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Van de redactie
Opnieuw hebben we een redactielid
mogen begroeten. In de zomer, nou ja
“zomer”, is mevrouw Willemien Schouten
tot onze werkgroep toegetreden. Ze was
al langer medewerkster,want van haar
hand waren de stukken over de her-
komst van diverse straatnamen in onze
wijk. In de “Maaspost” hebben er van
haar ook al eens dergelijke artikelen
gestaan, dus we worden verrijkt met een
ervaren kracht. Heerlijk! We hopen volop
van haar talenten te kunnen profiteren.

Zondag, 28 september, was een mooie
zonnige dag. Ondergetekende zat die
middag sport door te zappen, WK wiel-
rennen, eredivisie voetbal enz. Zijn vrouw,
veel verstandiger, genoot  van de zon.
Opeens riep ze: “Kom ‘ns ruke?” Ik
bespeurde een indringende branderige
geur en belde het klantenmeldpunt. Er
bleek brand te zijn in de Kristalstraat op
Pottenberg. De volgende dag ben ik daar
eens poolshoogte gaan nemen. Aan de
voorzijde van het betreffende pand was
vrijwel niets te constateren, maar iemand
zei me eens een kijkje aan de achterkant
te gaan nemen. De ramen daar waren van
onder tot boven zwart geblakerd en tot
mijn verbazing waren ze nog heel.
Vreemd dan, zo’n enorme stank! Ik weet
niet wat er gebrand heeft, het leek een
gewoon woonhuis. Hemelsbreed ligt mijn
woning daar zeker 2 km vandaan. Stel dat
het eens een fabriek was geweest, waar
het zo brandde! Wat komt er dan vrij?

Ik realiseer me dat we vandaag de dag
eigenlijk op een vulkaan wonen. Elk
ogenblik kan er iets mislopen. Op wat
grotere afstand liggen kerncentrales, die
kunnen ver reiken heeft Tsjernobyl ons
geleerd. Chemische industrie,zoals D.S.M.,
andere industriële activiteiten in Wallonië,
het Ruhrgebied en het aangrenzende
Belgisch Limburg. Maar ook dichterbij
loeren gevaren. Lees verderop in dit blad
de stukken  van Klaor Loch en Rubber
Resources.
Gelukkig gebeurt er weinig. En als er iets
uit de hand loopt, haasten de autoriteiten
zich om ons gerust te stellen met de
mededeling  dat we geen moment gevaar
hebben gelopen. Maarrrr……..
Is dat wel zo???

Inhoudsopgave

Agenda
26 okt speelmiddag Frederikbastion
  1 nov natuurwerkdag Hoge Fronten
18 nov vergadering buurtplatform
  9 jan nieuwjaarreceptie

café 1900 20.00 uur
20 jan buurtplatform, 20.00 uur
17 mrt buurtplatform, 20.00 uur
19 mei buurtplatform, 20.00 uur
15 sep buurtplatform, 20.00 uur
17 nov buurtplatform, 20.00 uur
Locatie vergaderingen buurtplatform:
zie www.brusselsepoort.org

Belangrijke telefoonnummers
Wijkagent Bas Westenberg

09008844
Melden drugsoverlast bij politie

09008844
Klantenmeldpunt gemeente

3504000,
post@maastricht.nl

Maastr. buurtbeheerbedrijven bv
3430269

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

We hebben in ons buurtplatform werk-
groepen, o.a. een werkgroep “Woonom-
geving”. Die kijkt wat ons woongenot
hindert en dus vermindert, wat er beter
kan op het gebied van verkeer, veiligheid,
speelgelegenheid enz. Kortom, we probe-
ren mee te helpen er een fijne wijk van
te maken. Wij, de leden, wonen LET OP!!
in de Pastoor Habetsstraat,
Orleansstraat, Pastoor Habetsstraat, Sint
Odastraat en Pastoor Habetsstraat. U
ziet het, op een kluitje bij elkaar. Niemand
uit de Weustenraadstraat, Sint
Lucassingel, Pastoor Delruellestraat,
Laurent Polisstraat, Furniusstraat, Fons
Olterdissenstraat, Fagotstraat, Edmond
Jasparstraat, Clavareaustraat, Christiaan
Sterckstraat, Bilserbaan of August
Flamentstraat. Toch moeten wij ook die
straten bekijken, zien wat er mis is, signa-
leren en rapporteren. We proberen dat
zo goed mogelijk te doen, maar we
wonen er een stuk vanaf. U, bewoners,
maakt het dagelijks mee,u leeft er.

Wie van u durft het
aan om 5 keer per

jaar er een uurtje over te
vergaderen? Vijf uur per jaar?
Ik daag u uit!!!! Tel. 3432444.
Wie waagt het? U?

nieuwjaarsreceptie voor de buurt: 9 januari 20.00 uur café 1900
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Een lot uit de loterij..
het vervolg?
Vorig jaar schreef ik in het buurtblad
over de loting voor de 8 bouwpercelen in
het Kloosterpark, in de tuin van Hoge-
school Zuyd.  En nu, een jaar later, kan ik
vol trots meedelen dat we als een van de
eersten het hoogste punt van ons huis
bereikt hebben. Jawel, de loting die ik zag
als een definitief einde van een droom,
bleek helemaal niet definitief te zijn. In
december 2007 belde de verkoper van
de percelen met de vraag of we nog altijd
geïnteresseerd waren in de grond. Van de
vierde plaats waren we naar de eerste
gestegen. Inmiddels hadden we onze
keuken een opkikker gegeven. Maar deze
kans is zo uniek. Het is een uitdaging; zelf
bouwen. Groter wonen, maar toch in de
buurt blijven. En we zijn ervoor gegaan!

Iedereen vertelde het ons: een eigen huis
bouwen kost veel energie, uithoudings-
vermogen, het is een test voor je relatie,
je moet geduld hebben, er komt veel
irritatie bij, zeker ten aanzien van de
lokale overheden. Maar het is de moeite
waard.
Mensen mag ik jullie van harte uitnodigen
om over een jaar eens een wandeling te
maken door de Koning Willem I-straat,
een fantastische mooie, nieuwe straat in
onze wijk Brusselsepoort.
Louise van Bronswijk

Oud-Hollands hekwerk
U hebt het misschien al gezien (foto
voorpagina) of in de krant gelezen. Sinds
begin oktober staat er een Oudhollands
hekwerk op het Orleansplein. Na jaren
discussie met de gemeente is het er
eindelijk van gekomen. Het hekwerk is
bedoeld om te voorkomen dat voetbal-
lende kinderen zonder te kijken achter
de bal de straat oprennen. En nu kan men
op het plein zowel voetballen als
basketballen of fietsen zonder dat de
kinderen elkaar in de weg lopen. In het
vorige nummer van het buurtblad heeft u
kunnen lezen over de komst van het
hekje.

Er is echter een maar. De gemeente heeft
zich bij de bouw van het hekwerk niet
gehouden aan de afgesproken tekening
zoals die oorspronkelijk, door diezelfde
gemeente, maar waarschijnlijk een andere
afdeling, was gemaakt en aan de omwo-
nenden is gepresenteerd. . Het hekwerk
(22m x 14 m) staat veel verder naar het
midden van het plein dan gepland. Het
hekwerk zou bij de tweede boom aan de

kant van de Orleansstraat beginnen en
eindigen voor de bankjes in het midden
van het plein. Zo bleef genoeg ruimte
over voor andere activiteiten.
De reden die de gemeente aangaf voor
het opschuiven van het hekwerk was
……
Het buurtplatform was het hier absoluut
niet mee eens en heeft tijdens de bouw
herhaaldelijk aangedrongen op het stop-
leggen van de werkzaamheden. Dit lukte
niet. Uiteindelijk heeft op donderdag 2
oktober overleg plaatsgevonden en
hebben we afgesproken met de gemeente
dat het hekje twee meter wordt opge-
schoven. Dus, beste mensen, het hekje is
nog niet helemaal klaar. En omdat nieuw
materiaal besteld moet worden, duurt
het tot het eind van dit jaar voor we een
definitief Oudhollands hekwerk op het
Orleansplein hebben staan.
Louise van Bronswijk

Buurt Sport
Wat gaan we doen?
Sporten samen met je leeftijdsgenootjes
na schooltijd. Er zijn verschillende sport-
en spelactiviteiten. Vanaf september 2008
zijn we met activiteiten bij jou in de
buurt begonnen .

