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moeten worden, begrijpt u ook dat uitbreiding urgent
is. We hopen op een verdubbeling van het aantal
medewerkers. In uw belang, in ons belang. U hoeft
geen jaknikker te zijn. Liefst niet. Discussie verlevendigt de vergaderingen en er ontstaan nieuwe impulsen.
Mogen we u op dinsdag 11 november begroeten?
Welkom.
Zou u nog drempelvrees koesteren, laat uw entree dan
plaatsvinden tijdens de

nieuwjaarsreceptie op vrijdag 9 januari

Van de redactie

(Café 1900, 19.30-21.30.uur). Tot ziens.

Wim Kok, voormalig premier, formuleerde werk,werk
en nog eens werk. Met een variant daarop zou ik
willen zeggen. MedeWERKers, MedeWERKers, en
nog eens MedeWERKers. Met deze hartenkreet wil ik
onze tiende uitgave starten. We hebben in al onze
geledingen dringend behoefte aan vers bloed, oorspronkelijke meningen, aanvulling. Iedereen heeft
talenten, de een kan goed met zijn handen uit de
voeten, de tweede weet zijn mondje prima te roeren,
een volgende zet het zo leuk op papier en weer anderen hebben ideeën. Op u allemaal wachten we.. Begraaf uw talent niet, maar laat ons ervan meeprofiteren.
Misschien hebt u al jaren die gedachte, dat idee, deze
oplossing, een artikel in uw hoofd en wilt u het eindelijk weleens tot uiting brengen. Graag! Telefoons,
vergaderingen, e-mailadres, website en wij staan voor
u open. Het hoeft ook helemaal niet met onze opvattingen te stroken. Het kan heel goed dat we moeten
bekennen: Hé, zo hebben we het nog nooit bekeken.
Om dicht bij huis te blijven. Ons redactieteam werkt
nu vijf jaar in dezelfde samenstelling. Ons kent ons.
We zijn het wel ongeveer eens en we kennen elkaars
voorkeur, de stokpaardjes. Dan dreigt er verstarring,
bedrijfsblindheid. Uw inbreng stuurt onze zienswijze bij
en u helpt ons en u zelf. Datgene wat u allang vond, of
wat u dwarszat, daar wordt iets mee gedaan. Een
voorbeeld. Enige jaren geleden zou de Sint Odaschool
verbouwd gaan worden. De plannen, die toen voorlagen, stuitten op flinke weerstand van de overburen.
De straatbewoners namen contact op met het buurtcomité en dit overleg, na inspraak en over en weer
delibereren, heeft tot een alleszins bevredigend resultaat geleid. Dat houdt niet in dat we altijd succes
boeken, was dat maar waar! Maar ieder van u heeft
connecties, relaties, kent wegen, waardoor we meer
bereiken. Eendracht m . m . .

De Sparwinkel, hoek Holsteinbastion/Menno van
Coehoornstraat is al een aantal weken gesloten.
Navraag leerde ons
dat in week 43
overleg met de
makelaar zal plaatsvinden omtrent een
nieuwe bestemming.
Op dit moment,
dinsdag 28 oktober
2003, is daarover
nog niets bekend.

Redactieadres:
Sint Odastraat 3
6217 KN Maastricht
tel. 3432444
buurtblad@brusselsepoort-oost.org
website: www.brusselsepoort-oost.org

De huidige bezetting van het buurtcomité ligt tussen de
10 en 15 vrouwen en mannen. Dat lijkt veel, maar als
u weet dat daaruit ook nog 3 werkgroepen bemenst
pag. 1

Redactie:

Louise van Bronswijk, Coen van der Gugten, Carla
Luja, Ton Vernooij, Lodewijk Zengerink

Belangrijke telefoonnummers
W ijkagent T. van Heusden
Drugsklachtenlijn politie
Klantenmeldpunt gemeente

09008844
4006633
3504000
postTmaastricht.nl
Buurtbeheerbedrijf Noord-West 3430269
Groene Kruis
3690602

