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Van de redactie
In onze vorige uitgave plaatsten we een oproep om kopij
te leveren of onze redactie te komen versterken. Voor
de helft is ons verzoek gehonoreerd.
Mevrouw Willemien Schouten heeft zich bereid ver-
klaard iedere aflevering een artikel te schrijven over de
herkomst van een straatnaam in onze wijk. In deze
editie  bespreekt ze de naam Dr. van Kleefstraat.
Verder bespreekt de heer Wim Schlosser waar u met
uw klachten en vragen terecht kunt. Ook hebben we
een cartoonist kunnen strikken, de heer Zine Abideen
Zougari; hij zal in het vervolg per uitgave voor onze
glimlach zorgen. Het verzoek de redactie aan te vullen
heeft echter nog niet tot resultaat geleid. Er waren
hoopvolle tekenen, maar daar is het bij gebleven. Toch
willen wij opnieuw met nadruk vragen of er iemand uit
de Bilserbaan of de omliggende straten zich beschikbaar
wil stellen om onze redactie uit te breiden. Wij zijn nu
met vier personen, maar die wonen allemaal aan de
Sint Lambertuskant van de Brusselseweg. Uw gedeelte
is dus niet vertegenwoordigd. Maar van ons als redactie
wordt wel verwacht dat wij ook toestanden, ontwikke-
lingen, zaken in uw woongebied becommentariëren. Die
zien wij evenwel vanuit de verte. U maakt het van
dichtbij mee, bij u gebeurt het. Daarom is het eigenlijk
noodzakelijk dat ook uw stem gehoord wordt. Wees niet
bescheiden, meldt u, wij zijn vol verwachting en vertrou-
wen.
Er is namelijk genoeg solidariteitsgevoel bij u in de buurt.
Voorbeelden: Tijdens de W.K. voetbal waren de
Clavareaustraat en de Furniusstraat van voor tot achter
versierd. Mensen zijn tevoren bijeengekomen om te
overleggen, er is zelfs geld opgehaald, vrijblijvend en
vervolgens is de versiering aan muren en bevestigings-
punten opgehangen.
Een ander voorbeeld: toen dit jaar een bewoner van de
Bilserbaan tot stadsprins werd uitgeroepen, hebben heel
wat straatgenoten, vreugdevol en meelevend, spontaan
de vlag uitgestoken. In die Bilserbaan hebben bewoners
een tijd geleden de koppen bij elkaar gestoken en een
straatfeest georganiseerd. Ook zijn het de bewoners van
diezelfde Bilserbaan geweest die er onder de vergade-
ring van het buurtcomité voor gepleit hebben uw wijk-
gedeelte van de informatie door het buurtblad te voor-
zien en bij het buurtoverleg te betrekken.
Een volgend bewijs: toen we bezorgers zochten om het
buurtblad te verspreiden, hebben we vrijwel onmiddellijk

hulpvaardige mensen gevonden die bereid waren dit
klusje te klaren. Ook allochtone bewoners hebben zich
daarvoor aangemeld.
U ziet het: gemeenschapszin genoeg!
Er zijn best wel mensen te vinden en er is gegarandeerd
talent te over. Wie durft?
Pak de telefoon of mail. Tot horens of ziens!

Nieuwjaarsreceptie
vrijdag 5 januari 2007 in café 1900, Orléansplein
van 20.00 - 22.00 uur.
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Nieuwe stadsdeelleider

De afgelopen maanden hebben zich binnen het Bureau
Buurtgericht Werken enkele personele verschuivingen
voorgedaan. Zo is Loen Schroeders, die lange tijd onze
stadsdeelleider was, teammanager van het Bureau
Buurtgericht Werken geworden. Dit betekent dat we
met ingang van 1 oktober 2006 een nieuwe stadsdeel-
leider Noord-West hebben, Evelien Meijerink.

Langs deze weg bedanken we Loen Schroeders voor
zijn inzet en betrokkenheid bij onze buurt. En we wen-
sen Evelien Meijerink veel succes als stadsdeelleider.