Waar, wanneer en voor wie?
Schoolplein St.Oda, Brusselsepoort (of
binnen: gymzaal St.Oda school) Om de
week op donderdagmiddag op 30 okto-
ber, 13 en 27 november en 11 december.
Van 15:30 tot 17:00 uur. Vanaf 6 jaar.

Wat nog meer?
Deelname is gratis! Inschrijven is niet
nodig.
Zorg wel dat je op tijd aanwezig bent.
Denk aan sportieve kleding en een flesje
drinken. Ouders en vrijwilligers die willen
helpen zijn van harte welkom! Heb je
vragen of ideeën? Mail of bel Vivian.
0433506035 of 0627850973,
vivian.dijkstra@maastricht.nl of
sport4life@maastricht.nl.

Dag van de Buurten
Zaterdag, 20 september, jl. hebben Rita
Walczuch, Louise van Bronswijk en ikzelf,
Tamara Boitelle, als afgevaardigden van
ons buurtplatform de ‘Dag van de Buur-
ten’ bezocht, die plaatsvond in het Mosae
Forum. In de gangen van het gebouw
stonden de banieren van de verschillende
wijken tentoongesteld, gemaakt door
grafisch vormgever, Michiel Romme.
Enkele maanden geleden heeft hij van de

gemeente de opdracht gekregen om, aan
de hand van aangeleverd materiaal door
de verschillende buurten zelf, voor iedere
wijk een banier te maken van 2 meter
hoog en 90 cm breed. Via deze banier
konden de wijken hun buurt promoten
en belangrijke punten onder de aandacht
brengen van het gemeentelijk bestuur.
Nadat de banieren op verschillende
plaatsen in Maastricht tentoongesteld zijn,
komen ze in het bezit van het desbetref-
fend buurtplatform.

Na een gezellige ontvangst met koffie en
vlaai, zoals de echte Limburgse traditie
betaamt, werden we kort toegesproken
door burgemeester Leers, wethouder
Jacques Costongs en dhr. Loen
Schroeders, teammanager Bureau Buurt-
gericht Werken.
Burgemeester Leers vroeg zich af of deze
dag de ‘Dag van de Buurten’ of de ‘Dag
voor de Buurten’ moest worden ge-
noemd. Met andere woorden: moeten de
buurten meer betrokken raken bij de
gemeentelijke overheid of dient de ge-
meente meer betrokken te raken bij de
buurt...?
De rest van de dag bestond uit verschil-
lende workshops, een toespraak van
staatssecretaris Heemskerk van Econo-
mische Zaken over wijkeconomie en een
gezamenlijke lunch. Aangezien wij zelf niet
bij de toespraak aanwezig konden zijn,
hierbij een webadres waar u enige infor-
matie over wijkeconomie kunt aantreffen:
http://www.ez.nl/Actueel/
Pers_en_nieuwsberichten/Persberich-
ten_2008/Juni_2008/
Heemskerk_en_Vogelaar
_investeren_in_de_wijkeconomie
Hieronder een overzicht van de verschil-
lende workshops die tot doel hadden te
voldoen aan de interesses van de buurt
en samenwerking tussen de wijk en het
gemeentelijk bestuur te stimuleren:
Van wipkip naar klimboom.
Al doende leert men.
Creatief denken.
Rendez-vous met Regout.
Rondleiding door het gebouw.

Louise en Rita hebben beiden de work-
shop ‘Van wipkip naar klimboom’ be-
zocht. Zelf ben ik aanwezig geweest bij de
workshops ‘Al doende leert men’ en
‘Creatief denken’. De eerste workshop
werd gegeven door management-adviseur,
Moniek Reckman, van Stichting
Organisatiewinkel. Deze workshop was
een minicursus om kritisch te leren
kijken naar probleemstellingen, waarbij
actief geoefend werd om stellingen van
meerdere kanten te benaderen en hier-
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voor de tijd te nemen. Buurtplatforms
zouden deze methode wellicht in hun
vergaderingen kunnen toepassen en
gebruiken. Het was alleen jammer dat de
deelnemers in rijen zonder tafels zaten,
waardoor de onderlinge interactie gering
was.
De tweede workshop werd gegeven
door Rob Meurders, producent commu-
nicatie-evenementen. Na geoefend te
hebben met twee verschillende technie-
ken om creatief denken te stimuleren,
waarbij als regel gold dat geen enkel idee
vooralsnog werd uitgesloten, werd er
gewerkt aan het centrale thema: Hoe
kunnen buurtplatforms de betrokkenheid
in hun buurt vergroten? De tafels waren
zodanig in de ruimte opgesteld dat sa-
menwerking met afgevaardigden van de
verschillende wijken werd gestimuleerd.
Afgevaardigden van Itteren deelden met
ons hun succesverhaal over hoe zij er-
voor gezorgd hadden dat de betrokken-
heid van de buurt vergroot werd: “Wij
organiseren niets voor de mensen, maar
zorgen d.m.v. goede communicatie dat
mensen zelf hun eigen ideeën kunnen
organiseren.”
In het kort: het was een productieve dag,
waarin geen antwoorden en oplossingen
werden aangedragen, maar handvaten
werden gegeven voor het verbeteren van
onderlinge samenwerking. Zelf vond ik
het jammer dat er bijna geen vertegen-
woordiging was van de jongere generatie
en de allochtone burger.
Tamara Boitelle

Was dat weer BOFfen!
Koninginnedag was het weer BOFfen op
de Bilserbaan. Die dag organiseerden de
bewoners al voor de derde keer het
Bilserbaan Oranje Feest ( kortweg BOF).
De straat werd de avond van tevoren
feestelijk versierd en op de dag van het
feest voor alle verkeer afgesloten. Er
waren diverse activiteiten voor jong en
oud: zoals een rommelmarkt, een spring-
kussen en allerlei spelen voor de kinde-
ren.
De een zorgde voor koffie, de ander
voor een broodje knakworst. Er hing die
dag weer een heel relaxte sfeer in de
Bilserbaan; ook al waren er “stand-
houders” met slechts 1 euro 50 omzet
en kwam de klandizie veelal uit de eigen
straat.
De dag werd besloten met een hapje en
een drankje in de “Barreer”, het buiten-
verblijf van onze ex-prins Carnaval,
Norbert Frijns.
Jan van der Staak

foto: banier Brusselsepoort
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Straatfeest  Pastoor
Habetsstraat
zaterdag 27 september
Wat gezellig was het straatfeest in de
Pastoor Habetsstraat en wat een stalend
nazomerweer!
Na heel wat jaren hadden een aantal
mensen in de staat, met name Guy van
der Heijden en Paul Zeegers, het initiatief
genomen om weer eens een feest in de
straat te organiseren.
Dat was wel hard nodig, met zoveel
nieuwe bewoners de laatste jaren.
Tussen de huizen nr. 43 en 45 was er een
gezellige plek gecreëerd om met elkaar
te praten en kennis te maken onder het
genot van drankjes die mijn buurvrouw
Han de hele middag en avond aan de bar
aan iedereen serveerde. Aan de vraag om
allemaal hapjes mee te nemen, werd
ruimschoots voldaan. Lange tafels ston-
den vol met allerlei lekkere hapjes, leuk
om van alle kanten mensen te zien ko-
men aanlopen met een schaal in de hand.
Zelf woon ik alweer 24 jaar in deze
straat en ik heb de straat enorm zien
veranderen in al die jaren. Toen waren wij

