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Inhoudsopgave

Agenda
19mei buurtplatform, 20.00 uur
10 juni straatspeeldag Bilserbaan
15sep buurtplatform, 20.00 uur
17nov buurtplatform, 20.00 uur
Locatie vergaderingen buurtplatform:
zie www.brusselsepoort.org

Belangrijke telefoonnummers
Wijkagent Bas Westenberg

09008844
Melden drugsoverlast bij politie

09008844
Klantenmeldpunt gemeente

3504000
                           post@maastricht.nl
Drugsmeldpunt 3505111
Milieuklachtenlijn 3617070

Redactieadres:
Pastoor Habetsstraat 41,
 6217 KL  Maastricht,
tel. 3432433
buurtblad@brusselsepoort.org
www.brusselsepoort.org

Van de redactie
Ook deze keer mogen wij u weer een vol
buurtblad presenteren. Naast de gebrui-
kelijke vaste onderwerpen hebben we
ook enkele nieuwe en interessante arti-
kelen in de aanbieding.
Zo kunt u lezen over het project Kan
wél! Dit project wil bewoners prikkelen
tot het bedenken en uitvoeren van
ideeën en plannen die hun buurt leefbaar-
der en prettiger maken. Misschien is dit
wel echt iets voor u…?
Het interview, inmiddels een vast onder-
deel van dit buurtblad, is door de kinde-
ren van de Odaschool verzorgd en treft
u aan op de kinderpagina. Wist u trou-
wens dat een delegatie van B&W een
bezoek heeft gebracht aan onze buurt?
Lees hierover meer in dit blad. Verder
heeft onze cartoonist, na een korte
periode van afwezigheid, weer een pak-
kende schets neergezet over inburgering.

In deze 'van de redactie' willen wij u ook
op de hoogte brengen van een wijziging
in de redactiesamenstelling. Ton Vernooij
heeft na 10 jaar besloten zijn werkzaam-
heden als eindredacteur en voorzitter
van ons buurtblad neer te leggen.
Wij, van de redactie, zullen zijn humor,
persoonlijke stijl en niet te vergeten, zijn
rode pen, heel erg gaan missen. Er ging
geen redactievergadering voorbij zonder
dat deze werd opgesierd door zijn leuke
woordspelingen en anekdotes.
Nooit eerder hebben wij iemand ont-
moet die zoveel aandachtspunten op een
minuscuul briefje of oude envelop kon
schrijven…
Ton, namens de redactie, bedankt voor
al je inzet, advies en betrokkenheid de
afgelopen 10 jaar!
Tenslotte wensen wij u wederom veel
leesplezier. Heeft u zelf een interessant
artikel voor een volgende editie, dan kunt
u uw kopij sturen naar:
buurtblad@brusselsepoort.org.

Nieuws van het CNME:
Hoge Fronten en omgeving
Excursies 2009, noteer in je agenda en ga
mee!

Zondag 17 mei: Maastrichts Mooiste
door de Hoge Fronten. Info en aan-
meldingen www.maastrichtsmooiste.nl
Woensdag 8 juli: kinderexcursie Lage
Fronten, spoorlijn Boschpoort, 14.00 -
15.30 uur. We gaan op zoek naar de
dieren die in dit gebied leven.
Woensdag 8 juli: avondexcursie Lage
Fronten, spoorlijn Boschpoort, 19.30 -
21.00 uur.
Wat heeft dit onbekende gebied ons
allemaal te bieden?
Beide activiteiten op 8 juli starten op
Basisschool Elckerlyc Boschpoort, Pas-
toor Moormanstraat 96, te Maastricht!!
Woensdag 22 juli: Muurhagedissen-
excursie Hoge Fronten, 14.00 - 15.30 uur
Alles over de Muurhagedis.
Start: CNME Maastricht, Statensingel 138
De excursies op 8 juli en 22 juli: aanmel-
den via CNME, Baade@cnme.nl of 043-
3219941

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

Redactie buurtblad:
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Woonpunt

helpt een handje
Alles begint weer te bloeien en te
groeien. Ook onkruid steekt weer de kop
op. Woonpunt vraagt u vriendelijk om uw
tuin, balkon en brandgang netjes te on-
derhouden. Dat is prettig voor u en uw
buren. Denk eraan de GFT-container van
het huis af te plaatsen, liefst achter in de
tuin. Zo kan iedereen genieten van een
mooie en leefbare wijk.

Heeft u vragen over het onderhoud,
spreek dan gerust uw wijkbeheerder aan.
U treft hem aan op straat of u kunt hem
bereiken via Woonpunt tel. 043-3873865

Promotiedag Kan wél!

en ons buurtplatform

Op zaterdag 4 april is er een promotie-
dag geweest van de Kan wél!-projecten
en de activeiten van ons buurtplatform in
winkelcentrum Brusselsepoort. Van 12.00
tot 16.00 uur hebben wij bezit genomen
van een gezellige stand tegenover de AH
(zie foto). Sedai Bayraktar, buurtcoach
van Kan wél!, had promotiemateriaal
meegenomen over Trajekt en Kan wél!,
waaronder een grote ordner met infor-
matie over eerder uitgevoerde projecten
in andere steden in Nederland. Ien van
Gemert, Rita Walczuch en ikzelf verte-
genwoordigden de activiteiten van ons
buurtplatform. Wij hadden verschillende
materialen uitgestald: buurtbladen van
vorige oplagen, een postervoorbeeld van

onze buurtbanner, een inkijkexemplaar
van de activiteiten van het buurtplatform
en visitekaartjes met de adressen van
onze webpagina en email. Verder heb ik
ook geprobeerd mijn Kan wél!-project
'kleding maken' onder de aandacht te
brengen.

Ofschoon de toeloop niet overweldigend
was, hebben wij toch een aantal
geïnteresseerden te woord kunnen staan.
Buurtbewoners aan de overkant van de
Via Regia lieten weten dat zij de ont-
vangst van het buurtblad zeer op prijs
zouden stellen. Verder bleek dat de
grenzen van onze wijk niet altijd voor
iedereen duidelijk waren en veel mensen
bleken niet op de hoogte te zijn van het
bestaan van het buurtplatform.

Opvallend was dat vooral mensen van
buiten onze wijk interesse toonden voor

de Kan wél!-projecten. De link met
Trajekt was voor velen een teken van
herkenning en gaf vertrouwen. Vanwege
de centrale ligging en de parkeer-
mogelijkheden wordt het winkelcentrum
natuurlijk niet alleen bezocht door onze
eigen wijkbewoners. Een groot aantal
mensen dat wij aangesproken hebben,
bleek dan ook uit de omliggende buurten
of zelfs uit België te komen.