Mij werd bij de vorige vergadering gevraagd hoe men
makkelijker een melding bij de politie kon doen. Een
telefonische melding, via 0900-8844 komt binnen
bij ons callcenter.
De medewerkers van ons callcenter moeten een aantal
vragen stellen waardoor soms wat tijd verloren gaat.
Echter om de informatie op de juiste plek neer te leggen
en de zaak goed in te schatten moeten zij deze vragen
stellen.
Belt men via een GSM naar het 0900-8844 nummer, dan
komt men binnen op de landelijke meldkamer te Drie-
bergen.
Vanaf daar wordt u doorverbonden naar het callcenter
te Maastricht.

Ik weet dat men het vaak een omslachtige manier vindt
om aangifte of melding te doen maar het is voor ons als
politie belangrijk te weten wat er in de wijk speelt zodat
we hier op in kunnen spelen.

De laatste tijd kreeg ik veel meldingen van drugs-
overlast. Wellicht is het u opgevallen dat er de laatste
tijd regelmatig controles zijn in en nabij uw wijk. Deze
controles worden gehouden in verband met deze over-

last en zullen de komende tijd blijven doorgaan en waar
mogelijk zelfs worden geïntensiveerd.

Spreekuur wijkagent
Met ingang van 1 januari 2007 houd ik iedere eerste
dinsdag van de mand spreekuur in de wijk.
Van 15.30 tot 17.00 uur bent u welkom in het opvang-
centrum van de Stichting Impuls aan de Dokter van
Kleefstraat 29.
U kunt daar terecht met vragen waarvoor u anders de
politie zou opbellen.

Paul Scheepstra
Wijkagent Brusselsepoort/Bosscherveld.

Buurtbemiddeling
Niet iedereen communiceert even gemakkelijk met zijn/
haar buren.
En helaas mede hierdoor kunnen burenruzies ontstaan.
Wat als een enkel incident begint, kan al spoedig uitlo-
pen op een burenruzie. Jammer, want als mensen eerder
contact met elkaar hadden gezocht, zouden vele buren-
ruzies voorkomen kunnen worden.

Ook in Maastricht signaleren we regelmatig buren die
niet goed met elkaar communiceren  en vervolgens
(mede) hierdoor in de problemen met hun buren komen.
Voor dit soort situaties kan buurtbemiddeling Maastricht
West een actieve rol vervullen.
Heeft u problemen met uw buren over bijvoorbeeld
geluidsoverlast, een regelmatig verkeerd geparkeerde
auto, vervuiling, enz. en u vindt het moeilijk om uw
buren hierover aan te spreken dan kunt u contact met
ons opnemen. Wij gaan dan vervolgens met u en uw
buren praten en proberen in een gezamenlijk gesprek
uw gezamenlijk probleem op te lossen. Vaak lukt dit en
wordt er weer een basis gelegd voor een normale
omgang met elkaar.
Heeft u last van uw buren of wilt u meer weten over
ons project dan kunt u contact opnemen met Jan
Segerink. Telefoonnummer 06 - 12.15.12.12. of  043 -
362.00.66 ((Trefcentrum Wittevrouwenveld).

Jan Segerink, Trajekt.
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Beste medebewoners van
de “Overkant”
In dit artikel wil ik uitleggen waar en met welke klachten
u bij wie moet zijn.
Allereerst richt ik mij tot de huurders van de woningen
van Woonpunt, dat zijn dus bewoners van een gedeelte
van de Bilserbaan, Brusselseweg, Clavareaustraat,
Pastoor Delruellestraat, Fagotstraat, Furniusstraat,
Edmond Jasparstraat, Sint Lucassingel, Fons
Olterdissenstraat, Laurent Polisstraat, Christiaan
Sterckstraat, Via Regia en Weustenraadstraat of van de
hele straat.

