medewerkers van dit bureau hebben 
enkele jaren dertig woningen, ook twee 
in onze buurt, van dak tot kelder bekeken; 
eind van het jaar wordt een adviesrapport 
verwacht en als er iets zinnigs uitkomt 
zullen we de resultaten zeker delen. 

Als u op dit moment informatie wil over het 
verduurzamen van uw huis bent u aange-
wezen op het Klimaathuis van de Gemeente 
Maastricht, President Rooseveltlaan 217 
in Maastricht. U kunt er diverse duurzame 
oplossingen vinden; van eenvoudige 
verbeteringen tot technische installaties. 
Er zijn oplossingen voor iedere woning en 
voor ieder budget. Meer informatie en de 
openingstijden zijn te vinden op de website 
van de gemeente die u kunt vinden met de 
zoektermen Klimaathuis en Maastricht.

Energietoeslag
Heeft u overigens al uitgezocht of u recht 
heeft op de energietoeslag van € 1300,-? 
Als u een bijstandsuitkering krijgt dan 

hoeft u niets te doen en heeft u de toeslag 
waarschijnlijk al lang ontvangen. Als u 
echter een andere uitkering krijgt of een 
laag inkomen heeft en de toeslag niet hebt 
aangevraagd, is het echt de moeite waard 
om uit te zoeken of u recht heeft op die 
€ 1300,-. 

Op de site sociale zaken www.socialeza-
ken-mh.nl/energietoeslag vindt u alle 
informatie. Is uw inkomen lager dan het 
bedrag in onderstaande tabel? Dan heeft u 
misschien recht op de energietoeslag. 
U kunt digitaal aanvragen. U kunt het 
formulier (pdf) ook downloaden, uitprinten 
en invullen Stuur het aanvraagformulier 
samen met de gevraagde documenten naar:
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland 
t.a.v. energietoeslag, Postbus 4902, 6202 
TC Maastricht Dit inkomen is netto per 
maand zonder vakantiegeld. We kijken 
naar het inkomen van de maand die 
voorafgaat aan uw aanvraag. U kunt de 
energietoeslag aanvragen t/m 31-12-2022.

(bron: afdeling Sociale Zaken Maastricht  

Heuvelland Postbus 4902 6202 TC Maastricht)

Meehelpen aan het opstarten van een 
energiecafé staat blijkbaar niet hoog 
op de agenda van buurtbewoners. 
We kregen althans geen aanmeldingen 
naar aanleiding van een vraag in ons 
voorlaatste nummer.  

21 tot pensioengerechtigde leeftijd Vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaand/alleenstaande ouder € 1256,07 € 1397,26

gehuwd/samenwonend (gezamenlijk inkomen) € 1794,39 € 1892,81

Burendag
door Desiree Op het Veld

Zaterdag 17 september was er weer 
een Pastoor Habetsstraatfeest. Dit 
keer geen stralende zon en warmte 
zoals vorige editie, maar koude en af 
en toe een flinke regenbui. Dat kon 
de sfeer echter niet drukken! Met 
partytenten, lekkere hapjes en een 
goede sfeer werd er goed voor elkaar 
gezorgd! Dit jaar hadden we voor het 
eerst een Pastoor Habetsstraatquiz 
met Kahut, waarbij de winnaars een 
cadeaubon van (en deels gesponsord 
door) ons buurtcafé 'café 1900' 
hebben gewonnen!

Weet jij misschien ook antwoord op 
een paar van de quiz-vragen? 
Wie was Pastoor Habets? 
Waar komt de naam Oda-school 
vandaan? 
Wie was Lambertus?"

Energie en de 
Brusselsepoort  

door Jojet Lysen

https://www.socialezaken-mh.nl/energietoeslag
https://www.socialezaken-mh.nl/energietoeslag
https://www.socialezaken-mh.nl/sites/szmh/files/2022-09/aanvraagformulier%20energietoeslag%20papier%20versie%20okt%202022.pdf
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De gezonde Stad
door Jojet Lysen

Een van de onderzochte ruimten was het 
Viegenpark in Maastricht dat door buurt-
bewoners werd beschreven als een saai 
grasveld. In de buurt zag je wel veel groen 
maar dat werd niet echt gebruikt als 
publieke ruimte. Mensen gingen er niet 
picknicken en er speelden weinig kinderen. 
Mensen laten er hun hond uit maar ervaren 
ook een gebrek aan ontmoeting. 