een van de eerste jongere bewoners. Er
woonden nog een heel aantal krasse
oudere dames van in de 80 in verschil-
lende huizen. Onze kinderen zijn hier
opgegroeid en waren beiden toevallig
deze zaterdag thuis. Grappig, voor hen
was het leuk een aantal leeftijdgenoten
uit de straat weer eens te treffen, voor
ons leuk om heel wat nieuwe bewoners
beter te leren kennen. En wat is de straat
verjongd, wat veel kleine kinderen, meer
dan ooit! Nu behoren wij inmiddels tot
de categorie bewoners van de midden-
leeftijd…
Erg leuk dat er veel vertier was voor alle
kinderen, een springkussen en een gewel-
dig optreden van Rob Meurders.
Heerlijk om weer van de meeste adres-
sen  te weten  wie er woont, dat voelt
toch anders als  je door de straat loopt.
Dan neem ik die lichte kater de volgende
dag door iets te veel glaasjes wijn wel
voor lief, al heeft me dat wel de laatste
mooie zondagdag van het jaar gekost..
Hartelijk dank organisatoren!
Carla Luja

nabestellen foto’s via www.brusselsepoort.org

Interview
Hoe heet je?
Michael Stöckel.

Hoe oud ben je?
20 jaar.

Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Beieren in het zuiden van
Duitsland, nabij Nürnberg, uit het plaatsje
Herzogenaurach.

Hoe ben je in Maastricht terecht
gekomen?
Voor mijn studie. Ik ben afgelopen sep-
tember begonnen met Europese Studies.
In Duitsland heb je ook de mogelijkheid
om deze studie te volgen, maar helaas
hebben deze opleidingen vaak een
toelatingsbeperking (numerus fixus-
opleidingen). Dit is niet het geval in
Maastricht.

Is dat de enige reden waarom je
voor Maastricht hebt gekozen?
Nee, zeker niet. Tijdens de open dag van
de universiteit kreeg ik een goed gevoel
over de universiteit en Maastricht zelf.
De stad is niet zo groot en erg
“gemütlich”: een echte studentenstad. De
universiteit is minder conservatief dan in
Duitsland en niet zo massaal. Je voelt je
er meteen thuis. Ook op financieel gebied
heb ik een goede indruk van de universi-
teit.

Hoe bevalt de studie?
Super! Op dit moment heb ik geen
colleges, die trouwens in het Engels
worden gegeven, maar studeer ik samen
met andere studenten in een studiegroep.
Dit groepswerk spreekt me erg aan. De
groepen zijn klein en je bent verantwoor-
delijk voor je eigen leren. Verder zijn er
voortdurend toetsen en herhalingen, wat
ook erg bevorderend is voor het vergro-
ten van kennis en inzicht.
Ook heb ik het gevoel dat innovatie
sneller in Nederland gaat dan in Duits-
land, waar het nemen van beslissingen
vaak traag verloopt.

Hoe zie je je leven na je studie?
Goede vraag. Daar heb ik nog niet echt
diep over nagedacht. Op dit moment
beschouw ik mijn studie als een soort
oriëntatie. Misschien dat ik mij daarna
meer wil gaan verdiepen in de analytische
kant van de politiek of misschien iets in
de trant van een adviserende rol. Ik ben
trouwens minder geïnteresseerd om zelf
de politiek in te gaan.
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Wat heb je vóór je studie gedaan?
Voor mijn studie heb ik een jaar
“Zivildienst” gedaan, als alternatief voor
de militaire dienst. Daar ben ik eigenlijk
net van terug. Deze burgerdienst kan
tegenwoordig ook in het buitenland
gedaan worden. Ik heb een jaar voor
American Field Service gewerkt in New
Delhi, India. Deze organisatie houdt zich
bezig met uitwisselingsmogelijkheden
voor scholieren in het middelbaar onder-
wijs wereldwijd. Ik hield me daar bezig
met administratieve taken en het voorbe-
reiden van de uitwisseling in India. Je
merkt wel dat India een heel andere
cultuur heeft. In India wordt men beoor-
deeld naar status, kaste en leeftijd en dit
zie je ook in de werkhiërarchie. Er heerst
veel concurrentie tussen de Indische
medewerkers.
Ik ken de AFS trouwens, omdat ik zelf
had deelgenomen aan een uitwisselings-
project via hen. Ik heb in 2004 – 2005
een jaar in Mexico op een highschool
meegelopen.

Woon je graag in deze buurt?
Waarom?
Ik heb eind augustus mijn kamer gevon-
den via het “Kamerburo”. Huur is wel
wat hoog vergeleken met het onderhoud,
maar ja, ik neem aan dat dit in elke
studentenstad het geval is. Ik had voor
deze kamer ook nog enkele andere
kamers gezien, maar de buurt hier liet
een positieve indruk achter. Toen ik de
kamer voor de eerste keer bezocht, viel
me op dat er in de straat veel jonge
gezinnen waren. Verder was de buurt
rustig en spreekt de architectuur van de
huizen me zeer aan. Het ziet er allemaal
gezellig uit. Ik merk eigenlijk nu pas dat er
in deze buurt heel veel studenten wonen.

Met hoeveel nationaliteiten wonen
jullie in dit studentenhuis?
Twee studenten (inclusief mezelf) komen
uit Duitsland, dan zijn er nog vijf Neder-
landse studenten en één Belg.

En…bevalt het?
In het begin hebben we wel even moeten
gaan samenzitten. Zes van de acht perso-
nen waren nieuw en er moest echt een
schoonmaakschema komen. Nu gaat het
heel goed. Ofschoon ieder zijn of haar
eigen kamer heeft, eten we toch geregeld
met een groepje samen. Ik ben laatst op
de rommelmarkt van de Odaschool
geweest en heb enkele gezelschapsspellen
gekocht om het gezelliger te maken. O ja,
ik heb onlangs ook voor de eerste keer
frikadellen gegeten. Niet slecht…
Tamara Boitelle

Rubber Resources krijgt
vergunning voor 10 jaar
De provincie heeft dinsdag de vergunning
voor Rubber Resources met 10 jaar
verlengd, ondanks de vele bezwaren die
zijn ingediend tegen het verlengen van de
vergunning.
Menigeen dacht dat de fabriek verplaatst
zou gaan worden nu het
Belvedèreproject komende zondag fees-
telijk van start gaat, maar niets is minder
waar.
De vergunning is op bepaalde punten
aangescherpt als gevolg van de commotie
die is ontstaan en de fabriek heeft filters
geplaatst. Theoretisch gezien zou er geen
stankoverlast voor omwonenden meer
moeten zijn door de verkleinde geur-
cirkel. De praktijk leert echter dat er
geen sprake is van een geurcirkel maar
van een geurpluim door de wind. Daar-
door hebben veel wijken nog altijd last
van de stankoverlast. De provincie heeft
via de milieuklachtenlijn veel klachten uit
West-Maastricht  gekregen in de afgelo-
pen weken  als gevolg van de oostenwind.
Bij noordenwind hebben de bewoners
van het Statenkwartier en
Boschstraatkwartier last etcetera. Rubber
Resources staat hoog in de klachten top-
10 van Limburgse bedrijven en directeur
Ruud Burlet gaf op de informatieavond
die begin september plaatsvond aan dat
hij daar graag uit wil.

