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Een goede bereikbaarheid is een onont-
beerlijke pijler voor het functioneren van 
een stad. De gemeente Maastricht werkt 
hard aan het verbeteren van de bereik-
baarheid voor alle verkeersdeelnemers. 
Een multimodale bereikbaarheid van de 
stad en haar economische centra is nood-
zakelijk, waarbij inwoners, werkers en 
bezoekers keuzemogelijkheden hebben. 
Een robuuste structuur voor langzaam 
verkeer is hier één van de hoofdpunten 
in.

In de structuurvisie Maastricht 2030 is 
hiertoe een hoofdnet voor een verkeers-
lichtvrije langzaam verkeer route be-
noemd. De route loopt van Malberg via 
het centrum en station richting de Geus-
selt, de route doorkruist daarmee een 
groot gedeelte van de Brusselsepoort. 
Met de herinrichting van de Orleans-
straat, Orleansplein en Victor de Stuer-
straat wordt de laatste ontbrekende 
schakel van deze route tussen Malberg en 
het centrum ingevuld. Voorlopig blijft nog 
wel het enige verkeerslicht in deze route 
intact, na afronding van de werkzaamhe-
den rondom de nieuwe aanlanding van de 
Noorderbrug wordt bekeken of deze 
ook daadwerkelijk weg kan.

Er wordt hard gewerkt om een verkeers-
veilige route te maken waar fietsers de 

Snel en veilig op de fiets door de Brusselsepoort!

lees verder op pag. 2

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 4 januari Café 1900 

van 15.00 tot 18.00 uur
Iedereen welkom!

Uitgedoofd !!!
Hard rijden 
door de Ravelijnstraat!
Twee maanden geleden is op aandringen 
van enkele buurtbewoners door de ge-
meente een snelheidssignaleringsinstalla-
tie geplaatst aan een lantaarnpaal aan de 
Ravelijnstraat. Helaas is de installatie van-
af de eerste dag altijd defect geweest. 
Hopelijk gaat de gemeente de installatie 
spoedig vervangen of definitief herstellen, 
want er wordt nog steeds te hard gere-
den in de straat.  

Wim Schoenmakers
Redactie buurtblad:
Louise van Bronswijk, Carla Luja,
Arja Peters, Wim Schoenmakers, Wille-
mien Schouten, Ria Vernooij-
Nelissen, Lodewijk Zengerink.
Vormgeving: Coen van der Gugten
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prioriteit hebben, maar waar tegelijkertijd 
ook gemotoriseerd verkeer en voetgan-
gers gewoon mogen komen. Inmiddels 
zijn de Brusselsestraat en de Grote 
Gracht heringericht, waardoor fietsers in 
twee richtingen over deze wegen mogen 
rijden. In het verleden gebeurde dit reeds 
illegaal, waardoor onveilige situaties ont-
stonden. De inrichting is nu dusdanig dat 
fietsen in twee richtingen legaal kan en 
mag. Er is een fietspad tussen de Nobel-
laan en Sint Lucassingel aangelegd, waar-
door fietsers niet meer via de Nobellaan 
de Weustenraadstraat in hoeven te rijden 
en dus een drukke oversteek kunnen mij-
den. De Weustenraadstraat en Bilserbaan 
zijn ingericht als fietsstraat. Ook de Orle-
ansstraat, Orleansplein en Victor de Stu-
erstraat worden straks ingericht als een 
fietsstraat. De definitieve vormgeving ligt 
nog niet vast, deze wordt in november 
met de buurt besproken tijdens een in-
formatiebijeenkomst waar u allen welkom 
bent.

Nieuw concept: de fietsstraat!
De fietsstraat is een nieuw concept in 
Maastricht. In een fietsstraat rijdt de fiet-
ser midden voor de auto. De automobi-
list is te gast in het domein van de fietser, 
de automobilist moet zich aanpassen aan 
de snelheid van de fietser. De centrale 
rijloper is van asfalt, dit is als het ware 
het fietspad. Aan de zijkanten ligt een 
strook met klinkers of keitjes. Wanneer 
een auto een fietser wil inhalen, dan blijft 
de fietser op het asfalt rijden en maakt de 
auto gebruik van de strook met klinkers 
of keitjes. Het is dus niet de bedoeling 
dat de fietser over deze zijstroken rijdt!

Houd de huis-aan-huisberichten en socia-
le media in de gaten voor de definitieve 
uitnodiging voor de informatiebijeen-
komst over de herinrichting van Orleans-
straat, Orleansplein en Victor de 
Stuerstraat.

Viviane de Groot, gemeente

Column
Vaan Mithula
nao Mithuma

Vreuger, wie de Lambertuskèrk nog mien 
parochiekèrk waor, hóng achter tege de 
moer e  groet sjèlderij mèt foto's vaan  
eerbiedwierdege manne mèt 'ne baard in 
miestal brojn pije of witte toge. Eus missi-
onarisse, de missionarisse vaan MITHU-
LA, 't  MI-ssieTHU-isfront-LA-mbertus.
Iech rappeleer miech vaan dat sjèlderij 
behalve de köp ouch nog get naome:   
paoter Büner, Speth, Schure, Crouzen, 
Nievergeld, Keizer, Theunissen en oet 
mien eige straot Paoter Gadet vaan d'n 
euverkant in 't wit, want heer waor 'ne 
z.g. "Witte paoter", eine vaan Lavigerie.
Mie buurmeidske/vrundin Marie-Josée en 
iech voolte us betrokke bij die paoters en 
dus woorte veer  zelatrice vaan de kinds-
heid en gónge edere maond de deure 
langs um per gezin, per keend e döbbelsje 
te  incassere  veur de missie.
 De groete promotor vaan dit alles waor 
keplaon Marcus, oets zelf  in de missie 
gewees, meh  vaanwege zien gezoondheid 
trök in Limburg en beneump in de Sint-
Lambertusparochie vaan  Mestreech.

Vaanaof deen tied, in de jaore viefteg 
vaan de veurege iew maak iech noe 'nen 
hiele groete sprunk nao 't jaor 2008. 
MITHULA veranderde nao bekans 60 
jaor  veur miech in MITHUMA . (Dat 
steit veur :MIssieTHUisfrontMAastricht) 
Mer EIN lètter versjèl , allewel veur mie 
geveul 'ne wereld vaan versjèl! En iech 
woort sikkertaris  vaan MITHUMA  mèt 
nog mer 'n hemfelke missionarisse, boe-
vaan mer e paar echte Mestreechse wao-
re euvergebleve. 
D'n allerierste dee bij miech in de vreu-
ger kaplaonei  z'n opwachting maakde 
waor tot mien groete vräög mienen aw-
we buurjong Nico Dister vaan 'tzelfde 
bouwjaor es iech en al hiel väöl jaore 
missionaris in Indonesië in de provincie 
Papoea.
Veer höbbe hiel get  gooj herinneringe 
aon vreuger  opgehaold en wat iech 
miech veural rappeleerde, waor tot mie-
ne pa mèt e gerös hart miech ore zaog 
praote aon 't peurtsje mèt Nico en dao 
ouch vrei mèt had, want "Nico woort 
toch paoter!" Tot iech mesjiens wel ins 
zien roping in gevaar had kinne bringe, 
dao stoont de gooje mins neet bij stèl!
 Nico woort  paoter en iech trojde en 
veer verlore us oet 't oug tot…
heer obbins in mien kamer zaot en al die 
jaore wegvele. Wat hadde veer us väöl te 
vertèlle! Iech zörgde noe e bitteke mèt 
veur zien missie en veur zien projecte. En 
daan, väöl te gaw,  waor zienen tied weer 

um en gong heer trök. Us resde daan niks 
mie es te maile . En dat doge veer daan 
ouch, meh wel allein in 't Mestreechs! 
Nico is 'nen hiele slumme jong en obbins 
oontdèkde heer  zelf tot zie gesjreve 
Mestreechs neet mie zoe good waor. 
Wie waor dat noe meugelek? Vaan de 
Veldekespelling had heer noets gehuurd, 
alliech es te zoe wied  eweg woens!
Iech bin met haöm bezeg gewees mèt de 
veurnaomste regels heivaan en heer pak-
de alles metein op. Toen höb iech 
gezag:"En noe sjei iech demèt oet, want 
dalek  bis diech nog miene groetste con-
current bij 't  Mestreechs dictee.

