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Buurtnetwerken

Buurtplatforms worden langzamerhand 
omgevormd tot buurtnetwerk. Dat dit 
niet in iedere buurt een eenvoudig pro-
ces is heeft u in de regionale krant al 
kunnen lezen. Een buurtnetwerk heeft 
dezelfde status als iedere andere vereni-
ging die door vrijwilligers wordt gerund. 
Buurtplatform Brusselsepoort is nog al-
tijd bezig met het proces om een buurt-
netwerk te worden. Tijdens deze 
overgangsfase krijgen we nog wat extra 
subsidie.  Dit jaar in 2017 hebben we nog 
5800 euro van de gemeente gekregen. 
Dit bedrag is bestemd voor de organisa-
tiekosten van het buurplatform en voor 
de bewonersvereniging Ravelijn, en voor 
de communicatie met de buurt  en een 
klein bedrag resteert om nieuwe activi-
teiten van buurtbewoners op te pakken. 

Louise van Bronswijk

Maastricht Meldt-app

Maastricht heeft nu zijn eigen app voor 
het maken van meldingen in de openbare 
ruimtes: de Maastricht Meldt-app. 
De ‘openbare ruimte’ is een verzamel-
naam voor de plekken die wij allemaal 
gebruiken. Zoals pleinen, wegen, sport-
velden en parken. Is er iets in de openba-
re ruimte niet in orde? Met de Maastricht 
meldt App kunt u dit snel melden. Met-
een op de plaats én op het moment dat u 
het signaleert. Denk bijvoorbeeld aan 
overlast door hondenpoep, gladheid in de 
winter, een verstopte put, of gaten in het 
wegdek. De app kunt u downloaden voor 
iPhone in de App Store of voor Android 
via Google Play. Meer informatie vindt u 
op 
www.gemeentemaastricht.nl/meldingen-
app. 
De oude “beter buiten” app kunt u ook 
nog gebruiken, maar de meldingen daar-
mee worden niet automatisch verwerkt 
en duren dus langer.

Speelvoorzieningen 
aan de
Sint Lucassingel

In de zomer van 2014 is de voetbal-
kooi aan de sint Lucassingel feeste-
lijk geopend.  Op het grasveld naast 
de voetbalkooi zouden enkele speel-
toestellen worden geplaatst. Tot op 
heden is dat nog niet gebeurd. We 
kunnen melden dat het overleg over 
deze speelvoorziening weer is opge-
pakt. We hopen natuurlijk op een 
positief resultaat!

mailto:buurtblad@brusselsepoort.org
http://www.brusselsepoort.org
mailto:post@maastricht.nl
http://www.gemeentemaastricht.nl/meldingen
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Een column schrijven (I)

Toen we onlangs met enkele vriendinnen 
samen koffie dronken, kwam ons gesprek 
op schrijven.
De meesten vonden dat “moeilijk”. En 
toen kwam de vraag: “Columns”, ´Hoe 
doe je dat eigenlijk?” Tja, hoe doe je dat? 
Ik was er even door verrast. Ik dacht n.l. 
nou ik ga er gewoon voor zitten achter 
een maagdelijk stuk blank papier en een 
goed schrijvende pen en ….. ik schrijf! 
Niets meer en niets minder.

Echter een diepere reflectie op dit onder-
werp maakt me duidelijk: Neen, Ria, zó 
werkt dat niet!  Maar …. hoe dan wel?

We vergaderen (“we” is: de redactie). 
Diverse rubrieken passeren de revue. 
Mijn aandeel bestaat meestal uit correctie 
van het aangebodene en een of twee co-
lumns schrijven. Wat dat laatste betreft, 
maak ik een keuze uit gebeurtenissen die 
mij raakten, vrolijke of droevige, korter 
of langer geleden.

Mijn keus valt meestal op recentere ge-
beurtenissen, omdat die nog vers in het 
geheugen liggen. En zoals onbekend, on-
bemind maakt, zo maakt bekend, bemind!

Over de vorm denk ik niet lang na. Die 
vloeit zo maar, vanuit mij zelf uit mijn pen 
en daar ben ik heel dankbaar voor!

Zo’n column in ons eigen buurtblad is 
voor mij een fijne manier om mensen in 
mijn omgeving te laten delen in wat er 
gaande is in onze buurt en natuurlijk ook 
wat er leeft in mij zelf.