De beste oplossing is om de fabriek te
verplaatsen naar een minder dichtbe-
volkte locatie. Initiatiefnemer André Kok
heeft in samenwerking met Klaor Loch
gesprekken gevoerd met de provincie
(gedeputeerde Bert Kersten), gemeente
(Wim Hazeu) en de directie van de
WOM ( wijkontwikkelingsmaatschappij,
de eigenaar van het terrein) en de direc-
teur van de fabriek Ruud Burlet. In die
gesprekken is er steeds op aangestuurd
om financiële middelen vrij te maken  om
een verplaatsing van de fabriek op korte
termijn mogelijk te maken. Als deze
partijen de koppen bij elkaar zouden
steken dan zou het moeten lukken via
een gezamenlijke inspanning het
verhuizingstraject in te zetten.
Dat zou volgens iedereen de beste oplos-
sing zijn, niet alleen voor omwonenden
maar ook voor de werknemers van de
fabriek zelf. Helaas blijven de verschil-
lende partijen afwachten waardoor een
patstelling is ontstaan.
“De provincie geeft via gedeputeerde
Bert Kersten aan dat als het klachten-
patroon blijft bestaan of toeneemt er
verdere stappen worden ondernomen.
Daardoor is het belangrijk dat omwonen-
den de milieuklachtenlijn blijven bellen als
er hinder wordt ondervonden.

KLACHT INDIENEN
Het telefoonnummer van de milieuklachten-
lijn is 043-3617070. Zo'n telefoontje neemt
slechts vijf minuten in beslag maar kan veel
verschil uitmaken.
Een klacht kan ook worden ingediend via
het internet via www.limburg.nl. Typ dan bij
'zoeken' 'milieuklacht' in en dan vind je het
milieuklachtenformulier. Je komt er ook via
e-Loket  > bezwaar en klacht indienen >
milieuklachten indienen en dan het digitaal
klachtenformulier invullen

Belangrijk is het om te weten dat als
dezelfde persoon 20 x een klacht indient
dat dan ook 20 geregistreerde klachten
zijn. Klagen er meer dan drie personen
op een dag dan wordt er contact opge-
nomen met de fabriek.
Het zou goed zijn als er per wijk een
bepaalde persoon wordt aangewezen die
zich wil bezighouden met de problema-
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tiek. Deze persoon kan dan contact
opnemen met André Kok, telefoonnum-
mer 043-3437151 voor meer informatie.
Dit  is al het geval voor Brusselsepoort
en de Ravelijnbuurt.

Er kan ook beroep worden aangetekend
bij de Raad van State tegen het besluit.
André Kok

Brusselsepoort en
luchtkwaliteit
Maastricht staat al geruime tijd bekend
vanwege haar slechte luchtkwaliteit.
Maastricht hoort landelijk gezien tot de
top 5 van steden met de meest vervuilde
lucht. Dit heeft ondermeer te maken met
de ligging in een dal in combinatie met
een hoge verkeersintensiteit op
Maastrichtse wegen zoals de A2/N2, de
singels en de uitvalswegen. Naast de
industrie (van Luik, Ruhrgebied en Ant-
werpen.) veroorzaakt
m.n.(vracht)verkeer  de meeste luchtver-
vuiling.
In het Maastrichtse luchtkwaliteitsplan
van 2005 stonden liefst 21 wegen te boek
als zgn. hotspots. Plaatsen waar de lucht-
kwaliteit gemeten naar fijnstof (PM 10)
en stikstofdioxide (NO2) de norm
(drempelwaarde) overschreed. In cijfers:
40 microgram per M3, wordt in afwach-
ting van scherpere Europese richtlijnen
vooralsnog geaccepteerd. Daarboven
betekent extra schade en belasting voor
o.a. onze luchtwegen. Van lokale overhe-
den wordt, met financiële steun van het
Rijk, verwacht dat zij  maatregelen treffen
die leiden tot een daling onder die norm.
Het luchtkwaliteitsplan 2005 van de
gemeente Maastricht laat zien, dat een
aantal van die hotspots zijn te vinden
tussen Brusselsepoort en Boschpoort.
Ook hier draagt de lokale industrie haar
steentje aan de luchtvervuiling bij. Voor
NO2  zijn de getallen in microgrammen:
Cabergerweg/Fort Willemweg  49, St.
Annalaan 46,  Hertogsingel 62, Staten-
singel 59. Wat PM10 (fijnstof ) betreft:
Statensingel 46, Hertogsingel 50. Overi-
gens spant de Prins-Bisschopsingel de
kroon met resp. 64 en 53 microgram per
kubieke meter.
De cijfers van de laatste (evaluatie)
luchtkwaliteitsplan van de gemeente
Maastricht (2007) laten nog maar 3
hotspots over voor wat betreft fijnstof:
de drie bovengenoemde singels. Wat
NO2 betreft mogen 3 hotspots ge-
schrapt worden.  Deze ‘gunstige’ cijfers
zijn vooralsnog niet aangetoond. Er
wordt voornamelijk uitgegaan van voor-
onderstellingen en aannames op basis van

het NSL: Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit. Deze wet is
mede onder druk van de bouwsector
gemaakt om te voorkomen dat nieuw-
bouw en wegenprojecten door de Raad
van State worden stilgelegd omdat ze niet
voldoen aan de normen van fijnstof. In
het NSL worden nieuwe berekeningen
gehanteerd, gebaseerd op veronderstel-
lingen en uiterst onzekere aannames van
te verwachten verbeteringen in de toe-
komst. Ook de gemeente Maastricht
rekent zich rijk met dit nieuw NSL-
plan.Tot overmaat van ramp blijft onze
gemeente voornamelijk berekeningen
hanteren en doet nauwelijks metingen bij
hotspots, die klip en klaar de lucht-
kwaliteit ter plekke in beeld zouden
kunnen brengen. Zo weten we niet of de
lucht nu daadwerkelijk is opgeklaard en
moeten we onze bestuurders maar op
hun mooie blauwe ogen geloven.

Namens Stichting Klaor Loch,
Math Korpershoek

Contactadres:
Stichting Klaor Loch
Attilaweg 16
6224 JS Maastricht

t. 043-3621933
e. maastricht@klaorloch.nl
w. www.klaorloch.nl

Edmond Jaspar(straat)

(1872-1946)

17 Oktober 1872 was een heuglijke dag
voor de heer en mevrouw Jaspar-Startz.
Op die dag werd hun zoon Edmundus
Jacobus Hubertus geboren. Op de ge-

boorteakte staan de namen van zijn
vader: Jacobus Hubertus Jaspar en van de
getuigen: Edmundus Startz (66 jaar oud)
en Edmond Startz (41 jaar oud), beiden
kooplieden en familieleden van zijn moe-
der: Joanna Hubertina Antoinetta Startz.
Het is wel duidelijk hoe Edmond aan zijn
voornamen is gekomen. Ook Edmond is
grootgebracht in een koopmansfamilie.
Zijn jeugd bracht hij door in de Brede-
straat en op het O.L.Vrouweplein. Later
ging hij naar Amsterdam om rechten te
studeren.Weer terug in Maastricht
trouwde hij met de oudste dochter van
de bekende bierbrouwersfamilie Marres.
Er kwamen zes kinderen. In 1910 werd
hij tot kantonrechter benoemd, een
functie die hij tot 1942 uitoefende.
Edmond Jaspar hield van literatuur, van
Maastricht en van het 'Mestreechs'. Toen
men hem vroeg om in een blad een
rubriek te verzorgen over het verleden
van zijn stad, stemde hij daarmee in als hij
zich mocht bedienen van de
'Mestreechter taol'. Die stukjes bij elkaar
kregen al gauw de omvang van een boek,
wat het uiteindelijk ook is geworden. Het
boek “Kint geer eur eige stad?” zal u toch
wel bekend voorkomen? “
Willemien Schouten

