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Van de redactie
Hé, een nieuw blad? Nee hoor, het is het
wijkblad met een feestelijk tintje, omdat
we dit
jaar aan
onze
tiende
jaargang
beginnen.
Het liefst
zouden
we dat
gevierd
hebben
met alles
in kleur,
maar dat
was te
kostbaar
en omdat
we
gemeen-
telijke subsidie krijgen, moeten we zuinig
omgaan met ons (uw) geld.

Ook nieuw in deze uitgave is een jeugd-
rubriek.
Drie kinderen uit onze buurt, Barbara,
Dylan en Hanneke laten hún licht schij-
nen op de door de gemeente voorge-
stelde herinrichting van het Orleansplein.
Uiteindelijk zal de jeugd de voornaamste
gebruiker zijn van dit plein.

Vanaf deze plaats wil ik mijn mede-
redactieleden bedanken voor hun jaren-
lange inzet om vele interessante wetens-
waardigheden uit de buurt onder de
aandacht van alle wijkbewoners te bren-
gen :Tamara Boitelle, Louise van Brons-
wijk, Coen van der Gugten, Carla Luja en
Lodewijk Zengerink.
Ook alle mensen die ons in de loop der
jaren op enigerlei wijze van nieuws
hebben voorzien of artikelen hebben
geschreven willen we onze erkentelijk-
heid betuigen.
Eveneens dank aan Ine Blom die al die
tijd zorg droeg voor de distributie van
ons contactblad.
Daarmee kom ik nu terecht bij alle
bezorgers die in hun vrije tijd in weer of
soms geen weer bereid waren nog even
ons blad in uw brievenbus te deponeren.
Dat waren de dames: Blom, Van Gemert,
Hoek, Knoops, Kulmer, Luja, Schouten,
Smeets en Ummels en de heren:
Bleichrodt, Brauers, Cicek, Coenen,

Herouale, E.Kerkhofs, J.Kerkhofs, Koppes,
Poels, Prompers, Van der Staak, Wesly en
Zengerink, plus hun familieleden, buren of
voorgangers.

Ik hoop
dat ik
niemand
vergeten
heb. Sorry
bij voor-
baat!
U ziet
hoeveel
mensen
de buurt
ter harte
gaat. En
dat be-
treft dan
alleen nog
maar het
buurtblad.

Nou we toch bezig zijn de schijnwerper
op mensen te richten, willen we ook nog
eens attenderen op het spreekuur van de
wijkagent, iedere eerste dinsdag van de
maand van 15.30- 17.00 uur in het pand
Impuls, Dr Van Kleefstraat 29, naast het
Gezondheidheidscentrum.
Voelt u zich bedreigd, hebt u overlast,
constateert u gevaar, ziet u drugshandel,
of zijn er verontrustende
verkeersproblemen? De wijkagent hoort
u aan en neemt maatregelen.

Als laatste willen wij u herinneren aan
het nummer 3504000, het klantenmeld-
punt.
Ziet u een losliggende tegel op de stoep,
glassplinters van een ingeslagen auto-
ruitje, rommel rond de container, zwerf-
vuil, boomtakken die naar beneden drei-
gen te vallen, kortom allerlei situaties
waarbij ingegrepen moet worden, dan is
dit het aangewezen nummer.

U merkt het, dit nummer is duidelijk
dikker dan vorige uitgaven. Dat moet
kunnen in het kader van ons jubileum.
Maar voor de volgende uitgave zullen we
onze schrijvers op het hart drukken hun
enthousiaste, sombere, geestige, beschou-
wende, beschrijvende enz., etc. artikelen
in wat minder woorden te gieten.

En nu? Gauw verder lezen, want er staat
weer heel wat informatie voor u klaar.
Ton Vernooij
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Agenda
30 april Bilserbaanfeestdag
1 mei  Vroege vogelexcursie in de

Hoge Fronten
6 mei Spreekuur wijkagent ( elke

eerste dinsdag van de maand)
18 mei Op zoek naar vlinders en bloe-

men in de Hoge Fronten
20 mei Vergadering buurtplatform
22 juni Op zoek naar Muurhagedissen

in de hoge Fronten
16 sept Vergadering buurtplatform
18 nov Vergadering buurtplatform
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Rectificatie

Wij komen nog even terug op de foto in
de vorige aflevering met het team van de
Sint Odaschool uit 1935.
Daarop zou de overleden onderwijzeres,
juffrouw Castermans staan, maar dit lijkt
onmogelijk, omdat zij in die jaren verbon-
den was aan de toenmalige school in de
Kruisherengang.
Pas in de vijftiger jaren werd zij leer-
kracht van de Sint Odaschool.
Als vermoedelijke naam voor de onder-
wijzeres op de foto werd juffrouw
Roevros aangegeven.
Hiernaast een foto van de bekwame en
zeer geliefde juffrouw Castermans uit
1969 tijdens een schoolexcursie in
Arnhem, temidden van haar leerlingen.

Duiven: het vervolg
Zoals de meesten onder u waarschijnlijk
wel gemerkt hebben, is het duivenaantal
rondom de St-Lambertuskerk aanzienlijk
verminderd. Wij willen u de laatste ont-
wikkelingen dan ook zeker niet onthou-
den. Op 30 maart heb ik het echtpaar
Scheijen-van Hoore opnieuw bezocht op
de locatie Toustruwe 8 in Malberg.

Om 16.00 uur kwam ik aangereden in de
stromende regen bij het voormalig tuin-
centrum, waar ik hartelijk werd begroet
door Cor en Anita die mij binnenvroegen
in het naastgelegen woonhuis. Onder het
genot van een lekker kopje koffie werd
mij uitgelegd dat zij het woonhuis onder
beheer hadden. Hierdoor kunnen ze nu
ook beter een oog houden op de dieren,
want behalve de duiven, hebben hier ook
andere dieren permanent onderdak
gekregen, zoals ik straks zelf zou zien.
Cor vertelde dat zij in november vorig
jaar, meteen nadat de vergunning rond
was, waren begonnen met het vangen van
de duiven. Op dit moment zitten er
ongeveer 350-400 duiven op de
Toustruwe en nog een gedeelte in

Lanaken. “Bij 450 duiven ben ik de tel
kwijtgeraakt”. De huidige situatie rondom
de kerk is dat er nog ongeveer 90 duiven
zitten en bij een gemiddelde vangst van
twaalf duiven per dag, kan het zijn dat bij
uitgave van dit blad, het grootste gedeelte
al gevangen en overgeplaatst is.

Ik vroeg vervolgens hoe het vangen
precies in zijn werk was gegaan. Over het
algemeen is het vlotjes verlopen, of-
schoon Anita nog enkele spannende
momenten had beleefd in de kerk, han-
gend van een hoogwerker. “Ik dacht echt
dat ik zo door de muur trapte toen ik mij
afzette”. Ook buurtbewoners deden zelf
actief mee door duiven in hun tuin te
vangen met zelfgemaakte vang-
constructies of vangkooien. Ze kregen
zelfs een telefoontje van de Javastraat
waar een mevrouw duivenoverlast had bij
de buren. Nadat het echtpaar Scheijen
enkele van deze duiven geringd had om
ze zo te kunnen traceren, bleek dat deze
duiven ook van de Lambertuskerk kwa-
men. Aangezien de duiven in de Javastraat
steeds op hetzelfde tijdstip gevoerd
werden, bleven de duiven daar terugke-
ren. Deze zijn inmiddels ook gevangen.
Net toen Cor mij vertelde dat hetzelfde
probleem zich ook voordeed in andere
gebieden van de stad, ging de telefoon, en
jawel hoor, iemand had net 4 duiven
gevangen op de Mr. Ulrichweg. Verder
heeft de stadsreiniging regelmatig de

stoep voor de kerk schoongeveegd.
Helaas belette dit sommige mensen er
niet van de duiven te blijven voeren
ondanks de waarschuwingsborden die de
gemeente rondom de kerk had opgehan-

gen. Het bleek dat sommige mensen deze
borden niet begrepen omdat zij een
andere taal spraken. Borden met beeld-
spraak en meerdere talen zou een oplos-
sing kunnen zijn. Of dit nog nodig is, valt
te bezien omdat het vangen nu vrij snel
verloopt. De laatste stand van zaken is
dat de problemen rondom de Sterflat
volledig zijn opgelost en bij de flats van
Annadal de duivenoverlast met zeker
70% gedaald is.