De Lambertuskerk

als museale bestemming en als poort naar monumentale kwaliteiten
Voor een rondleiding met een gids door de
verdedigingswerken van Maastricht koopt u een
kaartje in de monumentale Lambertuskerk aan het
Emmaplein. In de kerk zelf daalt u af in de onderaardse gangen van de 17e eeuwse Hoge Fronten. Na
een half uur opent de gids een zware poort. U bevindt
zich nu bij het Tongerseplein in het Waldeckbastion,
vanwaaruit u door het stadspark naar het centrum kunt
wandelen. Of u komt te staan voor een zware vestingspoort. Na opening ervan staat u buiten en wordt u
overvallen door de stilte, het groen en de ruimtelijkheid
van de Hoge en
Lage Fronten en
van Fort Willem.
Vanuit de drukte van
de stad komt u in
een door mensen
geschapen historische omgeving die
door de natuur in
bezit is genomen.
Zo zou een toekomstige vvv-folder
kunnen luiden.
Op zekere dag zou
een krantenkop
kunnen luiden:
Natuurhistorisch
museum vindt
waardig onderkomen in de
Lambertuskerk  of
een andere aankondiging
Archeologiecollectie Bonnefantenmuseum naar
Lambertuskerk en gangenstelsel Hoge Fronten.
Maar ook zou de kerk onderdak kunnen bieden aan
de vestinghistorie van de stad met o.a. de 19e eeuwse
stadsmaquette.
De Lambertuskerk heeft de potentie om een dynamisch museaal, educatief en toeristisch centrum van
formaat te worden.
Door een officiële entree naar de vestingwerken in de
kerk te situeren kan de bezoekersstroom naar de
Werreke wellicht beter gekanaliseerd worden.

Als er in de kerk meerdere museale waarden worden
samengevoegd en zij tegelijk de poort vormt naar de in
de omgeving aanwezige monumentale kwaliteiten, zal
dit een opwaardering zijn voor de kerk en van de
buurt Brusselsepoort-oost.
Door bundeling van meerdere monumentale kwaliteiten
kunnen verschillende subsidiestromen gekoppeld
worden aan één groots project. Gedacht wordt aan
bijdragen via de Kanjersubsidie die vrijkomt als de
kerk een bestemming krijgt, via de Interreg-subsidie,
waarmee de vestingwerken worden gerenoveerd en
aan een mogelijke subsidie via de Vereniging Natuurmonumenten die onder meer het gebied van de Hoge
en Lage Fronten zal gaan vormgeven en beheren.
Dit idee is in een
overleg met
deelnemers van
het Buurtcomité
Brusselsepoortoost, de Stichting
Maastricht
Vestingstad en de
Bewonersvereniging Ravelijn
ontstaan. We
willen een balletje
opgooien in het
zoeken naar een
bestemming voor
het zieltogende
monument de
Lambertuskerk.
De verbinding
tussen de kerk en
de monumentale
kwaliteiten in haar
omgeving is een
uitgangspunt. De
kwaliteit van de kerk als museale locatie is een tweede
uitgangspunt.
De bedoeling van dit schrijven reikt niet verder dan
wat het is: een idee waar ieder die het aanspreekt mee
