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Van de redactie
Met grote blijdschap geven wij u kennis van....Nee, niet
van een geboorte, hoewel het
er enigszins op lijkt.
Met vreugde begroeten we
een nieuw redactielid.
Mevrouw Tamara Boitelle
van de Brusselseweg heeft
zich bereid verklaard ons
team te komen versterken.
Hiermee is onze wens in
vervulling gegaan: "iemand
van de overkant." We heb-
ben al kennisgemaakt.
En enthousiast, vol met
ideeën, is Tamara van start
gegaan, een aanwinst.
In deze aflevering al zult u
artikelen van haar hand
aantreffen.
Dat wil niet zeggen dat we
geen aanvulling meer kunnen
gebruiken. Integendeel, hoe meer inbreng, des te geva-
rieerder ons buurtblad zal worden. En mocht u denken:
"Ik zou wel kopij kunnen leveren, maar vanwege.....wil
ik me niet binden." Uitstekend, alles is welkom.
Het e-mailadres en/of het redactieadres vindt u op deze
pagina.
Trouwens, na 8 jaar hebben we de hoofden eens bij
elkaar gestoken om te bekijken of we ons blad niet wat
eigentijdser konden maken. We kwamen tot de conclu-
sie dat het de leesbaarheid zou verhogen als we, naast
tekst, meer illustratiemateriaal zouden gebruiken.

Logo
Bovendien vonden wij dat ook ons logo wel gemoderni-
seerd mocht worden. Daarom roepen we de
"creatievelingen" onder u op een nieuw logo te ontwer-
pen. We laten dat vervolgens door kenners beoordelen.
De winnaar krijgt, naast de eer, een bon van € 30-, te
besteden bij Eetcafé 1900 aan het Orléansplein. In de
volgende aflevering hopen we u de winnaar en het
bekroonde ontwerp te presenteren.

Buiten de B.O.C. (Bewoners Overleg Commissie) van
de Fons Olterdissenstraat en omgeving blijkt er in onze

wijk nog een tweede B.O.C. actief en wel voor een
gedeelte van de Statensingel, Herbenusstraat en tussen-
liggende straten in samenwerking met Mariaberg. Ook
deze groepering stelt zich aan u voor.

Voor het overige hopen we dat ook deze editie u zal
plezieren.
Wij krijgen niet veel  respons op onze afleveringen, maar
de reacties die we krijgen zijn waarderend. Dat geeft
ons de stimulans door te gaan. Overigens stellen we
ieder commentaar, positief of misschien negatief, op
prijs. Ons blad kan er alleen maar beter door worden.

Laatste nieuws: op 1 mei vergadering buurtcomité
19.30 uur Café 1900 over het Mondiaal Plein.

mailto:post@maastricht.nl
mailto:buurtblad@brusselsepoort-oost.org
http://www.brusselsepoort-oost.org
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Nieuws van het CNME
Zin om deel te nemen aan een van de rondleidingen in
de Hoge Fronten?
Zondag 6 mei is de jaarlijkse vogelexcursie. We gaan
weer vroeg uit de veren. Met de verrekijker om de nek
bekijken we welke vogels aan het zingen zijn.
De start is om 7.00 uur vanaf CNME, Statensingel 138
te Maastricht.
Woensdag 18 juli gaan we de muurhagedissen van
dichterbij bekijken. We bezoeken ook het afgesloten
deel van de gracht
en hopen op goed
weer, zodat de
muurhagedissen ook
te voorschijn komen!
We gaan in op alle
eigenaardigheden
van dit diertje dat
zich in Maastricht
prima thuis voelt!
Start is om 14.00 uur
vanaf CNME,
Statensingel 138 te
Maastricht.

Contactcommissie
Hoge Fronten bespreekt laatste ontwikkelingen.
Ook dit jaar komt de Contactcommissie Hoge Fronten
weer bij elkaar in het voorjaar, nl. op woensdag 25 april.
Hiervoor hebben de deelnemers inmiddels  een uitnodi-
ging ontvangen. Namens onze buurt nemen Ien van
Gemert, Ton Vernooij en Carla Luja deel aan deze
bijeenkomsten.
Deze avond staan de natuurbeheerwerkzaamheden
centraal. Er wordt ingegaan op de
geplande werkzaamheden voor 2007, qua maaibeheer,
schapenbegrazing en
struweelbeheer. Waarom vindt er op welke tijdstippen
welk beheer plaats? En, welke
uitgangspunten liggen eraan ten grondslag?
Ook worden de stand van zaken voor de Lage Fronten
besproken. Hier zijn afgelopen
periode grote onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op
het terrein van NS, dit ten
gunste van de aanwezige natuurwaarden.
Verder kunnen andere zaken besproken worden, zoals
de stand van zaken rondom de
geplande consolidatiewerkzaamheden aan de vesting-
muren.

Opschoning groengebied rondom Park &
Walkterrein Lage Fronten
Met het oog op het toekomstige Park & Walkterrein aan
de Cabergerweg, is het achterliggende terrein
opgeschoond. Het achterliggende spooremplacement en

bastion (samen ca. 3 ha) waren overwoekerd met
bramen en struiken. Ze zijn nu ontdaan van afval en een
groot deel van de overwoekerende plantengroei is
verwijderd. Zo is er een overzichtelijke en veilige
situatie ontstaan rondom de parkeerplaats. Het nieuw
beheerde gebied is via klaphekjes toegankelijk voor
recreanten. Door het beheer en onderhoud  wordt het
achterliggende gebied weer opener en zonniger.  Daar
kunnen zonminnende dier- en plantensoorten, zoals de
muurhagedis en wilde marjolein, hun voordeel mee
doen. Er zal een open en aantrekkelijk terrein met hier

en daar
bosschages en
struiken ontstaan.
In het gebied zijn
in de ondergrond
veel zaden van
wilde planten
aanwezig, die bij
meer zon weer
zullen kiemen. De
uitvoering van het
achterstallig
onderhoud en
beheer gebeurt in
samenwerking

met CNME Maastricht. Ga er gerust eens een wande-
ling maken!

Werkdag t.b.v. Vroedmeesterpad in Hoge
Fronten
Tijdens de laatste werkdagen in de Hoge en Lage
Fronten hebben we veel snoeiwerk kunnen verrichten.
We hebben een aantal nieuwe zonnige plekken ge-
creëerd, die waarschijnlijk snel door reptielen en
zonneminnende plantensoorten worden gebruikt!
In het voorjaar komt nog een werkdag, om poelen op te
schonen in de Hoge Fronten. We gaan op zaterdag 12
mei lisdodden verwijderen uit twee poelen. Hierdoor
vallen de poelen minder snel droog. En er komt meer
zonlicht in de poel, waardoor het water snel opwarmt.
Hiermee doen de amfibieën hun voordeel (bijv. eieren
ontwikkelen sneller).
De poelen worden door verschillende soorten amfibieën
gebruikt, waaronder de zeldzame Vroedmeesterpad en
Kleine watersalamander.
Heb je interesse om mee te werken? Meld je dan tijdig
aan (uiterlijk een week voor de activiteit) bij :
frissen@cnme.nl  of 043-3219941.
We verzamelen zaterdag 12 mei om 10.00 uur bij de
melkfabriek, Statensingel 138 te Maastricht en werken
tot ca. 14.00 uur.
Het werk doen we handmatig. Wij zorgen voor de
gereedschappen, handschoenen, koffie, thee en wat
lekkers.
TIP: Denk aan stevige schoenen en oude kleren!

mailto:frissen@cnme.nl
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Wat is er verder te doen voor ons bij het CNME?
Op onze website staat het jaarprogramma van CNME,
met alle activiteiten van de Natuurtuinen Jekerdal,
Boerderij Daalhoeve en verder. Met ondermeer veel
kinderactiviteiten op woensdagmiddagen en zaterdagen.
http://www.cnme.nl/nl/wat_is_er_te_doen/

Welke dieren zijn al actief en welke planten bloeien al?
Kijk op http://www.natuurkalender.nl/. Hier kun je ook
zelf waarnemingen doorgeven!