De duiven maken het goed in gevangen-
schap. Binnen twee dagen zijn de meeste
duiven gewend in de volière en ofschoon
er enkele zieke duiven tussen zitten, die
apart verzorgd worden, zijn er nog geen
duiven gestorven. Wanneer de duiven op
de Toustruwe worden binnengebracht,
gaan ze eerst enkele dagen in quarantaine
ter observatie en om ziekteverspreiding
te voorkomen.
Al het duivenvoer wordt overigens door
het echtpaar zelf verzorgd, ofschoon zij
zeer dankbaar zijn voor de hulp van
bakker van de Weerdt uit Amby, een
duivenliefhebber die regelmatig zakken
met broodkruimels komt afgeven. “Het
zou geweldig zijn als we meer van dit
soort steun van de middenstand kregen
of vrijwilligers die willen helpen”, voegt
Anita toe. “De mensen die de duiven
rondom de kerk voerden, zijn van harte
welkom op de Toustruwe, maar tot
dusver heeft niemand zich laten zien.

Verder is dieren verzorgen niet alleen
voeren en schoonmaken wat zeker
enkele uren per dag kost, ook medische
verzorging komt daar nog bij. We zouden
niet weten waar we nu zouden zijn
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zonder de hulp van onze dierenarts
Patrick Nicolai uit Nuth, en dat mag best
eens gezegd worden”, zegt Anita.

Wat zijn nu de plannen op korte en lange
termijn? Op korte termijn is men natuur-
lijk van plan de resterende duiven te
vangen en de loods verder te verbouwen.
Het echtpaar hoopt in augustus hiermee
klaar te zijn, want ze hebben de eerste
aanvragen van scholen uit de buurt al
ontvangen. Verder is Cor lid van het
wijkteam waardoor hij op de hoogte blijft
van de plannen voor de buurt en is hij lid
van de Vereniging van Eigenaren op de
Papyrussingel alwaar hij zorg draagt voor
de administratie en het technisch onder-
houd. Op langere termijn hopen zij dat er
één plek bij de gemeente komt voor
zaken omtrent asiel, dierenwelzijn en
dierenambulance om zo de communicatie
nog meer te verbeteren. De samenwer-
king met de Gemeente, Servatius, CNME
en AID (Algemene Inspectiedienst) is vrij
goed en men hoopt dat dezelfde samen-
werking ook met de Dierenbescherming
Limburg wordt bereikt. “Het draait
allemaal om praten, praten en nog eens
praten”. Voor vragen over duiven of
duivenoverlast kunt u Cor Scheijen
bereiken op: 06-50933106.

Buurtactiviteiten
Bewegen op het plein voor groot
en klein
Momenteel  zijn we druk bezig met het
voorbereiden van de sportactiviteit
“Bewegen op het plein voor groot en
klein”. Het is de bedoeling om in de
maanden mei en juni vier keer op een
zondagochtend een sportactiviteit te
organiseren op het Orleansplein. We
denken o.a. aan Tai chi,  aerobics, ochtend-
gymnastiek en bewegen op muziek. …….
Dus let binnenkort op de flyers!

Spellenmiddag op het
Frederikbastion
De speeltoestellen op het
Frederikbastion zijn versleten en volgens
de afschrijvingstermijnen die de ge-
meente hanteert aan vervanging toe. We
willen graag met de kinderen uit de buurt
bekijken welke speeltoestellen we langs
het Frederikbastion willen hebben. Dat
gaan we aan de kinderen vragen op een
spellenmiddag in juni.

30 april feest  op Bilserbaan
Is dat weer BOFfen!!
Op woensdag 30 april viert Nederland
de verjaardag van onze koningin.

Wegens het succes van vorige jaar en het
enthousiasme van de bewoners
van de Bilserbaan, wordt dit jaar voor de
derde keer het BOF
(Bilserbaan Oranje Feest) georganiseerd.
In het kader van deze
Koninginnedagactiviteiten wordt we-
derom voor die dag een gedeelte van
de Bilserbaan afgezet (tussen 9.00 en
19.00 uur en tussen de
huisnummers 21a en 45/47).

M.a.w. Op woensdag 30 april is er
weer een straatfeest op de Bilser-
baan!!
De straat wordt versierd, kinderen
mogen spelen op straat, er worden
rommelmarktspulletjes verkocht op de
stoep en er zijn diverse
activiteiten voor jong en oud.
Natuurlijk zijn de buurtbewoners van
Brusselsepoort van harte welkom
om mee te feesten!

Nieuws over het parkeren:
combiparkeren
De gemeente heeft wijzigingen aange-
bracht in het parkeerbeleid van Maast-
richt. Voor een deel van onze wijk bete-
kent dit dat er iets gaat veranderen.
Momenteel is er sprake van vrije par-
keerplaatsen en vergunninghouders-
plaatsen. Met ingang van 1 mei wordt dit
gewijzigd in  combiparkeerplaatsen. Dat
wil zeggen dat op alle parkeerplaatsen
betaald parkeren wordt ingevoerd. Ieder-
een moet een kaartje kopen bij de
betaalautomaat. Bewoners en bedrijven in
onze wijk hebben de mogelijkheid een
vergunning aan te vragen waarmee ze
kunnen parkeren zonder eerst een
parkeerkaartje te kopen.  Bewoners die
nu al een vergunning hebben hoeven
niets te doen.
Met deze maatregel verwacht de ge-
meente langparkeerders uit de wijk te
weren.

Nieuws over het parkeren:
bezoekersparkeren
De gemeente is op 1 april begonnen aan
een proef met een bezoekersparkeer-
regeling  in een gedeelte van onze wijk,
namelijk Brusselsepoort –Oost.
Dit houdt in dat uw bezoek met een
speciale bezoekersparkeerkaart voor de
helft van de prijs kan parkeren. Bezoe-
kers betalen niet € 1,20 per uur maar €
0,60.  De bezoekersparkeerkaart kan  tot
maximaal  25 uren per kwartaal worden
opgeladen. Nadat de bezoekersparkeer-
kaart is opgeladen kan de bezoeker met
dezelfde kaart een parkeerkaartje kopen.

Spontane
hondenpoepactie op
zaterdag 9 maart
“ Pap, het is zo’n mooi weer. Mogen we
even naar het pleintje?”
De lente is weer begonnen en de kinde-
ren zijn blij dat ze buiten kunnen spelen.
Helaas hebben ze niet gedacht aan enkele
hondenbezitters, die helemaal geen
boodschap hebben aan het speelplezier
van de kinderen.
Toen we namelijk over het grasveldje
liepen, gelegen aan het Frederikbastion,
vonden we verdacht veel drollen. Ook
tussen de speeltoestellen in. Ter plekke
werd een spontane actie bedacht, die
door Jerome meteen uitgevoerd werd. Er
werden vlaggetjes geprikt in iedere hoop
die gevonden werd.

Jerome heeft 70 ( ZEVENTIG ) vlaggetjes
moeten maken, om aan de behoefte te
kunnen voldoen.
Enkele hondenbezitters lieten zich hier-
door wel ( tijdelijk ) afschrikken, maar de
echte die-hards gaan stug verder. De
vraag is of deze mensen zelf geen kleine
kinderen (meer) hebben, of dat ze hun
hond daar uitlaten waar hun kinderen
niet komen.
Zelfs het persoonlijk aanspreken van de
mensen zet helaas niet veel zoden aan de
dijk.
De reacties variëren van “maar ik ruim
het wel op” ( knap bij dunne stront ), tot
“zolang er geen verbodsbord staat, laat ik
mijn hond hier uit”.
Ook zijn er nog altijd mensen, buurtbe-
woners nota bene, die hun hond vrij en
uit het zicht laten rondlopen op het plein.
En maar volhouden dat de hond daar
niets neerlegt.
Het is toch van de gekke, dat ik al kokhal-
zend de profielzolen van mijn zoon sta
schoon te schrapen, omdat iemand an-
ders te beroerd is om 25 meter verder
te lopen: in de Hoge Fronten is namelijk
een hondenlosloopgebied.
Ik, en met mij meerdere ouders, hoop dat
het in de toekomst beter gaat, al heb ik
er een hard hoofd in. Laat het tegendeel
maar bewezen worden.
Marcel Habets
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Bericht van BOC-west
Hier weer een bericht van de BOC
Brusselsepoort -west(Bewoners Overleg
Commissie).
De plaatsing van nieuwe ramen is nu
afgerond.  Ook de afsluiting van de
brandgangen is bijna rond, behalve naast
café d’n Giebel. Dit komt nog ter tafel bij
de volgende vergadering met Woonpunt.
Er was ons beloofd dat ze hier zouden
beginnen.
Ook willen we nog vragen hoe het staat
met de verlichting in de brandgangen.
In de seniorenflat kunnen nu alle deuren
op de verdiepingen elektrisch bediend
worden.  Ook wordt door Woonpunt
gekeken naar een afsluitbare fietsenstal-
ling bij de seniorenflat, dit bovendien in
verband met toekomstig gebruik voor
scootmobielen.