Open dag
Tevhid en El Fath
De stichting Turks cultureel-centrum
Tevhid en de Marokkaanse vereniging El
Fathmoskee in de wijk Brusselsepoort
hebben zondagmiddag  8 juni gezamenlijk
een open dag gehouden.
Na het verschijnen van de veelbesproken
film ‘Fitna’, constateerden de besturen
van Tevhid, El Fath en de gemeente
Maastricht dat er extra aandacht nodig
was voor het bevorderen van een goede
sfeer tussen allochtone en autochtone
Maastrichtenaren. De beste manier om
dat te bereiken leek hen het organiseren
van een feestelijke open dag van zowel
Tevhid als El Fath. Op zondag 8 juni
werden de deuren van beide organisaties
opengesteld voor iedere Maastrichtenaar.
De opening werd verzorgd door wet-
houder Jacques Costongs en pastoor
Kurris van de Onze Lieve-Vrouwebasiliek.
Beiden hielden een openingstoespraak.
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In de moskeeën vonden verschillende
activiteiten plaats. In het bijzonder voor
de rondleiding was er veel interesse.
Bezoekers werden getrakteerd op
Marokkaanse en Turkse hapjes, lekkere
drankjes, folkloredans en muziek. Ook
voor de jeugd was er genoeg te doen.
Twee grote luchtkussens zorgden voor
voldoende actie. De belangstelling was
groot: zo’n 800 mensen uit heel Maast-
richt, zowel autochtonen als allochtonen,
bezochten de open dag. Burgemeester
Leers sloot de succesvolle middag om-
streeks 17.00 uur af met een slotwoord.
Sedai Bayraktar

De laatste duiven
Op dinsdag 16 september jl. heeft dhr.
Cor Scheijen de vergadering van ons
buurtplatform bijgewoond om kort de
stand van zaken te geven betreffende het
wegvangen van de duiven rondom de Sint
Lambertuskerk. Hij verklaarde dat naar-
mate het kouder begon te worden de
duivenpopulatie wellicht iets zou toene-
men, daar de duiven in de winter het
hoogste punt zoeken. Hij verzekerde ons
echter dat het wegvangen gewoon door
zal gaan bij de kerk en in de omliggende
straten en buurten. Mensen die een
vangkooi in hun tuin wensen te plaatsen,
kunnen contact opnemen met dhr. Schei-
jen (06-50933106).
Tamara Boitelle

Ons Iftar-diner
Op uitnodiging van de Turkse gemeen-
schap, Tevhid, hebben José Smeets en ik,
Elfriede Kulmer het buurtplatform verte-
genwoordigd, om samen met andere
genodigden en de Turkse gastheren, het
Iftar-diner te gebruiken ter afsluiting van
de Ramadan.
Onze vraag: “Moeten wij wel of niet een
hand geven?” werd meteen opgelost. Wij
zijn met een vriendelijke handdruk wel-
kom geheten. Ons werd iets te drinken
aangeboden en na een tijdje werd ons
gevraagd aan tafel te gaan zitten, het liefst
door elkaar om ook kennis te maken met
de Turkse gastheren. De secretaris van
Tevhid heeft een welkomstwoord uit-
gesproken en ons smakelijk eten gewenst,
maar eerst werd nog gebeden tot Allah
en dat betekende het einde van de Rama-
dan.
Toen konden wij genieten van het heer-
lijke Turkse buffet, er was van alles. Ik wil
dan ook langs deze weg  de dames die
het buffet verzorgd hebben een compli-

ment maken: Heel goed!! Om 21.00 uur
was het feest afgelopen. De secretaris
heeft nog een woordje gesproken en een
grapje gemaakt. “Met Kerstmis komen we
bij jullie eten.”Het was leuk om kennis te
maken met de Turkse gemeenschap.
Bedankt!
José Smeets en Elfriede Kulmer

Oproep voor nieuwe
leden van onze gymclub

Wist u dat er iedere woensdagavond een
groepje dames van 50+ sporten in de
Odaschool van 8 tot 9 uur? Onder
deskundige leiding van Nicole Hoede-
makers, die dit met veel plezier doet.
Wij doen wat aan onze conditie en
bovendien is het zeer gezellig.
Wilt u meer informatie? Bel dan Lène
van Wunnik, tel. 3431871.

Werkgroep
Stadsontwikkeling
St. Lambertuskerk
Begin dit jaar kwam er plotseling € 150
miljoen  vrij op de rijksbegroting! De 3
regeringspartijen mochten dat bedrag
naar believen besteden. Het CDA be-
stemde haar deel, dus € 50 miljoen, voor
monumentenzorg (alleen t.b.v.restauratie
en dus niet voor onderhoud). 23 objec-
ten zijn daarbij geselecteerd, waaronder
de St. Lambertuskerk. Momenteel wordt
aan de hand van een aantal criteria ge-
toetst welke van de 23 objecten in aan-
merking komen voor een subsidie uit
deze pot van € 50 miljoen. Het blijft dus
spannend!

Onze wethouder voert echter een
sterke lobby richting rijksdienst Monu-
mentenzorg en provincie ter zake. Wan-
neer de definitieve beslissing valt is ech-
ter nu nog niet bekend. Vooruitlopend op
deze beslissing is een “noodplan stutten”
ingediend bij deze rijksdienst. In week 42
(medio oktober) zal deze rijksdienst een
besluit nemen t.a.v. dat noodplan.

Nogmaals, het blijft heel spannend, want
€ 50 miljoen verdelen over 23 objecten
(allemaal van groot belang) is niet een-
voudig, daar alleen de restauratie van de
St. Lambertuskerk al ca. € 12 miljoen
kost! Veel hangt mogelijk af van de bedra-
gen waarmee de gemeente en de provin-
cie uiteindelijk willen participeren in de
restauratie van de St. Lambertuskerk.

Ter illustratie van de problematiek rond
de prioriteitsvraag bij het toekennen van
de subsidies volgt hieronder een korte
opsomming van een aantal andere objec-
ten uit het totaal van 23:
RK Bavokathedraal Haarlem, Stoom-
gemaal Medemblik, Portugese synagoge
Amsterdam, ECI complex Roermond,
Kasteel de Haar Utrecht, Vestingwerken
Hellevoetsluis, Heilige Landstichting bij
Nijmegen, Pieterskerk Leiden, O.L.V. kerk
Roosendaal etc., etc..

Bouwplannen Standaardterrein
Geen nieuwe ontwikkelingen. Bouwplan-
nen gaan (voorlopig) niet door, m.u.v. de
geplande woonwagenlokatie (3 plaatsen)
aan het Erfprinsbastion.

Mondiaal Plein/
woonwagenlokatie
Geen nieuwe ontwikkelingen.
Gerard Bleichrodt
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Tai Chi ( of Tai-ji) op het
Orleansplein
Zondag 15 juni was een zonnige lentedag
en bovendien vaderdag. Het was nog
even afzien om alle folders en posters
voor de gratis tai chi-workshops voor
onze buurt op tijd de deur uit te krijgen,
maar hier stonden we dan, vol verwach-
ting. Beetje bij beetje kwamen de mensen
toestromen en bij aanvang van de les om
10.00 uur stonden we met 18 buurtbe-
woners van verschillende leeftijdsgroe-
pen, instructeur Jos Jeurissen en twee van
zijn leerlingen van Yuying Wushu Gongfu
klaar om de beginselen van tai chi onder
de knie te krijgen. Jos begon met een
kleine uitleg over tai chi: “tai chi quan is
[...] een van de meest bekende en beoe-
fende Wushu Kung Fu-stijlen. Het is een
systeem van lichaamsbeweging dat de
nadruk legt op balans en coördinatie,
bedacht voor het verkrijgen van lichame-
lijke en geestelijke beheersing en gezond-
heid. De theorie van deze stijl is geba-
seerd op de logica van yin en yang [...].
Doordat bij de beoefening van tai chi
quan concentratie en ontspanning samen-
gaan, is het zeer geschikt tegen stress en
verhoogt het de flexibiliteit en het con-
centratievermogen. [...]. Bovendien is het
een zelfverdedigingskunst. [...].”
Daarna gingen we aan de slag met de
acht zijdeoefeningen: handen die de
hemel optillen; boogschieten; een arm
omhoog; achterom kijken; hoofd schud-
den en billen zwaaien; tenen vasthouden;