Immers gedeelde smart is halve smart, 
zoals gedeelde vreugde altijd dubbele 
vreugde betekent!

Ria Vernooij-Nelissen

Column sjrieve (II)

In mien (te?) väöl aktiviteite staon iech 
noe evekes “boete-speul”!

Te meuj? (Jao wie ’n maoj!) Opgebrand? 
Effe gein energie mie? Wee zal ’t zègke?!
Wie is dit kinne gebäöre, vraog iech 
miech zelf aof.
Iech doog toch alles zoe gere?! En mèt 
väöl energie?
En daan bliek ‘t, totste op  ‘ne bepaolde 
leeftied ouch in staot bis um diech zelf 
veurbij te renne. 
Pas op de plaots dus! Zègk iech tege 
miech zelf. ’t Zit miech neet lekker.
Iech wil ’t veur miech zelf hawwe.

En daan kump ‘t tillefeunsje vaan de re-
dactie vaan ’t Buurtblad. “Of iech ouch 
gèt sjrijf?”
Twiefel! Oonzekerheid! En …. iech 
zwiech. “De”column geit koume. Dee zit 
al gedeiltelek in miene kop. Iech voont 
columns sjrieve toch altied zoe leuk!
“Jao huur, reken mer op miech!” 

En …..

Iech begin te sjrieve. Boe euver? Dao 
hoof iech miech neet lang euver te bedin-
ke. Want ’t steit dao al: Geine column. 
Tóch ‘ne column. Niks zoe veranderlek 
es de mins.

Leef lezers en lezeresse. Herkint geer ‘t?! 
En ’t gief miech ouch nog voldoening.
De column is gebore en zal versjijne in 
eus Buurtblad.

Dao steit neet väöl nuits in dit kier, meh 
hopelek wèlt geer ’t toch veur deze kier 
heimèt doen!

Ria Vernooij-Nelissen

Winkelcentrum 
Brusselse Poort 
wordt 
ruimer en moderner

Of wij na 17 jaar buurtblad zonder speci-
fieke advertentie-uitingen, ook eens extra 
aandacht willen schenken aan ons winkel-
centrum met de gelijkluidende naam, zo 
wordt er gevraagd tijdens ons redactie-
overleg eerder dit jaar. 

Zo gezegd, zo gedaan. En omdat inmid-
dels bijna eenderde deel van onze Maas-
trichtse inwoners jonger is dan 35 jaar, 
eerst maar een alinea historie of geschie-
denis.

Winkelcentrum Brusselse Poort is in het 
prille begin van de jaren zeventig ge-
bouwd en in 1994 grondig gerenoveerd 
en uitgebreid. Het heeft nu een omvang 
van bijna 20.000 m2 en telt ruim 50 huur-
ders. Deze huurders zijn overwegend 
heel tevreden, maar vinden inmiddels ook 
‘dat er weer wat mag gebeuren’. De win-
keliers herkennen zich in een sterke klan-
tenbinding vanuit zowel de stad, het 
grensgebied als de regio, een amicale 
sfeer en sociaal-gemoedelijke evenemen-
ten.

Enkele jaren geleden kondigde de toen-
malige eigenaar ‘Delta Lloyd’ aan de Brus-
selse Poort te gaan uitbreiden en 
verbouwen. Deze plannen zouden in 
2015 worden gerealiseerd, maar werden 
uitgesteld.

In essentie beogen zij het winkelcentrum 
nog levendiger en aantrekkelijker te ma-
ken en toekomstbestendig te houden.
Omstreeks de jaarwisseling 2015-2016 is 
de Brusselse Poort overgenomen door 
een Brits-Nederlands samenwerkingsver-
band, maar wordt in juni 2016 weer 
doorverkocht aan HB Capital, de zelf-
standige investeringsmaatschappij van de 
familie Blokker.

Met de wensen en richtlijnen uit het be-
stemmingsplan “ruimtelijkeplannen.nl” en 
de oorspronkelijke tekeningen van het 
‘buro Van der Goes’ uit 2015 als uit-
gangspunt, heeft HB Capital op een inter-
ne presentatie voor de 
winkeliersvereniging op 2 mei jongstleden 
aangegeven het plan op enkele onderde-
len te willen actualiseren. 