In de wijkvergadering met de gemeente is
ons toegezegd en verzekerd dat er op de
parkeerplaats hoek Fagotstraat  Fons
Olterdissenstraat 2 extra lantaarnpalen
zullen worden geplaatst.
Wij hebben er steeds op gehamerd dat
dit een donkere, inbraakgevoelige plek is.
Op de speelplaats is de houten auto
weggehaald, omdat deze defect en versle-
ten was.

De ijzeren glijbaan was onveilig volgens
de huidige voorschriften.
Het plein bij de speeltuin zal hoogstwaar-
schijnlijk gemoderniseerd dus
opgewaardeerd worden.  Tijdens een
gesprek met de wijkagent zei deze mij
dat men van elke diefstal vernieling
enz.,hoe klein ook, aangifte moet doen.
Hoe meer aangiften uit een bepaalde wijk
in een korte tijd, des te eerder zal men
actie ondernemen.  Deze gegevens houdt
men bij in een computersysteem.

Hieruit kan men de veiligheid of onveilig-
heid in een buurt zien. En of deze voor-
uit- of achteruitgaat.
Dus zoveel mogelijk aangifte doen, in het
belang van onze wijk.
Ook wij als BOC en buurtplatform
kunnen hier iets mee op vergaderingen
met Woonpunt of de gemeente.
Hebt u nog ideeën of klachten enz. laat
ze horen.  Met zijn allen kunnen we de
buurt leefbaar houden.

Trouwens, in de BOC kunnen we nog
steeds nieuwe leden gebruiken.
Iedereen is welkom.
Hebt u interesse? mail dan naar
w.schlosser@home.nl of bel o6-
53987286
W.Schlösser.

INTERVIEW
Hoe heet je?
Jacqueline Machado de Souza. Dit is een
Portugese naam. Machado is de achter-
naam van mijn moeder en Souza is de
achternaam van mijn vader. Het woordje
“de” is een verbindingswoord.

Hoe oud ben je?
Ik ben 44 jaar.

Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren in Fortaleza, in het
noordwesten van Brazilië, maar ik ben
opgegroeid in het zuiden van Brazilië,
5000 kilometer van Fortaleza, vlakbij de
grens met Uruguay in de stad Santana do
Livramento.

Hoe ben je in Nederland
verzeild geraakt?
Ik heb mijn man, Govert, ontmoet toen
hij in 1988 op vakantie was in Brazilië en
het was liefde op het eerste gezicht. Vanaf
dat moment is alles heel snel gegaan. In
1989 ben ik naar Nederland verhuisd.
Govert woonde toentertijd in Utrecht en
daar hebben we toen ongeveer een half
jaar gewoond. Govert kon vervolgens
werk krijgen in het zuiden van het land
en we hebben toen voor 2-3 maanden bij
zijn ouders in Horst gewoond, terwijl we
op zoek waren naar een woning in
Maastricht.

Ons eerste huis in Maastricht was een
huurhuis aan de Hertogsingel. Na twee
jaar hebben we een klein huisje gekocht
op de Herbenusstraat, een echt poppen-
huis. Echter na de geboorte van onze
eerste zoon werd het huis te klein en zijn
we op zoek gegaan naar een iets ruimere
woning. Onze keus is gevallen op een

pand in de Pastoor
Habetsstraat 1 en daar
wonen we nu al 13 jaar
met ons viertjes: Govert,
Marinus (14), Thomas
(10) en ik. Eigenlijk moet
ik zeggen met z’n vijven,
want onze hond
Orinoco, een 8-jarige
Lhasa Apso, telt natuur-
lijk ook mee! Je ziet, we
zijn eigenlijk altijd in de
buurt gebleven en of-
schoon ons huis nu te
koop staat, is het de
bedoeling dat we toch
weer in deze buurt
blijven.

Wat voor werk doe
je?
Ik geef Portugese les,
maar op dit moment
verschuift dat een beetje
naar de achtergrond
want ik ben erg druk
met de kinderen en ons
appartement in Brussel

dat we tijdelijk aan toeristen verhuren.
Mijn echte passie ligt echter bij fotografe-
ren en video’s maken. Ik heb aan de
kunstacademie in Hasselt gestudeerd en
ben een kunstenares in de klassieke zin
van het woord. Ik werk niet in opdracht,
maar maak autonome beeldende kunst
die ik exposeer in galerieën en kunst-
instellingen.

Wat is je beste werk?
Dat is heel moeilijk om te zeggen, omdat
ik me verbonden voel met al mijn wer-
ken. Maar twee werken springen er een
klein beetje uit vanwege de grote per-
soonlijke betekenis voor mij:
Een video van één van mijn kinderen op
2½-jarige leeftijd, hier in dit huis. De
video wordt afgespeeld in slow motion
en laat mijn zoon zien terwijl hij een ijsje
eet, maar ook heel erg moe is, wat een
mooi en ontroerend effect geeft.
Het tweede werk komt uit de fotoserie
Futuros. Dit zijn foto’s van mijn familie
geprojecteerd op gordijnen en daarna
gefotografeerd.

mailto:w.schlosser@home.nl
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Waarom vind je deze buurt zo
leuk?
Op de eerste plaats zijn de kinderen hier
opgegroeid en hebben ze vriendjes in de
buurt. Maar zeker ook vanwege de
locatie: nabij het centrum, maar toch
lekker rustig. De Hoge Fronten spelen
ook een rol en natuurlijk is het ideaal dat
de faciliteiten op loopafstand liggen. Maar
vooral de vriendelijkheid van de mensen
geeft de doorslag. Ofschoon je niet
iedereen even goed kent, zijn de mensen
in deze buurt heel aardig.

Noem eens enkele verschillen
tussen de Braziliaanse en
Nederlandse cultuur?
Vanuit een cultureel perspectief, zonder
al te veel te willen generaliseren, zou ik
zeggen dat de Brazilianen vooral extra-
vert zijn en Nederlanders waarschijnlijk
iets meer introvert. Wanneer we het
over het klimaat hebben, kan ik alleen
maar met heimwee terugdenken aan de
zon. Na bijna 20 jaar mis ik die nog
steeds.
Op het gebied van eten zijn er niet
zoveel verschillen. De Brazilianen eten
veel zwarte bonen, rijst en vlees, maar dit
kun je vandaag de dag hier ook vinden.
Zelf eet ik geen rood vlees, ik prefereer
vis.
Indien je een boodschap aan de buurt
zou willen geven, wat zou dat zijn?
Ik maak me zorgen over de groeiende
overlast van de coffeeshops en de daar-
mee gepaard gaande criminaliteit. Soms
zie je het dealen gewoon overdag gebeu-
ren en met spelende kinderen op straat
is dat zeer verontrustend. Laten we de
buurt houden zoals ze vanouds is: veilig
en met een goede sfeer.

Luchtkwaliteit
Brusselsepoort, deel 1.
Klaor Loch, wie, wat en waarom?

De Stichting Klaor Loch is een onafhan-
kelijke Maastrichtse actiegroep die zich
inzet voor schone lucht in Maastricht en
omgeving. De Stichting voelt zich verbon-
den met al die mensen en organisaties
die zich wereldwijd inzetten voor schone
lucht en een duurzame samenleving.