Buurtbewoners hebben in 2015 een 
werkgroep opgericht en later vonden er 
activiteiten plaats zoals dansen in het 
park, de buurtcamping en een festival. 
Hierdoor bleek dat er met een enige moeite 
hele mooie en gezellige ontmoetingen tot 
stand kwamen, het park ging leven en 
bewoners plezier hadden. De bewoners 
werd gevraagd naar hun ideeën over een 
betere inrichting van het park. Er moesten 
bijvoorbeeld betere banken komen, meer 
schaduwplekken en voor de bloementuin 
plek voor gereedschap. De werkgroep 
kreeg te maken met steeds meer instanties 
en uiteraard de gemeente, die eigenaar is 
van het park. 

Het bleek dat de wensen en ideeën van de 
bewoners ver afstonden van de ontwerp-
principes van de landschapsarchitecten. 
De onderzoekers beschrijven wat je kunt 
leren van alle problemen die deze werk-
groep tegenkwam en nog tegenkomt. 

De werkgroep kreeg te maken met allerlei 
afdelingen, zoals groen, participatie, sociaal.  
Bewoners twijfelden er niet aan dat de 
gemeente de verbeteringen ondersteunde 
maar hun wensen kwamen lang niet altijd 
in tekeningen terecht en er werden soms 
taken uitgevoerd waar niet om gevraagd 
was. Burgerparticipatie blijkt op gespannen 

voet te staan met de feitelijke werkwijze 
van instanties en afdelingen waardoor 
verbeteringen in de publieke ruimte maar 
moeizaam tot stand komen. Dat hebben we 
trouwens ook al gemerkt bij onze plannen 
voor het Orleansplein. 

Kortom, het boek dat Horstman en Knibbe 
hebben geschreven is m.i. verplichte kost 
voor ambtenaren en bestuurders die willen 
luisteren naar de burgers van hun stad en 
de ideeën die deze burgers hebben. 
Bewoners beschikken over belangrijke 
inzichten over de publieke ruimte in hun 
eigen buurt en over een gezonde omgeving 
voor henzelf en hun kinderen, maar voor 
gemeenten is het heel ingewikkeld die 
ideeën en inzichten in hun eigen plannen te 
laten meetellen. Er zijn veel obstakels.

Het onderzoek van Horstman en Knibbe 
heeft trouwens een vervolg gekregen in de 
vorm van subsidies voor onderzoek naar de 
manier waarop kwetsbare mensen elkaar 
steunen en helpen op grond van ervaring, 
wederkerigheid en solidariteit. Het BeiHuis 
in de Brusselsepoort kon mede door deze 
subsidies geopend worden. 

Leden van het buurtnetwerk gingen 7 oktober naar Boerderij Daalhoeve om te 
luisteren naar de presentatie van een nieuw boek, De Gezonde Stad. Uitsluiting en 
ontmoeting in de publieke ruimte, geschreven door Prof. dr. Klasien Horstman en 
Dr. Mare Knibbe. Het boek is een verslag van een omvangrijk wetenschappelijk 
onderzoek naar het belang van de publieke ruimte, denk aan parken, pleinen, 
straten, bibliotheken etc. voor de gezondheid van bewoners. Een groot deel van 
het onderzoek werd gedaan in Maastricht. 

Bewoners van de straten rond de Anna-
laan, kregen tot twee keer toe een melding 
van het feit dat er een drugspand was 
gesloten door de burgemeester op grond 
van artikel 13b van de Opiumwet op Sint 
Annalaan 14a en Sint Annalaan 32. 
Het ene pand tot 18 november j.l en het 
andere pand tot 10 februari 2023. 
We waren verbaasd en vroegen na wat 
er aan de hand was. Het blijkt dat de 
Gemeente en Politie hebben besloten 
buurtbewoners beter te informeren over 
successen in de criminaliteitsbestrijding. 
Een goed ding lijkt me. 

Tijdens de laatste vergadering van het 
Buurtnetwerk kwamen ook de activiteiten 
van de drugsdealers in de buurt ter sprake. 
Bewoner zien dat er o.a. vanuit auto’s 
wordt gedeald op de Ravelijnstraat. Ook 
hier is het advies is: melden en dan liefst 
met datum, plaats, tijdstip en kenteken-
nummer. Eventueel anoniem maar liever 
met naam zodat de politie u kan informeren. 
Misschien denkt u dat er niets gedaan 
wordt met uw melding omdat u dezelfde 
auto’s en dezelfde mensen weer ziet 
terugkeren maar dat klopt niet altijd. 
Door allerlei informatie te koppelen kan 
de politie beter patronen herkennen en 
mogelijke daders op de radar krijgen. 
Verder hoorden we dat er ook een succesje 
is geboekt met het grote aantal diefstallen 
van e-bikes rondom de Brusselsepoort. 
Er is een dader aangehouden. Blijft staan: 
zet uw fiets bij voorkeur vast aan een rek 
en in de buurt van de camera’s

Veiligheid in 
de buurt

door Jojet Lysen

Ik woon sinds 2007 in de Brusselse-
poort en wat nog nooit was gebeurd, 
gebeurde enkele weken geleden wel. 