Euze missionaris en veural euze buurtge-
noot Paoter Nico Dister o.f.m. is nao zie 
geleef Mestreech gekoume um op 25 ok-
tober bij de Zusters Oonder de Baoge 
zie Gouwe Zjubilei es "Goud-Brojne" 
paoter te viere.
Veer winse häöm es  naober e geweldeg  
fies en vaanzelf väöl zege bij zie sjoen 
missiewerk, boe heer nog altied neet mèt  
oetgesjeid is. 
Daanke Nico!        
Daanke paoter  Dister!

Ria Vernooij-Nelissen

Burgers zetten zich in: 
het Odensehuis 
in Maastricht?

Eind vorig jaar heb ik met een aantal bur-
gers uit Maastricht een inspirerend werk-
bezoek gebracht in Amsterdam aan de 
Buurtzaak (zie www.samenwonen-
samenleven.nl ). Een prachtig centrum 
waar bewoners van de wijk elkaar ont-
moeten, elkaar helpen en waar mensen 
opgeleid worden om de  'ogen' en 'oren' 
van de buurt te zijn en dat ook te kunnen 
blijven. 

Stichting samenwonen- samenleven 
steunt ook het 'Odensehuis' in Amster-
dam, een inloop-, -advies- en ontmoe-
tingscentrum voor mensen met dementie 
en hun mantelzorgers, georganiseerd 
door vrijwilligers/ buurtbewoners. Ook 
dit hebben we bezocht en heeft ons zeer 
geïnspireerd. 

Het Odensehuis is een burgerinitiatief, 
dat door vrijwilligers wordt georgani-
seerd en gerund. Het valt niet onder een 
zorgorganisatie.
Het idee van het 'Odensehuis' 
(www.odensehuis.nl) is dat mensen met 
beginnende geheugenproblemen/ demen-
tie samen met de mensen uit hun omge-
ving (partner, kinderen, familie of 
vrienden) in een veilige omgeving in de 

http://www.odensehuis.nl)
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Kijk op de wijk

Op een stralende woensdagmiddag wandel 
ik de wijk door op zoek naar een buurtbe-
woner die wat wil vertellen over zijn buurt.
Ik geniet van de warmte en de zon en be-
sluit eens een straat in te lopen waar het 
meestal erg rustig is, de Antoon van Elen-
straat.
Aan de achterkant van de flat van de Via 
Regia/Annalaan zie ik een man naar de ga-
rages toe lopen.
Ik spreek hem aan en vraag of hij hier 
woont en iets wil vertellen over wat hij 
vindt van onze buurt.
Hij doet dat graag, opent de garage en to-
vert er zelfs twee klapstoeltjes uit tevoor-
schijn, waar wij gezellig op gaan zitten. 
Langskomende bewoners van de flat lachen 
en zwaaien als ze ons zo zien zitten, achter 
het speeltuintje.
Ther Gijsen, 81 jaar, is een jeugdige, actie-
ve "oudere" zo blijkt.  Hij woont sinds 6 
jaar in de flat aan de Via Regia. 
Hij woonde er eerst samen met zijn vrouw 
maar is sinds een paar jaar weduwnaar.
Het bevalt geweldig op deze plek, waar hij 
bovendien ook mooi uitzicht heeft vanaf de 
vierde etage.
Leuke omgeving, kort bij alle voorzieningen 
en ook kort bij de stad. Hij zegt geen last 
te hebben van het drukke verkeer en vindt 
dat iedereen rekening met elkaar houdt in 
de flat, zo ook studenten die er zijn komen 
wonen en die hij zelfs als buren heeft.
De flat bestaat uit koopwoningen maar het 
beheer is in handen van Servatius. Het be-
stuur van de bewonerscommissie wil hij 
bedanken voor alle moeite en inzet, in het 
bijzonder Dhr. Daniëls, woordvoerder na-
mens Servatius. Zij zorgen voor een fijne, 
goed onderhouden leefomgeving.
Zo is er bijvoorbeeld onlangs betere ver-
lichting gekomen rondom de flat.
Zelf is mijnheer Gijsen actief als voorzitter 
van "Cercle d'Amis", de Jeu-de-boules -ver-
eniging bij de Tongerseweg.
Naast het speeltuintje aan de Antoon van 
Elenstraat is ook één Jeu de boules baan 
maar daar is het erg druk en mist men ei-
genlijk nog wat meer banen voor het aantal 
liefhebbers dat er gebruik van maakt.

Hij is wel blij dat het speeltuintje zo mooi 
is opgeknapt en alles er netjes bij ligt.

Mijnheer is verpleegkundige geweest bij 
de Marine en heeft veel van de wereld 
gezien in de 33 jaar dat hij op de schepen 
mee voer als verantwoordelijke medische 
begeleider. In die tijd woonde hij met zijn 
vrouw en kinderen in Katwijk aan de Rijn 
en schreef zelf ook stukjes voor plaatselij-
ke kranten. De laatste 2 jaar van zijn wer-
kende leven was hij aan wal en begeleidde 
hij medewerkers van de Marine die ziek 
thuis waren door het hele land.
Zijn vrouw en hij waren volop actief in 
het verenigingsleven en het doet hem 
deugd dat zijn kinderen dat hebben over-
genomen.
Als echte Maastrichtenaren, heeft hij zijn 
vrouw beloofd terug te keren naar Maas-
tricht en zo zijn zij op een gegeven mo-
ment, na eerst in Belfort te hebben 
gewoond, in Brusselsepoort terechtgeko-
men.
Als echte verpleegkundige is hij nog 
steeds actief met de zorg voor vrienden 
die ziek zijn en hij prijst zichzelf gelukkig 
zo gezond te zijn geweest altijd.
"Maar……"zo zegt hij," naast actief zijn 
voor anderen is ook ontspanning belang-
rijk".
Twee keer per week staat hij dus nog op 
de tennisbaan!
Natuurlijk wil deze charmante heer wel 
op de foto in onze mooie buurt.
Met dank mijnheer Gijsen!

Arja Peters

buurt dingen kunnen ondernemen die 
vooral aansluiten bij wat zij goed be-
heersen en waar ze van genieten. Het 
gaat er dus om wat ze WEL kunnen en 
dat ze activiteiten doen waar ze trots en 
tevreden over kunnen zijn. 

Met behulp van anderen kunnen ook 
nieuwe dingen ontdekt worden, waar-
door het contact tussen de mensen met 
beginnende dementie en hun omgeving 
zich versterkt.
Juist het benadrukken van wat mensen 
kunnen en het inzetten van burgers 
maakt het Odensehuis een zaak waar 
wij als initiatiefgroep ons voor willen 
inzetten om ook hier samen met  buurt-
bewoners in Maastricht dit te realiseren.

Tot nu toe hebben we gesprekken ge-
voerd met  diverse mensen  en 
(vrijwilligers)organisaties. Daarnaast ha-
len kennis op bij bestaande Odensehui-
zen elders in het land. 
We willen graag zo'n Odensehuis star-
ten in een buurt waar mensen het idee 
ondersteunen, willen meedenken of 
meehelpen of juist vanuit hun eigen le-
ven signalen bij buren kunnen opvangen 
en waar de behoefte leeft naar een der-
gelijk huis of waarin mensen mogelijkhe-
den zien om iets bij te dragen. 
Bijvoorbeeld bij u in uw buurt. 

Wat vragen we:
1. Heeft u zelf behoefte aan een 

inloophuis of kent u mensen die 
dat hebben?

2. Kunt u helpen bij het vinden van 
een goede locatie, financierings-
mogelijkheden?

3. Wilt of kunt u een bijdrage leve-
ren in het huis of de voorberei-
ding daarvan? 

We horen heel graag reactie op boven-
gestelde vragen. Het zou mooi zijn als  
samen met u in uw buurt een Odense-
huis opgezet kan worden. Dus laat als 
bewoner van de wijk weten wat u vindt 
van het idee en wat er leeft in de wijk. 