aan de slag kan.
Ledenwerkgroep stadsontwikkeling Brusselsepoortoost/Ravelijn
In het kader van de toekomstplannen met de Sint
Lambertuskerk zal er op dinsdag, 11 november a.s.
tussen 15:00 u en 17:00 u. een symposium plaatsvinden in het stadhuis op de markt.
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Nieuwe inzichten
rond bouwplannen Halvemaanstraat,
Erfprinsbastion en Achtzaligheden
Begin juli jl. hebben het Buurtcomité Brusselsepoortoost, de Bewonersvereniging Ravelijn , de Stichting
Maastricht Vestingstad en de Bond Heemschut
Zienswijzen en Bedenkingen ingediend betreffende
de voorgenomen bouwplannen grenzend aan de
Werreke en aan de Ravelijn. De inhoud van de
verschillende stukken is onderling goed op elkaar
afgestemd.
Volgens het plan van de gemeente zouden het
uitwerkingsplan en de ingediende zienswijzen in september ter goedkeuring worden toegezonden aan
Gedeputeerde Staten van Limburg
Het is opvallend dat dit tot op heden nog niet gebeurd
is. Mogelijk hebben nieuwe ontwikkelingen en inzichten
tot dit uitstel geleid. Zo is er een advies op handen van
de Vereniging Natuurmonumenten over de invulling van
het gebied dat ongetwijfeld zijn effect zal hebben. Ook
is het niet ondenkbaar dat de zienswijzen die zijn
ingediend, daar mede debet aan zijn; zeventig paginas
met steekhoudende argumenten voor het behoud van
kernwaarden van het monumentengebied van de
Brusselsepoort-oost. De tijd leert dat steeds meer
deskundigen en burgers, door de wat stoffige aanblik
heen, de aanwezige kwaliteiten van de Hoge Fronten
en omgeving op waarde weten te schatten en deze
waarden willen behouden en verbeteren. In de wandelgangen horen we dat nieuwe inzichten veld winnen.
Het siert daarom de gemeente dat eerder ingenomen
stellingen mogelijk ter discussie worden gesteld. Temeer omdat insprekers alternatieven voor bebouwing
hebben aangedragen, met name waar het seniorenwoningen betreft.
Van de andere kant is het vreemd dat de discussie rond
de plannen nu buiten de arena van de volksvertegenwoordiging plaatsvindt. De meeste argumenten die in
de Zienswijzen/Bedenkingen staan zijn tijdens inspraak
al aan de orde geweest. Als er sprake is van veranderde motieven of van verandering van plannen zouden
die dan niet juist in de raadscommissie aan de orde
moeten komen? Het lijkt nu een soort post-geëvalueerde inspraak buiten de raadscommissie om. De
vraag is nu of de gemeente niet te snel haar plan van
februari jl. ter goedkeuring heeft voorgelegd aan de
nieuwe raadscommissie Stadsontwikkeling waardoor
deze commissie zich een onvoldoende oordeel heeft
kunnen vormen over bestaande kwaliteiten en in gang
zijnde ontwikkelingen.