vuistspel met vlammende ogen; hielen
optillen. Het lijkt zo gemakkelijk als je tai
chi-beoefenaars op de televisie of in het
park bezig ziet, maar de waarheid is
anders. De oefeningen mogen dan niet
zwaar zijn en zeker geschikt voor jong en
oud, de techniek moet echt geleerd
worden. Vervolgens hebben we kennis
gemaakt met nog enkele andere technie-
ken. Het was leuk om te zien hoe de
rustige tai chi-oefeningen wel degelijk hun
oorsprong vinden in de kunst van zelfver-
dediging.
Zonder dat we er erg in hadden, was de
tijd omgevlogen en was het al 11.30 uur
geweest. Onder het genot van een stukje
vlaai werd er nog gezellig nagepraat. We
waren het er allemaal over eens dat het
Orleansplein een leuke en geschikte
locatie was voor dergelijke activiteiten.
Ook werd ons duidelijk dat veel mensen
de folders aanvankelijk voor reclame-
materiaal hadden aangezien. Een wijze les
voor ons.
Twee weken later was de tweede work-
shop en alweer zo’n prachtige dag. Helaas
was de opkomst deze keer erg klein, een
beetje teleurstellend, maar dat nam niet
weg dat de deelnemers weer volop
genoten van deze inspanning voor ont-
spanning.
Voor de geïnteresseerden onder u: op
onze website www.brusselsepoort.org
vindt u meer foto’s en een folder over de
8 zijdeoefeningen.
Tamara Boitelle

Uw wijkagent
Het motto van de wijkagent is 'kennen en
gekend worden' en 'samenwerken aan
veiligheid'. Dat betekent dat hij dit niet
alleen kan. Hij heeft anderen nodig, zoals
betrokken burgers en verenigingen, net
zoals de burgers ook de politie nodig
hebben. “Voor de wijkagent is informatie
het voornaamste gereedschap. Informatie,
die de burgers - dus ook u - kunnen
geven. Uiteraard kunt u met vragen over
veiligheid en leefbaarheid in uw woonom-
geving bij de wijkagent terecht. Ook eigen
ideeën/initiatieven vanuit de wijk, bijvoor-
beeld ten aanzien van veiligheids-
problemen, kunnen zeer waardevol zijn
en kunnen worden besproken met de
organisaties, die iets kunnen betekenen in
het al dan niet uitvoeren van deze
ideeën/initiatieven.
De wijkagent werkt aan de veiligheid en
leefbaarheid in uw wijk.

De wijkagent is voor de bevolking een
van de eerste aanspreekpunten. De
wijkagent moet daarom een bekend
gezicht zijn. Schroom dus niet om, als er
problemen zijn, rechtstreeks contact op
te nemen met de wijkagent.
U kunt uw wijkagent bereiken via het
algemene politienummer 0900-8844, of
zijn spreekuur bezoeken. Het spreekuur
is op elke eerste dinsdag van de maand
van 15.30 – 17.00 uur bij Impuls, Dr. Van
Kleefstraat 29.
 Indien hij niet bereikbaar is via het
algemene nummer, kunt u uw naam en
telefoonnummer achterlaten en zal hij u
zo snel mogelijk terugbellen.

Uw wijkagent
Bas Westenberg

CNME Natuurwerkdag
zaterdag1 november 2008  
Eén dag in het jaar vindt de landelijke
Natuurwerkdag plaats. Het is dé dag voor
jong en oud om een dag in de natuur te
werken. De Natuurwerkdag was in 2007
een groot succes. Ruim 10.000 mensen
werkten mee, verspreid over 320 locaties
in het Nederlandse landschap. Jong en
oud staken de handen uit de mouwen. Ze
deden dat samen met duizenden anderen,
om zo natuur en landschap binnen Ne-
derland op een geweldige andere manier
te zien en te beleven. In 2008 doet
CNME Maastricht en regio weer mee
aan deze werkdag. Jong en oud kan actief
meewerken op de eerste zaterdag van
november. De vrijwilligers helpen bij het
onderhoud van de Hoge en/of de Lage
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Fronten. De Hoge en Lage fronten vor-
men al eeuwen een bijzondere gordel
rond het oude Maastricht. Het is niet
alleen een bijzonder gebied om te zien
maar er komen ook nog tal van
amfibieën, reptielen, vlinders en zoogdie-
ren voor.

Het werk op 1 november
In aanvulling op de werkzaamheden die
door de beheerploeg van het CNME
gedaan zijn, gaan we op 1 november
zagen, snoeien, harken en afvoeren. John
Steijns en Paul Janssen van het CNME
zullen voorafgaande aan het werk een
korte toelichting geven over het hoe en
waarom van dit werk.  Het werk doen
we handmatig.  Wij zorgen voor de
gereedschappen, handschoenen, koffie en
thee en wat lekkers. Deze werk-
ochtenden staan garant voor gezellig en
nuttig werken in een prachtig decor.

Hieronder de gegevens op een
rijtje:
Plaats van samenkomst : Statensingel 138
(het gebouw van het CNME), Maastricht.
Start : 09.00 uur - Eind : 12.30 uur
Tip : werkkleding en stevige schoenen
mee.
Aanmelden en info : John Steijns.
Tel: 043-350 17 42
John Steijns

Nieuws van de Odaschool:
Nieuw logo, nieuwe huisstijl
Met taart en gezang en het hijsen van de
vlag heeft de Odaschool op donderdag
25 september een nieuw logo en een
fonkelnieuwe huisstijl in gebruik geno-
men. De huisstijl, ontworpen door
illustrator en grafisch ontwerper Marco
Jeurissen, is aangenaam en helder en
straalt uit wat wij als school ook willen
uitstralen: kwaliteit en kleur. Het nieuwe
logo is gebaseerd op het kunstwerk van
onze buurtgenoot Jack Poell, dat staat
naast de ingang aan de Pastoor
Habetsstraat. Hij maakte het bij gelegen-
heid van het 75-jarig bestaan van de
school.

De symboliek van dit logo staat voor
groei in een veilige school-/leeromgeving,
waar de kinderen steeds meer zelfstandig
worden om uiteindelijk door de opening
van de beschermende muren uit te
groeien tot zelfstandige volwassenen die
zich kunnen handhaven in een democrati-
sche maatschappij. Wij nodigen u uit nog
eens stil te staan bij het kunstwerk.
Wellicht herkent u de symboliek in ons
nieuwe logo.
De nieuwe huisstijl is ook zichtbaar in
onze gloednieuwe schoolgids die trou-
wens prachtig is geworden. De schoolgids
is het visitekaartje van de school en
daarom hebben we er graag veel energie
in gestoken. Kijk vooral eens op onze
website www.oda-bs.nl, daar kunt u de
gids ook vinden. U zal er beslist ook onze
slogan : kinderen, kennis, kunst en cultuur
in vertaald zien.