Dit kan rechtstreeks met ons, maar na-
tuurlijk kunt u ook bij het bewoners-
platform of buurtplatform uw wensen, 
behoeften en ideeën kenbaar maken.  
Ook u bent aan zet!   

Namens de initiatiefgroep
Mirjam Kooistra, bewoner Brussel-
se poort (Tel 06 123 96 006 
mirjamkooistra@yahoo.com)
Annette Hendrikx, bewoner Jeker-
kwartier (Tel 06-55164866 
annettefc@live.nl) 

Oproep
Wie wil met mij tijdens de kerstva-
kantie gedurende 2 dagen leuke  
activiteiten voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd in onze wijk 
uitvoeren? 

Mirjam Kooistra 
06 123 96 066 
mirjamkooistra@yahoo.com

mailto:mirjamkooistra@yahoo.com)
mailto:annettefc@live.nl)
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Nieuws van de 
bewonersoverleg-
commissie (BOC) 
Brusselsepoort-West

Trajekt geeft nu ook meer aandacht aan 
onze wijk en organiseert hier nu ook 
meer voor jong en oud in samenwerking 
met het buurtplatform en de boc. 
Dit jaar zijn er ondanks de crisis verschil-
lende hoogtepunten geweest  in onze 
wijk.

Realisatie van de voetbalkooi
De bouw hiervan kon nu eindelijk door-
gaan omdat  het woonwagenkamp defini-
tief niet doorgaat.  De opening door de 
wethouder in juli was een groot succes.  
De kooi wordt al veel gebruikt door de 
voetballers uit onze buurt. 

De huttenbouw
Ook dit was een succes . Er waren ver-
schillende architecten in spe, te zien naar 
de mooie bouwsels. 

Grasveld Lucassingel
De boc en het buurtplatform willen  er 
voor zorgen dat het grasveld aan de Lu-
cassingel er iets beter bij komt te liggen, 
dat het bv. iets vaker gemaaid wordt,  
voor zover er hier geld voor is bij de ge-
meente.
Wij vinden dat er langs zo'n mooi park 
ook aan onze kant een mooi groen gazon 
mag zijn. Dit komt de uitstraling van de 
wijk ten goede. 

Infobord
Het infobord dat gesponsord is door 
Woonpunt via een woonwens is ook een 
succes. Hiermee proberen we de buurt 
zoveel mogelijk van info te voorzien. Op 
een laagdrempelige manier, ook voor 
mensen die geen computer hebben.  
De boc probeert  dit bord zo up-to-date 
mogelijk te houden. 
Door er zoveel mogelijk info in te han-
gen, bv. van Trajekt, maar ook van activi-
teiten die door hun en andere 
organisaties  georganiseerd worden.  
Ook hangen er gegevens van de wijk-
agent in en andere zaken die belangrijk 
kunnen zijn voor onze  buurt. 
Ook zullen hier na activiteiten foto's in 
worden gehangen als die er zijn. 
Het streven is om 1 keer per maand het 
bord te actualiseren. 

Griezeltocht
Op het eind van de maand oktober was 
er een griezel tocht georganiseerd door 
Trajekt voor onze buurt Brusselsepoort-
west  in samenwerking met de omliggen-
de buurten . 

Nieuwe wijkbeheerder
Voor de inwoners van de huurwoningen 
van Woonpunt in onze wijk: vanaf augus-
tus hebben we een nieuwe wijkbeheer-
der. En wel de heer Angelo van Kan. 
Deze zal het overnemen van de vorige 
wijkbeheerder de heer   Math Retz. 

Een positief punt is dat we van verschil-
lende kanten horen dat men wenste dat 
verschillende wijken er zo voor zouden 
staan als onze wijk, ook qua sociale sa-
menhang.  
Hierdoor blijft onze wijk netjes, redelijk 
veilig en leefbaar. 
En mocht u ergens iets zien, bel of mail 
naar de gemeente, post@maastricht.nl,    
of  bij andere ongeregeldheden naar de 
politie. 
Hoe meer wij melden des te leefbaarder 
blijft de buurt. 

W.Schlosser BOC Brusselsepoort -West. 

mailto:post@maastricht.nl
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Buurtnieuws

Hutten bouwen
Aan het eind van de zomervakantie op 
maandag 18 augustus, dinsdag de 19e en 
woensdag 20 augustus heeft het buurplat-
form Brusselsepoort samen met Trajekt, 
een bouwspeelplaats georganiseerd.  
Daarmee is  een lang gekoesterde wens 
van het bpf  in vervulling gegaan. En de 
bouwspeelplaats was een succes!  Meer 
dan  50 kinderen hebben drie dagen lang 
gebouwd aan hun hutten!  Daarnaast 
konden de kinderen deelnemen aan ver-
schillende leuke workshops die door Tra-
jekt waren georganiseerd.  Er werden 
stokpoppen gemaakt. Er zijn sieraden 
gemaakt van fietsbanden en  er werd pri-
mitief gekookt! 
Het grasveld aan de Sint-Lucassingel 
bleek zeer geschikt voor deze activiteit. 
De hutten werden ’s nachts bewaakt 
door de oudere jeugd! 
Woensdag na de lunch moesten de hut-
ten helaas afgebroken worden. Met  z’n 
allen hebben we het terrein weer opge-
ruimd. En daarna was er nog tijd voor de 
Schotse spelen. 
Kortom, wat de buurt betreft voor her-
haling vatbaar!

Opening voetbalkooi
Sinds deze zomer heeft onze wijk er een 
voetbalkooi bij, gelegen op het grasveld 
aan de Sint- Lucassingel. Woensdag 2 juli 
is de voetbalkooi feestelijk geopend door 
wethouder Willems. Van de opening is 
door Vitrien een filmpje  gemaakt dat je 
nog kunt zien bij “Uitzending gemist”.  
De initiatiefnemer …..vertelt hoe hij op 
het idee is gekomen. En dankzij de amb-
tenaren van het “buurtgericht werken” is 
het geld voor de voetbalkooi bewaard 
gebleven en kon ruim  vijf jaar nadat het 
idee geboren is de voetbalkooi geopend 
worden. En bijna altijd als ik langs fiets 
zijn  er kinderen en jeugdigen aan het 
voetballen. 

Najaar : bladkorven 
Ook dit jaar plaatst de gemeente blad-
korven. Buurtbewoners kunnen de geval-
len bladeren hierin kwijt. Kijk op de 
website van de gemeente waar en wan-
neer er bladkorven geplaatst worden.

Halloweentocht
Op vrijdag 31 oktober heeft de Hallo-
ween tocht plaatsgevonden. Na het suc-
ces van vorige jaar loopt de route van de 
tocht van Malpertuis door Caberg naar 
Brusselsepoort-West waar onze buurt 
wederom een enge Halloweenpost be-
mant.  Een verslag en foto’s van de 
Freaknight vindt  u op de website. 

De Halloweentocht vindt  juist plaats 
rond het verschijnen van het buurtblad. 

Een hete zomer
Het was een hete zomer voor de buurt-
platforms. De gemeente moet bezuinigen 
en dit treft ook de buurtplatforms.  De 
buurtplatforms werden gefinancierd  van-
uit het Leefbaarheidsfonds, een potje 
waar de gemeente en de woningcorpora-
ties samen geld in hebben gestopt. En 
middels de verordening  “Geld voor de 
buurten”  konden de buurtplatforms aan-
spraak maken op deze middelen. Ons 
buurtplatform kreeg per jaar een kleine 
€ 10000 subsidie om de activiteiten van 
de buurt, door de buurtbewoners, te 
bekostigen.  

Welnu, deze tijd is voorbij. Het geld is 
op. In 2014 heeft de gemeente samen 
met de vrijwilligersorganisaties op het 
gebied van welzijn en zorg,  buurtkaders, 
raadsleden en ambtenaren  een visie ge-
formuleerd met betrekking  tot de subsi-
diëring van al deze organisaties. De 
financiering van de buurtplatforms valt 
met ingang   van het nieuwe jaar onder 
de Regeling subsidies vrijwilligersactivitei-
ten 2015.