Hebt u klachten, bijvoorbeeld problemen in huis, zoals:
lekkage, vocht, schimmel, lawaai, of problemen rondom
het huis, zoals: slecht onderhoud van, of afval in, brand-
gangen en tuinen? Dus alles in en om de huurwoningen,
bel, fax, schrijf, of mail dan eerst naar Woonpunt zelf:
Woonpunt tel.  3873838, fax 3873839,  Woonpunt
Maastricht en Mergelland, Leidenlaan 18/20   6229 EZ
Maastricht,  Postbus 1112  6201BC,  e-mail
maastricht@woonpunt.nl

Komt er geen bevredigende oplossing of wordt er geen
of onvoldoende aandacht aan uw probleem geschonken,
dan kunt u zich wenden tot de BOC
[BewonersOverlegCommissie]. Sinds augustus bestaat
deze commissie voor ons wijkgedeelte. De commissie-
leden nemen deze klachten dan mee naar hun overleg
met Woonpunt.
BOC:  tel: 3470477,  e-mail: Cabrimalu-p@home.nl  of
Elfriede.k@home.nl

Tot slot is er nog Woonbelang. Dat is een overkoepe-
lende organisatie voor alle huurders van Woonpunt en de
BOC's.
Hebt u een ingewikkeld of specifiek probleem of hebt u
advies op huurgebied nodig, dan kunt u hier terecht: tel.
3540919, Woonbelang Malpertuisplein 46   6217CD
Maastricht,  e-mail:  woonbelang@ hetnet.nl

Wat verder volgt is voor alle bewoners bestemd!
Ziet u veel zwerfvuil, losliggende stoeptegels [niet in uw
eigen tuin], openbare verlichting die het niet doet, open-
bare vuilnisbakken die slecht worden leeggemaakt,
openbaar groen dat slecht onderhouden wordt, enz., dan
moet u contact opnemen met het Klantenmeldpunt van
de gemeente: Tel. 3504000, e-mail: post@ maastricht.nl
Vraag wel onder welk nummer de klacht wordt inge-
schreven, zodat u later eventueel navraag kunt doen.
U moet dus altijd eerst zelf actie ondernemen.
Mocht u echt nergens gehoor vinden, dan kunt u zich in
het uiterste geval wenden tot het Buurtcomité
Brusselsepoort-Oost, dat ongeveer om de twee maan-
den vergadert in het bovenzaaltje van Cafe 1900 aan het
Orleansplein 14. De vergaderdata vindt u elders in dit

blad. Ook enkele mensen van de BOC zitten in het
buurtcomité.
Eigenlijk vergadert het buurtcomité over belangrijkere
problemen in de wijk, m.n. over toekomstige ontwikke-
lingen, bouwplannen, drugsproblematiek,
verkeerssituaties, studentenhuisvesting, geluidsoverlast,
etc.
De gemeente beschouwt het Buurtcomité als de spreek-
buis van de wijk, vandaar ook dat iedereen van harte
welkom is bij de vergaderingen en daarom wordt ook
huis aan huis het buurtblad bezorgd, zodat u op de
hoogte blijft.
Een keer of vier per jaar voeren enkele leden van het
buurtcomité overleg met de stadsdeelleider Noord-West
van de gemeente over zaken die lopende zijn of nog niet
tot een oplossing zijn gekomen.
U ziet dat er toch wel wat gedaan wordt met alle
klachten, maar ze oplossen kan vaak niet van de ene
dag op de andere. We schenken dus zoveel aandacht
aan de problemen in de buurt om die leefbaar en netjes
te houden, zodat we er nu en in de toekomst plezierig
kunnen wonen.

W. Schlosser,
voorzitter BOC (Bewoners Overleg Commissie)

Aan alle hondenbezitters
" Was het lekker buiten?" vraag ik aan mijn zoon.
Terwijl hij met rode wangetjes en glinsterende ogen naar
binnen komt rennen, ruik ik ineens de penetrante vieze
lucht van……. hondenpoep.
En terwijl ik kokhalzend met een mesje de poep tussen
de ribbels van zijn stoere schoenzolen sta te krabben
denk ik: " Weten onze buurtbewoners niet dat honden-
bezitters in Maastricht verplicht zijn de uitwerpselen van
hun hond op te ruimen? (Boete 2006: €75).  Weten onze
buurtbewoners niet dat we een hondenlosloopgebied
hebben waar de honden uit de buurt naar hartelust
kunnen rennen en hun behoefte doen? (Hond los laten
lopen; boete € 50, Hond laten verblijven op speelweide;
boete €75).   Enne… mocht  er toch een ongelukje
gebeuren, in Maastricht  staan 400 hondenpoepbakken,
voorzien van zakjes!