De vierde ingang aan de Artsenijstraat 
blijft gehandhaafd. Het aantal parkeer-
plaatsen wordt inclusief het souterrain 
met ongeveer 400 plaatsen uitgebreid. 

Het Mercatorplein zal nóg meer bij het 
geheel worden betrokken en het grond-
oppervlak van het voormalige GAK-ge-
bouw wordt weer in gebruik genomen. 
Door het plafond komt er meer daglicht-
toetreding. Naast daglichttoetreding zul-
len ook geautomatiseerde en 
energiezuiniger led-verlichtingssystemen 
een punt van aandacht en uitvoering zijn.
Om al deze werkzaamheden met bijbeho-
rende verplaatsingen voorspoedig te laten 
slagen zijn minimaal goede aan- en afvoer-
wegen noodzakelijk. De daadwerkelijke 



3

uitvoering wordt momenteel dan ook 
voorzien voor de periode 2019-2020, 
nadat ook deze wegen goed op het ver-
nieuwde Noorderbrugtracé zijn aange-
sloten en grotere winkelketens wellicht 
al een nieuw stekplekje gevonden zullen 
hebben in het Bosscherveld-Belvédère-
gebied.

Voorafgaand aan de zorgvuldig gefaseer-
de ver bouwperiode zullen de communi-
catieafdelingen van zowel HB Capital als 
de gemeente Maastricht u allen desge-
wenst van de noodzakelijke visuele en 
meer gedetailleerde informatie voorzien.

Lode Zengerink

Gezien en gehoord 
in Winkelcentrum 
Brusselse Poort

Mijn veronderstelling dat de klandizie 
van Winkelcentrum Brusselse Poort wel 
voornamelijk uit Maastrichtenaren zou 
bestaan bleek niet te kloppen. Mensen 
uit alle delen van het land die een week-
endje in de stad verblijven weten maar al 
te goed dat er ook leven is buiten de 
singels. 

Alvorens naar het zuiden af te zakken 
oriënteren zich eerst uitgebreid op in-
ternet en komen op die manier gewoon 
bij Witteveen terecht, om er nu maar 
eens eentje te noemen. Een keerzijde is 
er ook: de invoering van betaald parke-
ren, eerst op de parkeerplaats en later 
ook in de omliggende straten heeft dui-
delijk een negatieve invloed gehad op 
het aantal bezoekers van het winkelcen-
trum hoorden we van verschillende zij-
den. Wat dat betreft is Maastricht in elk 
geval dus níet on-Nederlands. 

Schoenenzaak Raphaël is nog steeds 
geen onderdeel van een of andere lande-
lijke keten en is ook niet van plan daar 
verandering in aan te brengen. Wat met-
een in het oog springt is het ingetogen 
en smaakvolle interieur. Naast de toon-
bank staat een romantische schoenma-
kersnaaimachine uit de jaren dat er nog 
koeien, koren en fruitbomen te vinden 
waren in wat tegenwoordig  met het 
toponiem Maastricht-West aangeduid 
wordt. Een aantal winkels waaronder 
Raphaël organiseert vaker gezamenlijke 
activiteiten, zo was er laatst nog een 
gezellige en druk bezochte modeshow 
waar door de organisatoren met veel 
plezier op wordt teruggekeken. 

Bij Jamin zagen we uitheemse zoetigheden, 
in de schappen ligt bijvoorbeeld Japans en 
Amerikaans snoepgoed. Maar ook een 
pakket met de naam chocodip. Daarin een 
bakje om chocolade vloeibaar te maken 
met behulp van een daaronder geplaatst 
waxinelichtje. Daarin kunnen dan stukjes 
fruit aan stokjes gedoopt worden. Opval-
lend zijn de bont gekleurde verjaardag-
staartjes met daarop koddige 
snoepmannetjes. Leuk om uit te delen op 
school, reken maar dat daar geen tele-
foonspelletje tegenop kan. 
 
Er is leven na V&D. Een voormalige ver-
koopster van deze failliete winkelketen 
vond een nieuwe baan bij Fashion Outlet. 
Ze werkt hier met veel plezier en eerlijk 
gezegd heeft ze het hier zelfs nog meer 

naar haar zin dan bij haar vorige werkge-
ver. Mannen die samen met hun vrouw 
kleren gaan kopen laten zich liever door 
haar adviseren dan door hun eigen echt-
genote hoorden we. En als ze in hun een-
tje komen zijn ze meestal heel snel klaar. 
Ze herinnert zich dat ze een man die een 
jas stond te passen op de  passpiegel at-
tendeerde, dan kon hij zien hoe leuk die 
stond. Vriendelijk wees de klant dat ad-
vies van de hand. De jas zat als gegoten 
en de rest was immers maar bijzaak. 
    