In het bestuursakkoord  2006-2010 
noemt het college van burgemeester en 
wethouders de buurten als belangrijke 
partner,  in het brede sociale beleid be-
noemd. De intensieve samenwerking met 
de buurtplatforms is van groot belang en 
moet binnen de gemeentelijke organisatie 
nog beter vormgegeven worden. 
Anno 2014 is de visie van het college van 
burgemeesters en wethouders geheel 
veranderd. Er liggen nieuwe bestuursop-
drachten; “Burgerparticipatie” en de 
“Herinrichting buurt- en wijkgericht 
werk”.  Een nieuwe visie op het buurtge-
richt werken moet bedacht worden!! 

Wat betekent dit nu 
voor onze buurt?
De buurtplatforms hebben flinke kritiek 
geuit op het voorstel van de gemeente. 
Dit heeft geleid tot enige aanpassingen. 
De gemeente heeft geld beschikbaar ge-
steld voor een overgangsregeling. De 
buurtplatforms krijgen een basissubsidie 
in 2015. Dit houdt in dat buurtplatform 
Brusselsepoort samen met de Ravelijn  
€ 2800 krijgt voor organisatiekosten. Dit 
was voorheen €3500. Daarnaast dienen  
we voortaan  flexibele subsidie aan te 
vragen voor activiteiten (voorheen kon 
ons buurtplatform rekenen op maximaal  
€6500 voor het organiseren van activitei-
ten).   Hiervoor worden  begin 2015 ten-
ders uitgeschreven. Een tender is een 
procedure waarbij door middel van in-

schrijving getracht wordt een bepaalde 
dienst of product te verkrijgen, een aan-
besteding dus.

Het is momenteel onduidelijk hoe we 
activiteiten als hutten bouwen, het on-
derhouden van de website,  het uitgeven 
van het buurtblad, het ondersteunen van  
buurtbewoners bij initiatieven voor  het 
vergroten van de sociale cohesie in de 
straat, het realiseren van veilige speelom-
gevingen voor kinderen, de komende ja-
ren moeten financieren!

Louise van Bronswijk

Tien tips om 
diefstal te voorkomen

1. Zorg voor goed hang- en sluitwerk op 
uw ramen en deuren. Kijk op de websi-
te van het Politiekeurmerk Veilig Wo-
nen® voor 
advies.www.politiekeurmerk.nl

2. Doe uw voordeur en uw achterdeur 
altijd op slot. Draai de sleutel minimaal 
één keer om. Zo kunnen inbrekers uw 
deur niet met een stukje plastic open-
maken. Haal de sleutel altijd uit het 
slot. Hiermee voorkomt u dat een in-
breker met een handigheidje de sleutel 
aan de binnenkant kan bedienen.

3. Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet 
kunnen verstoppen. Snoei struiken of 
haal ze weg. Plaats buitenlampen.

4. Laat geen ladders in de tuin liggen. En 
ook geen andere dingen die een inbre-
ker als opstap kan gebruiken.

5. Hang geen adres aan uw sleutelbos. 
Want als u een sleutelbos met uw 
adres verliest, kan iedereen uw huis in.

6. Leg uw huissleutel nooit op een gehei-
me plek buiten uw huis. Bijvoor¬beeld 
onder een bloempot. Inbrekers kunnen 
gemakkelijk bedenken waar u uw sleu-
tel verstopt.

7. Zorg dat je geld, sieraden of andere 
dure spullen vanaf buiten niet kunt zien. 
Leg ze het liefst in een kluis.

8. Heeft u waardevolle spullen in huis of 
woont u afgelegen? Denk dan eens aan 
een alarmsysteem of een kluis.

9. Komt u een paar dagen niet thuis, of 
langer? Vraag dan uw buren, uw familie 
of vrienden om de post op te ruimen. 
Zorg dat uw huis eruitziet alsof er ie-
mand thuis is. Gebruik een tijdschake-
laar voor uw verlichting.

10. Zeg niet op uw voicemail dat u niet 
thuis bent. En schrijf niet op face¬book 
dat u bijvoorbeeld met vakantie bent. 
En natuurlijk ook niet op twitter of 
andere sociale media.

De wijkagent, Miquel Faut

http://www.politiekeurmerk.nl
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Doodgewoon!

In 2013 zagen wij als buurt dat er een 
grote verbouwing plaatsvond in het op-
vallende hoekpand op het kruispunt van 
de Dr. van Kleefstraat en de Brusselse-
weg.
Ineens verscheen er een opvallende 
wandbedekking, een afdruk van een glas-
in-loodraam uit een kerk, op de halfronde 
muur van de voormalige apotheek, goed 
zichtbaar door de verlichting 's avonds en 
de grote raampartijen van het pand.
Ik vond het zelf prachtig! Toen ik de 
naam zag: Sassen-Dielemans-Dickhaut, 
dacht ik dat er een vestiging van het be-
kende veilinghuis in Maastricht was geko-
men maar niets bleek minder waar.
Het is een uitvaartcentrum, geleid door 
een man met een missie: Branko Rein-
ders, afstammeling van de Sassenfamilie.

Ik spreek met hem in de 
ontvangstruimte, stijlvol, 
rustig en modern inge-
richt.
Door de jaren heen zijn 
de uitvaartcentra van 
Dielemans en Dickhaut , 
omdat daar geen opvol-

gers waren, overgenomen door Sassen.
De namen blijven verbonden aan Sassen 
omdat deze herkenbaar zijn voor de 
Maastrichtenaren.
De hoofdvestiging ligt in Wijck, waar vijf 
rouwkamers zijn, waarvan één met 24 
uur toegang voor de familie, maar Branko 
vindt het belangrijk dat mensen in hun 
eigen buurt hun overleden dierbaren kun-
nen bezoeken.
Voorheen huurden zij een pand achter de 
Brusselsepoort maar aangezien het win-
kelcentrum  zou gaan uitbreiden, en door 
de crisis niet bekend was wat er precies 
ging gebeuren op die plek, besloten zij 
een andere locatie te zoeken.

Er waren ook plannen om bij de begraaf-
plaats aan de Tongerseweg een rouwcen-
trum te ontwikkelen in samenwerking 
met de gemeente, maar ook hierin kwam 
door de crisis geen vooruitgang.
Het pand aan de Dr. van Kleefstraat 
stond leeg en werd gehuurd en ver-
bouwd tot rouwcentrum met een ont-
vangstruimte en twee rouwkamers. Er is 
een zijingang aan de Bilserbaan waar 
huurders van de bovenverdieping hun 
entree hebben.
In de ontvangstruimte, die door lamellen 
intiemer gemaakt kan worden, kunnen 
bezoekers samen komen en wat drinken 
om op afgesproken tijden afscheid te ne-
men in de rouwkamer van de overledene.

Branko Reinders heeft als missie de dood 
weer een plaats te geven in het dagelijkse 
leven, vandaar het sterk naar buiten ge-
richte karakter van het bedrijf.
In onze cultuur is het niet meer gewoon 
om te gaan met datgene wat ons allemaal 
vroeg of laat overkomt: de dood.  En 
daar wil Branko verandering in brengen.
Voor het "oude"kunstwerk aan de wand 
is gekozen omdat Branko is opgevoed 
met kunst en er in de hedendaagse kunst 
meestal geen aandacht wordt geschonken 
aan de dood. Het is een afbeelding op 
doek van een glas-in-lood raam uit een 
kerk. Religieuze kunst in een nieuw jasje!
Mensen denken tegenwoordig wel weer 
meer na over op welke manier en waar 
men afscheid wil nemen maar rouwcentra 
zijn toch meestal op niet zichtbare loca-
ties, op bijvoorbeeld industrieterreinen te 
vinden.
Er is veel mogelijk tegenwoordig, zo kan 
men kiezen voor verschillende mooie 
locaties in Maastricht om een afscheids-
dienst te houden en daarnaast een koffie-
tafel te houden. 
Ook is het sinds twee jaar in Nederland 
mogelijk om overledenen licht te balse-
men, thanatopraxie genoemd, waardoor 

het natuurlijke proces van ontbinding 10 
dagen uitgesteld wordt en er geen koe-
ling nodig is thuis.
De meeste mensen kiezen er nu nog 
voor, hun overledenen in rouwcentra op 
te baren en dat kan dus nu ook bij ons in 
de buurt.
Voor de buurt, naast "doodgewoon"ook 
een artistieke aanwinst, in een pand dat 
anders misschien leeg zou blijven staan.