Meer over de Natuurkalender
Het klimaat is aan
het veranderen, de
aarde wordt war-
mer. We worden
dagelijks met onze
neus op de feiten
gedrukt. Denk maar
aan informaties-
potjes, documentai-
res, films (An
Inconvenient Truth
van Al Gore) en
natuurlijk het
nieuws. Iedereen
heeft de beelden
gezien van de ramp
in Indonesië en de
orkaan in New
Orleans, maar ook
veel dichterbij
merken we dat de natuur niet meer hetzelfde is als
bijvoorbeeld dertig jaar geleden. Zo was 2005 het
heetste jaar ooit en ook 2006 kende twee hittegolven in
Nederland. Afgelopen december was er een bericht
over een broedende merel en reeds in november waren
er waarnemingen van knoppen aan bomen en struiken.

Wereldwijd wordt er op politiek, economisch en weten-
schappelijk niveau aandacht besteed aan klimaat-
verandering. Echter wat kunnen wij zelf doen om de
gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te
gaan?
We krijgen reeds van alle kanten goede en vaak een-
voudige tips aangereikt om ook in onze eigen omgeving
zorgvuldig en zuinig om te gaan met ons milieu, zoals
bijvoorbeeld het gebruik van spaarlampen, gescheiden
afval en het uitschakelen van apparaten, Verder zijn veel
mensen, maar vooral scholen, projecten begonnen om
niet alleen bewustwording te creëren over ons verande-
rende klimaat, maar om daadwerkelijk verandering in
gang te zetten.

Zo is er ook in 2001 een initiatief gestart door de Uni-
versiteit van Wageningen en VARA's Vroege Vogels, de
Natuurkalender.

Dit project richt zich op: "het in kaart brengen van de
effecten van klimaatverandering op de jaarlijks terugke-
rende verschijnselen in de natuur. Voorbeelden van die
jaarlijks terugkerende verschijnselen zijn het moment
van bloei, bladontplooiing en bladval bij planten, maar
ook de start van vogeltrek en het verschijnen van
vlinders en andere insecten. Dit zijn gebeurtenissen die
sterk van het weer afhankelijk zijn en die door iedereen
elke dag 'in de achtertuin' bekeken kunnen worden".

Juist het feit dat het hier gaat om waarnemingen in onze
eigen buurt, of zelfs letterlijk in onze achtertuin, maakt
dit project zeer toegankelijk zonder een natuurkenner te

zijn. In feite kan
iedereen meedoen
door waarnemingen
te verzamelen en
door te geven aan
de Natuurkalender.
Hoe en wat?
Kijk op
www.natuurkalender.nl.

Door actieve
deelname kunnen
we niet alleen een
beter inzicht krijgen
in de gevolgen van
klimaatverandering
in Nederland, het is
ook een kans om
meer betrokken te

raken bij de natuur in onze eigen omgeving.

Kijk ook eens op
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=20957

http://www.cnme.nl/nl/wat_is_er_te_doen/
http://www.natuurkalender.nl/
http://www.natuurkalender.nl
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=20957
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Victor de Stuersstraat
Jhr.Mr.Victor E.L. de Stuers 1843-1916

Op 4 september 1917 besloot de gemeenteraad van
Maastricht de straat langs de Lambertuskerk de naam
van Victor de Stuers te geven. Als er één Maastrichten-
aar is die een straatnaam verdient dan is het wel Victor
de Stuers. Geboren in de Brusselsestraat 77 groeide hij
op in een gezin waar kunst vanzelfsprekend was. Niet
zo heel vreemd dus dat het 'vandalisme', de verloedering
van het nationale kunstbezit hem aan het hart ging. Zijn
beroemde pamflet 'Holland op zijn smalst' (1873) zorgde
voor een ommekeer. Hij werd tot hoofd van de afdeling
Kunsten en Wetenschappen van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken benoemd met als gevolg dat er nu
een actieve bemoeienis ontstond van de overheid met
kunst, cultuur, monumenten, musea en archieven.
Ook voor zijn geboortestad Maastricht is Victor de
Stuers van grote betekenis geweest. Hoe zou Maast-
richt er uitgezien hebben zonder zijn ijver voor restaura-
tie van monumenten en zijn financiele bijdragen? Hij
heeft zich bemoeid met de Sint-Servaaskerk, Sint Jan,
Kruisherenklooster, Minderbroederskerk, Maaspunt-
toren, Jekertoren en de in 1887-1888 gebouwde Poort
Waerachtig. Mede dankzij Victor de Stuers is Maast-
richt rijk aan monumenten.

Willemien Schouten, maart 2007

Werkgroep Stadsontwikkeling
Op 19 januari jl. hebben we overleg gehad met wethou-
der Winants. We hebben daar een aantal zaken aan de
orde gesteld:

1 St. Lambertuskerk
Het wachten is op het loskomen van de subsidie uit het
Rijksmonumentenfonds cq. Kanjerregeling t.b.v. de
restauratie van de kerk. Daar wordt aan gewerkt, zowel
door gemeente als door Servatius. Alles hangt af van de
landelijk beschikbare gelden en van de prioriteitstelling.

Pas daarna kan Servatius aan de slag. Ook is nogmaals
gewezen op de toendertijd gemaakte afspraak dat we
als Buurtcomité betrokken zouden worden bij de nadere
invulling van de gebruiksfuncties van de "publieke
ruimte" (middenschip en absis) van de kerk en dat met
name ook ten gunste van buurtactiviteiten. Winants zou
dit meenemen en daar zijn aandacht aan geven. Dit
geldt ook voor de invulling van de publieke ruimte in de
directe omgeving rond de St. Lambertuskerk.

2 Bouwplannen Standaardterrein/Erfprinsbastion
Gewezen op sterk vergrote aandacht voor de vesting-
werken mede gezien het lopende project Septentrion,
een grensoverschrijdend project van 19 vestingsteden in
Noord Frankrijk, België en Nederland (Maastricht en
Den Bosch). Gemeente Maastricht neemt deel aan dit
project. Hem is ook gewezen op de mogelijkheden die
het plan Belvédère biedt voor extra woningen. Winants
had duidelijk oog voor onze bezwaren tegen die bouw-
plannen (stond daar welwillend tegenover). Hij zou
binnen een paar dagen over het project Septentrion
overleg hebben in Lille.

We houden u op de hoogte.

3 Mondiaal Plein/St. Lucassingel
Hem nadrukkelijk gewezen op de grote kwetsbaarheid
van die buurt en dat naar onze mening de vestiging van
de geplande woonwagenlokatie een veel te zware
belasting is van die buurt. Kwestie is nog in overlegfase
(zie hieronder).

Mondiaal Plein/St. Lucassingel
Op 27 maart jl. is een voorlopig ontwerpplan van de
gemeente besproken in een extra Wijkteamvergadering.
O.a. een aantal vertegenwoordigers van de twee
moskeeën daar en een aantal bewoners van die buurt
waren hierbij aanwezig. De gemeente gaf bij monde van
de heer Wiersma (architect) aan de hand van een aantal
plattegronden/luchtfoto's een uitgebreide toelichting op
dit voorlopige ontwerpplan. Het plan behelst een plein
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begrensd aan de noordzijde door de twee moskeeën plus
een mogelijk nog te realiseren aanvullende bebouwing
tussen beide moskeeën in (met daartussen een ruime
doorgang die ten noorden daarvan uitkomt op een daar
geplande straat en parkeerplaatsen) en aan de zuidzijde
door de Weustenraadstraat/Sterflat. Die nieuwe straat
en de daaraan aan weerszijden voorziene parkeerplaat-
sen vormen een duidelijke en ruime begrenzing tussen
de moskeeën en
de geplande
woonwagen-
lokatie.
Aanvullende
bebouwing kan
mogelijk ook
plaatsvinden aan
de zuidzijde, vóór
of óp het
parkeerdek van
de Sterflat.
Daarover moet
ieder nog z'n
gedachten laten
gaan.