Het werd nu onderhand wel eens tijd 
voor koffie en die smaakte ons heel goed 
in Brasserie Brussel. We hoorden dat de 
horecagelegenheden in de Brusselse 
Poort een belangrijke sociale functie voor 
de buurt vervullen. Inderdaad is de sfeer 
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hier nog het meest te vergelijken met die 
van een ouderwets buurtcafé. Veel men-
sen spreken hier af om even gezellig bij 
te kletsen of komen elkaar toevallig te-
gen en gaan dan samen een bakkie doen. 
O ja, het zal vast wel niemand interesse-
ren, maar er zijn zelfs gevallen bekend 
van harten die niet echt op zoek waren 
maar desondanks hier toch maar mooi 
opgediept werden. 

Het toetje bewaar je voor het laatst: het 
Pop-up politiebureau bij de ingang van 
het winkelcentrum: een primeur voor 
Maastricht! Helaas was het slechts van 
tijdelijke aard. Op het moment dat u dit 
leest is het doek alweer gevallen. De 
agenten vertelden in elk geval dat het een 
groot succes was geweest en dat ze het 
met veel plezier hadden bemand. Een-
maal had een tip zelfs tot het opsporen 
van een kwekerij van ‘bepaalde niet voor 
de sier bedoelde planten’ geleid. 

Wat vooral opviel was de laagdrempelig-
heid, zelfs letterlijk want de grijze loper 
lag voor ons uit. Geen rode, want die zijn 
maar lastig schoon te houden. Nog afge-
zien van het feit dat dienders van nature 
toch al niet zo heel erg dol op schrobben 
zijn. Maar… dat weten jullie niet van ons! 
Komt een dergelijk politiebureau in de 
toekomst weer eens terug in de Brussel-
se Poort? Daar is op dit moment nog 
niets over bekend. Aan de politiemensen 
zelf zal het niet liggen, graag bedanken ze 
via deze weg iedereen die de afgelopen 
maanden bij hen op de koffie gekomen is. 
In de goede zin van het woord natuurlijk. 
 

Oplichters aan de deur

Tot slot vragen ze ons nog om de lezers 
van dit blad attent te maken op het feit 
dat oplichters tegenwoordig vaak de 
meest listige trucs bedenken om een wo-
ning binnen te komen. Ze vertellen 
mooie, of juist heel zielige verhalen. Of 
ze doen zich voor als medewerker van 
bv het energiebedrijf of de woningcorpo-
ratie. Ook moet men er rekening mee 
houden dat mensen met verkeerde be-
doelingen vaak met z’n tweeën zijn. Ter-
wijl de een u afleidt,  glipt de ander uw 
huis binnen op zoek naar waardevolle 
spullen. Ogen en oren goed open houden 
en gezond boerenverstand gebruiken 
dus. Meer weten? Loop even op het 
hoofdbureau op de Prins Bisschopsingel 
binnen voor een folder!  

Herm Willems
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Bericht van de 
Bewoners Overleg 
Commissie: 
aanleg groenstroken
 