Aan het einde van de dag hebben wij
toch enkele persoonsgegevens mogen
noteren van mensen die ideeën naar
voren hebben gebracht of interesse
hebben getoond voor de bestaande
projecten. Sedai zal zeker met hen con-

tact opnemen om het een en ander
verder te bespreken. Nieuwe ideeën
blijven echter altijd welkom!  Kortom, het
was een zeer gezellige dag en het was
bemoedigend te zien dat er toch nog
zoveel mensen zijn die interesse tonen in
buurtactiviteiten.

Mocht u nu niet op 4 april in winkelcen-
trum Brusselsepoort zijn geweest en
heeft u wellicht een goed idee voor onze
wijk Brusselsepoort, aarzel dan niet om
contact op te nemen met Sedai Bayraktar
(0623108872). Wenst u meer te willen
weten over Kan wél! en de huidige Kan
wél!-projecten in onze wijk, kijk dan eens
op www.kanwel.nl.
Tamara Boitelle

Project 'Kan wél!' in
Brusselsepoort:
Buurtbewoners helpen met het realise-
ren van hun dromen
Op 1 januari 2009 is het project 'Kan
wél!' van start gegaan in de Maastrichtse
wijk Brusselse Poort. Kan wél! wil bewo-
ners prikkelen tot het bedenken en
uitvoeren van ideeën en plannen die hun
buurt leefbaar en prettig maken.  Dat
hoeven de  buurtbewoners niet alleen te
doen. Samen met een buurtcoach, die
ondersteuning en advies biedt, kunnen
ze hun ideeën vorm geven en uitvoeren.

In Brusselsepoort is Sedai Bayraktar de
buurtcoach van Kan wél!
"Veel mensen hebben hart voor hun
woonwijk", zegt Sedai. "Zij hebben
ideeën, plannen en zelfs dromen voor
hun buurt. Door 'Kan wél!' kunnen ze
hun dromen realiseren. De werking van
Kan wél! is eigenlijk heel simpel. Bijvoor-
beeld, een bewoner heeft een idee en
wil het uitvoeren, maar hij weet niet hoe.
Hij neemt contact op met de buurt-
coach. Deze bespreekt het idee met
hem en denkt met hem mee. De buurt-
coach kijkt of het idee haalbaar is en of
het nieuw is in de wijk. Ook moet het
gericht zijn op een brede groep mensen.
Als blijkt dat het idee realiseerbaar is,
helpt de buurtcoach de bewoner bij het
maken van een uitvoeringsplan. De coach
zorgt ook voor geld om te starten."
Dan kan de buurtbewoner aan de slag
met zijn idee. Alleen of met andere
buurtbewoners kan hij laten zien waar-
toe hij in staat is. Sedai blijft het hele
proces volgen, geeft tips en adviezen en
zorgt voor publicitaire aandacht. De
buurtbewoner blijft echter van het begin
tot het eind eigenaar van het idee, en
voert het zelf uit.
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Van buurtbarbecue tot speelplek

Met wat voor soort ideeën of plannen
kunnen bewoners bij Sedai terecht? "Dat
kan heel divers zijn, variërend van een
buurtbarbecue tot het
inrichten van een
speelplek", zegt hij. '"Als
het een plan is voor
langere duur, zet ik
samen met de initiatief-
nemer stappen om de
benodigde structurele
steun en middelen te
verwerven. Doel hier-
van is dat het plan op
eigen kracht kan voort-
bestaan na afloop van
het project Kan wél!"
Buurtbewoners van de
Brusselse Poort die
een goed idee hebben,
hoe groot, klein of
vreemd ook, worden
van harte uitgenodigd
contact op te nemen
met Sedai!

Sedai Bayraktar is
bereikbaar op tele-
foonnummer 06 - 231
088 72 en per mail:
sedai@kanwel.nl. Zie voor meer informa-
tie of om inspiratie op te doen ook de
website www.kanwel.nl.

Kan wél!  Is een initiatief van het Lande-
lijk Samenwerkingsverband Aandachts-
wijken (LSA), en wordt sinds 2006 lande-
lijk uitgevoerd.
Trajekt is de eerste welzijnsorganisatie
die Kan wél!  in Nederland heeft inge-
kocht.

Kan wél!-project:

Kleding maken
Op 20 januari 2009 kregen wij tijdens
onze buurtplatformvergadering een
presentatie over Kan wél!, waarbij wij, als
buurtbewoners, werden opgeroepen om
met ideeën te komen voor de verbete-
ring van de saamhorigheid en samenwer-
king in de buurt. Zelf vind ik het heel leuk
om actief betrokken te zijn bij de buurt,
vandaar dat ik lid ben van het buurt-
platform en de redactie van de buurt-
krant. Ik mag dan niet geboren zijn in
Maastricht, maar mijn Limburgse hart heb
ik zeker verpand aan deze stad. Vooral
aan deze buurt, waar ik tijdens mijn
studententijd ook gewoond heb.

Toen ik net in deze wijk kwam wonen,
heb ik navraag gedaan naar een cursus
kleding maken, maar heb helaas niets
gevonden. Zelf ben ik op dat gebied een
enthousiaste hobbyist. Na de beginselen

van mijn moe-
der geleerd te
hebben, besteed
ik tegenwoordig
menig uurtje
achter de naai-
machine.

Ik zou het leuk
vinden deze
hobby met
anderen te
delen om zo van
elkaar te leren,
maar vooral om
een gezellige tijd
te hebben en
andere mensen
te leren kennen.
Met de komst
van Kan wél!
zou ik op een
leuke manier
iets terug kun-
nen doen voor
de buurt.

Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb mijn idee
aangemeld bij Sedai Bayraktar en het
werd geaccepteerd. Vervolgens heb ik
folders laten maken en deze meegeno-
men naar de promotiedag van Kan wél!
(zie artikel elders in dit buurtblad). Het
was fijn te zien dat er ook inderdaad
leuke reacties kwamen en ik heb reeds
enkele namen mogen noteren. Maar
aangezien er nog enkele plaatsen vrij zijn,
probeer ik ook via deze weg mijn gratis
project te promoten. Aangezien Kan wél!

een pilot heeft in de wijk Brusselsepoort
ben ik ook in eerste instantie op zoek
naar mensen uit deze buurt. Dus, mocht
u denken dat dit echt iets voor u is,
aarzel dan niet om u aan te melden via:
catwalkbrusselsepoort@gmail.com of via
de website www.kanwel.nl (Maastricht
selecteren en dan het kleding maken
project).