Aan de noord-
zijde van de twee
moskeeën is dus
een woonwagenlocatie gepland. Het betreft 13 woon-
wagens. In het oorspronkelijke plan waren dat er 15,
maar als gevolg van de eisen die de Wet geluidshinder
stelt, is dit aantal nu teruggebracht tot 13.
De perceelgrootte van een woonwagen bedraagt 350
m2.
De angst werd uitgesproken dat op die ruime kavels
mogelijk allerlei handelswaren zouden worden gedepo-
neerd, waardoor die een rommelig karakter zouden
kunnen krijgen. De gemeente stelde dat dat niet toege-
staan is en dat de gemeente er streng op zou toezien dat
dit ook niet gebeurt. Ze heeft daarmee goede ervaringen
bij al bestaande woonwagenlokaties, zo stelde de ge-
meente.

Uitgebreid is gediscussieerd over een nadere vormge-
ving van het plein (zie o.a. hierboven wat betreft even-
tuele aanvullende bebouwing). Nagegaan wordt door de
gemeente in hoeverre de Weustenraadstraat opgenomen
kan worden in het plein, dit op verzoek van de aanwezi-
gen. De zuidzijde van het plein zou dus dan gevormd
worden door de Sterflat en een nog nader in te vullen
bebouwing ten oosten van de Sterflat (zie hierboven), dit
als afsluiting/begrenzing van het plein aan de zuidzijde.
Door de vertegenwoordigers van de twee moskeeën
wordt gepleit voor winkeltjes rond het plein om zo-
doende een levendig en sfeervol plein te creëren.

De vertegenwoordiger van de gemeente stelde dat

binnen de gemeente geen middelen voorhanden zijn om
de realisering van het plein te financieren. Gelden
hiervoor zouden moeten worden verkregen via een
subsidie vanuit "Brussel". De aanvraag hiervoor zou
volgens de gemeente moeten plaatsvinden vanuit de
buurt, daar dit haars inziens de grootste kans van slagen
heeft.
Tenslotte stelde de gemeente, dat het realiseren van de

woonwagen-
lokatie zal plaats-
vinden vóór het
einde van dit jaar
(2007).

Door het Buurt-
comité is nog-
maals nadrukke-
lijk gewezen op
de haars inziens
onwenselijkheid
van het aldaar
vestigen van die
woonwagen-
lokatie, dit gezien
de toch al teruglo-
pende sociale
structuur van de
buurt. Het Buurt-

comité is bang dat de vestiging van die woonwagen-
lokatie die negatieve tendens zal versterken. Volgens de
gemeente is er echter geen alternatieve locatie voorhan-
den.

Het volgende wordt afgesproken:

1 Over ca. 4 weken t.w. op dinsdag 1 mei as. (in
café 1900 aan het Orleansplein) zal opnieuw het
voorliggende plan in een extra vergadering van
het Buurtcomité besproken worden.

In die 4 weken zullen alle betrokken geledingen, dus
naast het Buurtcomité ook de moskeeën en de culturele
verenigingen, het voorliggende plan met hun achterban
bespreken. Ook de bewoners van de Sterflat worden
hierbij nadrukkelijk uitgenodigd hun zienswijze te bepa-
len en die naar voren te brengen in die extra vergade-
ring van 1 mei a.s.. In die vergadering van het Buurt-
comité zal dan een min of meer definitief standpunt door
de buurt ingenomen worden t.a.v. van dit plan.

2 Over ca. 8 weken (eind mei/begin juni as.) zal dan in
een opnieuw te beleggen Wijkteamvergadering via
discussie en binnen de bestaande mogelijkheden zo
mogelijk tot een definitief plan gekomen moeten wor-
den.
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Interview

Hoe heet je?
David Rabois.

Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Frankrijk, of beter gezegd, Zuid-Frankrijk…!
Ik ben geboren in Pertuis en opgegroeid in Saint-Tropez
en Nimes.

Wat doe je voor werk?
Ik werk binnen Finance.

Hoe lang woon je reeds in Nederland?
Ik woon nu al 9 jaar in Nederland. Eerst heb ik in
Apeldoorn gewoond, vervolgens in Lelystad, toen
Amsterdam, Amersfoort en nu Maastricht.

Hoe lang woon je al in deze wijk?
Anderhalf jaar. Wij zijn verhuisd naar Maastricht om te
genieten van het Limburgse leven en de mooie omge-
ving: rust, genieten en goed eten, dat is belangrijk voor
een Fransman.

Hoe ben je hier terecht gekomen?
Wij waren op zoek naar een woning in Maastricht en
hadden enkele buurten uitgekozen, waaronder
Brusselsepoort. Na enkele dagen zoeken en verschil-
lende woningen bekeken te hebben, hadden we nog
steeds niets gevonden. Ik moest echter terug naar
Amersfoort voor mijn werk. Mijn vrouw bleef in Maast-

richt om verder te zoeken. De volgende dag belde ze mij
om te zeggen dat ze een leuk appartement gevonden
had dat enigszins opgeknapt diende te worden. We
hebben het toen gekocht zonder dat ik het gezien had.
Alleen dat "enigszins opknappen" was toch iets meer
dan ik gedacht had…Maar het is allemaal goed-
gekomen.

Woon je hier graag?
Oui! Ik vind het een leuke, rustige buurt (behalve
zaterdagnacht…veel brommers) en je hebt alles om de
hoek: De Brusselsepoort, de dokter, de apotheek en een
leuk eetcafé . Ik heb zelfs een zingende kapper gevon-
den! Enkele weken geleden waren mijn Franse vrienden
op bezoek en toen zijn we in Café 1900 gaan eten, wat
heel gezellig was. Na het eten zijn we de stad ingelopen.
Binnen 10 minuten ben je in het centrum van Maast-
richt. Zo kun je nog eens lekker uitgaan!

Zijn er ook zaken die je minder leuk vindt?
Die brommers laat in de nacht en de file op de Noorder-
brug wanneer ik naar mijn werk rijd…Mensen horen
meteen dat ik niet uit Nederland kom en ik moet soms
naar mijn woorden zoeken. Wat ik jammer vind is dat
sommige mensen de tijd niet nemen om naar mij te
luisteren en zich meteen tot mijn vrouw richten om het
gesprek voort te zetten. Een beetje meer geduld a.u.b.

Noem eens 3 verschillen met Frankrijk?
- Ik mis af en toe de zon.
- Ik voel me hier veiliger. In Frankrijk is er helaas veel

meer armoede. De vriendelijkheid van de mensen in
de buurt spreekt mij zeer aan.

- Ik heb nog mijn twijfels over het gezondheidssysteem,
want er wordt naar mijn mening te vaak en te snel een
paracetamolletje voorgeschreven.

Waar is je thuis?
In Maastricht. Voor mijn werk heb ik veel door Europa
gereisd, echter telkens wanneer ik de grens van Neder-
land passeerde of het vliegtuig weer op Schiphol landde,
dacht ik bij mezelf: Ik ben weer thuis. Ofschoon ik nog
steeds de Franse nationaliteit heb en het grootste deel
van mijn vrienden in Frankrijk woont, ligt mijn hart hier
in Maastricht.

Tamara Boitelle

Nederlandse les, een stapje verder
Je woont al geruime tijd in Nederland en je kunt je
aardig redden in het Nederlands, geen probleem. Wel-
licht heb je ook al een basistaalcursus afgerond of zelf
de taal aangeleerd. Maar wat als je net dat stapje
verder wenst te gaan? Je wilt zelf die brief schrijven,
zelfverzekerd overkomen bij een sollicitatiegesprek, je
abonnement schriftelijk opzeggen of informatie aanvra-
gen bij een overheidsinstantie? Vaak mis je dan net die
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specifieke taalkennis. Wanneer je vervolgens op zoek
gaat naar een geschikte (vervolg)cursus wordt het vaak
moeilijk, want het niveau van het aanbod cursussen
Nederlands ligt vaak net iets te hoog of juist te laag.
Ook kan het betekenen dat je moet reizen, of dat je
alleen thuis achter de computer zit, niet altijd even
gezellig.