Op initiatief van een aantal burgers in
Maastricht is in 2006 de Stichting Klaor
Loch opgericht. Voor wat betreft de
luchtvervuiling behoort Maastricht al
jaren tot de top vijf van meest vervuilde
steden van Nederland. En dat terwijl de
stad Maastricht qua inwoneraantal in ons

land pas op de 18e plaats komt! Deze
luchtvervuiling bestaat voor een belang-

rijk deel uit schadelijke stoffen zoals fijn
stof, stikstofdioxide en CO2.
De initiatiefnemers van Klaor Loch zijn
ernstig teleurgesteld in de aanpak van de
luchtkwaliteit door de twee laatste stads-
besturen, (1998-2006). Zij hebben in
ernstige mate nagelaten maatregelen te
treffen tegen de slechte luchtkwaliteit in
Maastricht. Al vele jaren is bekend, dat de
normen voor fijn stof en stikstofdioxide
op meer dan eenentwintig locaties  (hot-
spots) in onze stad regelmatig overschre-
den worden.  De twee grootste bronnen
van vervuiling zijn het verkeer en de
industrie. Voor de actiegroep Klaor Loch
was dit hèt moment om een en ander
onder de aandacht te brengen. Dit heb-
ben we gedaan d.m.v. diverse
acties,voorlichtingsbijeenkomsten, veelvul-
dig inspreken bij de raad, ingezonden
brieven en krantenartikelen.
Mede op initiatief van Klaor Loch is een
ruim één jaar geleden een gemeentelijk
platform “Luchtkwaliteit” opgericht. Een
platform waarin diverse vertegenwoordi-
gers van lokale en provinciale overheid
alsook vertegenwoordigers van maat-
schappelijke en ideële organisaties zittin
hebben.

Bij het begin van de huidige bestuurs-
periode (2006-2010) had Klaor Loch
hoge verwachtingen ten aanzien van de
aanpak van de slechte luchtkwaliteit in
onze stad. Zo kwam er een nieuw college,

een nieuwe gemeenteraad, een daad-
krachtig bestuursakkoord werd gesloten,

waarbij de aanpak van luchtvervui-
ling een speerpunt van beleid zou
zijn èn niet als laatste: de portefeuille
Milieu zou onder de verantwoorde-
lijkheid van een GroenLinkse wet-
houder vallen.
Nù, twee jaar later, moeten wij
helaas vaststellen, dat het stadsbe-
stuur en de coalitiepartijen tot nu
toe deze verwachtingen nog niet
hebben waargemaakt. De noodzake-
lijke, drastische maatregelen om de
luchtkwaliteit in onze stad te verbe-
teren blijven vooralsnog uit. Het
aantal hotspots (21) waaronder de
Statensingel, Cabergerweg en Fort
Willemweg is na twee jaar nog even
hoog.

Klaor Loch zal het gemeentebestuur
op haar verantwoordelijkheid blijven
wijzen, hierbij kunnen wij de steun
van de inwoners van Maastricht
goed gebruiken. Wilt u  meer infor-
matie, neem dan contact op met ons:

tel. 043-3621933  of  06-20682052 ;
emailadres:  maastricht@klaorloch.nl
Wilt u het werk van Klaor Loch steunen,
dan kunt u een bijdrage storten op onze
girorekening 46 24 436 t.n.v. Klaor Loch,
Attilaweg 16, 6224 JS Maastricht.

De voornaamste
aandachtspunten van Klaor
Loch zijn:
Dat de luchtkwaliteit (fijn stof en
stikstofdioxyde) in Maastricht, zoals
beloofd door het stadsbestuur, in 2010
voldoet aan de Europese normen, in het
bijzonder bij de 21 hotspots;
De invoering van een milieuzonering
voor de binnenstad m.a.w geen vervui-
lend vracht- en busverkeer meer in de
binnenstad;
Het autoluw maken van de binnenstad en
het ontmoedigen van bezoekend en
doorgaand verkeer in en rond de stad;
Het aanleggen van een viertal Park &
Ride -voorzieningen aan de randen van
de stad;
Het voldoen aan de Europese normen
voor luchtkwaliteit in het plangebied van
de A2/ N2;
Filtering van de geplande tunnel onder de
A2/N2;
Een minder vervuilende wijze van winkel-
bevoorrading in de binnenstad, en zo
meer.

Paul Rutten, voorzitter Klaor Loch

Last van rubberstank? bel 043-3617070 Als u niet klaagt, verandert er niets!

mailto:maastricht@klaorloch.nl
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Nederlandse les voor
hoger opgeleide
buitenlanders

een paar maanden verder
Er zijn momenteel 6 cursisten, die oor-
spronkelijk komen uit Oekraïne (2),
Siberië, Libanon, Iran en Frankrijk. Voor
sommigen is Nederland het 2e of 3e land
waar ze zich gevestigd hebben. Anna
Brink is nog steeds de docente.

Elk lesblok, op de dinsdag van 18.30 tot
20.30 uur, is verdeeld in 3 delen. Meestal
begint men met een dictee, waarin Anna
ernaar streeft door geinige zinnen op een
leuke manier én de vaardigheid in schrij-
ven én de woordenschat uit te breiden.
Hierbij wordt veel aandacht besteed aan
de gevoelswaarde van woorden en uit-
drukkingen en in welke situaties ze
gebruikt kunnen worden. Een recent
voorbeeld is de bespreking van het
gebruik van je en jij. Cursisten rapporte-
ren dat ze er baat bij hebben in hun
gewone leven. Cursisten kunnen vervol-
gens om de beurt een deel van de les
invullen en daar wordt ook goed en
creatief gebruik van gemaakt.

In elke les wordt ook nog een actuele
column gelezen en/of een paar pagina’s
uit het boek ‘Een roos van vlees’ van Jan
Wolkers. Er wordt dan met elkaar geke-
ken naar de constructie van de zinnen, de
betekenis van woorden en er wordt flink
geoefend op de juiste uitspraak en dictie.
Eén keer in de 3 à 4 weken wordt de
oplossing van een crypto Filippine ver-
klaard. In het begin konden de cursisten
er geen kop of staart aan vinden, maar nu
worden ze er handiger in en inderdaad,
zoals Anna voorspeld had, de meesten
vinden het op deze wijze spelen met taal
nu leuk en leerzaam. Sinds kort komt de
docente ook af en toe met een pro-
bleemstelling en daar kunnen de cursis-
ten dan een reactie op geven (mondeling
en/of schriftelijk). Het ‘Lieve Lita’ blokje

In de les van 1 april (geen grap) rappor-
teerden de cursisten dat vooral de vol-
gende punten voor gezelligheid, ontspan-
ning en plezier zorgen: de structuur en
de afwisseling in de lessen; het op een
vergelijkbare wijze in het leven staan
(actief, optimistisch en positief); en het
elkaar op aardige wijze ondersteunen en
corrigeren.
De cursisten ervaren weinig druk en dat
vinden ze allemaal heel belangrijk. Hoe-
wel het tempo in de les vrij hoog is, kan
iedereen later thuis nog eens op zijn
gemak de zaken herhalen, omdat er van
elke les een verslag wordt gemaakt. Eén
cursist (‘vrijwillige aanmelding’) maakt het
en stuurt dit naar Anna, die dit dan corri-
geert en zo nodig aanvult, opdat iedereen
per mail van alle lessen een handig
naslagdossier kan opbouwen.
Een illustratie van deze veilige ontspan-
nen sfeer is volgens Anna het vreemde

fenomeen dat de cursisten gek zijn op
dictees waar ze vervoegde sterke werk-
woorden in moeten vullen. Voorbeeld van
een cursist: “Tja, de verleden tijd van
uitschelden kan zijn: schuld uit, schald uit,
schold uit; dus zoek het maar uit!” Grote
pret!

Door een cursist werd duidelijk naar
voren gebracht, dat als je er veel energie
insteekt, dus ook schriftelijk werk in-
stuurt en actief je woordenschat uit-
breidt, je er ook veel uit kunt halen. Deze
opvatting werd onderschreven door de
anderen. Maar, de eerlijkheid gebied het
te zeggen dat door hun drukke levens de
meesten hun activiteit beperken tot het
volgen van de lessen en het lezen van de
aangeboden stukjes/columns. Een enkeling
studeert echt en/of leest een boek.

Er is nog ruimte voor 1 of 2 cursisten.
Kandidaten kunnen contact opnemen per
e-mail (zelf schrijven!) met de docente:
anna.brink@tiscali.nl (vermeld in de
onderwerpregel: mogelijke kandidaat
Oda-taalcursus).