Louise van Bronswijk

Agenda
Buurtcomitévergaderingen:
Dinsdag 16 januari 2007
Dinsdag 20 maart 2007
Dinsdag 15 mei 2007
Dinsdag 18 september 2007
Dinsdag 20 november 2007
Café 1900 om 20.00 uur

mailto:maastricht@woonpunt.nl
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Idee

Langs deze weg wil ik graag het volgende idee aan de
lezers voorleggen:
Wanneer men Maastricht binnenkomt over de
Belgische grens bij Veldwezelt langs de niet onaardige
Via Regia, komt men eerst bij de rotonde (VW- en
Peugeot- garages) die er gewoontjes bijligt als een rond
royaal grasveldje met enkele nietszeggende boompjes.
Zou het nu niet een goed idee zijn om deze entree van
Maastricht fraaier aanzicht te geven door er een stevig
spuitende fontein aan te brengen in een soort vijver, met
eromheen een aardige beplanting?
Naar mijn bescheiden mening geeft dat ook iets dyna-
misch en een mooiere entree, een voorbeeld daarvan is
de fontein bij het binnenkomen van Meerssen vanaf
Maastricht.
Het is zomaar een idee, dat bij mij op is gekomen en
beter staat dan de reeds hierboven omschreven gras-
partij met boompjes.
Hopende iets hebben bij te kunnen dragen aan de
entree en tevens visitekaartje van Maastricht en daarbij
stof tot nadenken te hebben gegeven,

H.Jansson

 

Parkeren in Brusselsepoort-Oost
Met ingang van 1 april 2006 jl.  is het Bewoners- Be-
langhebbenden Parkeren (BBP) in een deel van
Brusselsepoort-Oost ingevoerd. Deze uitbreiding van
het BBP is een voortzetting van de reeds op 1 januari
2005 ingevoerde parkeerregeling in Brusselsepoort-
Oost. Veel bewoners stelden vragen over deze uitbrei-
ding van de parkeerregeling in hun straten. In dit artikel
willen wij u informeren over de gang van zaken bij de
invoering van BBP.

Op verzoek van veel bewoners is op 1 januari 2005 in
een gedeelte van Brusselsepoort-Oost BBP ingevoerd,
ook wel vergunninghoudersparkeren genoemd. Het
gedeelte waar BBP werd ingevoerd wordt omsloten
door de straten Koningin Emmaplein (noord-/westzijde
tussen Statensingel en Sint  Annalaan) - Sint Annalaan
(noordzijde) - Via Regia/Sint Annadal (oostelijk weg-
gedeelte tussen Sint Annalaan en Dokter van Kleef-
straat, even huisnummers t/m 48d) - Dokter van Kleef-
straat (zuid-oostzijde) - Orléansstraat - Menno van
Coehoornstraat en Pastoor Habetsstraat.

Na invoering van de BBP-regeling zijn er diverse
vragen van bewoners gesteld om het vergunning-
houdersparkeren verder uit te breiden. De gemeente
heeft in april 2005 en november 2005 parkeertellingen
verricht. Uit dit onderzoek is gebleken dat in een aantal
straten die wel zijn aangewezen maar waar de regeling
nog niet was ingevoerd de parkeerdruk is toegenomen.
De uitbreiding betreft het gebied tussen de Brusselse-
weg (vanaf de Dr. Van Kleefstraat tot aan Bastion-
straat) - Bastionstraat - Ravelijnstraat (vanaf huisnum-
mer 96) - Erfprinsbastion - Acht Zaligheden en Pastoor
Habetsstraat. In een brief is in december 2005 aan de
bewoners van het uitbreidingsgebied gevraagd of zij in
hun straat BBP wensten. Aan de hand van de retour
ontvangen formulieren zijn de benodigde vergunning-
houdersplaatsen in het uitbreidingsgebied aangewezen,
en is BBP in dit gebied per 1 april 2006 ingevoerd.