Naast het indienen van de zienswijzen/bedenkingen
hebben vertegenwoordigers van het Buurtcomité
Brusselsepoort-oost en de Bewonersvereniging
Ravelijn op18 augustus jl. deelgenomen aan een
hoorzitting in Den Haag. Deze zitting vond plaats op
het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit (voorheen Visserij). De milieujuriste
voor de provincies Noord-Brabant en Limburg van het
Buro Rechtshulp, Mevr. Mr. J. Kessels, voerde het
woord namens de belanghebbenden. Zij was door
108* mensen , die vooral aan de rand van de
Werreke wonen, gemachtigd in deze bezwaarprocedure op te treden. Het bezwaar betreft de
ontheffing van een vergunningsplicht die het ministerie
van LNV aan de gemeente Maastricht had verleend.
Die vergunningsplicht bestaat omdat de betreffende
bebouwing gepland is in een gebied dat direct grenst
aan een natuurmonument c.q. het beschermd natuurmonument De Hoge Fronten. Normaal gesproken
moet onderzocht worden of bebouwing in het direct
aangrenzende gebied schade oplevert voor het natuurmonument. Dit wordt de externe werking genoemd.
De strekking van het bezwaar is kort samengevat: het
te bebouwen gebied vormt een eenheid met het
natuurmonument en het cultuurhistorisch monument
t.w. De Hoge Fronten. Wij zijn verontrust over de
gevolgen van de betreffende bebouwing en vinden dat
er op zijn minst een grondig onderzoek naar de effecten moet plaatsvinden zoals dat wettelijk bij natuurmonumenten is voorgeschreven. Wij hebben bezwaar
aangetekend tegen het te lichtzinnig verlenen van een
ontheffing voor die vergunningsplicht. Van de zijde van
het ministerie is tot op heden nog geen uitsluitsel
daarover gegeven.
* Nb. In eerste instantie betrof het 165 omwonenden
die het bezwaar ondertekenden.
Het ministerie eiste vervolgens nog expliciet een machtiging voor de advocate.
Een aantal mensen werd bij de machtigingsronde niet
thuis aangetroffen. Doordat de tijd ontbrak bleef de
teller steken bij 108 mensen.
Bij een eventueel vervolg op deze eerste procedure
zullen wij opnieuw iedereen benaderen die in eerste
instantie het bezwaar heeft ondersteund.
Mochten er zich terzake interessante ontwikkelingen
voordoen , dan houden wij u op de hoogte.
Gerard Bleichrodt en Thijs Lenders namens het
Buurtcomité Brusselsepoort-oost en de Bewonersvereniging Ravelijn.
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Portret van een buurtbewoner
De redactie heeft besloten om in iedere nieuwe uitgave
een buurtbewoner te portretteren. Wij zijn van mening
dat er veel interessante mensen in de buurt wonen die
we graag eens in de schijnwerpers zetten. De vorige
keer was het een kunstenaar, Jack Poell. In dit nummer is het woord aan een sportvrouw. Kent u iemand
uit de buurt die we beslist eens moeten interviewen,
laat het de redactie weten.
De buurtbewoner die ik gesproken heb is de zestien
jarige Linda Callemeijn, een talent op het gebied van
de atletiek. Linda is op 29 april 1987 geboren in de
Vaubanstraat in Brusselsepoort -oost. De Vaubanstraat
maakt deel uit van het naoorlogse gedeelte van de
wijk. De huizen zijn minder hoog dan de huizen in het
gedeelte van de wijk dat voor de oorlog is gebouwd.
Haar vader Ben Callemeijn is eveneens in onze wijk
opgegroeid en de opa en oma van Linda wonen nog
altijd aan het Frederikbastion.
Op de kamer van Linda praten we over haar leven in
de wijk en over haar sport, de atletiek.
De kamer van Linda is een echte meisjeskamer. Het
hangt vol met allerlei spullen.
Aan een haakje hangt een bos met medailles. Terwijl ik
al onder de indruk ben, vertelt Linda dat het maar een
deel is van de prijzen die ze dit jaar heeft behaald.
Op 23 februari 1989, ze was toen bijna twee jaar,
heeft Linda als eens in de krant gestaan. Het artikel
verhaalde over de hondenpoep op het
Frederikbastion. Op de foto staan de kinderen die
toen op het plein speelden. De overlast was indertijd
zo groot dat wanneer je je kinderen op het plein liet
spelen er vaak iets extra s onder de schoen mee naar
huis werd genomen.
Toen Linda klein was, waren er niet zo veel jonge
kinderen in de buurt. Aan het Frederikbastion woonden over het algemeen wat oudere mensen. Linda
vertelt dat wanneer ze ging fietsen op het pleintje er
altijd mensen waren die vanachter de ramen op haar
letten.
De sport waaraan Linda haar hart heeft verpand is
atletiek. Dat komt mede door haar ouders. Zowel
vader Ben als moeder Anja zijn atleten van huis uit.
Een paar weken na haar geboorte werd Linda al
meegenomen naar het sportveld en de atletiekwedstrijden. Haar eerste wedstrijd heeft ze gelopen in
Beek, ze was toen vijf jaar!