Arja Peters

Sint Annakerk

In de wijk Brusselsepoort staat, op de 
kruising van de Via Regia en de Dokter 
van Kleefstraat,  de bekende en markante 
Sint Annakerk. In 1963 werd voor deze 
kerk de eerste steen gelegd. Enige tijd 
eerder, in 1955, kreeg bouwpastoor 
L.Claessens de opdracht om een nieuwe 
parochie met kerk op te richten. Eerst 
werd er een noodkerk gebouwd. Die 
stond op de Dokter van Kleefstraat. De 
ene helft van het gebouw was in gebruik 
als kerk en de andere helft fungeerde als 
klaslokalen, gescheiden van elkaar door 
een schuifwand. Negen jaar lang heeft 
pastoor Claessens van de noodkerk ge-
bruik gemaakt. Veel langer dan oorspron-
kelijk de bedoeling was. 

In de Annaparochie woonde Theo Boos-
ten, architect van beroep. Hij heeft meer 
kerken ontworpen. Maar vrijwel al zijn 
kerken hebben het bekende lot van sloop 
ondergaan, behalve de O.L.Vrouw van de 
Altijddurende Bijstand in Valkenburg. De-
ze is nu een kerk in een kerk en absoluut 
de moeite van een bezoek waard.
Theo Boosten kende pastoor Claessens 
al langer. Het is daarom heel begrijpelijk 
dat hij ook een plan heeft gemaakt voor 
de nieuwe Annakerk. In 1961 diende hij 
een ontwerp in en al na enkele jaren, in 
1964, werd de kerk feestelijk ingewijd. 
Als vorm van de kerk bedacht Boosten 
een cirkel. Uit die cirkel zijn vier hoeken 
genomen, zodat er min of meer een 
kruis, de traditionele vorm van een kerk, 
overbleef. De hoofdingang is aan de voet 
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van het kruis, te weten aan de Via Regia. 
Als je als bezoeker de kerk betreedt, valt 
gelijk op hoe licht en hoe ruim de kerk is. 
Het licht stroomt van alle kanten naar 
binnen via o.m. de talrijke willekeurig uit-
gesneden vensters. Aan de buitenkant is 
het betonnen skelet met mergel bekleed 
en afgedekt met een plat dak. Op het dak 
staat een stalen opengewerkte dakruiter 
met een kruis. Het orgel, gebouwd door 
orgelbouwer Flentrop uit Zaandam, is 
afkomstig van de O.L. Vrouwebasiliek in 
Maastricht. Ook dient niet onvermeld te 
blijven dat de Annakerk zeer goed be-
kend staat om haar akoestiek. In het ver-
leden waren hier bijvoorbeeld vaak 
uitvoeringen van de Matthäus Passion, 
maar ook nu nog zijn er concerten te 
beluisteren.
Waarom is de naam Anna gekozen? Me-
de omdat de kerk vlakbij het vroegere 
ziekenhuis Sint Annadal (thans Paleis van 
Justitie) ligt, maar ook omdat er in Maas-
tricht een grote Mariadevotie is, zodat 
het heel toepasselijk was om de naam van 
de moeder van Maria te eren.

Willemien Schouten

Helemaal links op de foto ziet u de Sint Annakerk in wording en rechts daarvan de noodkerk

Op deze foto is duidelijk de kruisvorm van de Sint Annakerk en de stalen dakruiter te herkennen
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Carnavalsvereniging 
"De Mineurs"

In het jaar 1982 werd onder het genot 
van het smakelijke geestrijke vocht dat 
geproduceerd wordt met het nog kristal-
heldere water uit onze Limburgse bo-
dem, de carnavalsvereniging "De 
Mineurs" geboren. De vereniging werd 
gedoopt met de naam "DE MINEURS", 
enerzijds een teruggrijpen naar het verle-
den waarin genoemde heldhaftige daden 
verrichtten in de galerijen van de kaze-
matten, waar de ondergrond van de wijk 
nog zo rijkelijk van voorzien is, anderzijds 
om aan te geven dat men beslist niet in 
mineur wil zijn. De wijk waarin gewoond, 
geleefd, gewerkt en vertoefd werd, had 
weer een carnavalsvereniging die de kar 
trok om die volkscultuur, die iedere 
Maastrichtenaar met de paplepel ingege-
ven krijgt, tot uiting te brengen.
 
De Mineurs zijn uitgegroeid tot een vol-
wassen vereniging waar speciale aandacht 
uitgaat naar de jeugd, de bejaarden, ge-
handicapten en studenten en de gezellig-
heid hoogtij viert. Ze probeert dit overal 
ook naar buiten uit te dragen. Vanaf de 
elfde van de elfde draaien de voorberei-
dingen voor het nieuwe vastelaovendssei-
zoen op volle toeren. Elk jaar (seizoen) 
kent zo zijn specifieke voorbereidingen. 
Als echte "Mineurs" en onderdeel van het 
SMV (Samewèrkende Mestreechter Vas-
telaovendsvereiniginge), anticiperen wij 
op deze situatie en proberen hier een 
voordeel uit te halen voor onze wijkbe-
woners om deze toch iets extra’s te kun-

nen bieden. Zo zullen wij o.a. ook dit 
seizoen weer alle scholen bezoeken in de 
wijk voor het geven van onze veelbespro-
ken carnavalslessen.
                  
Sinds afgelopen seizoen is de thuisbasis 
op een van de meest unieke locaties van 
Maastricht. Deze is  tot stand gekomen 
door een samenwerking van CV de Mi-
neurs en MSV Tragos en  is het nieuwe 
Kroetmaggezijn: "Fort Koning WILLEM I 
midden in de Werreke vaan Mestreech". 
Vanaf deze locatie zullen we de inwoners 
van de wijken Brusselse Poort, Sint Anna-
dal , Daalhof en omgeving laten meege-
nieten van de Mestreechter 
Vastelaovend: 

Zondag 11 januari 2015 vanaf 15.11 
uur optocht (start café 1900) + aan-
sluitend uitroepen Hertog 2015 
(Kroetmaggezijn).
Zaterdag 24 januari 2015 vanaf 
19.11 uur receptie Hertog + feest-
avond (Kroetmaggezijn).
 
Als de Groetmajoor (nu Hertog ge-
noemd) receptie houdt, barst het Kroet-
maggezijn letterlijk er figuurlijk uit zijn 
voegen, een gevaar dat van oudsher bij de 
mineurs bekend is, maar de mensen niet 
hoeft te weerhouden om te komen

't Kroetmaggezijn vaan de Mineurs                     
Adres:
Kastanjelaan 66, 6217 SB Maastricht
(links van Speeltuin Fort Willem).

Berichten van
Kindcentrum ODA

Ouderinformatie-avond
We hebben in september een hele fijne 
ouderinformatie-avond gehad. Wist u dat 
wij dat heel anders doen dan andere 
scholen? Ouders worden gezamenlijk 
welkom geheten en kiezen dan vervol-
gens een informatie-workshop  met een 
onderwerp dat hen aanspreekt. Op deze 
avond maken ze twee keer een keuze uit 
het gevarieerde aanbod, dat merendeels 
verzorgd wordt door het team. Na af-
loop gaan de ouders naar het groepslo-
kaal van hun kind en krijgen daar van de 
leerkracht nog groepsspecifieke informa-
tie.  Deze avond wordt door het team 
georganiseerd in samenwerking met het 
oudercomité, ook deze laatste brengt 
onderwerpen in. 
Dit jaar werd er bijvoorbeeld informatie 
gegeven over ons anti-pestprogramma 
“Pestvrij”, ons leerlingvolgsysteem en ons 
les-model. Kinderen die meekwamen met 
hun ouders, werden opgevangen door de 
medewerkers van onze BSO (buiten-
schoolse opvang) Pinokkio. Het ouderco-
mité en de medezeggenschapsraad 
presenteerden zich deze avond ook. Het 
was echt een avond voor en door ou-
ders!