Zoals ook in de bewonersbrief werd vermeld zouden de
vergunninghoudersplaatsen worden aangelegd daar
waar de mensen behoefte hadden aan vergunning-
houdersparkeren.
Nadat alle aanvraagformulieren waren ontvangen
werden de adressen ingetekend op een plattegrond. Aan
de hand van deze gegevens zijn de BBP-plaatsen
aangewezen. Verder werd er rekening mee gehouden
dat de plaatsen geclusterd werden aangelegd. Zo werd
een strook gerealiseerd die alleen bestemd is voor
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vergunninghouders. Dit is met name bedoeld voor de
herkenbaarheid voor alle automobilisten maar ook voor
de vergunninghouders zelf. Daarnaast worden de
plaatsen aangelegd aan die kant van de straat waar
normalerwijs ook geparkeerd wordt. Dit is ook belang-
rijk voor de bereikbaarheid van de straten voor hulpdien-
sten en huisvuilwagens van de gemeente.

Een parkeerplaats/vak kan niet zomaar aangelegd
worden, maar moet voldoen aan diverse richtlijnen. In
het algemeen is een parkeervak 5-6 meter lang. Het
vergunninghouderssysteem kent een verdeelsleutel
welke afhankelijk van het gebied kan variëren van 1,2
tot 1,5 parkeervergunning per parkeerplaats. Indien na
verloop van tijd blijkt dat het aantal parkeerplaatsen voor
vergunninghouders te weinig is kan het aantal plaatsen
worden uitgebreid.

De dag van de buurt
Zaterdag 7 oktober was het de dag van de buurt in het
stadhuis van Maastricht. Namens het buurtcomité
Brusselsepoort -oost was Louise van Bronswijk aanwe-
zig. Wethouder Jacques Costongs, verantwoordelijk
voor het buurtgericht werken, hield een inleiding.
Bedoeling van het buurtgericht werken is om burgers
van Maastricht meer te betrekken bij de eigen buurt,
over problemen die er zijn, maar ook omtrent nieuwe
ontwikkelingen die in een buurt plaatsvinden.
Het buurtplatform moet gesprekpartner zijn van de
gemeente. In de loop der jaren voert de gemeente een
beleid gericht op het versterken van de buurtplatforms.
De gemeente maakt werk van het buurtgericht werken.
De budgetten voor de buurtplatforms worden uitgebreid.
Om deze inbedding ook bestuurlijk vorm te geven heeft
iedere wethouder een eigen stadsdeel toegewezen
gekregen, in ons geval Costongs. Een taak naast de
portefeuilles die de wethouders in ieder geval hebben.
De stadsdeelleiders  zijn het aanspreekpunt voor de
buurt. Zij zijn verankerd in de gemeentelijke organisatie,
vormen de plek waar alle informatie rondom de buurten
beschikbaar is. Zij zijn de procesmanagers.

Het is de bedoeling dat de stadsdeelleiders afspraken
maken met de buurten over de stadsdeelprogramma's.
Dit gebeurt in het wijkteam, een overlegorgaan waarbij
diverse partijen vertegenwoordigd zijn, zoals de politie,
welzijnsstichting Traject, de corporaties. In onze wijk
functioneert het wijkteam al zo'n drie jaar, naar behoren.

Vervolgens waren er diverse workshops waaraan de
leden van de buurtplatforms konden participeren, Zoals
de legitimatie van de buurtplatforms, het functioneren
van het ambtelijk apparaat en de WMO ( Wet
Maastschappelijke Ondersteuning), leefbare buurten en
diversiteit.
In de pauze was er gelegenheid om nader kennis te
maken met elkaar. Kortom een zinvolle bijeenkomst.