Zoals sommigen van jullie weten zijn  
enkele bewoners van de Edmond Jas-
perstraat al een poos bezig om de verloe-
derde groenstrook voor hun huis weg te 
krijgen of de stoep op te schuiven zodat 
ze een voortuintje zouden kunnen krij-
gen. De voortuintjes gingen helaas niet 
door omdat hier leidingen voor nuts-
voorzieningen in de grond liggen. Eind 
maart jl. was er een afspraak ‘s middags 
ter plekke  met twee mensen van de ge-
meente om te overleggen welke moge-
lijkheden er wel waren. Die had men 
inmiddels uitgewerkt bij de gemeente. 
Eerst werd gevraagd of men zelf een plan 
had en of men de groenvoorziening dan 
zelf wilde onderhouden. Voor deze optie 
was weinig animo. De gemeente had zelf 
ook al een plan ontworpen. Dit hield in 
dat er siergrassen zouden worden ge-
plaatst die  makkelijk te  onderhouden 
waren en gesnoeid konden worden. Hier 
tussen zouden dan enkele solidaire hoge-
re planten komen te staan. Dit werd al 
op vele plaatsen  toegepast tot volle  te-
vredenheid van de gemeente.  Men had 
hiervan ook enkele foto’s  bij zich die 
men aan de bewoners liet zien. 
Dit alles zal uiteindelijk pas eind van het 
jaar gerealiseerd gaan worden. Want In 
de herfst zal er een bijeenkomst zijn voor 
de buurt waarin men uitgenodigd wordt 
over een herziening van het groen in de 
buurt. De huidige groenvoorziening  is nl. 
inmiddels  tientallen jaren oud en de plan-
ten zijn aan vervanging toe. In deze verga-
dering kan men ook zelf suggesties doen 
of tips geven. Denk hierbij aan hoeken 
waar nu veel vervuiling is door afval,  bv. 
trafohuisjes, hoge struiken, muurtjes enz. 
Wij wensen u nog een fijne zomer toe 
met veel mooi en schoon groen. Een 
schone wijk komt de leefbaarheid ten 
goede en geeft een fijne uitstraling. 

W.Schlosser  BOC Brusselsepoort

Nieuws van basisschool 
St. Oda

Tegen de tijd dat u dit stukje leest, is 
schooljaar 2016-2017 al weer bijna ten 
einde. Een schooljaar waar we met ple-
zier op terug kijken.  Het nieuwe school-
jaar zal in vele opzichten anders gaan 
worden dan alle voorgaande, niet in de 
laatste plaats omdat onze directeur, Ed 
Lemmens, na 7 jaar aan onze school ver-
bonden te zijn geweest, met pensioen 
gaat. In Ben Dackers, tevens directeur 
van basisschool ’t Mozaïek in Caberg, is 
een waardig opvolger gevonden. 
Wat blijft, is de kleurrijke en moderne 
uitstraling van ons kindcentrum waarin 
wij als school onderwijs geven en onze 
partners Lambiek en Samen Spelen resp. 
de peuter- en de buitenschoolse opvang 
(BSO) verzorgen. De nauwe samenwer-
king tussen de peuteropvang en de groe-
pen 1/2 van onze school en het werken 
met de methodiek ‘Speelplezier’ in deze 
groepen blijft ook. 3x Per jaar houden we 
nog steeds onze zgn. ‘Cultuurcarrousel’. 
Dit is een groepsdoorbrekende activitei-
tenmiddag waarbij kinderen voor een 
bepaalde discipline kiezen op het gebied 
van sport, techniek, kunst, drama of dans 
en dan samen met kinderen van een an-
dere groep aan een opdracht werken. 
We blijven gebruik maken van de leer-
pleinen en de leerstraat tijdens ons dage-
lijkse onderwijs, kinderen zijn hier op 
verschillende manieren bezig met het 
verwerken van de leerstof. De compu-
ters, we hebben de beschikking over 50 
laptops zgn. ‘skoolmates’, vormen hier 
een belangrijke aanvulling op. Van alle 
methodes die we gebruiken, hebben we 
ook de bijbehorende software, waar da-
gelijks mee wordt gewerkt. 
En natuurlijk zal komend schooljaar het 
nodige gaan veranderen met een nieuwe 
directeur aan het roer, maar we zien met 
alle vertrouwen de toekomst tegemoet! 

De biblio-
theek op 
school (d-BoS)

Wat ook wordt 
voortgezet, is de 
samenwerking 
met Centre Cera-
mique in het zgn. 
d-BoS-project. 
Wekelijks gaan 
onze leerlingen 
naar de school-
bieb, ‘de boeken-
kraker’. Onder 
leiding van vrijwil-
ligers kunnen kin-

deren uit een aanbod van maar liefst 
2000 actuele boeken een keuze maken. 
Onze leesconsulente, Thera Adriaans, 
verzorgt regelmatig in de groepen activi-
teiten die de leesbevordering stimuleren. 
De vrijwilligers zijn meestal ouders van 
onze leerlingen, maar mogen ook andere 
geïnteresseerden zijn. Lijkt het u leuk om 
twee keer per maand op donderdag- of 
vrijdagmiddag tussen 13.00u. en 15.15 u 
vrijwilliger te zijn in onze schoolbieb? 
Meldt u zich dan aan via info@oda-bs.nl 
of bel 043-3430970.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Wilt u meer van ons kindcentrum en 
haar basisschool weten? Het is bij ons 
elke dag open dag. We maken graag een 
afspraak met u om ons kindcentrum te 
laten zien. Neem ook alvast een kijkje op 
onze website www.oda-bs.nl om een in-
druk te krijgen. Een afspraak maken kan 
via mailadres: info@oda-bs.nl  of tele-
foonnummer: 0433430970