In de atletiek moet je je aanvankelijk in alle disciplines
bekwamen. Met 11 jaar was Linda Limburgs kampioen meerkamp in- en outdoor. Ze was een echt
sprinttalent en heeft nog altijd de derde snelste tijd
staan op de Nederlandse ranglijst van 13 jarigen.
Toen Linda tien jaar was, is ze zich gaan specialiseren
in het kogelstoten en discuswerpen. De associatie dat
deze sport uitsluitend wordt beoefend door struise
dames gaat bij Linda niet op. Voor mij zit een mooi
opgemaakt meisje, slank en gespierd.
Als we een poosje hebben gepraat, komt Inge binnenlopen, de zus van Linda. Inge komt net terug van de
training. Inge is ook atlete en heeft met haar 12 jaar al
heel wat prijzen bijeen gesport.
Linda is lid van twee verenigingen, zowel de Atletiek
Vereniging Maastricht en A.V. de Toekomst in België.
Tot twee jaar terug trainde ze twee keer per week. Nu
is dit gestegen naar vier keer per week. Linda heeft
haar eigen trainer. Daarnaast trainen haar ouders haar
ook. Linda vertelt dat dit enerzijds fijn is, want haar
ouders weten uit ervaring hoe het is om aan wedstrijden mee te doen. Maar soms is het ook wel moeilijk.
Dan zijn ze eigenlijk meer ouder dan trainer.
Een mijlpaal voor Linda was het jaar 1999. Ze werd
toen voor het eerst Nederlands kampioen! Van de stad
Maastricht heeft ze in 2002 de prijs sporttalent van
het jaar gekregen. Een van de prijzen waar ze erg
trots op is.
Afgelopen augustus heeft Linda meegedaan aan de
EYOF, de Olympische spelen voor de europeese
jeugd in Parijs op het onderdeel kogelstoten.
Er waren drie meisjes die streden om een plaats voor
deze spelen. Om mee te mogen gaan moest Linda
minstens 12.60 m stoten. Ze begon slecht, maar wist in
een latere poging uiteindelijk 12.80 m te stoten. De
beide andere meisjes lukte het niet de limiet te halen.
En Linda mocht dus naar Parijs. Ze vertelt met groot
enthousiasme over de week in Parijs. Bij de spelen zelf
heeft ze de finale bereikt. Linda vertelde dat Erica
Terpstra (sinds kort voorzitter van het NOC*NSF) op
de tribune zat en riep: je zit in de finale! Uiteindelijk
heeft ze in Parijs de 10e plaats bereikt!
Haar grote wens is om in 2008 mee te mogen doen
met de Olympische spelen in Beijing (China). Limiet
voor Parijs was 12.60 m. De Olympische limiet is
ongeveer 18:30 m. Ze heeft dus nog wat meters te
gaan!
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Nieuws van de basisschool St. Oda
Nadat we hebben mogen genieten van deze tropische
vakantie kwamen op 1 september de kinderen en
leerkrachten uitgerust en velen bruinverbrand terug
naar school.
Door een lange hitteperiode, waarvan velen zeiden dat
ze het idee hadden dat ze niets gedaan hadden, alleen
maar uitgerust, hebben we de kans gekregen wat meer
begrip te krijgen voor mensen die in zuidelijke landen
wonen en een heel ander dagelijks ritme hebben dan
wij.