Ervaring en leeftijd zijn niet belangrijk,
een grote dosis enthousiasme natuurlijk
wel. Voor naaimachines wordt gezorgd
met de hulp van Trajekt. Aanvang, tijdstip
en duur van het project zullen in onder-
ling overleg worden afgestemd. Ik kijk uit
naar de reacties.

Tamara Boitelle

Catwalk Brusselsepoort

Vindje het leukomkledingte(leren) 
makenen anderemensenuit de wijk te
ontmoeten? Geef je danop voordit gratis 
Kan wél!-project.

vGeen ervaring nodig, wel enthousiasme
v Iedereen is welkom
v 8 –10 plaatsen
v Lokatie: Buurtbroake Malpertuis
vAanvang projekt: mei/ juni (in onderling overleg)
v1 dag in de week (n.o.t.k.) voor 2 à3 uur
v 10 à12 bijeenkomsten
vAfsluiting met eenmodeshow

Voormeerinformatiemeld je aanvia:
Email: catwalkbrusselsepoort@gmail.com

Web: www.kanwel.nl (selecteer Maastricht)

Collegebezoek 24 oktober

Afgelopen oktober vond het tweede
collegebezoek aan de wijk plaats, als
vervolg van het bezoek twee jaar daar-
voor. De opzet van dit bezoek was nogal
afwijkend van dat van de eerste keer.
Toen was elke buurt geheel zelf verant-
woordelijk voor het opstellen van een
programma, waarbij wandelend door de
buurt de uitgekozen thema's en
problemen werden besproken.

Dit keer had de gemeente de regie naar
zich toegetrokken, wat tot de volgende
vorm had geleid: eerst stelden alle buur-
ten een lijst van thema's op, en daarna
werd aan elke buurt één thema toegewe-
zen uit de lijst van meest voorkomende
onderwerpen. Dat werd voor onze buurt:
de stad en jongeren & studenten. En wel
in drie kwartier uit te werken, samen
met Ravelijn.

Voor een gast die ook nog een aantal
keren van gedaante wisselde: eerst zou
burgemeester Leers onze eerste gast zijn,
hetgeen kort voor het bezoek veran-
derde in wethouder Hazeu, en uiteinde-
lijk vorm kreeg in onze buurtgenoot,
gemeentesecretaris Nauta.

De rondtocht door de wijk begon op het
schoolplein in Wolder, waar het gebrek
aan speelmogelijkheden voor de jongste
jeugd, en overlast door wat oudere jeugd,
de thema's waren. Daarna langs de Hoge-
school, om het falen van het Maastrichtse
parkeerbeleid duidelijk te maken: volge-
propte straten met langdurige
parkeerders buiten de parkeerzones, lege
straten daarbinnen.
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Tenslotte via het Orleansplein naar de
Franquinetstraat, alwaar de problemen
van het door elkaar heen wonen van
studenten en burgers uitvoerig werd
besproken: botsende leefstijlen, met
jammergenoeg altijd dezelfden die aan
het kortste eind trekken.

De korte rondtocht werd vervolgd door
twee discussiebijeenkomsten: één in het
buurtcentrum Mariaberg, samen met
Mariaberg, en één op het gemeentehuis,
samen met alle buurten.
Het waren bijeenkomsten met, in onze
ogen, een beperkt succes: door de veel-
heid van onderwerpen, en de sterke
behoefte van sommige buurt-
vertegenwoordigers hun lokale proble-
men tot hoofdonderwerp te maken, was
er weinig lijn in de bijeenkomst. Dus wat
ons betreft over twee jaar graag weer
een collegebezoek, maar dan liefst in de
vorm van de eerste keer.

Dirk Tempelaar

Zaterdag 17 januari 2009
bezoek GroenLinksfractie
aan Brusselsepoort

Om 10.00 uur verzamelden Ien van
Gemert, Ton Vernooij, Carla Luja,
Lodewijk Zengerink, Bart Bux, en Paul
Zeegers namens de buurt en Gerdo van
Grootheest,  Bastiaan de Jong, Jos Huis-
man  en Gert-Jan Krabbendam namens
GroenLinks zich met de fiets voor de
Lambertuskerk om aan een rondtocht
door de buurt te beginnen.
De buurt hoopt natuurlijk dat de kerk
behouden kan blijven en ook GroenLinks
is daar van harte voor.
Op deze locatie wordt ook nog eens de
drugsoverlast in de wijk ter sprake ge-
bracht. Zowel rondom de kerk als verder
de woonstraten in, blijft er overlast
bestaan door dealen, te hard rijden, troep
die uit auto's gegooid wordt enz.. Na de
actie BorderlineS in het centrum en het
fouilleren van verdachten op de Markt de
dag vóór het bezoek, valt op dat de
overlast in de buurt(en) toeneemt, het
zog. waterbedeffect.

Al fietsend wordt er even gestopt bij  het
Oud-Hollands hekwerk dat een voetbal-
veldje markeert op het Orleansplein.
Volgens sommige aanwezigen is het
enthousiast door de kinderen in gebruik
genomen. Dat vergoedt de irritaties bij
de buurt over de slechte communicatie

met de gemeente over de exacte plek
van het veldje.

Dan gaat het richting Ravelijnstraat, waar
de parkeerproblematiek fors is toegeno-
men. Een bijkomend probleem is de
fietsroute die nu onder druk staat door-
dat er in de smalle Ravelijnstraat aan een

kant geparkeerd wordt en er twee-
richting verkeer voor auto's is.  Fietsers
hebben nauwelijks nog ruimte.
Een blik wordt nog geworpen op het
voormalig Standaardterrein en huidig
Erfprinsbastion waar woontorens gepland
waren en waar de buurt, gezien de ligging
in het schootsveld van de vestingwerken,
tegen was. GroenLinks merkt op dat de
bevolkingsdaling woningbouw op die
locatie niet meer noodzakelijk maakt en
er voor haar dus een streep doorheen
gaat.
De buurt is het er vanzelfsprekend van
harte mee eens, met de opmerking dat

ouderen wél in de buurt moeten kunnen
blijven wonen.
Op naar een volgende verkeerssituatie:
de bushalte  op de Brusselseweg recht
tegenover de Hogeschool Zuyd. Een
zebrapad zou hier zeer welkom zijn,
vooral voor overstekende ouderen, maar

ook vanwege de vele
studenten. Regelmatig
doen zich hier gevaar-
lijke situaties voor.