Nieuws van het CNME
Hoge Fronten
Succesvol buurtinitiatief: Hoge
Fronten schoon !!
Op initiatief van twee natuurliefhebbers
en wandelaars van het gebied de Hoge
Fronten, werd op zondag 9 maart een
schoonmaakactie georganiseerd. Karen
van Sloun en Anne- Mieke Hendrickx
stoorden zich aan het vele zwerfvuil dat
dit mooie gebied ontsierde en  besloten
om daar iets aan te gaan doen. Samen
hebben zij wandelaars weten te
enthousiasmeren om een grote
voorjaarsschoonmaak op te zetten.

Zij kregen steun van zowel omwonenden
als anderen die wilden helpen om dit
initiatief tot een succes te maken. Het
CNME ging speciaal open en stelde
materialen ter beschikking om het oprui-
men goed te laten verlopen. Denk hierbij
aan stevige handschoenen, grijpers en
natuurlijk vuilniszakken. Beaumont
automatenservice uit Echt sponsorde de
koffie. Patisserie Hub Essers en Dieren-
kliniek Verhey zorgden voor een gratis
stuk gebak.

Resultaat van de ochtend was een grote
aanhangwagen vol vuilniszakken, tevreden
mensen en een sjiek en sjoen natuurge-
bied: Klaar voor een nieuw seizoen!
IEDEREEN HEEL ERG BEDANKT!

docente Anna Brink

mailto:anna.brink@tiscali.nl
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Excursies 2008: Buurtbewoners
van harte uitgenodigd!

1 mei:

Vroege vogel(geluiden)-
excursie Hoge Fronten
(Maastricht)
Aanmelden en meer info: zie
www.vogelbescherming.nl
Klik op actueel en vogelexcursies.

18 mei:

Op zoek naar vlinders en
bloemen in de Hoge Fronten.
Op zondag 18 mei nodigt het CNME
Maastricht iedereen uit voor een vlinder-
en bloemenexcursie in de Hoge Fronten.
Voor dieren en planten is deze groene
strook van groot belang. Het gebied
vormt niet alleen het enige leefgebied van
de muurhagedis in Nederland, maar is
ook van belang voor allerlei soorten
dagvlinders. Op de muren groeien allerlei
planten die typisch zijn voor oude muren.
Ze dragen typerende namen als muur-
leeuwenbek en muurvaren. Ook in de
droge grachten tussen de wallen groeit
allerlei moois. Tijdens de twee uur du-
rende excursie die het CNME Maastricht
organiseert, staan de vlinders en bloemen
van de Hoge Fronten centraal. Deze
excursie is voor iedereen vrij toeganke-
lijk, denkt u aan enigszins goede wandel-
schoenen? De excursie is helaas niet
geschikt voor rolstoelen en kinderwa-
gens. Gidsen: Lisa en Olaf op den Kamp.
De gratis toegankelijke excursie vertrekt
om 10.00 uur vanaf het CNME-gebouw,
Statensingel 138 te Maastricht;  voor
meer informatie kunt u bellen met 043-
3219941 of 045-5354560.

22 juni:

Op zoek naar muurhagedissen in
de Hoge Fronten.
Op zondag 22 juni nodigt het CNME
Maastricht iedereen uit voor een excur-
sie in de Hoge Fronten. Verreweg de
meest bijzondere bewoner is de muur-
hagedis. Deze zuidelijke hagedissensoort
bereikt hier zijn noordelijkste leefgebied.
Een indicatie dat Maastricht toch nog
altijd tot het zuidelijkste deel van Neder-
land behoort!. De rondleiding wordt
georganiseerd door CNME Maastricht en
staat in het teken van dit bijzondere dier.
Natuurlijk is er ook veel aandacht voor
de geschiedenis en bloemenwereld van
dit unieke groene monument in de
Maastrichtse binnenstad. Deze ruim twee
uur durende excursie is voor iedereen
vrij toegankelijk, denkt u aan goede
wandelschoenen! Deze excursie is   on-
geschikt voor rolstoelen en kinderwa-
gens. Gidsen: Lisa en Olaf op den Kamp.
De gratis toegankelijke excursie vertrekt
om 10.00 uur vanaf het CNME-gebouw,
Statensingel 138 te Maastricht, voor meer
informatie kunt u bellen met 043-
3219941 of 045-5354560.

Voor meer activiteiten voor jong en oud
van CNME Maastricht zie
www.cnme.nl/nl/wat_is_er_te_doen/

Pastoor Habetsstraat
(1829 - 1893)

In de raadsvergadering van 20 augustus
1917 werd besloten dat de straten in de
nieuwe stadswijk die zich ontwikkelde bij
de pas gebouwde Sint-Lambertuskerk
namen dienden te krijgen van 'verdienste-
lijke mannen, beoefenaars onzer lokale
geschiedenis of bevorderaars van de
archeologische kunsten'. Eén van die
mensen was Joseph Habets. Jos Habets
werd geboren in Oirsbeek. In 1856 werd
hij in Roermond tot priester gewijd. Hij
was eerst kapelaan in de Limburgse
plaatsen Hunsel, Bunde en Berg en
Terblijt en daarna, vanaf 1878, pastoor in
Wolder. Vanwege zijn grote interesse in
geschiedenis en archeologie werd hij in
1881 tot archivaris benoemd. Met deze
benoeming was hij de eerste rijks-
archivaris van Limburg. Zijn nieuwe
werkplaats was de zojuist gerestaureerde
Minderbroederskerk aan de Pieterstraat .
Habets heeft zich vooral toegelegd op
het verzamelen van de in de provincie
Limburg verspreide archiefstukken en het
publiceren van historische bronnen. Ook
was hij zeer actief met opgravingen.
Verder was hij lid van verschillende
genootschappen en medeoprichter van
het in Limburg zo bekende historische
genootschap, het L.G.O.G. (Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genoot-
schap). Jos Habets overleed in 1893 te
Maastricht. Hij werd in Oirsbeek begra-
ven.

Willemien Schouten

de sjiek en sjoen ploeg (Foto: Etienne van Sloun)

http://www.vogelbescherming.nl
http://www.cnme.nl/nl/wat_is_er_te_doen/
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wijkagent Bas WestenbergRedactie:
Tamara Boitelle, Louise van Bronswijk,
Coen van der Gugten, Carla Luja,
Willemien Schouten, Ton Vernooij,
Lodewijk Zengerink

Buurtplatform
Brusselsepoort steunt
actie spreiding
coffeeshops
Dagelijks bezoeken meer dan 4.000
klanten de veertien coffeeshops in de
binnenstad van Maastricht. Naar schatting
de helft van het aantal bezoekers komt
uit België, Frankrijk, Duitsland en de
omliggende gemeenten.
Maastricht, en ook onze wijk,  ervaart al
jaren veel drugsoverlast. Niet zozeer van
de huidige gedoogde coffeeshops, want
die houden zich aan de voorschriften.
Overlast veroorzaken vooral
drugsrunners en hun opdrachtgevers.
Ook de dagelijkse stroom klanten-met-
auto veroorzaakt extra verkeers- en
parkeerproblemen en luchtverontreini-
ging.

Centrumbewoners, ondernemers en
bezoekers zijn de overlast meer dan zat!
In juni 2007 heeft de gemeenteraad
unaniem ingestemd met het ‘spreidings-
beleid’. Zeven van de huidige veertien
coffeeshops zullen verhuizen naar drie
locaties meer aan de rand van de stad.
Maastrichtenaren Eduard Disch en
Valence Sonnen zijn een steunactie voor
burgemeester Leers begonnen onder het
motto:
“Wij moedigen burgemeester Leers en
zijn medewerkers aan om het uitvoeren
van het spreidingsbeleid voorspoedig én
zorgvuldig voort te zetten. Dit in goed
samenspel en overleg met buur-
gemeenten, grensgemeenten, bewoners,
ondernemers en andere belanghebben-
den.”