Verkeersveiligheidslabel
Op vrijdag 26 september j.l. onthulden 
wij het “Limburgs verkeersveiligheidsla-
bel” dat wij als school hebben mogen 
ontvangen van de stichting ROVL (Regio-
naal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg)
Het label wordt uitgereikt aan scholen 
die structureel werken aan een aantal 
verkeerseducatie en –veiligheidsaspecten.
 
De bibliotheek op school
In schooljaar 2013-2014 is  in onze 
school een vernieuwde bibliotheek inge-
richt met een collectie van maar liefst 
2000 boeken, die jaarlijks aangevuld 
wordt. Vanuit de gemeentelijke biblio-
theek ‘Centre Céramique’  is er voor 4 
uur per week een leesconsulent aan onze 
school verbonden die in nauwe samen-
werking met onze interne leescoördina-
toren, vrijwillige ouders en het team 
leesbevorderende activiteiten organiseert 
met als doel het leesplezier bij kinderen 
te vergroten. Vanaf de eerste week van 
het huidige schooljaar wordt de biblio-
theek naar ieders tevredenheid gebruikt. 
Kinderen en ouders zijn erg enthousiast!

Naschoolse activiteiten
Na schooltijd kunnen kinderen kennisma-
ken met allerlei activiteiten op het gebied 
van sport, spel, cultuur, creatieve vorm-
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geving, natuur, techniek, theater, dans en 
muziek. 
De organisatie hiervan is in handen van 
een stichting met de naam KIX. Ook in 
de komende periode worden weer na-
schoolse activiteiten aangeboden. De aan-
geboden activiteiten zijn toegankelijk 
voor alle kinderen in Maastricht. Zit uw 
kind niet op basisschool Oda, maar 
woont u wel in de buurt en vindt uw kind 
het leuk om aan de activiteiten deel te 
nemen, dan is het ook van harte welkom. 
Kijkt u voor meer informatie op 
www.kix-maastricht.nl. Tevens kunt u uw 
kind ook via deze laatste site aanmelden. 
Heeft u als buurtbewoner vragen hier-
over, bel even naar school of kom even 
langs!

Nieuwe leerlingen
Wordt uw kind in de loop van het 
schooljaar 2014-2015 vier jaar? Dan mag 
het naar groep 1 van de basisschool. We 
maken graag een afspraak met u om ons 
mooie gebouw te laten zien en meer te 
vertellen over ons onderwijs. Neem al-
vast een kijkje op onze website 
www.oda-bs.nl om een indruk te krijgen 
van onze school.  Open dagen houden 
we niet…..omdat we vinden dat het bin-
nen ons gebouw elke dag ‘open dag’ 
moet zijn. WELKOM!

Team basisschool Oda

Muziekles vanaf 5 jaar 
start in november!
Vanaf november starten we bij Maas-
trichtse Verkennersband met wekelijkse 
muzieklessen vanaf 5 jaar. In groepsver-
band krijgen kinderen de beginselen van 
muziek maken en luisteren naar muziek 
geleerd. De nadruk ligt op spel, het ver-
kennen van en het samenwerken in een 
groep. Verder is er ook tijd voor bewe-
ging en ontspannende activiteiten. Er 
wordt samen gewerkt aan leuke uitvoe-
ringen voor papa, mama, opa, oma en 
andere fans!
De kosten zullen zeer laag zijn,  zodat het 
voor ieder kind mogelijk is om hieraan 
deel te nemen. 
Afhankelijk van de leeftijd komt het kind 
bij Super Kids, Cool Kids of Music Kids 
terecht!
Ben je 5 of 6 jaar? Dan begin je bij de Su-
per Kids! Enthousiasme voor muziek, dat 
is het belangrijkste. Ben je 7 jaar dan be-
gin je bij de Cool Kids, je krijgt dan al 
direct een instrument en groepsles!
Ben je tussen de 8 en 12 jaar, dan begin 
je bij de Music Kids. Je krijgt dan ook di-
rect je instrument en groepsles. Aange-
zien je al wat ouder bent krijg je een 
versnelde opleiding.

Elke groep treedt een paar keer per jaar 
op. Dit is dan voor papa/mama/opa/oma 
en andere geïnteresseerden. Dit gebeurt 
niet zomaar. Ze treden op als act van 
bijvoorbeeld de MVB Showavond: Een 
jaarlijkse avond waarbij de voltallige club 
aantreedt voor een avondvullend pro-
gramma. Met licht en geluid. De kinderen 
kunnen echt laten zien wat ze al kunnen!.
Alle lessen en groepsactiviteiten vinden 
plaats in ons clubgebouw Victor de Stu-
ersttraat 15-17.
aanmelden!
info@mvbkids.nl of www.mvbkids.nl

Kinderclub Sint Servaas-
Anna-Lambertus

Woensdag 17 september is de Kinder-
club van het parochiecluster Sint-Servaas-
Anna-Lambertus weer van start gegaan. 
Na de positieve reacties van het voorbije 
jaar zijn kinderen in de leeftijd van 7 tot 
12 jaar uitgenodigd om samen te komen 
rond een thema uit de Bijbel. Onder lei-
ding van kapelaan van Attekum en een 
aantal moeders komen nieuwe Bijbelver-
halen aan bod, gevolgd door leuke knut-
selwerkjes, toneelstukjes, liedjes en 
buitenspellen. De club vindt plaats om de 
week op de woensdagmiddag van 14.00-
16.00 uur in de Sint Annazaal, gelegen 
achter de Sint Annakerk. De Kinderclub 
loopt tot en met juni 2015. Data tot 
Kerstmis zijn: woensdag 15 & 29 oktober, 
12 & 26 november, 10 december. 

Als bijdrage in de onkosten wordt €12,50 
gevraagd voor de aanschaf van het eigen 
werkboek. 
Voor aanmelding of meer info kunt U 
contact opnemen met de kapelaan, tel. 
3432929 of e-mail: 
post@annalambertus.nl

Gemeente investeert in 
onderhoud Hoge Fronten

In 2010 is door de gemeente Maastricht 
de Vestingvisie Maastricht opgesteld. 
Doelstelling van de visie is de instandhou-
ding en verdere ontwikkeling van de ves-
tingwerken. De gemeente doet dit door 
te investeren in het behoud, de beleving 
en de betekenis van de vestingwerken.
Dit jaar, in 2014, werden er verschillende 
projecten in de Hoge Fronten gereali-
seerd. Het ging om grijs en groen onder-
houd.   
Het grijs onderhoud gebeurde  aan de 
gebouwen. Zo werd de aanwezige val-
brug vernieuwd, alle oude vestingpoorten 
c.q. sorties opgeknapt en geverfd en in 
het ondergronds gangenstelsel werden 
waar nodig herstelwerkzaamheden uitge-
voerd aan het mergelwerk. 

Bij Lunet Gelderland werd voegwerk her-
steld, om verder verval in de toekomst te 
voorkomen. Hierbij werd wel goed reke-
ning gehouden met de aanwezige flora en 
fauna, zoals de muurhagedis. 
Ook werd er dit jaar extra aan het groen 
gewerkt. Op de muren worden alle hou-
tige gewassen weggehaald, terwijl kruidi-
ge planten juist mogen blijven staan. O.a. 
groeien hier ook muurleeuwenbek en 
muurvaren. 

En in de winter zal er nog een extra 
snoeiklus uitgevoerd worden bij de be-
dekte weg. Door deze klus zal de be-
groeiing  meer overeenkomen met de 
historische situatie, in de tijd dat Maas-
tricht nog een vestingstad was.

Graag nodigen we u uit om u te laten 
verrassen door dit bijzonder stukje histo-
risch en natuurlijk Maastricht! 