Omdat het langzaam
aan toch koud begint te
worden fietsen we naar
het Turks cultureel
centrum/moskee aan
de Lucassingel om na
te praten over een
aantal onderwerpen en
afspraken te maken.
Het treft dat een
journalist van De
Limburger belangstel-
ling heeft getoond voor

dit buurtbezoek. Hij voegt zich bij de
groep in de moskee en zal de volgende
dag de Limburger openen met de kop:
"Brusselsepoort wil duidelijkheid'.
Tevens voegen zich 2 medewerkers van
de Turkse moskee bij de bespreking om
ook over het onderwerp Mondiaal Plein
hun duit in het zakje te doen.

Maar eerst wordt het onderwerp
Belvédère aan de orde gesteld. Hoe is de
laatste stand van zaken van de bouwplan-
nen? Rubber Resources zit met haar
voor grote overlast zorgende bedrijf zo
langzamerhand steeds meer midden in
woonwijken. Hoe zijn de plannen voor
verplaatsen van het bedrijf? GroenLinks
merkt op dat raadslid Saskia Hermens
hier boven op zit.
Het buurtplatform geeft aan dat ze niet
automatisch betrokken wordt  bij de
informatievoorziening door de gemeente.
Dat zou spontaner kunnen. GroenLinks
sluit zich hier bij aan.Ten slotte is de
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Vaubanstraat  (Sébastien
le Prêtre de Vauban)
(1633-1707)

In 1673 vero-
verde
Lodewijk XIV,
de beroemde
Zonnekoning,
Maastricht. Hij
was zeer trots
op de verove-
ring van deze
stad, die gold
als de sterkste
vesting van
het land. Maar
het eigenlijke
beleg van
Maastricht
was in handen
van Vauban,
die vanaf 1653
in dienst was
van Frankrijk en toen al een bekende
naam had als vestingbouwdeskundige.
Vauban maakte in Maastricht gebruik van
de verwaarloosde toestand van de
vestingwerken bij de Tongerse Poort. Hij
paste voor het eerst het door hem
verbeterde systeem van parallelle aanval-
sloopgraven toe. De verovering ging snel
en was binnen twee weken gebeurd. Bij
die gevechten in de omgeving van de

Tongerse Poort kwam d'Artagnan, de
beroemde musketier van Lodewijk XIV,
om het leven. De precieze plek waar hij
sneuvelde is niet bekend.

Na deze vero-
vering bleef
Maastricht tot
1678 een
Franse stad. Bij
de vrede van
Nijmegen in
1678 kwam
Maastricht
weer in han-
den van de
Republiek.
Tijdens deze
jaren in Maast-
richt heeft
Vauban zich
verdienstelijk
gemaakt met
de
modernisering
van de vesting-

werken. Hiervan is jammer genoeg bo-
vengronds niets overgebleven. In Frank-
rijk staat Vauban bekend om de bouw van
de Noord-Franse vestinggordel en in de
belegeringskunst bracht hij nieuwe denk-
beelden in praktijk, die nog tot in de 19e
eeuw hun overheersende invloed hebben
behouden.

Willemien Schouten

Straatspeeldag Bilserbaan
Na drie geweldige jaren  dit jaar
helaas geen BOF-feest met
Koninginnedag!!

Het Bilserbaan Oranje Feest (BOF)-
comité heeft dit jaar besloten om géén
BOF-feest op Koninginnedag (30 april) te
organiseren, deze dag valt midden in de
meivakantie en de animo om dan iets te
organiseren was dit jaar niet zo heel erg
groot. Het waren drie erg leuke jaren en
om nou niks te doen leek ons ook niks
dus hebben wij toch besloten iets te
organiseren voor de buurt!!

Straatspeeldag

op woensdag 10 juni

Het leek ons leuk om dit jaar ook onze
straat, het domein van de kinderen te
laten zijn, en wel op woensdagmiddag 10
juni a.s. tijdens de Nationale Straatspeel-
dag. Wij willen die middag de straat
afsluiten om samen met al haar bewo-
ners, jong èn oud spelletjes op straat te
gaan spelen. Je kunt hierbij denken aan
spelletjes in de breedste zin, van koek-
happen tot bordspellen, van tafeltennis-
sen tot blaasvoetballen, van pannakooi tot
zaklopen etc., etc.

Maar eigenlijk zijn wij benieuwd naar
jullie ideeën hierover. Dus als je zelf een
suggestie hebt, laat het ons dan weten.
Wij komen op (nader te bepalen datum)
bij jullie langs de deur en horen graag wat
jullie invulling c.q. idee zal zijn. En natuur-
lijk hopen dat het een stralende middag
wordt waar de kinderen uit de buurt veel
plezier aan kunnen beleven!!

Voor de grote mensen hebben we voor
de avond ook nog een idee, maar de
concrete invulling hiervan hebben we nog
niet helemaal rond en dus verklappen wij
nog helemaal niets hierover!

Wij zijn benieuwd naar jullie reactie!
Tot gauw,

Het BOF-team:
Ger Essers Bilserbaan

06 - 23 15 58 20
Thomas Janssen Bilserbaan

06 - 23 52 55 81
Jan van der Staak Bilserbaan

043 - 347 92 67
Jet Vallen Bilserbaan

043 - 325 08 41

gemeente ook een partner in de
WijkOntwikkelingsMaatschappij.
Een ander punt is de toenemende
verkeersdrukte bij het winkelcentrum
Brusselsepoort, die de buurt zorgen
baart.
En ook hier wat dit betreft kan  de
communicatie met de buurt beter.
Dan bepreken we als laatste de ontwik-
kelingen rond het Mondiaal Plein.
De onzekerheid over de geplande
woonwagenlocatie van 13 wagens leidt
tot verlamming in de planvorming. Inmid-
dels zijn er 2 plannen. In één plan was
geen rekening gehouden met de parkeer-
problemen en de eigendommen die nodig
zijn om het plan te kunnen realiseren.
Dat laatste raakt vooral de Marokkaanse
moskee. Buurt en moskeeën spreken af
het plan weer op te pakken en te actuali-
seren.