Naast trainen is Linda druk bezig met studeren. Ze
heeft haar Mavo-diploma op zak en studeert nu SPW,
de opleidingsrichting voor onderwijsassistent. Daarna
wil ze graag door naar de PABO. Sinds kort geeft ze
training aan de D-junioren van 12-13 jaar. Hiervoor
gaat ze ook een speciale Jeugd Atletiek Leiders
cursus volgen.
Tja en dan heeft zo ook nog tijd over voor Maurice.
Bijna een jaar hebben ze verkering. Linda houdt van
R&B en HipHop. Ze gaat regelmatig op stap, maar
niet te vaak! Voordeel is dat je vanuit de Vaubanstraat
zo in de stad bent!
Ze wil graag eens naar zon Europees trainingskamp.
Maar zoals het een Maastrichtse betaamt, in ieder
geval na Carnaval.
O ja, en voor al deze plannen zou ze eigenlijk wel een
sponsor kunnen gebruiken!
Namens de redactie wens ik haar veel succes met haar
sportcarrière.
Ik heb gesproken met een veelbelovende buurtbewoonster.
Louise van Bronswijk.

Speelplaats:
Tijdens de vakantie zijn de poorten van de speelplaats
gesloten gebleven.
Het bleek namelijk dat de kinderen via een opening in
de muur op de speelplaats van de peuterspeelplaats
gingen spelen. Hier is geen enkele controle.
De achterburen ondervonden overlast en wij vonden
het risico te groot dat er iets met de kinderen zou
gebeuren of dat er vernielingen zouden worden aangericht.
Het Gilde zal een poortje plaatsen, zodat volgend jaar
de speelplaats ook tijdens de grote vakantie open kan
blijven. De laatste dag van de openstelling was zaterdag 26 okt. jl.
Sleutelhouders bedankt, dank zij jullie konden de
kinderen weer genieten van deze speelplek.
Het afgelopen schooljaar is er verschillende malen
contact geweest met de gemeente over zitbanken op
de speelplaats; dit heeft helaas nog niet tot resultaten
geleid.
De kraan bij de verplante boom is weggehaald; van nu
af aan zal de boom zich zelf moeten redden.
Jubileum
In het schooljaar 2004-2005 bestaat de school 75
jaar.
Dit lijkt ver weg maar toch gaat de stuurgroep binnenkort van start met de voorbereidingen.
De musicalcommissie is verleden jaar al begonnen
omdat we het jubileumjaar op vrijdag 21 mei 2004
openen met een musical in het Theater aan het Vrijthof.
Het schooljaar 2004-2005 zal in het teken staan van
kunst en creativiteit: het doel is om kinderen in contact
te brengen met allerlei vormen van kunst en zelf aan de
slag gaan om hun eigen talenten te ontdekken, te
ontplooien en te uiten.
Onze vakleerkracht Carol is hier al druk mee bezig.
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Wij doen ook een oproep aan buurtbewoners, die de
kinderen op dit gebied iets te bieden hebben, contact
met ons op te nemen.

Uit de Ravelijn

Website
Dit jaar zal ook onze website de lucht in gaan.
Als het zover is dan laten wij u dit horen.
Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen naar aanleiding
van dit artikel dan kunt u altijd contact opnemen met
Martine Strous (3430970).

Maandelijkse schrijfavonden
van Amnesty International in de buurt
De 22-jarige Gülderen Baran zat in augustus 1995 vast
op het hoofdbureau van politie in Istanbul. Daar werd
ze geslagen, met ijskoud water uit een hogedrukspuit
bespoten, geblinddoekt en uit haar slaap gehouden.
Agenten randden haar aan en hingen haar meermalen
op aan haar armen, waardoor ze nu aan beide armen
verlamd is.
In verband met deze martelingen werd tegen 5 politieagenten een rechtszaak aangespannen. Ondanks het
feit dat 2 van hen bekenden geweld tegen haar te
hebben gebruikt, werd het proces op 12 maart 2002
stopgezet. Eén van de 5 aangeklaagde agenten bleef
tijdens het proces gewoon in functie en werd vervolgens zelfs tot hoofdinspecteur bevorderd.
Als je dit leest krijg je een gevoel van machteloze
woede. Je kunt niets doen. Inderdaad, niet veel.

Op de algemene ledenvergadering van Bewonersvereniging de Ravelijn van 10 sept. 2003 is een nieuw
bestuur voorgedragen en benoemd. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit:
- Josh Moll (voorzitter)
- Irene Hamelers (secretaris)
- Astrid Craenmehr (penningmeester)
- Math Hodiamont (algemeen bestuurslid)
- Peter Mijs (algemeen bestuurslid)
- Thijs Lenders (algemeen bestuurslid)
- Hans Poels (algemeen bestuurslid)
- Natasha Green (aspirant bestuurslid)
Tevens is er tijdens deze avond door de ledenvergadering weer het mandaat gegeven om het behoud
van monumentale waarden hoog op de agenda te
zetten.

Vaubanstraat

Iedere eerste maandag van de maand komen er in het
zaaltje achter de Sint Annakerk tussen 19.00 en 21.00
uur mensen bijeen om schriftelijk te ageren tegen
dergelijke wantoestanden.. Amnesty International zorgt
ervoor dat er voorbeeldbrieven gereedliggen, gericht
aan de overheid van het betreffende land en/of hun
ambassade. Het blijkt dat de autoriteiten van veel
landen er gevoelig voor zijn dat hun land positief in de
publiciteit komt.
Normaalgesproken liggen er 4 brieven. U hoeft ze
maar over te schrijven, maar als u het na één brief voor
bekeken houdt, kan dat even goed.
Briefpapier en pen, koffie en thee, licht en warmte zijn
aanwezig. Alleen u ontbreekt nog. We hopen u op een
van onze schrijfavonden te mogen verwelkomen.
U kunt dus iets doen.
Ton Vernooij

Binnenkort is onderstaande foto verleden tijd.
De bewoners aan deze kant van de straat krijgen
voortuinen.