Renovatie woningen Brusselseweg
door Louise van Bronswijk

Het heeft wat jaren geduurd maar nu  
is Woonpunt gestart met de renovatie 
van 60 woningen aan de Brusselseweg, 
dat vertelt Monique Benning, buurt-
coördinator van Woonpunt.

Het wordt een hele klus. De woningen 
worden voorzien van nieuwe kozijnen met 
HR ++ Glas, er komt een nieuwe keuken, 
badkamer en toilet, waardoor de indeling 
van de woning gewijzigd wordt. De voordeur 
wordt vervangen door een geïsoleerd 
exemplaar. De gevel wordt opgefrist en het 
dak wordt vernieuwd en geïsoleerd. Tot 
slot wordt de woning voorzien van een 
nieuw ventilatiesysteem.

De bewoners gaan er flink op vooruit, maar 
ze moeten wel enkele weken uit hun huis 
en kunnen dan terecht in een door 
Woonpunt al opgeknapte logeerwoning.
Niet iedereen is blij met de renovatie. Het 
is een grote verandering voor mensen die 
soms al veertig jaar in hun huis wonen.

Ik spreek Harrie van Wunnik. Hij woont 
momenteel tijdelijk in de al gerenoveerde 
woning, terwijl Woonpunt in zijn huis bezig 
is. Hij is blij met de renovatie maar niet 
met alles. De keuken wordt kleiner en als 
je een grote, hoge ijskast hebt, past deze 
eigenlijk niet meer goed in de nieuwe 
keuken. De verwarming hangt hoog aan 
de keukenmuur en dus aardig in de weg.
Jammer dat Woonpunt de gang niet 

opnieuw stukadoort! Dat zal Harrie zelf 
moeten doen als zijn woning klaar is.
Terwijl ik met Harrie langs de huizen loop 
komen we de schilder tegen, Frank van 
Rijsbergen. Hij is geschrokken van de 
staat waarin in de woningen verkeren. 
Hij probeert zoveel mogelijk de oude 
houten paneeldeuren in de woningen te 
herstellen. Is dit niet mogelijk dan worden 
de deuren vervangen door eenvoudige 
triplex deuren.

Volgens Loek Bartholomé, de projectleider 
van Woonpunt, duurt de renovatie zeker 
tot de zomervakantie volgend jaar. Maar 
dan zijn de huizen aan de Brusselseweg 
klaar voor de toekomst en helemaal 
verduurzaamd! We zijn benieuwd.

Burendag
door Jojet Lysen

Ook dit jaar is er in een aantal straten 
van de Brusselsepoort op nationale 
burendag feest gevierd. In de 
Franquinetstraat hebben grote en 
kleine mensen stoeptegels versierd 
met mozaïekwerk. Het werd heel 
fleurig; gelukkig maar, want het weer 
werkte niet mee. Maar er was weer 
heerlijk gekookt en we hebben lekker 
kunnen bijpraten. Als u door de 
Franquinetstraat loopt kijk dan vooral 
ook even naar beneden. Er zijn hele 
mooie tegels bijgekomen!
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Vanwege de instroom van steeds meer 
anderstalige leerlingen binnen het 
onderwijs, ook hier in Maastricht,  
zijn er afgelopen maart twee locaties 
met taalklassen van start gegaan. 

Montessorischool De Poort (stichting  
Kom Leren) beschikt inmiddels over twee 
taalklassen en een klas die nu gaat 
opstarten en Kindcentrum Oda (stichting 
MosaLira) beschikt ook over twee taalklas-
sen. De kinderen die in deze taalklassen 
komen krijgen gedurende ongeveer een 
jaar een ‘taalbad’, zodat ze vervolgens  
naar de reguliere groepen binnen het 
basisonderwijs kunnen doorstromen.
Als leerkracht basisonderwijs aan Kind- 
centrum Oda heb ik afgelopen schooljaar, 
samen met mijn leidinggevende, de keuze 
gemaakt om dit schooljaar in deze twee 
taalklassen te gaan werken. Op maandag 
werk ik met de 9 tot 12-jarigen en op 
woensdag met de 6 tot 9-jarigen. Het zijn 
twee leuke groepjes met een diversiteit  
aan nationaliteiten en culturen.
Elke morgen bij binnenkomst worden de 
kinderen begroet in hun eigen taal. 
Prachtig, want de kinderen verbeteren me 
steevast als de uitspraak fout is. Aan het 
einde van het schooljaar groet ik iedereen 
vast vloeiend terug (hoop ik!). Na de start 
van de dag krijgen de kinderen vervolgens 
thematisch taal aangeboden. De leerkracht 