Team basisschool St.Oda

mailto:info@oda-bs.nl
http://www.oda-bs.nl
mailto:info@oda-bs.nl
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Terugblik 
Buurtfilmvoorstelling
In de kerstvakantie vorig jaar waren wij 
te gast bij Henk en Loet, in hun voormali-
ge busremise aan de Ravelijnstraat 130, 
en wel voor een bijzonder evenement. In 
samenwerking met Stichting Cinema Mo-
bile verzorgden wij als Buurtplatform 
daar een filmmiddag en -avond. 
Voor de kinderen werd er ’s middags de 
sprookjesachtige Ierse animatie ‘Brendan 
en het Geheim van Kells’ gedraaid, waar-
van ze met chocomel en popcorn van 
hebben genoten!

’s Avonds werd er voor de volwassenen 
de hilarische Deense tragikomedie 
‘Adams Apples’ vertoond onder het ge-
not van een glaasje wijn. Ook dit keer 
werden zowel de film als de wijn zeer 
gewaardeerd.
Al met al een zeer geslaagde, gezellige 
winterse dag met veel dank aan Henk en 
Loet voor hun gastvrijheid!

Wim Schoenmakers

SBO ‘De Sprong’ 
sluit haar deuren

Onlangs hebben de ouders van de kinde-
ren van De Sprong, de school voor speci-
aal basisonderwijs aan het Frans van der 
Laarplein 3, na de zomervakantie gaat 
sluiten.
De terugloop van leerlingenaantal heeft 
er toe geleid dat het niet langer mogelijk 
blijkt om twee  SBO scholen in stand te 
houden. 

De directie heeft daarom besloten SBO 
De Sprong en SBO De opstap inclusief 
het JKR IvOO/SO en de teams van de 
twee scholen te laten fuseren en onder 
te brengen aan de locatie Mariënwaard 
57 te Maastricht.
Zowel de teams als de directie zullen er 
echter alles aan doen om de overgang 
(inclusief het leeringenvervoer) zo soepel 
mogelijk te laten verlopen.

Wim Schoenmakers

BUURTSERVICE MAASTRICHT

Buurtservice Maastricht voor en samen met de burgers.
De eerste Buurtservice is in het leven geroepen voor de wijken Malperthuis, (oud) 
Caberg, Malberg en Brusselsepoort-West.
Inwonersvan deze wijken kunnen om assistentie vragen bij het uitvoeren van een 
kleinschalige klus zoals een leertje van een kraan vervangen, een schilderij of gordijn-
rail ophangen, eenfietsenband plakken, maar ook hulp bij het boodschappen doen 
ofde hond uitlaten. Ook doen wij kleinschalig groenwerk van maart t/m oktober. 

Denk hierbij aan het verwijderen van onkruid, snoei en 
scheerwerk van uw planten of ligusterhaag.

Bij Buurtservice Maastrichtis ook de repairservice geves-
tigd. Mocht er bij u een apparaat het niet meer doen, laat 
het dan eerst bij de repairservice kosteloos nakijken of het 
nog gemaakt kan worden en wat dan eventueel de kosten 
zijn. U beslist dan alsnog of het nog gemaakt mag worden.
Weg gooien kan altijd nog.

Tevens bestaat er bij ons de maaltijdservice. Iedere woens-
dag bezorgen wij de maaltijd aan huis en kunnen bij Buurt-
service in huis mensen tegen een erg laag tarie eten.
Er is ook de mogelijkheid een scootmobiel gratis voor een 
dagdeel te lenen.