pag. 6

Naam buurt
Onder deze titel is op de website van het buurtplatform
een discussie begonnen over de naamgeving van onze
buurt. Tot heden vinden de deelnemers hieraan dat
onze bekoorlijk mooie woonomgeving een klinkender
naam verdient dan het huidige Brusselsepoort-oost,
dat als kil-afstandelijk en bureaubepaald ervaren
wordt. Brusselsepoort blijft te veel associaties oproepen met een grootschalig winkelcentrum omringd door
portiekflats uit de jaren vijftig en zestig en de toevoeging "-oost" maakt het er alleen maar lastiger op en
schept verwarring ten aanzien van onze centrale ligging
naast de binnenstad.

vermeld geworden. Het lijkt erop dat het hierbij gaat
om het gebied Hoge Fronten, Lage Fronten en de
frontenkant van de Statensingel. Mogelijk kan er met
deze begrenzing of naamgeving nog wat geschoven
worden, maar hoe bewoners van bijvoorbeeld Antoon
van Elenstraat, Ravelijn, Annalaan, Frederikbastion en
andere straten dit ervaren? We zijn benieuwd. De
webmaster, het buurtplatform en de redactie houden
zich aanbevolen voor verdere reacties. Op de algemene vergadering van 13 januari 2004 (zie ook
agenda elders) zal mede dit thema onderdeel van
bespreking zijn.
Lodewijk Zengerink

Alternatieven die genoemd worden zijn o.a.: Hoge
Frontenkwartier, Frontendomein, Lambertuskwartier,
De 8 zaligheden, Quartier d'Orléans/Orléanskwartier,
of verander de naam van het winkelcentrum in winkelcentrum Via Regia en handhaaf Brusselsepoort, desnoods met de toevoeging centrum.
In de nieuwsbrief "Maastricht Buurtgericht" van juni
2003 is de naam Frontenkwartier voor het eerst
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Trapveldje Ravelijnstraat
Na aandringen van onze vertegenwoordiger in het wijkteam, Ine Blom, is een
tijdelijk trapveldje voor de jeugd gerealiseerd in een hoekje van het voormalige
Standaard terrein: twee doelen en een
picknicktafel!

Agenda
Bijeenkomst over Lambertuskerk
Dinsdag 11 november, 15.00 - 17.00
uur,
stadhuis, Markt.
Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 9 januari, 19.30 - 21.30 uur,
café 1900, Orléansplein.
Vergaderdata buurtcomité
(café 1900, Orléansplein)
Dinsdag 11 november 2003
Dinsdag 13 januari 2004
Dinsdag 9 maart
Dinsdag 11 mei
Dinsdag 14 september
Dinsdag 9 november
Vrijwilligersdag Hoge Fronten
Woensdag 19 nov vanaf 10.00 - 13.00 uur,
(snoeiwerkzaamheden).
Tevens uitleg over de natuur, het CNME zorgt voor
een lekker tussendoortje!
Verzamelen: Melkfabriek, Statensingel 138.
Informatie: moors@cnme.nl of tel: 3219941

Activiteiten van de Stichting in de
Rooden Leeuw, centrum voor
ontmoeting en inspiratie.
Bogaardenstraat 50, tel. 3500625

Inloop (mid)dag op maandagmiddag, dinsdag middag
en donderdag.
De Rooden Leeuw, staat open voor mensen die
anderen willen ontmoeten in een open en hartelijke
sfeer. Kenmerkend voor de Rooden Leeuw is respect
voor de mens zoals hij is, ongeacht afkomst en geloof.
In de ontmoeting met elkaar is ruimte en rust voor een
praatje, een spelletje, de krant lezen, naar muziek
luisteren, het lezen van een boek, samen een maaltijd
bereiden en samen eten.
Elkaar ontmoeten in de Rooden Leeuw kan een impuls
zijn voor meer energie, meer blijheid, meer nadenken
over de diepere betekenis van jouw menszijn, van
jouw leven.
Elke maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uuren
op donderdag van 10.30 tot 16.30 uur.

Vroedmeesterpad maakt uitstapje van de Hoge
Fronten naar de achtertuin aan de Pastoor
Habetsstraat van het opmaakteam van uw blad.
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