Invoering nieuwe taalmethode
“Speelplezier”
Bij onze  peuterspeelzaal Lambiek  zijn ze
verleden jaar gestart met de invoering
van de nieuwe taalmethode “Speel-
plezier”.
Om een doorlopende lijn te garanderen
is de Odaschool dit jaar eveneens gestart
met de invoering van deze speel-/ leer-
methode.
Deze manier van werken is gebaseerd op
'voorbeeldspel'. Doordat de leerkracht
dagelijks kind- volgend meespeelt  in de
daarvoor ingerichte hoeken, maken de
kinderen  kennis met de wereld om hen
heen (manipuleren), verwerven nieuwe
woorden, geven betekenis aan de gespro-
ken taal  door deze aan den lijve te
ervaren en maken zich deze taal eigen. In
de laatste fase wordt de gesproken taal
op papier gezet  als voorbereiding op
groep 3 (voorbereide geletterdheid).
Door deze manier van  werken / spelen
worden alle intelligenties bij de kinderen
aangesproken.
Bij speelplezier zijn de spelactiviteiten
uitgangspunt. Enerzijds worden leer-
inhouden spelend door volwassenen
aangeboden en anderzijds worden spe-
lende kinderen door volwassenen, met
specifieke bedoelingen voor ogen, bege-
leid. Al spelend onderzoeken en imiteren
kinderen de wereld om hen heen . De
volwassenen zijn speelpartners die zich
inleven, die interveniëren en inspireren.
Die manier van werken en begeleiden is
voor het kind het summum van plezier
hebben/ krijgen  in het spelen,  de naam
van deze methode spreekt voor zich.
Komt u eens kijken naar deze inspire-
rende manier van kleuteronderwijs.

Ventilatie
U heeft de laatste weken ongetwijfeld
iets meegekregen van de bedrijvigheid
rondom de school. Wellicht heeft u er
zelfs hinder van ondervonden waarvoor
wij ons verontschuldigen. De school krijgt
een nieuw ventilatiesysteem om het
binnenklimaat op school zo optimaal
mogelijk te houden. De Odaschool wil
niet alleen een veilige maar ook een
gezonde school zijn. Het nieuwe
ventilatiesysteem is uiteraard zeer mo-
dern. Het filtert de buitenlucht voordat
deze de lokalen binnenstroomt en voert
de verontreinigde lucht weer af waar-
door het CO2-gehalte aanzienlijk ver-
mindert en de temperatuur niet naar
tropische waarden stijgt maar de buiten-
temperatuur aanhoudt.

Kunstveiling
Op  zondag 19 april gooien wij de poor-
ten van de school weer open om ieder-
een in de gelegenheid te stellen een kijkje
in ons gebouw te nemen. U kunt aan-
schuiven bij enkele lessen en zo proeven
van onze sfeer en ondervinden hoe wij
werken. Na afloop van deze workshops
start een grote kunstveiling. Groepswerk-
stukken worden bij opbod verkocht
onder het wakend oog van een bekende
veilingmeester.
Misschien kunt U zich de veiling van 2003
herinneren; in veel Maastrichtse kantoor-
gebouwen hangen nu nog kunstwerken
van onze leerlingen. U weet ongetwijfeld
dat wij goed onderwijs verzorgen met
uitstekende uitstroom resultaten  en dat
het surplus van de Odaschool kunst en
cultuur is. Onze vakleerkracht op dat
gebied, Carole Vegter,  werkt momenteel
aan een concept om kunst en cultuur te
combineren met techniek, sinds kort een
verplicht schoolvak.

Speelplaats
De poorten van de speelplaats zijn helaas
niet meer open buiten schooltijd. We
hebben opnieuw een tijdlang geprobeerd
om het schoolplein voor de buurt-
kinderen open te stellen maar overlast en
vandalisme hebben ons genoodzaakt het
plein na school weer te vergrendelen. Wij
danken alle sleutelhouders, die elke avond
trouw de poort op slot deden, hartelijk.
Inmiddels is een enthousiaste werkgroep
gestart met de herinrichting van de
speelplaats. De leerlingen mogen hun
wensen uiten via een verhaal of tekening
en de werkgroep zal proberen zoveel
mogelijk met deze wensen rekening te
houden. Ook bij de uitvoering spelen de
leerlingen een grote rol want we streven
ernaar om een kunstspeelplaats te ma-
ken, weer een nieuwe uitdaging dus…
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Nog enkel data om in uw agenda
te zetten:
Op zaterdag 8 november stelt de peuter-
speelzaal Lambiek de deuren open van
11-00u tot 13.00u, zodat u een kijkje
kunt nemen in deze gezellige ruimtes; zij
vieren dan het 5-jarig bestaan van Steps.
Voor meer informatie kunt u ook kijken
op www.steps-peuterspeelzalen.nl .
Op woensdag 17 december organiseert
de Odaschool  wederom  een sfeervolle
kerstmarkt  op de speelplaats. Alle buurt-
genoten zijn  van harte welkom vanaf
17.00u.
Voor beide festiviteiten bent u van harte
uitgenodigd.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van
dit artikel dan kunt u altijd bellen naar de
Odaschool (043-3430970) en kijkt u ook
eens naar onze website www.oda-bs.nl
Martine Strous
Locatiedirecteur

Berichten uit de B.O.C.
[Bewoners Overleg Commissie]
van Woonpunt

Zoals u waarschijnlijk al gehoord hebt,
worden de meeste woningen aan de Sint
Lucassingel en de Fagotstraat verkocht.
De gemeente laat er zich nog niet over
uit, of ze het terrein langs de Sint
Lucassingel, bestemd voor een
woonwagenlocatie, daar ook voor zullen
gebruiken.

Er wordt eveneens gewerkt aan een vrije
doorgang in de brandgang achter de Fons
Olterdissenstraat. Bovendien komt er
een enquête over de verlichting van de
brandgang achter de Sint Lucassingel en
de Fons Olterdissenstraat.

Een bijzonder punt van aandacht vormt
het onderhoud van die brandgang. Vooral
de breedte van de heg is een probleem.
Het wordt herfst, regenweer vaak. Veel
bewoners worden kletsnat, als ze gebruik
maken van de brandgang door overhan-
gende druipende takken en bladeren. Zou
u a.u.b. uw heg willen snoeien?
Bij voorbaat dank namens vele gebrui-
kers.

In de seniorenflat zijn alle elektrische
deuropeners ondertussen geplaatst.
Lopende zaken blijven daar nog: de

ventilatie in de kelders en de aanvraag
voor een vergunning plus de goedkeuring
van het ontwerp voor een overdekte
uitgebreide fietsenstalling bij die flat.

Met medewerking van het Buurtplatform
hebben we in de wijkteamvergadering
gepleit voor en zijn inmiddels in ons
gedeelte van Brusselsepoort gerealiseerd:
twee extra lantarenpalen bij de parkeer-
plaatsen in de Fons Olterdissenstraat bij
de Fagotstraat, omdat deze plek diefstal-
gevoelig is. Ook het pleintje bij de speel-
tuin is opgeknapt, het is gemoderniseerd
en met gras kindvriendelijk gemaakt. Dat

was nodig, want sedert de beginjaren van
onze wijk in de jaren 50, was er niets
meer veranderd.

Hebt u ideeën of wilt u zich inzetten
voor de buurt om deze leefbaar te hou-
den of te verbeteren? Meldt u dan aan bij
de B.O.C. ( voor de huurwoningen). Kom
ééns ( of vaker) naar de vergaderingen
van het Buurtplatform. De data vindt u
op de voorpagina.
Iedereen is van harte welkom. Jong en
oud. Tot ziens!
Wim Schlösser  voorzitter B.O.C.

HEEFT U EEN PAAR
UURTJES PER WEEK TIJD?
STICHTING “GEINEN DAANK”
ZOEKT VRIJWILLIGERS/STERS
Stichting “Geinen Daank” heeft als doel
eenzame ouderen éénmaal per week te
bezoeken, om zodoende de eenzaamheid
onder ouderen enigszins te verlichten.
Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers.
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt
voor een beetje gezelligheid, een praatje,
sociaal contact etc.