Zoals gezegd steunt ons buurtplatform
deze actie. Ook u kunt uw stem laten
horen via de website:
www.steunspreidingcoffeeshops.nl

Oversteekplaats
Brusselseweg –
Hogeschool Zuyd
Het buurtplatform Brusselsepoort heeft
bij de gemeente een verzoek ingediend
voor een oversteekplaats op de
Brusselseweg ter hoogte van Hogeschool
Zuyd.
De gemeente heeft dit verzoek om de
navolgende reden afgewezen:

De Brusselseweg is een gebieds-
ontsluitingsweg. Dit soort wegen zijn
belangrijke verbindingswegen  voor de
bereikbaarheid binnen de gemeente
Maastricht. De snelheid voor dit soort
wegen is 50 km per uur of hoger. Dit
betekent dat op dit soort wegen over-
steek- voorzieningen worden aangelegd
nabij kruispunten. De rijsnelheid is daar
lager en hier kunnen oversteek-
voorzieningen worden verwacht voor
overstekende voetgangers.
De aanleg van een zebra geeft vaak een
schijnveiligheid. Uit onderzoek naar de
veiligheidseffecten bij oversteek-
voorzieningen  in het midden van een
lang wegvak is gebleken dat in zo’n situa-
tie de meeste slachtoffers vallen.
Ook is de ligging van de bushalte zodanig
ongunstig dat een oversteek in de bus-
halte zal uitmonden. Dit is geen gewenste
oplossing. Om gebruik te maken van de
bushalte aan de Brusselseweg  kan een
groot aantal bewoners
van de wijk Brusselse-
poort gebruik maken
van de oversteek bij
kruispunt Bilserbaan.
Dit kruispunt is met
verkeerslichten gere-
geld. De loop afstand
naar de bushalte is
volgens de daarvoor
geldende regels accep-
tabel.
Rekening houdend met
het bovenstaande
wordt er geen
oversteekvoorziening aangelegd.

Jean Wingen,  team beheer SEB/RMT
 tel. 043 3504551

Nieuwe wijkagent
Misschien wist u het nog niet, maar er is
een nieuwe wijkagent!
Hierbij wil ik mij even voorstellen. Mijn
naam is Bas Westenberg. Ik heb de taken
van uw vorige wijkagent, Paul Scheepstra,
vanaf 25 februari 2008 overgenomen.
Inmiddels ben ik ruim 10 jaar werkzaam
binnen het korps Limburg-Zuid. De
afgelopen drie jaar ben ik werkzaam
geweest als brigadier wijkagent in de wijk
Molenberg te Heerlen. Daarvoor ben ik
zeven jaar werkzaam geweest in het
district Maastricht.

Als wijkagent ben ik uw contactpersoon
vanuit de politie die, mede dankzij uw
informatie, problemen in de wijk aanpakt,
oplost en waar mogelijk voorkomt. Sa-
men met U, mijn collega’s  en netwerk-
partners werk ik aan de leefbaarheid en
veiligheid in uw wijk. U kunt altijd een
beroep op mij doen.

U kunt mij bereiken via het algemene
politienummer 0900-8844 of door mijn
spreekuur bezoeken.
 Dat spreekuur is op elke eerste dinsdag
van de maand  van 15.30u tot 17.00u op
het adres Dr van Kleefstraat 29.

Indien ik niet bereikbaar ben via het
algemene nummer, kunt u uw naam en
telefoonnummer achterlaten en zal ik u
zo snel mogelijk terugbellen. Mocht ik
niet aanwezig zijn i.v.m. ziekte of cursus,
dan kunt u terecht bij mijn vervanger,
Armand Ploum.

Tot binnenkort in uw wijk!!!

De wijkagent,

Bas

http://www.steunspreidingcoffeeshops.nl
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Nieuws van de Odaschool
muziekspektakel  “Pop ontmoet
Klassiek”
Zondag 8 juni 2008 zal in het Theater aan
het Vrijthof om 15.00 uur, alweer voor de
zesde keer, een muziekspektakel worden
uitgevoerd.
Pop ontmoet Klassiek is dit keer de rode
draad door de voorstelling heen.
Alle grote en kleine leerlingen van de
school zullen dansen en zingen,
waarbij de harmonie de begeleidende
muziek zal spelen. Zowel de drumband
als het harmonieorkest doen hieraan
mee.

De voorbereidingen voor het muziek-
spektakel van dit jaar zijn inmiddels al
weer enkele maanden geleden gestart.
Tijdens de lessen dansante vorming
worden aan de leerlingen de dansen
geleerd. De vakleerkracht drama is bezig
met het instuderen van de kleine
toneelstukjes tussen de optredens door.
De vakleerkracht handvaardigheid maakt
samen met de leerlingen de decors-
tukken en de attributen. En onder leiding
van de vakleerkracht muziek
worden de liedjes ingestudeerd. De
kinderen mogen ook workshops volgen
om  te leren drummen of om te leren
streetdancen. Ouders maken samen met
het team de kostuums. De harmonie
studeert nummers in.
Kortom, we zijn hard bezig er weer een
wervelende voorstelling van te maken en
we zijn ervan overtuigd dat u geen spijt
zult hebben als u komt kijken.

Iedereen is van harte welkom op zondag
8 juni a.s. in het Theater aan het Vrijthof.
U kunt vanaf maandag 21 april a.s., tijdens
de schooltijden, kaarten kopen in de
basisschool
Sint Oda, Pastoor Habetsstraat 40, 6217
KM Maastricht.
De kaarten kosten € 7,50.

Peuterspeelzaal Lambiek
Wie kent ons nog niet? Wij zijn peuter-
speelzaal Lambiek.
Wij zijn een speelzaal van stichting Steps.
Wij spelen sinds augustus 2007  in de
ODA-basisschool.
Bij ons kun je samen met leeftijdgenoot-
jes naar hartelust spelen, knutselen,
zingen,dansen kortom te veel om op te
noemen.
Wij spelen met het VVE- programma
“Speelplezier”. Dit is een speel-
programma van telkens vijf weken met

een bepaald thema, b.v. nu “het ei van
bommes” en na de Pasen gaan we” ik
was mama en jij papa” doen.
Als je bij ons komt spelen kom, je drie
dagdelen per week naar de speelzaal,
twee ochtenden en een middag. Ik zou
zeggen kom maar eens kijken bij ons.
Peuterspeelzaal Lambiek
Pastoor Habetsstraat 40
6217 KM Maastricht.
Tel.: 043-3436744.
www.steps-peuterspeelzalen.nl

Aanmeldingen
Wordt uw kind in de loop van het
schooljaar 2008-2009 vier jaar? Dan zou
dit voor u van belang kunnen zijn. Bs. St.
Oda mag zich elk jaar weer verheugen in
een toenemend aantal nieuwe leerlingen
uit deze en omringende wijken. Blijkbaar
slaat ons streven naar  kwalitatief goed
onderwijs in een veilige en gezellige
school aan. De media hebben afgelopen
jaren ook steeds meer belangstelling
getoond voor de wijze waarop onze
leerlingen met kunst, dans en muziek
bezig zijn.

Zoals u vast weet, mogen kinderen die 4
jaar worden naar groep 1 van de basis-
school. In verband met onze planning
roepen we u op om uw kind op tijd aan
te melden. Hoe eerder we weten hoeveel
leerlingen straks de Odaschool zullen
bevolken, des te eerder ook kunnen we
bijvoorbeeld de grootte van de groepen
bepalen en tijdig met u afspreken wan-
neer uw kind mag komen oefenen op
school. Dat is prettig voor u en uw kind
en voor onze organisatie.

Vandaar dat we u vriendelijk verzoeken
uw kind niet pas vlak voor zijn of haar
vierde verjaardag aan te melden, maar

uiterlijk in de maanden april- mei 2008.
Het handigste is om meteen een afspraak
te maken met de directie van de school
(tel. 3430970) of via mail: directie@oda-
bs.nl zodat u tijdens een rondleiding en
een eventueel klasbezoek de sfeer in de
school kunt voelen.

Natuurlijk geven we met alle plezier
meer informatie over de Odaschool. U
kunt ook al eens een kijkje nemen op
onze  website www.oda-bs.nl
Hopelijk tot ziens op onze school!