Cridi Frissen, CNME

voegwerk lunet Gelderland

http://www.kix-maastricht.nl
http://www.oda-bs.nl
mailto:info@mvbkids.nl
http://www.mvbkids.nl
mailto:post@annalambertus.nl
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Zes vragen aan een 
buurtplatform

De redactie wil graag een aantal buurt-
platforms benaderen en enkele vragen 
voorleggen. Het zijn steeds dezelfde vra-
gen. Dan ontdekken we mogelijk over-
eenkomsten, maar in elk geval dat we van 
elkaar kunnen leren. Voor dit nummer 
van het buurtblad maakte de redactie een 
afspraak met het buurtplatform Stichting 
Leefbaarheid Boscherveld en Boschpoort. 
De heer Dré van den Broek beantwoord-
de de vragen.

1. Hoe is het bestuur samengesteld?
Wij zijn al van 1982 een stichting. Feitelijk 
geboren uit noodzaak omdat toentertijd 
de gemeente Maastricht geen toekomst 
zag in de wijk Boschpoort. De toenmali-
ge voorzitter van de Kamer van Koop-
handel heeft zelfs een pleidooi gehouden 
om Boschpoort af te breken en het in te 
richten als industrieterrein. Het dagelijks 
bestuur bestaande uit 5 personen ver-
richt de werkzaamheden waarmee de 
SLBB in de slag is. Er vindt 2maandelijks 
een terugkoppeling plaats tijdens een 
openbare vergadering.

2. Welke problemen kent deze wijk?
- Het grootste probleem van onze wijk is 
dat de wijk klein is in omvang. We heb-
ben maar 1600 inwoners en krijgen wel 
eens de opmerking dat we qua grootte 
nergens recht op hebben.
- Een ander probleem is de "geïsoleerde 
ligging". De woonbuurt Boschpoort is 
omringd door water en de spoorweg-
overgang vormt een barrière.
- Buiten de Spar, onze supermarkt, is er 
in Boschpoort geen verdere detailhandel. 
Dat is in een vergrijzende omgeving soms 
wel een probleem.

3. Welke oplossingen zijn er be-
dacht?

Na veel overleggen en actie te voeren 
dachten we een behoorlijke uitbreiding 
te hebben binnengesleept voor onze wijk 
met het Belvédèreplan. Helaas door de 
crisis en het instorten van de woning-
markt blijft de uitbreiding beperkt tot de 
nieuwbouw aan de Bosscherweg. We zijn 

nu nog in onderhandeling voor een kleine 
pleister op de wonde, een aantal Autark-
woningen aan de Jojohaven.
Verder willen we het isolement doorbre-
ken met ons nieuw te realiseren multi-
functionele germeenschapshuis in de 
oude basisschool.
We verwachten met de detailhandelplan-
nen in het Belvédèregebied, meer leven-
digheid in onze mooie wijk.

4. Wat hoopt het platform te berei-
ken in de toekomst?

Wij willen de leefbaarheid binnen onze 
wijk versterken en bewaken, met als ba-
sis het nieuwe gemeenschapshuis aan de 
Past. Moormanstraat 80. 
We hebben plannen ontwikkeld om het 
oude voetbalveld van RKBFC in te rich-
ten als buurtpark. Hier kan de buurt dan 
op een fijne manier recreëren. Maar er is 
ook een mogelijkheid om activiteiten 
mee te nemen van het Frontenpark. Het 
Frontenpark, ons Buurtpark en het 
nieuw Grensmaas Bosscherveld biedt 
veel mogelijkheden als geweldig wandel / 
recreatie gebied, waar we veel tijd in ste-
ken.

5. Is er voldoende geld en is er vol-
doende steun van de gemeente? 

Of er voldoende geld is / zal zijn, is deels 
afhankelijk van hoe de gemeente activitei-
ten en  participatie zal faciliteren. Voor 
het andere deel zullen buurtplatforms op 
een creatieve manier naar geldwerving 
moeten kijken en zullen burgers moeten 
meewerken aan het leefklimaat binnen 
hun buurt.
Wat betreft de steun van de gemeente, 
dat kan volgens ons stukken beter. Er zal 
minder regelgeving moeten komen voor 
burgerinitiatieven en ambtenaren moeten 
veel meer gaan meedenken in oplossin-
gen. Maar dit zal de tijd leren!

6. Waarop is het buurtplatform 
trots?

Onze grootste trots is onze wijk Bosch-
poort Bosscherveld. 
En we hopen heel trots te worden op 
ons nieuwe gemeenschapshuis dat gerea-
liseerd wordt DOOR de buurt, er is 
VOOR de buurt en VAN de buurt. 

Willemien Schouten

Column
Het leerlingenboek

Het ligt nog altijd op dezelfde plaats, in de 
bovenste la van het eikenhouten bureau. 
Het ziet er ook nog altijd hetzelfde uit 
met zijn zwart-wit-geel gevlekte harde 
kaft, met zijn door bruine plakband ver-
stevigde rug en met zijn  vergeelde letters 
a t/m z, die door de tand des tijds zijn 
afgesleten en omgekruld. Menigeen zou 
dit  bij "het oud papier" zetten, maar ik 
niet! Voor mij heeft dit cahier (In 't Maas-
trichts kajee: klemtoon op ká!) grote 
waarde. Het vertegenwoordigt meer dan 
65-jaar Sint-Odaschoolgeschiedenis. In 
een tijd waarin digitale informatie en 
kaartenbakken nog niet bestonden, wer-
den de aangemelde leerlingen  in dit boek 
genoteerd op alfabet  met als bijzonder-
heden naast hun achternaam, ook nog de 
voornamen, de geboortedatum, het 
adres,  de naam en het beroep van de 
vader, de naam van de moeder en de da-
tum van inschrijving. 

Wat mij hierbij onmiddellijk opvalt is dat 
de voornamen, in die tijd tevens  doopna-
men, talrijk zijn. Soms zijn het er wel  
vier, want de opa's en oma's moesten 
vanwege de goede verstandhouding in de 
familie liefst allemaal vernoemd worden. 
Was daar geen geschikte naam voor de 
boreling bij, geen nood, dan koos men 
een andere, nieuwe roepnaam en lezen 
we vijf namen, meestal van bekende heili-
gen en in de eerste decennia voorname-
lijk vrouwelijke heiligen. De jongens 
zouden  pas later hun entree bij ons ma-
ken. Wat mij  ook opvalt, is dat er ner-
gens wordt gerept over  het beroep van 
de moeder. Moeders waren in die begin-
periode van het leerlingenboek nog maar 
alleen en vooral "moeder."

Iedere leerling had voor de kantlijn een 
mogelijkheid voor zes kruisjes, voor ieder 
leerjaar één! Soms staan er niet meer dan 
twee of drie kruisjes en dat betekent dat 
hij of zij is  verhuisd of vertrokken naar 
een andere school. Zomaar een andere 
school vanwege conflict of onenigheid 
was niet prettig. Het vertrek naar een 
ander schooltype  in het belang van de 
leerling gaf uiteraard nooit  problemen.
Soms zie ik in dit boek bij een bepaalde 
letter een familienaam met verschillende 
voornamen op één datum genoteerd. Dit 
wil zeggen, dat er een gezin was komen 
wonen met meerdere kinderen. Dat was 
fijn en zo wisselen verdriet en vreugde 
elkaar af op dit oude  vergeelde papier.

Het bewuste boek ligt zoals gezegd, nog 
steeds op dezelfde plaats en ik sla het nog 
vaak open. 
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Soms lees ik in de krant bepaalde berich-
ten. Ik lees namen. Ik lees adressen. Ik 
lees data. En dan gaat er vaak in mijn ach-
terhoofd een rood lampje branden. Die 
naam…dat adres… 

Ik neem het boek ter hand, ik zoek en ik 
vind bijna altijd wat ik zoek: namen van 
ouders , van leerlingen, van hun kinderen, 
opgetekend door mijn man  met zijn  
mooie gekalligrafeerde letters in een vod-
dig boek dat hem dierbaar was. Hij,  die 
een heilige afkeer vertoonde van alles wat  
digitaal,  modern en voor hem te onper-
soonlijk was.   
 
Dit verouderde boek behoort tot de be-
langrijke herinneringen aan wat jarenlang  
"zijn" Odaschool was:  zijn lust en zijn 
leven!