begint altijd met de uitleg 
van nieuwe woorden, 
meestal in een spelvorm. 
Het thematisch aanbod 
zorgt ervoor dat woorden 
die je aanbiedt, aan een 
“kapstok” worden 
gehangen en de kinderen ze daardoor  
beter onthouden. Het huidige thema gaat 
bijvoorbeeld over boeken en alle woorden 
en activiteiten die worden aangeboden 
hebben te maken met boeken. Zo wordt 
bijvoorbeeld geleerd wie er nodig zijn bij  
het maken van een boek, maar leren de 
kinderen ook hoe ze in een winkel een boek 
kopen. Aan het einde van de dag wordt het 
taalaanbod herhaald en geoefend. De 
kinderen hebben naast het taalaanbod ook 
lees-, schrijf-, reken- en spellingsonderwijs 
en gaan met de leeftijdsgenoten uit de 
reguliere groepen gymmen en knutselen bij 
handvaardigheid. Zo worden ze uitgenodigd 
om met andere leerlingen gesprekjes aan te 
knopen en hierdoor aansluiting te vinden bij 
de groep waar ze naar zullen doorstromen.
De herfstvakantie staat nu voor de deur en 
ik kijk terug op zes leerzame en leuke weken, 
met fijne collega’s die op deze en de andere 
locatie fantastisch werk doen. Mooi werk, 
omdat het vooral voor deze kinderen heel 
belangrijk is om weer snel ergens te kunnen 
aarden en aansluiting te vinden.

 Jumpsquare door Josephine (11) en Liza (11)

 "Jumpsquare is een trampolinepark voor jong en oud aan de Porselein-
straat. Er is een klein terrasje. Vanuit het terrasje kan je naar de ‘jump area’ 

kijken. Bij de bar zijn de mensen heel netjes en je hoeft ook niet lang te wachten. 
Er zijn veel voor- en nadelen. Hier zijn er een paar. Voordelen: de meeste mensen die 
daar werken zijn aardig. Ze geven goede hulp en zorgen dat het park schoon blijft. 
Het is goed georganiseerd in tijdblokken met gekleurde bandjes. Nadelen: De ‘sweeper’ 
is redelijk gevaarlijk want hij blijft vaak haken achter mensen en matranden en dan 
gaat hij met een hoge snelheid door en dat kan flink pijn doen. 
Wij vinden het een schoon en veilig park, maar de sweeper mag wel veiliger.
Wij  kunnen het park aanraden voor een middagje uit, of voor een kinderfeestje."

bedrijf
in de
wijk
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Tips van de apotheker
door Ellen Willemsen, Apotheek de Fronten

Vitamine	D
Per 1 januari 2023 wordt vitamine D 
niet meer vergoed uit het basispakket. 
Dit geldt ook voor combinaties met kalk 
en met middelen tegen botontkalking 
(bisfosfonaten).

Wat	betekent	dit	voor	u?

Vitamine D is belangrijk voor de botten, 
tanden en voor de weerstand. 
Heeft u nu vitamine D op recept? 
Blijf dit dan gebruiken. U heeft geen 
recept meer nodig. 

U kunt vitamine D bij de apotheek 
kopen, maar ook bij de drogisterij. 
Gebruik dagelijks vitamine D tijdens 
een maaltijd. Dan wordt het goed 
opgenomen. 

Kinderen tot vier jaar, zwangere 
vrouwen, mensen met een donkere 
huidskleur, mensen die veel binnen 
zitten, vrouwen van boven de 50 jaar 
en mannen boven de 70 jaar hebben 
extra vitamine D nodig. Dit betreft 
meestal 400 tot 800 IE, dit komt over-
een met 10 tot 20 microgram per dag. 
Vraag de apotheek of drogisterij 
welke dosis voor u het beste is.

Heeft	u	nog	vragen?	

Kom gerust langs bij Apotheek de 
Fronten. Wij adviseren u over uw 
medicatie, preventie, gezonde leefstijl 
en voedingssupplementen. 

🦴

👍

👶
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Taalklassen van Kindcentrum Oda
door Carly Maenen