Volledige reiskosten zullen door de
stichting vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande
aangesproken, heeft u een paar uurtjes
per week tijd en denkt u: dit is iets voor
mij, schroom u dan niet en neem contact
op met St. “Geinen Daank”

Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar: Stichting
“Geinen Daank”Postbus 2753, 6201 JB
Maastricht.

Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact
met u op.
Joukje Gaastra
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Ramadan
Vraag
Waarvoor doen ze dat, de Ramadan?
Antwoord
Voor het geloof.

Vraag
Wat moet je eigenlijk doen bij de Rama-
dan?
Antwoord
Van zonsopgang tot zonsondergang niet
eten en niet drinken.

Vraag
Zijn er ook uitzonderingen?
Antwoord
Ja. Als vrouwen ongesteld zijn of zwanger
zijn, dan mogen ze niet meedoen. Ook als
je een ziekte hebt, mag je niet meedoen.

Vraag
Hoelang duurt de Ramadan?
Antwoord
29 of 30 dagen . Het ligt eraan welke
maand het is.

Vraag
Is de Ramadan altijd op dezelfde datum?
Antwoord
Nee,  het schuift altijd 12 of 13 dagen
terug.

De redactie:
V.l.n.r.: Jordy Huntjens (10 jaar, groep 7), Audrey Hermans (9 jaar, groep 7), Jamal
Gasmi (11 jaar, groep 8).
Michelle Ramakers (11 jaar, groep 8) staat helaas niet op de foto, omdat ze die dag
ziek was.

Suikerfeest
Vraag
Wat is het Suikerfeest?
Antwoord
Een feest voor de mensen die aan de
Ramadan hebben meegedaan.

Vraag
Waarom heet het Suikerfeest?
Antwoord
Met het Suikerfeest worden heel veel
zoete dingen gegeten en dat bevat alle-
maal suiker.

Koninklijke Harmonie
Maastricht
Mijn naam is Jordy Huntjens en ik ben 10
jaar. Ik ben al 3 jaar lid van de drumband.
Ik krijg via de Koninklijke Harmonie
Maastricht (KHM) een opleiding bij de
drumschool in Maastricht. Mijn eerste
diploma heb ik al gehaald en nu ben ik
bezig met mijn tweede. De repetities van
de drumband vind ik leuk. Het uittrekken
vind ik ook leuk. De processiemars vind
ik echter niet zo leuk. De drumband is
laatst op concours geweest in Brunssum.
De drumband heeft de eerste prijs
gehaald met een score van 80.56 punten.
Een hele goede prestatie.
De KHM begeleidt een keer in de twee
jaar het muziekspektakel van de
Odaschool. In juni 2008 heeft onze
school een zeer succesvol muziek-
spektakel gehad. Het was heel leuk. Dit
jaar hebben enkele kinderen van onze
school zich mogen opgeven voor drum-
lessen bij de KHM.
Op de website van KHM vind je veel
informatie over de vestigingsgeschiedenis
van de Harmonie: www.khm1825.nl. Een
paar belangrijke punten van de website
zijn:
In 1825 besluiten enkele Maastrichtse
notabelen om samen muziek te gaan
maken. Zij richten de "Société
d'Harmonie" op.
Tijdens het bezoek van Koning Willem II
aan Maastricht in 1846, wordt het fel
begeerde predicaat [Koninklijk] vanwege
"verdiensten voor vorst en vaderland
uiteindelijk verleend.
Ooit was de "Keuninklike" de enige
harmonie van Maastricht, tegenwoordig
zijn er meer dan 25 muziekkorpsen in
Maastricht. Dit maakt het voor de vereni-
gingen steeds moeilijker om aan nieuwe
leden te komen.
Ook de "Keuninklike" kan niet zonder
jeugd. Om de toekomst te kunnen garan-
deren, wordt er veel energie gestoken in
de kwaliteit van de opleiding. […] Met
het jeugdensemble en de jeugddrumband
is onze vereniging twee geslaagde initia-
tieven rijker.
Jordy Huntjens
Sint Odaschool
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School
Basisschool St. Oda heeft pas een nieuw logo gekregen. Ik vind dit
logo niet zo mooi, maar ik denk dat ik er nog aan moet wennen.
Anderen vinden dit logo misschien wel mooi.

Mijn vraag: “Juffrouw Martine waarom heeft u samen met de andere
leden van de directie besloten dat de Oda school een nieuw logo
heeft gekregen?”
Antwoord: Het oude logo was al ongeveer 23 jaar oud. Als herinne-
ring aan het 75 jarig bestaan was het beeld dat in de voortuin staat
gemaakt. Dit vonden wij een heel mooi begin voor een nieuw tijdperk.
Toen dachten wij, als we dit kunstwerk gebruiken als basis voor een
nieuw logo en dat gaat dan ook weer 25 jaar mee, dan bestaat de
school al 100 jaar! Dan kunnen ze weer een groot feest geven en een
nieuw logo maken.”

Juffrouw Martine hoopt ook dat ze dan word uitgenodigd, want dan is
ze al heel oud.

Audrey Hermans
Basisschool St. Oda

Manege Bosscherhof
Ik ben Michelle Ramakers. Ik ga jullie wat
vertellen over de manege Bosscherhof.
Een les duurt ongeveer een uur en de
kosten zijn €10,- per les.
Als je ervaring hebt met paardrijden mag
je een paard huren en het bos ingaan. De
kosten voor een uur zijn hetzelfde als
voor de gewone rijles.
Eens in de zoveel tijd is er een wedstrijd
op de manege. Daar mag iedereen vanaf
zes jaar aan meedoen. Wanneer je een
eigen paard hebt, kun je deze ook op stal
zetten op de manege. Voor meer infor-
matie, kijk ook eens op
www.bosscherhof.be.

Michelle Ramakers
Sint Odaschool

Redactie buurtblad:
Tamara Boitelle, Louise van Bronswijk,
Coen van der Gugten, Carla Luja,
Willemien Schouten, Ton Vernooij,
Lodewijk Zengerink

Bladkorvenactie 2008
De herfst is weer aangebroken. Zoals elk
jaar zorgen vallende bladeren voor het
nodige ongemak. Het is voor de ge-
meente onmogelijk om overal tegelijk de
bladeren op te ruimen. Daarom is de
gemeente vijf jaar geleden begonnen met
het plaatsen van bladkorven in drie
buurten. Buurtbewoners kunnen daarin
de bladeren verzamelen. Bewoners heb-
ben hun betrokkenheid getoond en
werken positief mee waardoor het
jaarlijkse ongemak van vallende bladeren
als stukken minder wordt ervaren.
Dit jaar gaat de gemeente in alle buiten-
wijken waar grote bomen staan, blad-
korven plaatsen.
In totaal worden op 80 locaties blad-
korven geplaatst, in onze wijk op het

Orleansplein en in de Antoon van
Elenstraat.

Spelregels:
De bladkorven zijn alléén bestemd voor
bladeren.
Takken of andere vormen van afval wor-
den niet geaccepteerd.
De bladkorf wordt indien nodig wekelijks
op vrijdag leeg gemaakt.
Bij misbruik wordt de korf verwijderd/
niet teruggeplaatst.
In overleg met de sector Stadsbeheer
wordt de bladkorf verplaatst.

Tevens begint de gemeente in de maand
oktober met het reguliere vegen van
bladeren in alle buurten. Naar verwach-
ting is Maastricht eind december bladvrij.

Speelmiddag kinderen tot
12 jaar in het
Frederikbastion
Op zondag 26 oktober van 13.00 tot
17.00 uur is er een speelmiddag in het
kader van “vernieuwing speeltoestellen in
2009”.
Kom spelen en stem op jouw favoriete
speeltoestel!

Tot ziens op de
nieuwjaarsreceptie 9 januari
20.00 uur café 1900!
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