Werkgroep Stadsontwikkeling
St. Lambertuskerk
Begin dit jaar heeft onderzoek plaatsgevonden naar de
fundering van de kerk en naar de draagkracht van de
ondergrond waarop de fundering rust. Het maaiveld ter
plekke ligt op ca. 65 á 66 m boven NAP. De basis van
de fundering van de kerk ligt op 7 á 9 m onder het
maaiveld, behoudens die van de beide torens aan het
Emmaplein; de basis van die fundering ligt slechts op ca.
3 m onder het maaiveld.
Uit het onderzoek is gebleken, dat de basis van de
fundering is opgebouwd uit ongewapend beton van zeer
slechte kwaliteit. Bovendien hebben grondboringen het
vermoeden doen ontstaan dat zich in die ondergrond
karstverschijnselen (uitspoelen van zacht gesteente in de
ondergrond door zuur grondwater) hebben voorgedaan,
waardoor die ondergrond waarop de fundering staat in
de loop der tijd mogelijk aan draagkracht heeft ingeboet.
Naar aanleiding daarvan heeft men even gedacht dat de
kerk op instorten stond. Geruchten daaromtrent hebben
daarom even de ronde gedaan. Bouwconstructeurs van
zowel de gemeente als van het onderzoeksbureau
(Fugro) hebben na nadere bestudering van de
onderzoeksgegevens geconcludeerd, dat dit nadrukkelijk
niet het geval is.
Nader onderzoek moet nu nog plaatsvinden, maar
Servatius (eigenaar van de kerk en de toekomstige
nieuwe gebruiker van het kerkgebouw) wil hiermee
wachten totdat meer zekerheid is verkregen over het
afkomen van de voor de restauratie benodigde subsidie-
gelden. Deze worden momenteel geschat op ca. € 7
miljoen.
Het afkomen van deze subsidiegelden heeft, hoewel de
kerk een rijksmonument is, vertraging opgelopen omdat
de ligging van de kerk niet voldoet aan een andere eis
die de zg. Kanjerregeling (onderdeel van het Rijks-
monumentenfonds) aan die subsidieverlening stelt t.w.
het rijksmonument moet liggen binnen een beschermd
Stads-of Dorpsgezicht. En de St. Lambertuskerk ligt
daar net buiten wat de Maastrichtse situatie betreft.
Servatius is in samenwerking met de gemeente momen-
teel druk bezig de subsidiegelden alsnog binnen te halen.
Of dat op korte termijn zal lukken is uiteraard afhanke-
lijk van de beschikbare middelen van het Rijks-
monumentenfonds in relatie tot het beroep dat vanuit het
land op dit fonds gedaan wordt. Een kwestie van
prioriteitsstelling dus. Het is dus op het ogenblik een
kwestie van afwachten.

Bouwplannen Standaardterrein/Erfprinsbastion
Vanuit de gemeente is ons onlangs gemeld dat men nog
steeds bezig is de zienswijzen (ruim 160 stuks!) vanuit
de burgerij en van andere instanties op deze bouwplan-
nen te evalueren. En dat na ruin 2 ½  jaar!! De bouw-
plannen zijn dus nog steeds niet ter goedkeuring voorge-
legd aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
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Het Buurtcomité heeft daarom onlangs een onderhoud
aangevraagd bij wethouder Wijnants om hem  over deze
zeer trage gang van zaken opheldering te vragen.
Tevens zullen in dat gesprek ook andere lopende kwes-
ties aan de orde worden gesteld, zoals bijvoorbeeld de
gang van zaken rond de St. Lambertuskerk.

Bouwplan 8 parkwoningen
Brusselseweg-Ravelijnstraat
Het betreffende bouwplan op het terrein van Hoge-
school Zuyd is medio dit jaar goedgekeurd door Gedepu-
teerde Staten van Limburg, ondanks het bezwaar dat wij
als Buurtcomité tegen dit bouwplan bij de gemeente
ingebracht hadden. Tegen het besluit van G.S. hadden
we in beroep kunnen gaan bij de Raad van State. Daar
het Buurtcomité meende geen of onvoldoende gronden
te hebben om met succes daartegen in beroep te gaan
heeft zij daar van afgezien.