Misschien hebben wij de oplossing: wat als wij als
buurtbewoners onze krachten nou eens zouden bundelen
en vraag & aanbod bij elkaar zouden brengen om een
Nederlandse cursus op maat te geven, afgestemd op
specifieke behoeften?
Het toeval wil dat onze buurt uit een zeer gemengd
gezelschap bestaat: we hebben een grote allochtone
gemeenschap, studenten en (gepensioneerde) leraren.
Ook 't Vöske, 't Gilde, de Hogeschool en de Sint
Odaschool preiken in ons midden als symbolen van
gemeenschapszin en middelpunten van de samenleving.
Je zou zeggen, alle "ingrediënten" zijn aanwezig, nu nog
alles bij elkaar brengen.

Om net dat stapje verder te kunnen gaan, moeten wij in
principe vier dingen weten:
- Is er animo in onze buurt voor een (vervolg)cursus

Nederlands op maat?
- Wat zijn de precieze behoeften met betrekking tot een

dergelijke cursus Nederlands?
- Zijn er mensen bereid om les te geven en/of een

lesprogramma samen te stellen?
- Zijn er stichtingen, instanties of scholen bereid accom-

modatie te verlenen?

Wat let je nog? Laat ons weten of je interesse hebt in
een dergelijke cursus Nederlands, of je nu les wenst te
krijgen of te geven of dat je op een andere manier mee
wilt helpen. Je hebt in feite niets te verliezen, hoogstens
een beetje tijd, maar dat wordt ruimschoots vergoed
door de nieuwe kennis en ervaring die je opdoet, maar
vooral door de nieuwe mensen die je gaat ontmoeten.
Zie het als een kans om integratie en educatie te combi-
neren.

Hebben wij je interesse gewekt? Ja zeker, toch! Bel de
redactie of stuur een e-mail naar tamara.boitelle@tiscali.nl

Een handje helpen
Een tijdje geleden werden mijn zus en ik geconfronteerd
met een situatie waar wij eerder nooit bij stil hadden
gestaan, gewoon omdat het één van die dagelijkse
dingen betreft die wij als heel normaal beschouwen.
In dit geval gaat het over een oudere mevrouw, een
kennis van mijn zus. Zij is slecht ter been en woont in
een appartementencomplex. Mijn zus heeft nog  regel-
matig contact met haar en bracht haar onlangs een

Tamara Boitelle

bezoekje. 's Avonds belde zij mij op en vertelde mij dat
ze geschrokken was van het feit dat het balkon vol lag
met vuilniszakken en afval, bestemd voor het milieu-
perron. Het bleek dat de hulp in de huishouding in
principe geen afval naar het milieuperron mocht brengen
en dat de rode restzak voor haarzelf te zwaar was om
aan de straat te zetten. Aangezien mijn zus niet in de
buurt woont en die avond de vuilniszakken aan de straat
gezet dienden te worden, hebben mijn man en ik even
geholpen. Wij hebben in totaal 15 zakken weggebracht.
Het bleek dat deze mevrouw eerder aan haar buren had
gevraagd om de restzak buiten te zetten en dat werd
zonder probleem gedaan. Maar zij voelt zich enigszins
bezwaard om dit elke keer te moeten vragen, aangezien
veel van de andere bewoners ook op leeftijd zijn. Haar
eigen familie woont helaas te ver weg om hiervoor te
kunnen zorgen. Verder blijkt dat de gemeente en
woningbouwvereniging beiden geen diensten en facilitei-
ten hebben om hulp te bieden bij dit soort omstandighe-
den. In principe hopen zij dat de gemeenschapszin bij
familie, vrienden of buren sterk genoeg is om een handje
te helpen.
Ik ben mij ervan bewust dat er veel ouderen zijn die zelf
kunnen zorgdragen voor het wegbrengen van afval en
ook besef ik dat er mensen zijn die al een helpende hand
toesteken. Maar ik ben ervan overtuigd als we allemaal
een beetje beter om ons heen kijken er altijd een moge-
lijkheid is om iets voor een ander te doen, jong of oud.
Niet iedereen vraagt om hulp, maar ik weet zeker dat
een spontaan aanbod zeer gewaardeerd zal worden.

Tamara Boitelle

mailto:tamara.boitelle@tiscali.nl
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De Website
Onze website www.brusselsepoort.org is weer helemaal
actueel. Na een periode van technische storingen is de
website weer up  to date. De laatste agenda's en
notulen van het buurtcomité zijn op de website te lezen.
Buurtbewoners kunnen weer via de website op de
hoogte blijven van ontwikkelingen in onze buurt.

Nieuws uit het wijkteam
In het wijkteam zitten vertegenwoordigers van het
buurtcomité, de gemeente, de politie en de woning-
coöperaties bij elkaar om het buurtgericht werken vorm
en inhoud te geven.
Iedere twee maanden bespreken we de stand van zaken
in de buurt.
Nieuw Veegregime
Philip Wolfs werkzaam bij de afdeling Afval en techniek
van de gemeente Maastricht heeft in het wijkteam
vertelt over het nieuwe veegregime. De gemeente
beschikt over een computer gestuurd veegsysteem.
Men gaat uit van een bepaalde basiskwaliteit. Deze is
mede door de buurtbewoners bepaald. Zij hebben door
verschillende straten gelopen en aan de hand van foto's
over hoe het eruit ziet een punt gegeven. Met andere
woorden de capaciteit wordt ingezet daar waar het
nodig is. In praktijk kan dit betekenen dat in de ene
straat vaker en in de andere straat minder vaak geveegd
wordt. Per stadsdeel is er een onderhoudsploeg. Jaar-
lijks wordt er gepland, geëvalueerd en bijgestuurd.
Duiven
De duiven rondom de St.
Lambertuskerk zijn een doorn in
het oog van veel buurtbewo-
ners. Ze veroorzaken overlast.
Anderzijds zijn er mensen die
speciaal met tassen vol brood
en etensresten naar de
Lambertuskerk komen om de
duiven te voeren. Het buurt-
comité heeft een brief naar de
gemeente gestuurd en daarin
aangedrongen op een snelle
oplossing voor dit probleem.
Een voederverbod instellen lijkt
een goed idee. Echter de
gemeente moet dan tijd en
capaciteit vrijmaken voor het
handhaven van dit voeder-
verbod. Het is ook mogelijk dat
alle duiven gevangen worden en
naar een andere plek worden
gebracht.

tekening:
Zine Abideen Zougari

Stand van zaken Parkwoningen
Het bestemmingsplan is definitief. Er worden 8 park-
woningen gebouwd op het terrein van de Hogeschool
Zuid. Er moet natuurlijk nog van alles gebeuren, maar
concreet betekent dit dat  de eerste woningen medio
vierde kwartaal 2008 gebouwd gaan worden.