Afgesproken wordt dat de
GroenLinksfractie  de stand van zaken
Lambertuskerk en omliggende ver-
meende bouwplannen Odastraat/ Vic. de
Stuersstraat bij  wethouder Hazeu zal
navragen en bij de burgemeester nog
eens wat de drugsoverlast betreft wijzen
op het waterbedeffect. Ook zal de fractie
bij de behandeling in de raad van het
fietsplan de verkeerssituatie/doorstro-
ming  in de Ravelijnstraat meenemen.
Verder zal de fractie de stand van zaken
Belvédère en winkelcentrum Brusselse-
poort /ondergronds parkeren en de
plannen rond de bebouwing sportterrein
Bonnefantencollege nagaan.
Buurtplatform en moskeeën gaan weer
om de tafel om het plan Mondiaal Plein te
actualiseren.

Carla Luja
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Meldingen via
gemeenteloket

U ergert zich aan losliggende stoeptegels,
hondenpoep, overvolle milieuperrons,
zwerfvuil, overlast door jongeren, kapotte
straatverlichting, loshangende boom-
takken, gevaarlijke (verkeers)situaties etc.
De gemeente kan u helpen om daar iets
tegen te doen. Maar dan moet u wel even
de gemeente waarschuwen. Dat kan bij
het Gemeenteloket via e-mail
klantenmeldpunt@maastricht.nl Op de
website van de gemeente
(www.maastricht.nl) kunt u onder de
knop Buurtinformatie vervolgens zien
wat er met uw melding gebeurt. Klik op
de plattegrond op uw buurt. Er verschijnt
een schermpje met buurtgegevens. Klik
op de laatste regel (Klik hier voor meer
buurtinformatie >). Vervolgens ziet u een
plattegrond van uw buurt met onderin
de tabbladen Vergunningen, Meldingen en
Welstand. Klikt u op Meldingen dan kunt
u de status van de melding zien.

U kunt ook telefonisch het Gemeente-
loket bereiken. Als u belt met 043
3504000 dan zorgen wij er voor dat er
snel iets gedaan wordt met uw melding.
Op welke manier worden meldingen
eigenlijk behandeld? Dat vragen veel
mensen uit de buurt zich af. Nadat u het
nummer van het Gemeenteloket heeft
gebeld, krijgt u contact met een
computerstem. Deze leidt u door een
menu. Als u vervolgens het cijfer intoetst
van het Klantenmeldpunt krijgt u een
medewerk(st)er aan de lijn. U vertelt
waarvoor u belt en de medewerk(st)er
zorgt er voor dat uw melding op de
juiste plaats in de organisatie terecht
komt.

Onder normale omstandigheden heeft de
gemeente een aantal dagen nodig om uw
melding op te lossen. Merkt u dat binnen
deze termijn uw melding nog niet verhol-
pen is, neem dan a.u.b. opnieuw contact
op met het Klantenmeldpunt.

BorderlineS, samen tegen
drugsoverlast
Drugsoverlast?

Bel het Drugsmeldpunt
In Maastricht draait het project
BorderlineS. Hierin werken onder meer
de gemeente, politie en openbaar minis-
terie samen in de strijd tegen drugs-
overlast. Overlast die veelal wordt ver-
oorzaakt door drugsrunners en dealers.

BorderlineS slaagt niet zonder uw hulp.
Alleen samen kunnen we de overlast
aanpakken.
Ondervindt u drugsoverlast? Neem dan
contact op met het drugsmeldpunt van
en bel: (043) 350 51 11
zeven dagen per week, 24 uur per dag

Wanneer kunt u bellen?
- Als u ziet dat er openlijk wordt gehan-
deld in drugs.
- Als u weet waar een drugspand is.- Als
u weet waar drugsrunners zich verzame-
len of overnachten.
- Als u vindt dat er bij u in de buurt vaak
auto's met een buitenlands kenteken
staan.
- Als u andere drugsgerelateerde klachten
heeft.

Waar kunt u op letten?
Wie?
Hoe ziet de persoon eruit, misschien
weet u een naam en adres?
Wat?
Wat is er gebeurd of gaat er gebeuren?
Heeft u een kenteken?

Wanneer?
Wanneer gaat het gebeuren of is het
gebeurd?
Heeft u een datum en tijdstip. Zit er een
patroon in?
Waar?
Waar gaat het gebeuren of is het ge-
beurd?
Wat is het adres? Wat is de naam van de
winkel, het café etc.?
Welke wijze?
Hoe gaat het gebeuren of is het gebeurd?
Wat is de persoon van plan?

Wat doen wij met uw klacht?
Uw klacht wordt doorgegeven aan de
politiebasiseenheid in uw wijk of buurt.
De wijkagent krijgt al deze meldingen te
zien en neemt uw klacht in behandeling.
Soms kunnen klachten niet op korte
termijn afgehandeld worden omdat de
oplossing meer tijd vergt. Iedere melding
wordt serieus genomen!

Krijg ik te horen wat er met mijn
klacht is gedaan?
Als u het op prijs stelt, kunt u aangeven
dat u terug wilt worden gebeld om te
horen wat er met uw klacht is gebeurd.
Verder vindt er periodiek terugkoppeling
plaats over de ondernomen acties. Zo
laten we per buurt, wijk of straat weten
welke acties er de afgelopen tijd zijn
geweest.

Blijf ik anoniem?
Met uw gegevens wordt zorgvuldig
omgegaan. Wilt u anoniem blijven en u
heeft een concrete melding dan kunt u
ook contact opnemen met Meld Misdaad
Anoniem via het gratis telefoonnummer
0800-7000.
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Cursus
gemeenteraadspolitiek

Over een jaar zijn er weer nieuwe
gemeenteraadsverkiezingen.
GroenLinks Maastricht-Heuvelland wil
geïnteresseerden graag kennis laten
maken met de gemeentepolitiek en
organiseert daarom in mei een viertal
introductiebijeenkomsten over de
gemeentepolitiek voor iedereen die
geïnteresseerd is.

Op 12 mei starten we met een avond
algemene informatie over de gemeente-
politiek.
Op 19 mei wordt het politieke "spel"
besproken.
Op 26 mei wordt een bezoek gebracht
aan de raadsvergadering
Op 2 juni wordt het werkbezoek aan de
raad nabesproken.