Bestemmingsplan Sint Lucassingel
Naar ons bekend zijn er in dit dossier geen nadere
ontwikkelingen.
Op de eerstkomende wijkteamvergadering staat dit
onderwerp weer op de agenda.

Nieuws van de Oda-school
Op de eerste schooldag onthulde wethouder Jacques
Costongs eind augustus een bronzen sculptuur in de tuin
van onze school aan de Pastoor Habetsstraat. De regen
kwam met bakken uit de lucht, maar onze leerlingen
haalden iets van de tropische zomer terug met hun
begeleidende muziek, dans en zang. Met de onthulling
kwamen we een belofte na, namelijk dat de opbrengst
van onze kunstveiling in het schooljaar 2004-2005 zou

bijdragen aan een  herinnering aan het 75-jarig bestaan
van de Oda-school.

We zijn erg trots op het beeld dat de titel De parels van
de Odaschool draagt en dat door de kunstenaar Jack
Poell werd gemaakt die woont en werkt in onze buurt.
Het nieuwe college in de stad Maastricht geeft ook
hoog op over de functie van de school als kloppend hart
van de buurt. "Haal de buurt in de school en de school
naar de buurt", luidt het parool, en dat kunnen wij als
school alleen maar onderschrijven.

Het beeld zit vol betekenis en symboliek. U ziet een
groep kinderen die zich door een muur worstelt op zoek
naar de wijde wereld. Ze maken zich los van de ver-
trouwde omgeving, de school, de buurt. De berenklauw
in het beeld knipoogt naar groei en ontwikkeling van de
kinderen die hoog gepolijst zijn en zo met recht De
parels van de Oda-school genoemd mogen worden. We
nodigen iedereen uit bij het beeld  pas op de plaats te
maken en het naar eigen inzicht betekenis te geven. Wij
zijn er in ieder geval bijzonder trots op.

We horen wel eens van buitenstaanders dat het lijkt, of
onze school alleen maar oog heeft voor kunst en cultuur.
Natuurlijk niet. Kunst en cultuur gebruiken wij als een
middel om het Leren met een hoofdletter aangenamer,
aantrekkelijker te maken.
Wij denken dat kinderen de leerstof beter verinnerlijken
als ze dat met hun hoofd, handen en hun hart (gevoel)
doen.

De laatste jaren werken onze leerlingen steeds zelfstan-
diger. Na een korte instructie gaan de kinderen zelf aan
de slag. Zo kunnen ze allemaal op hun eigen niveau
werken en kunnen de leerkrachten hun aandacht gerich-
ter inzetten. In het ene geval gaan de leerlingen indivi-
dueel aan de slag, in een ander geval met een maatje of
een groepje. Dit betekent dat ze moeten leren om
samen te werken. Kunst en cultuur is daar een uitste-
kend middel voor in combinatie met onze nieuwe me-
thode voor sociale en emotionele ontwikkeling. Ook
integreren we onze levensbeschouwelijke methode
hierin. Zo ziet u dat het een niet los te zien is van het
ander, net zoals het hoofd, de handen en het hart bij
elkaar horen.

Bonnefantenmuseum
Ter verdieping van de aandacht voor kunst en cultuur,
hebben we voor dit schooljaar afspraken gemaakt met
het Bonnefantenmuseum. Alle kinderen van onze school
zullen dit schooljaar minstens drie keer op ontdekkings-
tocht gaan in het museum. Ze worden er wegwijs
gemaakt en krijgen opdrachten die ze op school verder
zullen uitwerken. Ook hier proberen we de thema's zo
veel mogelijk te laten aansluiten bij de reguliere vakken.
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Overblijven
Elke school moet vanaf augustus 2007 zorgen voor
opvang van leerlingen voor tussen en na de lesuren. We
zijn druk doende om het overblijven te
professionaliseren. Dit doen we samen met de stichting
MIK (Maatwerk In Kinderopvang).
Wij zijn op zoek naar enthousiaste toezichthouders. Hebt
u hier oren naar dan kunt u contact opnemen met de
directie voor meer uitleg en vervolgens een sollicitatie-
brief schrijven. Scholing op dit gebied is een must.