BOC Mariaberg/Statensingel
Sinds 1983 bestaat de BOC
(BewonersOverlegCommissie) Mariaberg/Statensingel.
De BOC behartigt de belangen van alle huurders van
Woonpunt aan de Statensingel, Herbenusstraat e.o.
In het begin waren er vijf vertegenwoordigers van die
buurt vertegenwoordigd in de BOC. Echter, na het
overlijden van onze voorzitter Jean Caris en het vertrek
van de andere leden in de afgelopen jaren, is er nog
maar een vertegenwoordiger. Wij zijn dus dringend aan
uitbreiding toe.
Om de belangen van de bewoners van de Statensingel
e.o. goed te kunnen behartigen is het dus hard nodig om
bewoners van die straten bij de BOC te krijgen.
Woont u aan de Statensingel, Herbenusstraat e.o. en
heeft u interesse om deel te nemen in de BOC, neem
dan s.v.p. contact op met onderstaand adres.
De BOC vergadert 6 keer per jaar. Daarnaast gaan
twee personen van de BOC 2 keer per jaar naar het
overleg van de overkoepelende huurdersvereniging
Woonbelang. U ziet het kost u niet veel tijd.
Hopelijk kunnen we enkele personen spoedig verwelko-
men in de BOC.
J.Roumans-Eurlings, secretaris BOC Mariaberg/
Statensingel. Tel. 043-3433607

http://www.brusselsepoort.org
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Nieuws van de Oda-school
Beste buurtbewoners,
U herinnert zich zonder twijfel dat vlak voor Sinterklaas,
Jesse, een 8-jarig jongetje uit het Brabantse Hooger-
heide in school werd vermoord. "Gelukkig", denk je dan,
"ik heb jaren geleden panieksloten op de buitendeuren
laten aanbrengen, waardoor die deuren tijdens de lessen
alleen van binnenuit geopend kunnen worden. Maar wat
gebeurt er? Wellicht heeft u het in de krant gelezen?
Een verwarde man drong vóór schooltijd het gebouw
binnen, veroorzaakte een hoop heisa en joeg daardoor
veel schrik aan bij de kinderen, ouders en leerkrachten.
We hebben daarna een bijeenkomst belegd met "ge-
schrokken" ouders en besloten dat oudere leerlingen
voortaan niet meer door hun ouders naar de klas ge-
bracht mogen worden, zodat we beter zicht hebben op
wie allemaal de school binnenkomt. Een maatregel waar
niet elke ouder even gelukkig mee is, maar wel noodza-
kelijk.

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat de school 's avonds
niet meer zo donker is als voorheen. Ook dat heeft met
veiligheid te maken. Met brandveiligheid, wel te ver-
staan. Zowel binnen als buiten de school zijn alle vlucht-
wegen verlicht. Om het binnenklimaat op de Odaschool
te verbeteren hopen we straks zonneschermen en
lamellen te plaatsen (en misschien CO2-meters,zodat
we gelijk in kunnen grijpen als de lucht ongezond dreigt
te worden).

Van groep 2 naar groep 3
Zoals altijd probeer ik u iets mee te geven over het
onderwijs op de Oda-school. Deze keer wil ik u deelge-
noot maken van de overgang van de leerlingen van
groep 2 (kleuters) naar groep 3.
Misschien weet u het nog uit uw eigen tijd op de lagere
school: als je naar de eerste klas ging was het meteen
afgelopen met de poppenhoek, de bouwhoek, lekker
buitenspelen. Het werd bittere ernst.
Tegenwoordig verloopt die overgang soepeler.
In groep 2 werken we aan de voorbereiding op het leren
lezen, het schrijven en het rekenen. Aan letter-
herkenning, hakken en plakken, het schrijven van letters,
klanken leren, kortom wat vroeger tijdens de eerste
maanden in de 1ste klas gebeurde, leert de huidige jeugd
al in de kleuterklas.
De kleuters leren spelenderwijs met of zonder maatje en
klassikaal. Ook leren ze de computer te gebruiken om te
leren rekenen en schrijven. Elke maandagmiddag gaan
zes kleuters op bezoek bij groep 3 om alvast te wennen
aan deze structuur.
De minimumleeftijd waarop kinderen naar groep 3
kunnen, is losgelaten. Als een kleuter in augustus
schoolrijp is, maar nog geen 6 jaar, dan kan deze leerling
toch naar groep 3. Er wordt naar de totale ontwikkeling
van het kind gekeken en niet meer naar leeftijd.

Het komt ook voor dat een leerling de leerstof van
groep 3 erg snel beheerst zodat deze leerling na onge-
veer een half jaar over kan naar groep 4. U ziet, in
onderwijsland is altijd alles in beweging.

Leren is vragen stellen
Leren is vragen stellen, dit was het thema van de
studiedag van MosaLira, ons schoolbestuur. Onder dat
motto mochten wij in januari een aantal oud-leerlingen
en oud-leerkrachten verwelkomen die kwamen vertellen
over hoe het vroeger was. De oudste inleider was ouder
dan 80 en de jongste 19 jaar. De leerlingen hadden
vragen voorbereid. Het werd een zeer interessante
ochtend die werd afgesloten met kinderchampagne en
een toast op de toekomst. 's Middags hadden de kinde-
ren vrij en gingen de leerkrachten verder aan de hand
van hetzelfde thema.
Professor Mischa de Winter riep de onderwijslieden op
kinderen zo op te voeden dat ze zich  kunnen handhaven
in een democratische maatschappij; een onderwerp om
diep over na te denken.

Als u dit artikel leest is de open dag van 15 april jl. al
voorbij.
De komende weken zullen de door de kinderen ge-
maakte kunstwerken, die op de open dag te zien waren,
geëxposeerd worden bij verschillende middenstand-
zaken, verspreid over de stad. De uitstraling van de
Odaschool houdt niet op bij de grenzen van deze wijk.

Aanmelden
Zoals u vast weet mogen kinderen die 4 jaar worden
naar groep 1 van de basisschool. In verband met onze
planning verzoeken wij u vriendelijk uw kind niet pas
vlak voor zijn of haar vierde verjaardag aan te melden,
maar in de maanden maart, april en mei 2007. Het
handigste is om meteen een afspraak te maken met de
directie van de school. Voor meer informatie zie onze
website: www.oda-bs.nl

Openstelling speelplaats
Sinds enkele jaren speelden kinderen uit de buurt na
schooltijd op onze speelplaats.
Dit jaar hebben we besloten om de poort dicht te laten.
Dit heeft alles te maken met het vandalisme en de
daarmee gepaard gaande hoge reparatiekosten voor
onze school.
Gelukkig zijn wij niet de enige speelplek in de buurt,  we
denken aan het Orleansplein, Frederikbastion,
Ravelijnstraat en Ant. van Elenstraat waar de kinderen
hopelijk naar hartelust kunnen spelen.

Martine Strous
Locatiedirecteur

http://www.oda-bs.nl
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Zwemmen in West:
een streep door de rekening

Een belangrijke beslissing voor onze
buurt.
Jarenlang is de burgers van West (ca.
60.000 inwoners) beloofd dat het
zwembad de Dousberg behouden zou
blijven. Kortgeleden heeft de coalitie

bepaald dat het te duur is om twee zwembaden in Oost
en West te hebben.
Even de feiten op een rijtje: HC Consultancies heeft
voor de gemeente een paar  zwembadvarianten bere-
kend a) voor € 14 miljoen  incl BTW: 3 binnen zwemba-
den en 1 buitenbad  b) voor  € 17 mln incl BTW: 4
binnenbaden en 1 buitenbad (inclusief patiëntenbad).
Omdat de wethouder naar Vlissingen is geweest en het
bad dat hij bezocht daar € 21 miljoen kostte, zou het z.i.
niet meer voor € 17mln gebouwd kunnen worden, maar
voor € 21 mln excl BTW = € 25 mln!  In een latere
versie verklaarde hij dat het bad € 21 mln excl. BTW
kostte omdat de prijzen in de bouw met 30-40% waren
gestegen. Bij navraag bleek dat niet te kloppen omdat
de prijzen in de bouw hooguit 3,8% omhoog gegaan zijn.
Ook HC Consultancies bleef bij haar berekening dat het
Geusseltzwembadencomplex voor € 17 mln incl. BTW
gebouwd kon worden omdat er  al € 1,2 mln aan prijs-
stijgingen en renteverlies was meegenomen. Dat er nu
voor € 8 mln (25-17) extra wordt uitgegeven is spijtig,
want hiervan had een mooi bad in West gebouwd
kunnen worden (€ 5,1 mln). Accommodaties moet je in
de buurt van de mensen aanleggen,  want dan stimuleer
je sportdeelname en de sociale contacten. Uit onder-
zoek is gebleken dat ¾ van de mensen niet naar de
Geusselt zal gaan om te zwemmen.  Milieudeskundige
Prof. van Schayck bepleit ook twee zwembaden in Oost
en West vanwege de extra belasting van het milieu die
één centraal bad veroorzaakt door extra  Maaskruisend
verkeer. Hij vindt het een gemiste kans en is van me-
ning dat de gemeente onvoldoende maatregelen treft om
het milieu te ontzien. Maastricht ligt nu eenmaal in een
kom en het fijnstof blijft boven Maastricht hangen,
hetgeen heel ongezond is. Dan hebben we het nog niet
eens over het vastraken van het verkeer op de
Noorderbrug en het feit dat men de aanlanding van de
Noorderbrug gaat veranderen en over de werkzaamhe-
den op het Belvédèreterrein straks.
Ook is de sportadviesraad niet om advies gevraagd: zij
hadden waarschijnlijk voor 2 zwembaden gekozen
gezien zij sportdeelname stimuleren. Jammer dat het
plan daarom niet integraal is bekeken anders was er qua
milieu, stimulering sport, méér voor de mensen zeker
een andere en wijzere beslissing genomen. Goedkoper
is het nu juist niet geworden en veel mensen wordt hun
plezier ontnomen. Mijn conclusie dus een gemiste kans!