Men kan zich aanmelden bij GroenLinks
Maastricht
Postbusnummer: 737   6200 AS Maast-
richt
Via de mail:
secretaris@groenlinksmaastricht.nl
Of via de telefoon: 043 3250023

Wet Inburgering

Wilt u werken en een inkomen verdie-
nen? Alleen naar de dokter gaan? Of uw
kinderen helpen met hun huiswerk? Dan
is het nodig dat u de Nederlandse taal
spreekt en leest. Kunt u dat nog niet
goed genoeg? Dan is het belangrijk om de
taal te leren. Want als u de Nederlandse
taal spreekt, kunt u meedoen in Neder-
land. De Nederlandse taal leren en leren
hoe we in Nederland wonen en werken,
noemen we inburgeren. In sommige
gevallen moet u zelfs inburgeren.
Wij vinden het belangrijk dat u meedoet.
Daarom kunt u komen praten en luiste-
ren bij u in de buurt. Maar u kunt ook
een afspraak met ons maken op telefoon-
nummer (043) 350 49 79.

Bijeenkomst in de wijk
over nieuwe Wet
Inburgering

De wet Inburgering is er voor mensen
die de Nederlandse taal nog niet genoeg
kennen en/of nog niet genoeg weten van
Nederland.
Er zijn mensen die moeten inburgeren en
mensen die willen inburgeren.
Uw gemeente kan u helpen bij uw
inburgering.

Als u hierover meer wilt weten, kom dan
naar de bijeenkomst in uw wijk, waarin
Team Inburgering van de gemeente

Werkgroep
Stadsontwikkeling
Onlangs bijgepraat met ir. Pascal Satijn
van de gemeente.

Lambertuskerk
Er zijn de laatste tijd berichten in de pers
verschenen over het ontslag/schorsing
van de directeur van Servatius, dhr.
Verzijlbergh. Naar zeggen van de ge-
meente zal dit geen gevolgen hebben
voor de plannen m.b.t. de restauratie en
herbestemming van de St. Lambertuskerk.
De aanvraag van vergunnngen gaat ge-
woon door. Momenteel loopt er een
vergunningsaanvraag voor het maken van
een gat in een van de zijgevels voor de
aanvoer van materieel t.b.v. het onder-
stutten van de koepel.
Eind maart is  bij de gemeente een brief
naar minister Plasterk uitgegaan, mede
namens de provincie, om extra geld. De
totale restauratiekosten bedragen € 12

Maastricht informatie geeft over de Wet
Inburgering en inburgeringstrajecten.
U kunt op de affiches lezen wanneer en
waar de bijeenkomsten zijn.

Wilt u meer informatie? Belt u dan met
een van medewerkers van Team
Inburgering voor het maken van een
afspraak. U kunt hen in kantooruren
opbellen op telefoonnummer 043 - 350
49 79.

Graag tot ziens op de bijeenkomst in uw
wijk.

Team Inburgering
Gemeente Maastricht

miljoen. Hiervan is  € 10 miljoen
subsidiabel. € 3 miljoen hiervan is reeds
toegezegd. Het resterende bedrag ter
grootte van € 7 miljoen moet nog van
het rijk komen. Daar is dus in die brief
van de gemeente nogmaals om gevraagd.
In september a.s. zal mogelijk gestart
worden met het constructief herstel van
de kerk.

Mondiaal Plein
Er zijn geen verdere ontwikkelingen. Het
doorgaan van de aanleg van de
woonwagenlokatie staat mogelijk ter
discussie.

Standaardterrein/
Erfprinsbastion
Ook hier zijn geen verdere ontwikkelin-
gen.

Gerard Bleichrodt

tekening: Zine Abideen Zougari
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Nieuws van de

ODA school

Aanmeldingen

Wordt uw kind in de loop van
het schooljaar 2009-2010 vier
jaar? Dan zou dit bericht voor
u van belang kunnen zijn. Bs. St.
Oda mag zich elk jaar weer
verheugen in een toenemend

aantal 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 belang-
stelling getoond voor de wijze waarop
onze leerlingen met kunst, dans en mu-
ziek 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 wij u op om uw kind op tijd aan
te melden. Des te eerder we weten
hoeveel leerlingen straks de Odaschool
zullen bevolken, des te eerder kunnen we
bijvoorbeeld ook de grootte van de
groepen bepalen en tijdig met u afspre-
ken wanneer uw kind mag komen oefe-
nen 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 2009. U
kunt  meteen een afspraak  maken met
de directie van de school via telefoon (tel.
3430970) of via mail: directie@oda-bs.nl,
zodat u tijdens een rondleiding en een
eventueel klasbezoek de sfeer van 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!

Peuterspeelzaal Lambiek

Zoals u ongetwijfeld weet is de peuter-
speelzaal Lambiek bij ons in het gebouw
gehuisvest.
De peuterleidsters en de leerkrachten
van de kleutergroepen werken enthou-
siast samen om de doorgaande lijn te
waarborgen, zodat uw kind alleen maar
de voordelen zal voelen van deze steeds
intensievere samenwerking.

Ook daar kunt u binnenlopen om uw
peutertje aan te melden en zult u onge-
twijfeld enthousiast raken van de manier
van spelen in deze zaal.
De juffen Ria, Agnes en Helen zullen u
van harte begroeten.

Peuterspeelzaal Lambiek
Pastoor Habetsstraat 40
6217 KM Maastricht
Tel.: 043-3436744
www.steps-peuterspeelzalen.nl

De school als onderneming.

Een school is een leer- en opvoedings-
instituut en moet voldoen aan
(eind)doelstellingen.
Naast de werkzaamheden binnen de
school werken we ook samen met gespe-
cialiseerde partners van buiten de
schoolmuren die de leerkrachten aanstu-
ren of zelf activiteiten komen uitvoeren.
In het onderstaande lijstje vindt u enkele
voorbeelden van partners en hun activi-
teiten.

∙De gemeente zet in op sport en
bewegen:
De kinderen van diverse groepen volgen
het project "gezond en bewegen".
Daarnaast zijn er sportprojecten waar
kinderen in contact worden gebracht met
verschillende takken van sport, zoals
squashen. De nationale sportweek zal
helemaal een knaller worden.

∙Albert Heijn biedt de oudste leer-
lingen een supergezonde lunch aan.

∙Daarnaast organiseert de ge-
meente op het schoolplein buurt-

sport, toegankelijk voor alle kinderen uit
de buurt.
De activiteiten zijn gratis en kinderen
hoeven zich niet van tevoren aan te
melden. Op 14 en 28 mei, 11 en 25 juni, 9
en 23 juli zijn alle buurtkinderen vanaf
15.30u tot 16.45u welkom op het school-
plein of in de gymzaal om mee te doen.
Meer informatie kunt u vinden op
www.maastricht.nl.