Wilt u geheel vrijblijvend meer informatie over onze gratis 
hulp bel dan: 043 - 3000383 
of mail buurtservice@hotmaiLcom
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Vorkje prikken

HELP ONS BIJ KITCHEN FUNDING

De verhuizing van Vorkje Prikken naar de 
Lambertuskerk is eindelijk in zicht! Eind 
april hebben wij op een van de mooiste 
locaties in Maastricht het restaurant en 
projectprogramma's voortgezet op maan-
dag en woensdag. Daarnaast op extra 
dagen tijdens bijzondere, stadsbrede eve-
nementen in samenwerking met maat-
schappelijke- en culturele organisaties. 

Wij krijgen de beschikking over het gran-
diose 'schip' van de kerk, helaas is een 
professionele keuken niet aanwezig. Hier-
voor hebben wij subsidies aangevraagd, 
maar komen nog € 10.000,00 tekort 
waarvoor wij KITCHEN FUNDING in-
zetten.

VOOR WAT HOORT WAT
Donateurs vanaf € 50,00 ontvangen een 
tegoedbon voor een 3-gangen diner voor 
2 personen.
Donateurs vanaf € 100,00 ontvangen een 
tegoedbon voor 1 gezin dat gebruik 
maakt van de Voedselbank*.
Donateurs vanaf € 500,00 ontvangen een 
tegoedbon voor 5 gezinnen dat gebruik 
maakt van de Voedselbank*.
Donateurs vanaf € 1.000,00 ontvangen 
een tegoedbon voor 10 gezinnen dat ge-
bruik maakt van de Voedselbank.*

Met bedragen minder dan bovenstaande 
zijn wij natuurlijk net zo blij en zijn even 
welkom want alle euro's die gedoneerd 
worden komen ten goede aan de doel-
groepen waarvoor wij en ons vrijwilliger-
steam zich al jaren inzetten.

* De gezinnen die in aanmerking komen 
bestaan uit meerdere personen waaron-
der in ieder geval kinderen.

* Als u niet zelf de tegoedbonnen wilt 
uitdelen dan zorgen wij dat deze bij de 
gezinnen terecht komen die u met uw 
donatie blij verrast.

Voor dit doel is er een speciaal rekening-
nummer geopend, maar u kunt natuurlijk 
ook doneren tijdens onze restaurant 
avonden.

NL19 RABO 0304 8424 86
T.n.v. Stichting Vorkje Prikken - Maas-
tricht

(mocht u tegoedbonnen willen ontvangen 
vergeet dan niet om uw huisadres of e-
mailadres te vermelden op de overboe-
king)

WIJ ZIJN U ZEER ERKENTELIJK 
ALS U DIT EVENEMENT WILT 
DELEN MET UW CONNECTIES 
BINNEN EN BUITEN FACEBOOK

P.s. en natuurlijk houden wij u via de 
website en Facebook op de hoogte van 
de laatste stand en ontwikkelingen.
P.s totdat de keuken opgeleverd is koken 
wij extern waarna de maaltijden in de 
Lambertuskerk geserveerd worden.

Sociaal Team 
Caberg en Malpertuis
Voor en door de buurt

Iedereen kent momenten in het le-
ven dat het prettig is dat er iemand 
naast je staat en met je meedenkt. 
Of dat nu is vanwege vragen of pro-
blemen, of opdat je met je talenten 
aan de slag wilt in de buurt. Je hebt 
behoefte aan verandering / je wilt 
iets ondernemen, maar weet niet 
welke eerste stap je kunt zetten.
Dan kan het Sociaal Team je op 
weg helpen!
Stel uw vraag via telefoon 
0627850504 of via 
www.sociaalteammaastricht.nl

http://www.sociaalteammaastricht.nl
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Nieuw kruispunt 
Cabergerweg-
Fort Willemweg 

In Maastricht-West wordt nog tot in de 
zomer doorgewerkt aan de opbouw van 
de nieuwe verkeersstructuur. Inmiddels 
krijgen de nieuwe rijbanen van de Fort 
Willemweg  – in het voormalige schoots-
veld voor de Ravelijn  – steeds meer 
vorm. Dat geldt ook voor de nieuwe aan-
landing aan de overkant van de Caberger-
weg. Binnenkort sluiten we zowel de 
nieuwe rijbanen van de Fort Willemweg 
als nieuwe aanlanding aan op de Caber-
gerweg. Na afronding ligt er een heel 
nieuw kruispunt klaar bij de Caberger-
weg, zuidelijk van het bestaande kruis-
punt. Schuiven met verkeer 