Kitty Nuyts, Vaubanstraat 14, Maastricht

In memoriam Huub Heijting.
Een van de redactieleden
vroeg of ik als oud-voorzitter
van het buurtcomité
Brusselsepoort- oost iets over
mijn vriend Huub zou willen
schrijven. Ik doe dat graag.
Op 8 december 2006 is onze
oud-penningmeester Huub
Heijting overleden.
Hij was medeoprichter van
buurtcomité  Brusselsepoort-
oost. Na een ziekte van 3 jaar
heeft hij de strijd moeten staken. Wat eerst een "simpele
operatie"leek te zijn, bleek het begin van een reeks. Om
de een of andere reden kwam er steeds een complicatie
bij.
Huub was in zijn werkzaam leven maatschappelijk
werker in Heerlen. Daar was hij zeer geliefd vanwege
zijn zeer persoonlijke touch. Hij bleef op verzoek van
zijn cliënten met hen in gesprek. Huub wist wat het voor
mensen die hulp zoeken betekent als je eindelijk iemand
gevonden hebt die je kunt vertrouwen en die je daad-
werkelijk helpt.
We waren met elkaar bevriend. Toen ik met mijn vraag
bij hem kwam om in het buurtcomité zitting te nemen,
zei hij volmondig ja. We hadden toen nog geen penning-
meester. Als we geld nodig hadden, werden de kosten
per hoofd van het bestuur uitgerekend en wist iedereen
meteen wat van hem/haar verwacht werd: men trok de
beurs. Door ons werk kwamen we als buurtcomité op
de kaart van de gemeente Maastricht en Huub zorgde
vervolgens voor de eerste subsidieaanvraag en werd in
de functie van penningmeester benoemd. Hij verstond
de kunst om op de achtergrond te blijven en als hij het
nodig vond de zaken helder te benoemen en te regelen.
"Blijf vooral kort bij de buurtbewoners staan", zei hij
meer dan eens, "Leven en laten leven." Wij zijn hem
veel dank verschuldigd.
Brusselsepoort- oost verliest in hem een gedreven
mens. Dat blijkt ook uit de vele reacties die Miep en
Roel nog steeds mogen ontvangen.
We wensen hen veel sterkte toe!

Koos Consten

Inspraak leidt tot aanpassingen
beleidsplan Parkeren
(persbericht gemeente Maastricht)
Het college van BenW van Maastricht stelt voor de
uitbreiding van de betaaltijden voor straatparkeren te
reduceren t.o.v het concept-parkeerplan.
Op basis van aanvullend onderzoek en reacties uit de
inspraak is het voorstel nu de betaaltijden in de A1 zone
alleen op vrijdag en zaterdag uit te breiden van 18.00
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uur tot 21.00 uur in plaats van maandag tot en met
zaterdag in zowel de A1 zone als de A2 zone.
Het voorstel om ook op zondag betaald parkeren
in te voeren van 12.00 uur tot 18.00 uur blijft gehand-
haafd.
Een andere aanpassing betreft het invoeren van een
ruimhartige bezoekersregeling in alle gebieden waar
betaald straat parkeren voorkomt in plaats van alleen in
de B-zone.
Het beleidsplan parkeren van de Gemeente Maastricht
is aangepast naar aanleiding van veel inspraakreacties.
Het concept plan werd in november 2006 in de inspraak
gebracht. Het plan omvat voorstellen om het parkeren in
de stad in goede banen te leiden. De stad wordt opge-
splitst in vier verschillende parkeerzones; kernwinkel-
gebied (A1), gebied tussen de singels en het station
(A2), gebied tot 1,5 km buiten het centrum (B schil) en
de buitenwijken.
Elke zone krijgt een eigen parkeerbeleid. Veel
insprekers vulden de inspraakwijzer op internet in. Naar
aanleiding van de inspraak heeft het college het plan
aangepast. Het aangepaste plan wordt op 2 april behan-
deld in de commissie stadsbeheer en mobiliteit en op 17
april in de gemeenteraad.

Nieuws van de politie/ wijkagent
Spreekuur
Het spreekuur van onze wijkagent Paul Scheepstra is
iedere eerste dinsdag van de maand van 15.30 uur tot
17.00
uur in het gebouw van Impuls gelegen aan de Dr. van
Kleefstraat 29 te
Maastricht. De aanloop is tot op heden niet enorm, maar
er komen wel degelijk mensen.
Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op dinsdag 1
mei .

Inbraken
In de periode van 1 januari 2007 tot heden zijn er in
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar minder
woninginbraken gepleegd. Tevens werden minder
bergingen opengebroken. De
diefstallen in of vanaf voertuigen zijn niet frequenter als
in dezelfde periode vorig jaar. Er werden dit jaar 2
daders aangehouden bij een woninginbraak en 1 dader
bij een inbraak in een berging. Er wordt altijd een
deugdelijk onderzoek gedaan bij inbraken, indien moge-
lijk verricht  de afdeling Forensische Opsporing (voor-
heen Technische Recherche) een sporenonderzoek en
een buurtonderzoek.

Een kwetsbaar punt in de wijk blijven de studenten-
panden, met name tijdens de schoolvakanties. Deze
populatie bewoners verlaat dan hun kamers/woningen
en vertrekt naar hun oorspronkelijk woonadres elders in
den lande. Op die momenten zijn deze panden kwets-
baar en gewilde aandachtspunten voor inbrekers
en ander gespuis. Naast inspanningen van de politie is
inbraakpreventie heel erg  belangrijk.

Paul Scheepstra

Stichting Abbeyfield Maastricht
Alleen én eenzaam?