BOS (buurt-onderwijs-sport)
Nederlanders, jong en oud,  moeten
meer bewegen.
De komende tijd organiseert onze sport-
consulent Vivian Dijkstra  samen met de
school activiteiten voor de kinderen van
de school maar ook de buurtkinderen
mogen meedoen met de pleinsporten.
Na de meivakantie zijn er elke vrijdag-
middag, tussen 13.00u en 15.30u sport-
activiteiten op het Orleansplein of op het
schoolplein voor kinderen tussen 4 en 8
jaar.
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar zijn er
naschoolse sportactiviteiten.
De exacte tijden zijn nog niet bekend
maar u kunt contact opnemen met Vivian
Dijkstra (Vivian.Dijkstra@maastricht.nl )
en kijken op de website
www.mestreechbeweeg.nl.
U mag ook de school bellen als u er echt
niet uitkomt.

Openstelling speelplaats
Vanaf dinsdag 13 mei tot en met vrijdag 4
juli is de speelplaats weer open tot 19.30
uur ’s avonds voor buurtkinderen tot 12
jaar.
Tijdens de weekenden blijft de speel-
plaats dicht.
We hopen dat ook dit jaar de kinderen
veel gebruik gaan maken van deze veilige
speelplek.

Op dagen dat er sportactiviteiten zijn,
mogen alleen kinderen op de speelplaats
die meedoen aan deze activiteiten.
Of de speelplaats ook open blijft na de
zomervakantie is nog onzeker in verband
met de komst van de naschoolse opvang
of naschoolse activiteiten. We zijn nog op
zoek naar sleutelhouders. U kunt zich
aanmelden met een telefoontje naar
3430970.

http://www.steps-peuterspeelzalen.nl
http://www.oda-bs.nl
mailto:(Vivian.Dijkstra@maastricht.nl
http://www.mestreechbeweeg.nl
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Nieuwe inrichting
Orleansplein
Enkele jaren geleden heeft het buurt-
platform de gevaarlijke situatie van voet-
ballende kinderen op het Orleansplein bij
de gemeente aangekaart. Eindelijk zijn de
plannen door de gemeente goedgekeurd.
Langs deze weg willen we jullie informe-
ren over de plannen.

De aanleiding:
Voetballen op het Orleansplein levert
een onveilige situatie op voor de kinde-
ren. De bal rolt regelmatig de straat op
en de kinderen lopen zonder uit te kijken
er achteraan.
Dit levert tevens een gevaarlijke situatie
op voor het verkeer.
Geparkeerde auto’s hebben het nogal
eens te verduren.
Als de grote kinderen voetballen is er
geen ruimte meer voor de kleintjes om
te fietsen.

De oplossing
Er komt een afgebakend voetbalveldje van
22 m bij 14 m omgeven door een esthe-
tisch ‘Oudhollands’ hekwerk van onge-
veer 1 meter hoog. Binnen de omheining
komen twee lage doeltjes te staan.
Er blijft genoeg plek over voor kinderen
die willen basketballen, fietsen of iets
anders willen doen.
De twee veerelementen Speedy en Turtle
komen binnenkort, na reparatie, terug op
het peuter- en kleuterspeelpleintje.

Bij de redactie ligt een plattegrond ter
inzage.
Het buurtplatform

Stichting: na tien jaar nu
ook rechtspersoon
 Afgelopen februari zaten we met z’n
drieën bij de notaris, Gerard Bleichrodt,
André Coolen en ondergetekende, om
de statuten van de ‘Stichting Buurt-
platform Brusselsepoort’ te laten passe-
ren. Daarmee sloten we 10 jaar Buurt-
comité af  en maakten een nieuw begin
met een geformaliseerd Buurtplatform.
Verandert er daardoor iets, anders dan
de naam? Naar we hopen niet. De veran-
dering is begonnen bij de gemeente, die
van het buurtcomité een officiële organi-
satie wil maken.
De gemeente vindt het buurtgericht
werken steeds belangrijker worden. De
buurten moeten het middelpunt worden
van heel veel zaken waarmee de ge-
meente zich bezighoudt: het maken van
nieuwe plannen, het kiezen van de meest

en minst belangrijke plannen, het toewij-
zen van geld aan die nieuwe plannen, het
beoordelen of de uitvoering van plannen
goed verloopt. In al deze en andere zaken
gaan buurten een steeds grotere rol
spelen.

Eerst hadden buurten vooral een advise-
rende taak: in wijkteamvergaderingen, of
in brieven aan B&W of gemeenteraad,
brachten we de belangen van onze buurt
steeds naar voren. Toen was het niet
nodig om het buurtcomité te belasten
met statuten en reglementen: een infor-
meel functionerend buurtcomité, dat
eens per twee maanden een vergadering
hield waarop alle buurtbewoners welkom
waren, was prima. Dat geldt niet meer
voor de nieuwe, bredere taak die de
gemeente nu aan buurten gaat geven.
Want bij die bredere taak hoort bijvoor-
beeld ook dat buurten eigen budgetten
gaan krijgen. In plaats van de gemeente te
adviseren hoe die het best het geld in
onze buurt kan besteden, wordt het nu
deels omgedraaid. De gemeente geeft
geld aan de buurten, en die kunnen zelf
voorstellen maken hoe ze die gelden
willen besteden. Dit betekent wel dat er
meer spelregels komen: alle uitgaven van
buurten moeten bijvoorbeeld door
accountants beoordeeld kunnen worden,
en daarvoor is nodig dat buurten de
vorm van een stichting gaan aannemen,
die jaarlijks een begroting opstellen, een
financiële afrekening maken, hun boeken
door accountants laten controleren, enz.

Ondanks dat de ‘vorm’ van onze werk-
zaamheden nogal verandert, denken we
dat aan de ‘inhoud’ niet veel hoeft te
veranderen. Als we de buurtactiviteiten in
Brusselsepoort vergelijken met die van
andere buurten, valt op dat onze buurt-
vergaderingen in Café 1900 goed verlo-
pen. Er komen veel buurtbewoners naar
toe, er worden zeer uiteenlopende
buurtzaken besproken, en ondanks altijd
aanwezige verschillen in belangen, is de
sfeer tijdens die vergaderingen goed.
Hetzelfde geldt voor de wijkteam-
vergaderingen en de vergaderingen van
de werkgroepen: stadsontwikkeling,
woonomgeving & leefklimaat, redactie,
Brusselsepoort-West (BOC). Er is ons
veel aan gelegen dat goede in stand te
houden, ook al moesten er dingen anders
georganiseerd worden door de noodzaak
alles officieel te regelen.

Zowel de gemeente als de notaris heb-
ben sterk aangedrongen om van het
buurtcomité een stichting te maken. We
hebben gekozen voor een stichting met

een heel groot stichtingsbestuur: ieder-
een uit het oude dagelijkse bestuur, en
alle meest actieve leden van de werk-
groepen, zijn opgenomen in het
stichtingsbestuur.
En vervolgens hebben we in de statuten
van de stichting laten vastleggen dat de
buurtvergadering het belangrijkste raad-
gevende orgaan van de stichting is. Door
deze keuzes hopen we te bereiken dat
we wat ‘inhoud’ betreft op de oude voet
kunnen doorgaan, terwijl de ‘vorm’ zich
wel heeft aangepast aan de eisen van de
gemeente.
Dirk Tempelaar

Werkgroep
Stadsontwikkeling
Bouwplannen Standaardterrein/
Erfprinsbastion
In de wijkteamvergadering van maart jl. is
dit aan de orde geweest. Uit de informa-
tie van de gemeente hebben we begre-
pen dat de bouwplannen (voorlopig?) niet
door lijken te gaan. Wel blijft het plan
m.b.t. de vestiging van een
woonwagenlocatie (3 plaatsen) aan het
Erfprinsbastion gehandhaafd.
Medio januari jl. heeft de gemeente een
meidoornhaag aan het Erfprinsbastion
gerooid. Door alertheid van omwonen-
den is het rooien op een gegeven mo-
ment stopgezet. De gemeente heeft haar
spijt betuigd, daar het rooien zonder
vergunning plaatsvond. Eind maart  heeft
de gemeente een nieuwe haag aangeplant
en een nieuwe afrastering geplaatst.