Ria Vernooij-Nelissen Buurtfeest Joseph Holl-
manstraat – Antoon van 
Elenstraat 

13 september 2014
Ons 1e LUSTRUM!!!

We mogen wel zeggen dat het buurtfeest 
een lustrum waardig was!!
Voor de 5e keer een supergezellige mid-
dag en avond gehad met buren onder 
elkaar.
Het weer was ons (voor de 5e keer!!!!) 
goed  gezind. Heerlijk in de tuin van een 
van onze buren genoten van de zon.
Hartstikke gezellig bij gekletst en gela-
chen. Fijn om te zien dat er ieder jaar 
weer nieuwe mensen binnenkomen. 
Vooral veel jongere koppels die in de 
buurt zijn komen wonen waren dit jaar 
van de partij.
De hapjes en lekkernijen die iedereen 
meeneemt zijn werkelijk geweldig. Het 
lijkt wel of er ieder jaar nog meer heer-
lijkheden op tafel komen. Iedereen doet 
echt zijn best en komt met de meest 
“culinaire” gerechten, heerlijk!!!!

Ook heel veel kinderen zorgen ervoor 
dat het een vrolijke boel is. Voor hen 
hadden we dit jaar stoelendans in petto 
en ballonspelletjes, wat een spanning! 
Uiteraard werden ze later beloond met 
leuke prijsjes!
De lichtstaafjes en de vuurkorf zorgden 
ook na zonsondergang voor de nodige 
sfeer en veel plezier.

Dit alles onder de gezellige muziek van 
onze D.J. “Lord Charles”. Hij weet pre-
cies met de juiste muziek ons feest “aon 
de geng” te houden, zodat er later op de 
avond menige beentjes van de vloer gaan.
Al met al een zeer geslaagd feest en op 
naar het volgend jaar. De datum, zoals 
altijd: de 2e zaterdag van september: Za-
terdag 12 september 2015!

Riekie Schellinkx
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Terugblik op de burendag 
in de 
Pastoor Habetsstraat
Op 28 oktober 2014.

Hè, hè, eindelijk is het zover, waar ik al 
zo menig nachtje van had gedroomd: Te-
rug in mijn Pastoor Habetsstraat!!
Iedereen was even enthousiast, zowel de 
volwassenen als de jongeren. Wat had ik 
ze gemist, vooral die blije  gezichtjes die 
altijd bij me aanbelden. Niet voor een 
koekje of iets lekkers, zoals ze me verze-
kerden. “We komen alleen maar hallo 
zeggen.” 

Zelfs de bijdehante Mo durfde me niet 
aan de deur te komen feliciteren met 
mijn verjaardag, hoewel hij graag een blik-
je chips zou krijgen. Rafaël bracht hem de 
boodschap over , dat hij niet naar binnen 
hoefde, dat buurvrouw aan de deur 
stond. Het blikje chips won het van zijn 
verlegenheid en hij stapte met zijn opval-
lende witte haardos het voortuintje in. 
Isabelle, de meest zorgzame jongere van 
de straat, ontfermt zich altijd over de 
kinderen die sinds kort de straat als 
speelterrein mogen beschouwen. 

Wij mochten vroeger nooit de straat 
oversteken als kind. Daar was altijd het 
risico van een eenzame fietser, of paard- 
en- wagen die je omver kon rijden. Ver-
kozen we toch de overkant, dan werden 
we direct naar binnengehaald en konden 
we onze spelende kameraadjes alleen 
maar vanachter het tuinhekje bekijken.
Eens zei Isabelle tegen mij:”Je moet niet 
zoveel weggeven. In arme landen kunnen 
ze heel veel doen met het geld van al dat 
snoep”. Ik stelde haar gerust, dat ik ook 
gaf aan veel acties voor kansarme jeugd 
ver weg.

Ze was gerust en bedacht voor mij de 
naam: “koekjesmevrouw”.
Op een dag viel Jelle heel lelijk bij mij 
voor de deur. Ik vloog naar buiten met 
een snicker in mijn hand. Het leed was 
vlug geleden en ik werd toen “de snicker-
mevrouw.” Dit alles kwam weer bij mij 
naar boven toen ik met mijn rolstoel ein-
delijk op de begane grond stond. Ik zag 
de jeugd vol overgave genieten van het 
springen in het springkasteel. Ze 
riepen:”Verboden voor rolstoelen” en 
daar kon ik het weer mee doen!

Opeens stond er een meisje voor me 
met een lange rol papier, waarop teke-
ningen  stonden van alle kinderen van de 
straat. Het bleek bij navraag Anouk te 
zijn. Wat was ze groot geworden.

Toen begon het feest pas echt goed met 
een act van drie kinderen: Max, Bas en 
Marilène, die met hun stepje over een 
hindernis reden en tijdens de sprong nog 
een draai maakten. Max sprong daarbij 
nog over een steekvlam heen. Een hele  
jonge straatbewoner kwam toen met 
helmpje op dezelfde stunt proberen met 
zijn loopfietsje. Er werd nog een liedje 
gezongen door Lux , weliswaar over-
stemd door de geluidsboxen, maar toch 
heel mooi.

Wat mij opviel was dat er in de straat 
verschillende tweelingen woonden. Vroe-
ger in mijn jeugd waren er wel verschil-
lende grote gezinnen, zoals( onze) familie 
Willems, naast de familie Hanssen, Mie-
sen, Kerbusch e.a., maar daar waren geen 
tweelingen bij.

Even na 8 uur arriveerde de rolstoeltaxi  
om mij naar huis te brengen, naar Kamer 
32  in Scharwijerveld op de Daaldersru-
we.
Dit straatfestijn was zeer geslaagd en 
deed voor mij het verleden (met een fijne 
jeugd) herleven. Ik vond dit gebeuren in 
mijn oude straat “helend”. Het heeft me 
geestelijk echt goed gedaan. 
Dank aan allen die dit mede voor mij mo-
gelijk hebben gemaakt!

Vroegere bewoonster Pastoor Habets-
straat
Leny Willems.

Van de redactie

Het was een warme zomer! Dat dit niet 
alleen aan het weer lag, maar ook aan de 
activiteiten in de buurt, heeft u kunnen 
lezen in dit najaarsnummer van het buurt-
blad. 
De gemeente is van plan de visie op het 
buurtgericht werken te  herzien. Wat de 
rol van de buurtplatforms wordt, is jam-
mer genoeg nog niet bekend.  Wel is dui-
delijk dat er in 2015 veel minder geld 
beschikbaar is voor het organiseren van 
activiteiten in de buurt. 

De gemeente zet in op burgerparticipatie.  
Dus heeft u een goed idee of een plan op 
het gebied van welzijn en zorg, vertel het 
aan het buurtplatform en in ieder geval 
aan de gemeente! 
Dat er ook in de zorg veel gaat verande-
ren, daar  worden we steeds meer op 
geattendeerd. Door de gemeente maar  
ook door tv-spotjes. In dit blad treft u 
een mooi verhaal aan van een burgeriniti-
atief op zorggebied, het Odensahuis. 

Verder zien we diverse ontwikkelingen 
op het gebied van mobiliteit. Aandacht is 
er voor de fietsroute tussen  "onze fiets-
straat De Bilserbaan' en de Brusselse-
straat.  En de Gamma is al verhuisd om 
plaats te maken voor de nieuwe aanlan-
ding van de Noorderbrug.
De opening van de voetbalkooi , met z'n 
allen hutten bouwen, de mineurs, het 
CNME en de verslagen van de buurtfees-
ten maken weer eens duidelijk hoeveel 
warmte onze wijk kent!  
En natuurlijk vindt u in dit najaarsnummer 
de vertrouwde rubrieken en columns.  
Wilt u reageren of heeft u zelf kopij voor 
het volgende blad, laat het ons weten. 

Veel leesplezier
buurtblad@brusselsepoort.org

zomaar een foto van vroeger: hoek Bilserbaan in 1930, waar nu de begrafenisondernemer gevestigd is.

mailto:buurtblad@brusselsepoort.org
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