Fase 1: van maandag 24 april tot 
maandag 22 mei
 
Sinds maandag 24 april zijn we druk aan 
het werk aan de kant van het voormalige 
schootsveld, voor de Ravelijn. Autover-
keer op de Cabergerweg gaat door via de 
oostzijde van de weg, langs het bedrijven-
terrein Bosscherveld. Het voet- en fiets-
pad tussen Fort Willemweg  en Lage 
Frontweg* – aan de kant van het bedrij-
venterrein – is afgesloten. Voetgangers en 
(brom)fietsers leiden we om via een by-
pass dwars door het werkterrein, ter 
hoogte van speeltuin Fort Willem. De 
ruimte die zo is vrijgemaakt hebben de 
wegenbouwers van Strukton Civiel nodig 
voor het realiseren van de nieuwe aan-
sluitingen tussen verlegde Fort Willem-
weg en Cabergerweg. 
* Let goed op de gele borden en maak – 
voor uw eigen veiligheid – geen gebruik 
van afgesloten voet- en fietspaden. 

Fase 2: van maandag 22 mei tot 
medio juni 

Maandag 22 mei schuiven we autoverkeer 
op de Cabergerweg op naar het westen, 
richting Ravelijn. Automobilisten richting 
Carl Smulderssingel moeten rekening 
blijven houden met een rijstrookafsluiting 
, net zoals nu al het geval is. Het voet- en 
fietspad tussen Fort Willemweg en Lage 
Frontweg blijft afgesloten*. Voetgangers 
en (brom)fietsers blijven doorgaan via de 
huidige omleidingsroute, dwars door het 
werkterrein. Tot medio juni sluiten de 
wegenbouwers van Strukton Civiel de 
nieuwe aanlanding van de Noorderbrug 
aan op de oostzijde van de Cabergerweg. 
* Let goed op de gele borden en maak – 
voor uw eigen veiligheid – geen gebruik 
van afgesloten voet- en fietspaden. 

Medio juni: puntjes op de i 

De afwerking volgt als laatste: dat is de 
laatste asfaltlaag – oftewel de deklaag – 
voor het nieuwe kruispunt, aanlanding en 
de rijbanen tussen Cabergerweg en No-
bellaan. Die brengen we bij voorkeur alle-
maal in één keer aan, zo naadloos 
mogelijk. Daarna is het de beurt aan nieu-
we wegmarkeringen en straatmeubilair 
(zoals bebording en straatverlichting). Let 
op: omleidingsroute voor voetgangers en 
(brom)fietsers 

Het voet- en fietspad tussen Fort Wil-
lemweg en Lage Frontweg* – aan de kant 
van bedrijventerrein Bosscherveld – is 
tijdens de werkzaamheden afgesloten. 

Voetgangers en (brom)fietsers leiden we 
vanaf de Statensingel via de Kastanjelaan, 
Fort Willemweg en Frans van de Laar-
plein om naar de Brusselseweg  Voetgan-
gers en (brom)fietsers vanaf de Carl 
Smulderssingel/Cabergerweg richting 
stadscentrum (en andersom) leiden we 
via de Fort Willemweg om naar het 
werkterrein. Via een doorsteek – ter 

hoogte van speeltuin Fort Willem –  over 
het werkterrein kunnen (brom)fietsers 
veilig in beide richtingen oversteken. Tot 
medio juni moeten (brom)fietsers reke-
ning blijven houden met fietspaden die 
opschuiven om ruimte vrij te maken voor 
het wegenwerk. 

* Let goed op de gele borden en maak – 
voor uw eigen veiligheid – geen gebruik 
van afgesloten voet- en fietspaden. Inge-
bruikname na bouwvak 2017 

Maandag 21 augustus nemen we de nieu-
we aanlanding van de Noorderbrug in 
gebruik, inclusief het nieuwe kruispunt. 
Vooruitblik voor Maastricht-West.

Ga slim op weg! 

Zolang nog niet alle infrastructuur klaar 
is, blijft de bereikbaarheid van Maastricht 
voortdurend in beweging. Op de Slimme 
Kaart van Maastricht Bereikbaar vindt u 
naast afsluitingen en omleidingen ook de 
actuele verkeersdrukte. Of maak gebruik 
van een van de alternatieven voor reizen 
met de auto. 
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