Mondiaal Plein
In de maand april, vermoedelijk op 8 april,
wordt de definitieve afbouw van Vinken-
slag behandeld in het college van B&W.
Bij het verschijnen van dit nummer is dat
dus al achter de rug. Dat besluit is uiter-
aard van invloed op de geplande
woonwagenlocaties aan de St. Lucassingel
en het Erfprinsbastion. We zijn tegen
beide locaties en dat is de gemeente
bekend. M.b.t. de locatie aan de St.
Lucassingel hebben we vorig jaar mei bij
brief om nadere informatie gevraagd. Die
hebben we maar zeer gedeeltelijk gekre-
gen. In maart jl. hebben we de gemeente
opnieuw een brief gestuurd met het
dringende verzoek om de door ons
gevraagde informatie alsnog in zijn geheel
te verschaffen! Hopelijk reageert de
gemeente nu als volwaardige en serieuze
partner op ons verzoek.
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Want slechts op grond van ondermeer
die door ons gevraagde informatie kun-
nen we beoordelen of de buurt rond
beide moskeeën die geplande
woonwagenlocatie (sociaal) kan absorbe-
ren. Te lang zijn in Nederland problemen
niet tijdig onderkend o.a. als gevolg van
gebrekkig/onvolledig onderzoek naar de
gevolgen van voorgenomen en daarna
uitgevoerde besluiten. Als gevolg daarvan
moeten nu van tenminste een 40-tal
sociaal verkommerde wijken zg. pracht-of
krachtwijken worden gemaakt à raison
van miljarden euro’s en veel sociale
onrust!! Dit had waarschijnlijk voor een
belangrijk deel voorkomen kunnen wor-
den als in die tijd eerst gedegen onder-
zoek was gedaan naar de gevolgen van de
toen voorgenomen besluiten. Daarom
hopen we dat de gemeente nu niet in
dezelfde fout vervalt en in deze kwestie
dus eerst gedegen (o.a. sociaal en
demografisch) onderzoek laat uitvoeren!
De plannen om het Mondiaal Plein te
realiseren tussen  beide moskeeën ener-
zijds en de Sterflat anderzijds stuiten nog
steeds op onoverkomelijke bezwaren van
de moskeebesturen. Zij willen  het Mon-
diaal Plein, zoals bekend, gesitueerd
hebben aan de achterzijde van de mos-
keeën, dus (gedeeltelijk) op de plek waar
nu de woonwagenlocatie is gepland. Er is
nu dus  sprake van een zekere patstelling!

St. Lambertuskerk
Eind maart jl. is Servatius begonnen met
nader onderzoek naar de toestand van
de fundering, dit voor eigen rekening. Er
is namelijk nog geen beslissing afgekomen
van de zijde van minister Plasterk t.a.v. de
restauratie van de kerk (uitkering uit
Monumentenfonds). Die beslissing moet
er, volgens afspraak, uiterlijk op 1 juli a.s.
zijn. Voorwaarde verbonden aan die
eventuele uitkering uit het Monumenten-
fonds is dat de restauratie van de kerk
(fundering en casco, dus niet de her-
bestemming van het interieur) gereali-
seerd is vóór 31 december 2010. Om, bij
toekenning van die uitkering, niet in
tijdnood te komen, is Servatius daarom
nu alvast  met dit nader onderzoek
begonnen.
Gerard Bleichrodt
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Orleansplein
Wij ( Dylan, Hanneke en Barbara) heb-
ben de plannen van de gemeente voor
het Orleansplein bekeken. Ter voorberei-
ding hebben we informatie gevraagd van
kinderen die in de buurt van het
Orleansplein wonen; we hebben met
Tamara en Ton van de redactie van ge-
dachten gewisseld en met onze klas
overlegd.
Onze klasgenoten mochten een tekening
van het Orleansplein maken. De meesten
hadden pingpongtafels en ook een groter
voetbalveld getekend. Maar als we dat
voetbalveld groter maken, is er maar
weinig plek voor de rest. Verder nemen
twee pingpongtafels ook te veel ruimte in.
De jongens willen voetballen, maar som-
mige meisjes natuurlijk niet. Die willen
wat anders doen.
Dus moet er wel plaats overblijven voor
bijvoorbeeld tikkertje, “iemand is ‘m
niemand is ‘m” of trefbal.  Alleen om het
voetbalveld komt een laag hekje. Ter
afbakening van de twee andere gebieden,
de speelplaats voor kleine kinderen en
het basketbalveldje, hebben wij op onze
plattegrond een stippellijn gebruikt. Dit is
ongeveer het plan:
1 voetbalveld van 22 bij 14 meter
1 klein speelplaatsje voor kleine kinderen
met een extra schommel
2 basketbalpalen
1 pingpongtafel
Groetjes,Hanneke, Dylan en Barbara.

Kinderpagina
Winnend gedicht
Op een dag kwam er een mevrouw in
onze klas om een les te geven over
poëzie. We moesten toen allemaal een
gedicht schrijven. Vijf kinderen zijn uitge-
kozen voor de gedichtenwedstrijd VERS
om in de Bonbonnière hun gedicht voor
te lezen. Toen heeft Mick gewonnen.
De volgende ronde was in Amsterdam in
De Rode Hoed. Op woensdag 9 april
moesten we om 7 uur op school zijn,
want om kwart over 7 vertrok de bus.
Mick had een ander programma dan wij.
Hij moest een soort “ workshop” doen
en wij zouden een boottochtje maken. Ik
heb Mick geïnterviewd over zijn gedicht
en over Amsterdam:

Hoe kwam je op het gedicht?
Ik kwam zomaar op het gedicht, het was
er opeens.

Ben je blij dat je hebt gewonnen?
Ja.

Vind je het zelf een mooi gedicht?
Niet echt.

Hoe vind je het dat je hebt
gewonnen?
Leuk natuurlijk!

Wil je later (of nu) nog gedichten
gaan maken?
Ja, maar dan niet voor een wedstrijd.

Hoe vond je het in Amsterdam?
Een beetje saai.

Waarom?
Omdat ik niks opwindends heb gedaan.

Wat heb jij dan gedaan?
We moesten samenkomen (met de
andere kinderen die gewonnen hadden)
in een kleine ruimte en moesten toen
allemaal ons gedicht voorlezen.

Hoe was de lunch?
Er stond een schaal met broodjes en daar
mocht je dan een broodje vanaf pakken.
En een meneer gaf tips voor het voorle-
zen van ons gedicht.

Helaas heeft Mick niet gewonnen met de
wedstrijd in Amsterdam, maar voor ons is
hij de winnaar!

Bed-rood

Ik word wakker in een bedrood bed,
Zit aan een tafelrood tafeltje op een stoelrood stoeltje.

Ik kijk naar een luchtrode lucht,
Er vliegen vogelrode vogels.

Ik wil weg uit deze rode sleur,
Wil pimpelgroen en kanonblauw, wil avontuur!

Nu is alles kanonblauw, van stoelpoot tot tafelkleed.
Zelfs de lucht. Was alles maar weer bed-rood.

Verdwaald in het donker
Er waren eens drie meisjes, die heetten
Myra, Cindy en Naomi. Na school was
Naomi haar fietsensleutel vergeten. Ze
dacht dat ze naar huis moest lopen. Myra
en Cindy kwamen Naomi op straat tegen
en vroegen: “Naomi, ligt jouw fietsen-
sleutel niet op school?” “Hè ja, mijn
sleutel ligt nog in mijn laatje!”,  zei Naomi.
De drie meisjes renden terug naar
school. De deur stond nog open wat ze
allemaal raar vonden. Ze liepen toch de
school binnen. Achter hen klapte de deur
hard dicht: BOEM!!! Ze wilden het licht
aandoen, maar het licht ging niet aan. De
geest maakte kortsluiting…

.Ze gingen naar de klas. Naomi keek in
haar laatje, maar haar fietsensleutel lag er
niet. Naomi keek op de grond. Daar lag
haar pennenmapje met haar fietsensleutel
erin. Ze pakte haar fietsensleutel en de
meisjes gingen terug naar de gang. Myra
zag op de gang een pennenmapje liggen.
Ze tilde het op en viel toen in een raar
luik. Naomi en Cindy vielen ook in het
luik. Ze waren in de kelder gevallen. Daar
zagen ze een deurtje openstaan en ze
gingen er alle drie doorheen en kwamen
in een gang. Ze hoorden allemaal voet-
stappen en spookgeluiden. Ze wilden
terug, maar het deurtje was weg, dus ze
moesten wel door de enge gang.

Ze zagen een spook rondvliegen en ze
volgden het. Ze kwamen uit op een veldje
waar de fiets van Naomi lag. Ze gingen
naar huis.

Myra, Cindy en Naomi (groep 5, Odaschool)