Voor alleenstaanden kan het alleenzijn  een probleem
zijn. De bezoekers en activiteiten vullen geen hele dag
en dan ontstaan er vaak gevoelens van grote eenzaam-
heid. Dit kan zelfs zo erg worden dat men er ziek van
wordt.
Stichting Abbeyfield biedt voor deze "eenzamen" mis-
schien een oplossing.
Abbeyfield is de naam van een wereldwijd vertakte
vrijwilligersorganisatie die zich richt op het realiseren
van kleinschalige huisvestingsvormen voor alleenstaande
ouderen vanaf 55 jaar, die tengevolge van eenzaamheid
niet meer alleen kunnen of willen wonen.
Stichting Abbeyfield Maastricht , onder deze naam bijna
15 jaar werkzaam, heeft in Maastricht twee projecten
t.w. in De Heeg aan de Langendaal en in Malberg aan
de Florijnruwe. Hier wonen in totaal 14 mensen.
Men woont in groepsverband en dat betekent dat men
wil samenwonen met anderen, zowel mannen als
vrouwen. Men beschikt over een eigen appartement of
kamer maar men gebruikt b.v. 's morgens samen de
koffie en men eet gezamenlijk de warme maaltijd in de
daarvoor bestemde gezamenlijke zit/eetkamer. De
bewoners worden ondersteund door een gastvrouw, die
het huishouden regelt en de bewoners verder met raad
en daad bijstaat.
Voor de bewoners is het vooral van belang dat men niet
meer alleen is. Men ziet en spreekt iedere dag de
medebewoners. Men leeft zijn/haar eigen leven met de

eigen activiteiten, maar bij thuiskomst vindt men altijd
weer iemand om even een praatje mee te maken of te
vertellen wat men heeft meegemaakt. De ervaring van
alle bewoners is dat men de gevoelens van eenzaamheid
kwijt raakt en weer veel meer zin krijgt in het leven.
Natuurlijk is het wonen in groepsverband even vreemd
en daaraan moet men wennen, maar de praktijk leert
dat dit heel erg meevalt en dat men binnen korte tijd al
gehecht raakt aan de groep.
Het streven van de Stichting is erop gericht dat iedereen
met een minimuminkomen deze woonvorm kan betalen,
een heel belangrijk punt natuurlijk.
Al met al voor eenzame mensen dus de moeite waard
om eens te bekijken of dit niet een goede oplossing is
voor hun probleem.
Voor informatie kan men contact opnemen met
H.Veldman tel 043-3634047 of e-mail
hveldman@tele2.nl. of met mevr G.Wijnen tel 043-
3622902.

mailto:hveldman@tele2.nl
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Je moet er even bijblijven…

Heeft u het al geprobeerd,...de zelfscanner bij de
supermarkt? Had u mij deze vraag enkele maanden
geleden gesteld, dan was mijn antwoord geweest: "Nee,
want dat is toch niks voor mij." Maar aangezien ik
getrouwd ben met een man, die (het liefst gisteren nog)
alle nieuwe technische snufjes wil
uitproberen, moest ik er wel aan
geloven. Dus toen we op een
zaterdag in de winkel benaderd
werden door een jonge enthousiaste
medewerker om toch vooral die
zelfscanner eens te proberen, werd
er volmondig "natuurlijk, lijkt me
leuk" geroepen...door mijn man, wel
te verstaan...

Dus, daar liepen we door de winkel,
ik met een afwachtende blik en mijn
man met zijn getrokken 'laserpistool':
richten, af en toe verpakking
ontkreukelen en schieten maar!
Eigenlijk was het best leuk, je had
altijd prijs, maar het was nog steeds eng. Terwijl we zo
de schappen langs liepen, zagen we sporadisch andere
laserhelden. Net als motorrijders elkaar groeten op de
weg, was er ook een nauwelijks merkbare blik van
herkenning, zo van....jij ook? Ik voelde me bijna lid van
een geheim genootschap.

Het leukste moest echter nog komen. Hier waren we
dus, op een zaterdagmiddag (ooit op een zaterdag
boodschappen wezen doen?) en we stonden op het punt
om te gaan afrekenen. Ik zie de rijen voor de kassa's
nog staan. Wij gingen echter naar de zelfscan-pilaar,
richtte onze laser en kregen het bericht om naar de
zelfscan-kassa te gaan. Daar stond geen mens! We
werden zo geholpen en stonden in een mum van tijd
weer buiten. Mijn eerste gedachte was, da's pas snel!
Alleen toen moesten we wel nog alles in de tassen
stoppen...

Na enkele keren toch weer op de oude vertrouwde
manier gewinkeld te hebben (want, wat de boer niet
kent...), heb ik tenslotte de stoute schoenen aangetrok-
ken en de scanner zelf ter hand genomen. Achteraf
gezien was het helemaal niet eng. Ik begon me alleen af
te vragen hoe de controle in elkaar zat, totdat mijn
trouwe scanner op een dag niet zelfscan-kassa aangaf,
maar controle-kassa. Dat gaf net zo'n gevoel als bij de
lotto elke maand: weer niet gewonnen! Ofschoon het
minder leuk is om opeens je volle boodschappenwagen
weer uit te moeten ruimen, kon ik er de noodzaak wel
van inzien. Maar gelukkig zijn die controles beperkt. Nu
zie ik het alleen nog maar als een spel: doet-ie 't of doet-
ie 't niet?

Echter nu ik mijzelf een ervaren scanvrouw mag noe-
men, heb ik ook ontdekt dat er enkele nadelen aan het
zelfscannen zitten. Bijvoorbeeld, shoppen met een
mandje is lastig met een zelfscanner in tegenstelling tot
winkelwagentjes die van die gemakkelijke houders
hebben. Bovendien moet je altijd even controleren of de
prijs op je scanner overeenkomt met de prijs van het

kaartje op de schappen, en dit klopt
niet altijd! Ik geloof dat ik in twee
maanden tijd vijf keer aangekaart heb
dat de prijs van een bepaald soort fles
frisdrank duurder was op de scanner
dan op het schap. Daar stond ik dan
elke week bij de servicebalie om mijn
20 eurocent terug te vragen...Nu
hebben ze het aangepast... op het
schap staat nu ook de duurdere prijs.
Dat was dus niet de bedoeling.

Heeft de zelfscanner een toekomst?
Er worden op dit moment kritische
vragen gesteld over gevolgen voor de
werkgelegenheid. Dienen
zelfscanners gezien te worden als

bezuiniging of als extra service? Misschien een goede
vraag om mee te eindigen. Wat vindt u?

Tamara Boitelle

In memoriam Irene Hamelers
Op tweede Paasdag jl. is in het ziekenhuis van Maas-
tricht na een kortstondig ziekbed Irene Hamelers  op 56-
jarige leeftijd overleden.
Irene heeft als secretaris van de Bewonersvereniging
Ravelijn jarenlang de Ravelijn bij het buurtcomité
Brusselsepoort-oost met veel inzet vertegenwoordigd en
had zitting in de werkgroepen Standaardterrein en
Stadsontwikkeling.
Wij wensen haar zoon  Martijn en verdere familie veel
sterkte met dit verlies.

 buurtcomité Brusselsepoort-oost
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Portret van een gezin uit de buurt

Voor de rubriek "Portret van een buurtbewoner "  ben ik
deze keer op bezoek gegaan bij een gezin uit de buurt.
Ik bel aan bij een hoekhuis aan het Frederikbastion. Ik
kom in een gezellige woonkamer. Aan het her en der
verspreid liggend speelgoed zie ik dat in het huis geleefd
wordt. In de woonkamer staan een piano en een
muziekstandaard. En ja hoor, al snel in het gesprek blijkt
dat ik te maken heb met een gezin waarin muziek een
bijzonder grote rol speelt. Ik praat met Ed Klein Golde-
wijk, geboren in Maastricht in 1964 en Lucienne Aerts
geboren in 1966 in
Maastricht en
opgegroeid in
België. Ed en
Lucienne wonen
sinds 2001 met hun
kinderen Myra en
Franka aan het
Frederikbastion.

Lucienne is opge-
groeid met muziek.
Haar ouders Paul
Aerts en Tiny
Aerts-Bakker zijn
beiden  viooldocent
geweest en beiden
violist bij het LSO.
Vanaf haar vijfde
speelt Lucienne
viool, ze kreeg les van haar ouders en van de Belgische
viooldocent Maurice Rasquin. Ze ging van jongs af aan
mee naar het LSO, naar recitals en naar allerlei concer-
ten waar haar ouders speelden. Kortom ze groeide op in
de wereld van de klassieke muziek. Toen ze twaalf jaar
was begon de lichte muziek te lokken. Lucienne ging bij
de harmonie van St. Pieter en speelde daar klarinet. Op
de middelbare school speelde ze maar liefst in twee
symfonieorkesten en twee harmonieën. In 1984 ging ze
naar het conservatorium.  Op de vraag of het van haar
werd verwacht, met deze achtergrond, is het even stil.
Het was meer een logisch gevolg van de opvoeding, zo
licht Lucienne dit toe. Een andere studierichting had van
haar ouders zeker gekund.