∙De kleuters doen elk jaar weer mee
aan het teddyberenproject van het
AZM waar ze aan de hand van hun
knuffelbeer ervaren wat er gebeurt als je
naar het ziekenhuis moet.

∙Op het gebied van techniek onder-
steunen het Ministerie van Onder-
wijs d.m.v. subsidies en het bedrijfs-
leven de basisscholen om meer kinde-
ren enthousiast te krijgen voor techni-
sche beroepen. De kinderen krijgen
workshops aangeboden die gericht zijn
op bv. elektriciteit, metaal, hout, verande-
ring van vloeibare of vaste stoffen, koken
en bakken. Ook bezoeken we elk jaar de
techniekbeurs in het MECC. Onze
handvaardigheidjuf combineert kunst &
cultuur met techniek.

∙De leerlingen van groep 8 gaan
twee dagen op survival, onder leiding
van Trax, specialisten op dit gebied. Ze
leren vlotten bouwen, tenten opzetten,
gaan op verkenning in de grotten, verken-
nen de kazematten en leren kaartlezen
met codes.

∙De stichting ABL ( advies- en
begeleidingsdienst voor godsdienst, le-
vensbeschouwing en katholieke identiteit)
ondersteunt ons bij 2 projecten gericht
op levensbeschouwing.
Tijdens het paasproject, over het Bijbel-
verhaal Mozes, gaan de bovenbouw-
groepen op bezoek bij de Moskee om
meer inzicht te krijgen in andere geloofs-
overtuigingen, want onze school staat
open voor alle geloofsovertuigingen.

∙Elke groep krijgt een workshop in
de natuur of het nu de mergelgroeve is,
de hei, de geitenboerderij of de kinder-
boerderij. Deze wordt gegeven door het
CNME (Centrum voor Natuur en Milieu
Educatie).
Maar we halen de natuur ook in de
school, zoals de broedmachine waar
mogelijk 8 kuikentjes uit tevoorschijn
komen. Op 6 april zijn er vijf kuikentjes
geboren. De kinderen hebben de vol-
gende namen gegeven: Kiki, Twietie, Pinky,
Poof en Ploemen.
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∙Aan kennis over kunst en cultuur
ontbreekt het ons niet, maar we halen
toch ondersteuning in huis, omdat specia-
listen van buitenaf weer andere smaken
en ideeën hebben.
Ook maken de leerkrachten gebruik van
bezoeken aan het LSO en het Theater
aan het Vrijthof.
De leerlingen van de groepen 3 hebben
met carnaval werkstukken geëxposeerd
in het AZM en het Pothuiske en de
leerlingen van groep 7 en 8 in het Haan-
tje aan de markt.

∙De kleutergroepen krijgen naast onze
reguliere dansante vorming 5 workshops
aangeboden door Kumulus, die inzetten
op de beginselen van muziek, maatschap-
pelijke begrippen en aandacht voor eigen
lichaam en identiteit, aansluitend bij de
ervaringswereld van jonge kinderen.

∙De laatste jaren krijgen de leerlin-
gen van de bovenbouw les over
poëzie, gegeven door schrijvers van
poëzie. We doen eerst mee aan de plaat-
selijke wedstrijd om uiteindelijk de lande-
lijke finale te halen en we zullen wel zien
hoever we bij de landelijke finale komen,
vooral met onze zacht "g" waar we zo
trots op zijn, toch…?

Dit zijn enkele voorbeelden van activitei-
ten van partners die samen met de
leerkrachten van de Odaschool de kinde-
ren verwondering proberen bij te bren-
gen, het is een krachtige manier van
leren.

Gevraagd :

begeleider ( m / v )

voor de cursussen  Duits
en Italiaans
Bij de Stichting 't Gilde Maastricht wor-
den o.a. conversatiecursussen in vreemde
talen , te weten Frans, Engels,  Grieks ,
Duits,  Italiaans  en Spaans aangeboden.
De begeleiders( -sters)  zijn 50 - plussers
die niet meer deelnemen aan het arbeids-
proces  en   hun kennis en informatie
willen doorgeven aan belangstellenden .

Voor de cursussen  conversatie Duits en
conversatie Italiaans  is de Stichting 't
Gilde op zoek naar  vrijwilligers die  een
groepje cursisten willen begeleiden . Het
niveau van de cursussen begint
laagdrempelig . Voor de cursussen  Itali-
aans zijn ook al iets meer gevorderde
cursisten aangemeld.

De nieuwe cursussen zullen in overleg in
september starten .

Mocht u hiervoor belangstelling hebben,
of bent u op andere wijze bereid uw
kennis in de vorm van een cursus, work-
shop of lezing over te dragen aan belang-
stellenden, dan kunt u contact opnemen
met een van de medewerkers van het
kantoor van de Stichting 't Gilde aan de
Pastoor Habetsstraat 42, 6217 KM te
Maastricht. Tel 043- 3440910 of 3440983.

De kantooruren zijn van maandag t/m
donderdag van 14.00 - 16.00 uur en
vrijdag van
10.00 - 12.00 uur. U kunt ook een be-
richt  inspreken . Ons e-mail adres is
kantoor@gildemaastricht.nl Onze
website  is :  www.gildemaastricht.nl

Rubber Resources stijgt

in milieuklachten top 10
Ondanks het feit dat Rubber Resources
diverse filters heeft geplaatst om stank-
overlast bij omwonenden te  voorkomen
is het bedrijf in 2008 gestegen van de
achtste plaats naar de vijfde plaats in de
milieuklachten top tien van Limburgse
bedrijven.

In de door de Provincie Limburg georga-
niseerde informatiebijeenkomst in sep-
tember 2008 gaf directeur Ruud Burlet
aan uit de klachten top tien te willen
geraken, maar er is nu juist een stijging
zichtbaar. Kennelijk zijn de getroffen
maatregelen niet afdoende om de stank-
overlast te reduceren. Omwonenden
hopen dan ook dat Provincie Limburg,
Gemeente Maastricht , Rubber
Resources en de WOM (de wijk-
ontwikkelingsmaatschappij  die de regie
heeft over het Belvedère terrein) de
handen ineen slaan om een verhuizings-
traject op korte termijn mogelijk te
maken.

Bij stank- of geluidsoverlast blijft het
zinvol om de milieuklachtenlijn te
bellen, tel nr. 043-3617070 of om het
milieuklachtenformulier in te vullen
(via www.limburg.nl en dan naar het
milieuklachtenformulier).

André Kok
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Hekwerk op Orleansplein

Wist u dat….. Terwijl het buurtblad bij de
drukker ligt wordt op het Orleansplein
het hekwerk verder afgewerkt.

Speeltoestellen
Frederikbastion

In het kader van "inspraak vernieuwing
speeltoestellen Frederikbastion Maast-
richt" vond zondag 26 oktober 2008 een
door het buurtplatform Brusselsepoort
georganiseerde speelmiddag plaats. On-
danks dat het af en toe druilerige weer
was, was de middag een groot succes. De
kinderen  uit de buurt konden niet alleen
spelen op het springkussen, met de
fietsjes en al het andere speelmateriaal.
Ze hadden daarnaast ook een serieuze
taak. Ze konden aangeven welke speel-
toestellen ze op het plein willen zien.  De
huidige speeltoestellen op het
Frederikbastion zijn namelijk echt aan
vervanging toe. De meeste kinderen
gaven aan dat ze graag een schommel
wilden en een klim-glij-combinatie.

Daarna heeft Anouk Florisson, een van
de bewoners van het Frederikbastion,
een uitgebreid onderzoek gedaan naar de
verschillende speeltoestellen. Dit rapport
hebben we aangeboden aan Evelien
Meijerink, stadsdeelleider van Maastricht
West. Het rapport vindt u op de website
van het buurtplatform Brusselsepoort
(www.brusselsepoort.org) Samen met de
bewoners van het Frederikbastion heb-
ben we een keuze gemaakt uit de vier
voorgestelde varianten.

De gemeente vond het een prima voor-
stel. We hebben een voorlopige platte-
grond gemaakt van hoe het plein eruit
kan komen te zien en waar de toestellen
op het plein geplaatst worden.

Het plan is dus op zich goedgekeurd,
maar nu nog de financiering, die is nog
niet helemaal  rond. We hopen in ieder
geval dat het plein deze zomer op de
schop komt en dat de kinderen uit de
buurt in augustus op de nieuwe toestel-
len kunnen spelen.

Louise van Bronswijk

het Orleansplein vroeger

plattegrond speeltoestellen
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Flikken Maastricht: opnames in maart in het Frederikbasion
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Kinderpagina
Interview

Hoe heet u?
Monique Willemse.

Wat vindt u van de buurt?
Het is een fijne buurt. Jammer alleen dat
er veel criminaliteit voorkomt. Steeds
meer en meer hoor je dat er inbraken
zijn.

Heeft u veel contact met mensen in de
buurt?
Ja, ik maak vaak een praatje met mensen
hier in de omgeving. We gaan af en toe bij
elkaar op de koffie, gezellig.

Vindt u dat er genoeg activiteiten zijn
voor kinderen?
Nee, voor kinderen is hier heel weinig te
doen. Alleen voor jongens zijn er moge-
lijkheden om te voetballen. Maar voor
meiden...Een kookclubje zou wel erg leuk
zijn!

Vindt u dat er genoeg activiteiten zijn
voor volwassenen?
Ja voor volwassen mensen is er heel wat
leuks te doen, zoals  linedancing,
volwassengym, yoga, bloemschikken en
countrydansen. Er gaat vaker ook een
groep mannen fietsen.

Vindt u dat er genoeg groen in de buurt
is?
Tja, genoeg groen? Daar vraag je me wat.
Als ik zo om me heen kijk, zie ik inder-
daad wel bomen, struiken en een enkel
bloemetje. Zelf vind ik dat er meer groen
bij mag komen.

Als u de baas van de buurt was, zou u
dan iets veranderen?
Ik zou meer speelgelegenheid voor de
kleinere kinderen plaatsen in de buurt. Ik
zou meer clubjes voor de jongeren (8 tot
15 jaar) gaan maken: een kookclubje,
dansen...gewoon, leuke activiteiten voor
de jeugd.

Suzan Dogan
Groep 7

Wat ik van pesten vind...

Ik vind pesten niet leuk. Een pestkop
moet niemand meer pesten, want als
andere kinderen hem/haar gaan pesten,
vindt hij/zij dit ook niet leuk. Daarom
vind ik dat er niet meer gepest mag
worden. Pesten is niet leuk; je scheldt
iemand uit, je slaat, je schopt, knijpt,
spuugt. Wat bereik je met pesten? Met
pesten bereik je niets, misschien alleen
een beetje stoerdoenerij. Maar wat is
stoer? Iedereen in zijn waarde laten, dat
is pas stoer!

Linda Koster
Groep 7

Oorlog

In de verte nog een bom...
Maar het is bijna om.
Overal bloed...
Het gaf hen moed.
Moed, omdat hij er niet meer is...
Maar niemand snapt, dat ik hem zo erg
mis.
Waarom, waarom al die gruwelijke tij-
den...
Al die tijden dat ik moest lijden.

Claire Hoedemaekers
Groep 8

Een stap

Ik zocht naar iemand, iemand zoals jij...
Zo'n iemand maakte mij blij.
Toen ontdekte ik het...de ander jou...
Daar stond ik dan in de kou.
Alles wat ik at, herinnerde mij aan die
mooie momenten...
Maar het ging om de centen.
Elke stap die ik zet, elk ding dat ik doe...
Leidt weer naar jou toe.
Ik weet wat ik ga doen...het is misschien
niet de goede keus...
Maar ik meen het echt serieus.
Niemand zal het merken, niemand zal het
zien...
Een stapje en een seconde of tien...
Het laatste stapje, dan ben ik er vanaf...
Dit is het laatste dat ik aan je gaf.

Claire Hoedemaekers
Groep 8

De nieuwe piramides in Egypte

Er zijn nieuwe piramides in Egypte gevon-
den. Eén van die nieuwe piramides is 5
meter hoog en mist een punt. Hij was
vroeger 15 meter hoog. Die piramide ligt
net buiten de grens van Cairo en is 4300
jaar geleden gebouwd. De piramide was
het graf van koning Seseshet. Maar dit is
al de 118 piramide die in Egypte is gevon-
den! Dus er zijn tot nu toe 115
´´nieuwe´´ piramides in Egypte gevonden.
Alle piramides zijn rond de 4300 jaar oud.
Ze waren vroeger ook allemaal rond de
15 meter hoog. Maar nu zijn ze allemaal
rond de 7 meter hoog. Maar al die pira-
mides zijn natuurlijk allemaal verschillend.
De een is ouder of langer dan de ander.

Amro El Reefy
Groep 8
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