Ook Ed was op de middelbare school veel bezig met
muziek. Hij was drummer, pianist en dirigent bij enkele
jongerenkoren. Op achttienjarige leeftijd was hij dirigent
van het koor van Daalhof, Salvation. Hij ging naar het
conservatorium in 1983 en koos de richting muziek-
theorie en schoolmuziek, de lerarenopleiding voor
muziekonderwijs. Daarna heeft hij carrière gemaakt als
muziekleraar in het basisonderwijs, het speciaal onder-
wijs en het HBO-onderwijs. Inmiddels werkt Ed al

weer 12,5 jaar bij de Sociale Studies van Fontys, de
Hogeschool in Eindhoven. De laatste jaren in de functie
van onderwijscoördinator.

Lucienne begon al voor haar afstuderen in te vallen als
viooldocente op de muziekschool in Beek. Ze kreeg
daar een vaste baan, studeerde af in 1992 en werkt
sinds die tijd als viooldocente op de muziekschool in
Beek en in Roermond. Ook speelt ze sinds 1991 viool bij
Serenata Mexicana, een mariachi orkest dat landelijke
bekendheid geniet. En sinds twee jaar speelt ze bij
Savannah, een theaterzanggroep. Daarnaast zit haar
leven vol met allerlei optredens,  bekend zijn het

Preuvenemintsorkest,
het Mestreechs
Volkstheater, de
Maastrichter Ope-
rette Vereniging.
Te veel om op te
noemen. Ik kom tot
de conclusie dat bijna
alle lezers van het
buurtblad Lucienne
ooit bij een of ander
gelegenheid hebben
horen spelen.

Ook Ed is heel veel
bezig met muziek. Zo
was hij een van de
oprichters van CC
Rider, een band die in
de jaren negentig in

de Euregio furore maakte. Momenteel is hij pianist bij de
band Wenne!  De presentatie van de nieuwe CD van
Wenne "Op het licht" heeft onlangs plaatsgevonden in
de Muziekgieterij. Ed speelt regelmatig samen met Andy
White, een Ierse sing-a-song-writer.

Ofschoon Ed en Lucienne beiden op het  Stedelijk
Lyceum aan de Eenhoornsingel hebben gezeten, kennen
ze elkaar van het conservatorium, waar Lucienne in de
mentorgroep van Ed zat.
In 1991 zijn ze getrouwd, ze woonden al samen in
België, maar de dreigende militaire dienst deed hen
besluiten hun burgerlijke staat te wijzigen. Als kostwin-
ner hoefde je indertijd niet in dienst. Na een paar jaar
kochten ze een huis in Lanaken waar hun oudste doch-
ter Myra in 1999 is geboren.

Dan vraag ik waarom een gezin, bestaande uit een
Belgische moeder en een Nederlandse vader van België
weer terug naar Nederland gaat, om vervolgens in de
Maastrichtse wijk Brusselsepoort te gaan wonen. En
dat terwijl de een in Eindhoven en de ander in Beek en
Roermond werkt.
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Het moet toch wel heel erg aantrekkelijk zijn om hier te
wonen?  En dat is het ook, zeker voor Ed.  Als kind
speelde hij al op het Frederikbastion. Zijn oom en tante
wonen nog altijd hier in de buurt, schuin tegenover Ed
en Lucienne. Toen vrienden in deze wijk gingen wonen
kwam Ed weer vaker in de buurt. En toen het hoekhuis
aan het Frederikbastion vrij kwam, was wat hem betreft
de keus snel gemaakt. Lucienne als Belgische hoefde
niet zonodig naar Maastricht te verhuizen, maar ze heeft
het hier prima naar haar zin.  Het reizen met de auto
naar het werk vormt voor beiden geen bezwaar.
Volgens Ed en Lucienne betekent wonen in deze wijk
een ideale mix van een rustige, groene oude wijk en de
liefde voor de stad op loopafstand. Met name het plein
van het Frederikbastion vinden ze ideaal. Myra en
Franka spelen vaak op het plein, samen met de andere
kinderen uit de buurt. Ze vinden wel dat er regelmatig te
hard wordt gereden. Vooral brommertjes zijn gevaarlijk.
Ze komen uit het niets, en dan is het oppassen geblazen,
want Franka (3 jaar) kijkt niet altijd uit wanneer ze de
straat oversteekt. Een andere kwestie is de honden-
poep. "Het is bijna een cliché",  zegt Ed, maar we
ergeren ons enorm aan de hondenpoep op het plein. Als
ex-hondenbezitters weten ze dat het hondenlosloop-
gebied vlakbij is. Lucienne vertelt dat ze regelmatig met
een plastic zakje over het plein loopt en de uitwerpselen
van andermans honden opruimt om te voorkomen dat
Myra en Franka ergens in trappen.

Dan stappen we over naar een van de items die in onze
wijk spelen, namelijk de drugsoverlast. Ed en Lucienne
ervaren daar zelf weinig overlast van. Ze constateren
wel dat de drugshandel toeneemt, met name wanneer je
van het Frederikbastion naar de stad loopt. Ed formu-
leert het als volgt: "Op weg van mijn mooie pleintje naar
een ander mooi plein in de stad zie ik een toename van
allerlei autootjes met vier petjes erin". Ed en Lucienne
zijn van mening dat door sluiting van coffeeshops in het
centrum de druk op wijken als die van ons alleen maar
groter wordt. "Je zag duidelijk dat ten tijde van de
sluiting van de drugsboot de bezigheid op en rond het
Emmaplein toenam".

Websites
www.cnme.nl
www.opvangcentrum-impuls.nl
www.tevhid.nl
www.sjiekensjoen.nl

Op mijn vraag wat ze vinden van het buurtcomité en of
ze op de hoogte zijn van de activiteiten  van het buurt-
comité krijg ik een vaag antwoord. Ze lezen het buurt-
blad, ze bekijken de website, maar de informatie blijft
niet hangen. Volgens Ed zou de lay-out van het blad
verbeterd moeten worden. Daarmee raakte hij een
onderwerp aan waar de redactie zelf ook mee bezig is,
gelet op de prijsvraag voor een nieuw logo en een
nieuwe huisstijl.

Tot slot praten we over de veiligheid in de wijk. Volgens
Ed en Lucienne is de buurt veilig. Ja, er is wel eens een
auto opengebroken, er wordt wel eens ergens in de
buurt ingebroken, het komt voor dat jongelui 's nachts
veel lawaai maken als ze na een feest naar huis gaan,
maar in het algemeen voert de rust toch de boventoon.

"Ik voel me niet voor niets zo happy hier in deze wijk".

Louise van Bronswijk

Agenda
1 mei Buurtcomité 19.30 uur Café 1900

(over Mondiaal Plein)
1 mei Spreekuur wijkagent, 15.30 - 17.00

uur altijd in Impuls
6 mei Vogelexcursie CNME
12 mei Werkdag Hoge Fronten ( CNME)
15 mei Buurtcomité 20.00 uur Café 1900
5 juni Spreekuur wijkagent in Impuls
1 juli Sluiting inleveren nieuw logo
3 juli Spreekuur wijkagent in Impuls
18 juli Rondleiding Hoge Fronten ( CNME)
7 augustus Spreekuur wijkagent in Impuls
4 september Spreekuur wijkagent in Impuls
18 september Buurtcomité 20.00 uur Café 1900
2 oktober Spreekuur wijkagent in Impuls
20 november Buurtcomité 20.00 uur Café 1900

http://www.cnme.nl
http://www.opvangcentrum-impuls.nl
http://www.tevhid.nl
http://www.sjiekensjoen.nl
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