Peuterspeelzaal Lambiek
De overgang van peuterspeelzaal naar het basisonder-
wijs is nogal groot en voor sommige kinderen beangsti-
gend.
Daarom komen de peuters van deze speelzaal met de
peuterjuffen ongeveer twee keer per maand op bezoek
in de groepen 1. Zo kunnen zij alvast wennen aan het
gebouw en aan de juffen van de beide instroomgroepen.
Zij spelen samen met de kleuters van groep 1 in de
gymzaal maar zij gaan ook mee naar het leslokaal waar
ze samen zingen, taalactiviteiten meedoen, werkjes
maken enz. enz.
Ons streven is dat er in de toekomst een doorlopende
lijn ontstaat.

Opening speelplaats.
Dankzij de zogenaamde sleutelhouders hebben de
kinderen uit de buurt weer gebruik kunnen maken van
de speelplaats. Vanaf vrijdag 13 oktober zijn de poorten
meteen na schooltijd weer dicht en zullen de kinderen
van andere speelplekken gebruik moeten maken.
Alleen op woensdagmiddag blijft de speelplaats open tot
ong. 15.00 uur of 16.00 uur.

Jack Poell

Dokter van Kleefstraat
Lambertus Theodorus van Kleef 1846-1928

Ruim twintig jaar lang is dokter van Kleef verbonden
geweest aan het ziekenhuis Calvarienberg in Maast-
richt. Door zijn vaardigheden, ijver en wilskracht heeft
hij de gezondheidszorg in deze stad op een hoog niveau
weten te brengen. Toen hij in 1904 ontslag nam was
'zijn' ziekenhuis één van de modernste van Nederland.
Over dokter van Kleef valt veel meer te vertellen dan
hieronder beschreven staat. Op deze pagina wil ik het
alleen hebben over zijn Maastrichtse periode.

Dokter Lambertus Theodorus van Kleef, geboren in
1846 in Den Haag, werd in 1881 als chirurg aangeno-
men in Calvarienberg, het toenmalige ziekenhuis van
Maastricht. De toestand die hij aantrof was verre van
ideaal. Ziekenzalen, operatiekamer en laboratorium
waren hard aan vernieuwing toe om nog maar te
zwijgen over de instrumenten die gebruikt moesten
worden en die vaak op zijn minst honderd jaar oud
waren. Nog een probleem waarmee hij te maken kreeg
was de ontoereikende medische kennis van de
ziekenverzorgsters. Deze kloosterlingen stonden vanuit
een religieuze liefdadigheid de zieken bij. Op zich is daar
niets mis mee, maar Van Kleef zag toch wel graag dat
zij konden omgaan met bijvoorbeeld antiseptisch ver-
band. Van Kleef was er echter de man niet naar om
zich zonder meer bij deze situatie neer te leggen. Inte-
gendeel, vanaf het begin van zijn aantreden ijverde hij
voor een nieuw ziekenhuis met geschoold personeel.
Helaas, behalve dat er geen geld beschikbaar kon
worden gesteld, diende hij ook op te boksen tegen
vooroordelen en een conservatieve onwil.

Op zaterdagmorgen tussen 10.00u en 12.00u wordt er in
ons handenarbeidlokaal een kindercursus beeldende
vorming o.l.v. onze handenarbeidjuf Carole Vegter
gegeven.
Het is trouwens ook mogelijk om een feest (verjaardag-
personeelsfeest) op deze manier in te vullen.
Heeft u interesse in deze activiteiten  dan kunt u bellen
naar Carole (043-3478037)

Tenslotte
Beste buurtbewoners, ik vind het als locatiemanager van
de Oda-school elke keer een genoegen om te mogen
schrijven over de activiteiten op  onze school en ik doe
dit ook steeds weer met gepaste trots. Wetende dat de
school en de buurt onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. Met hartelijke groet,

Martine Strous, locatiemanager Sint Oda-school
Telefoon 043-3430970
Email: directie@oda-bs.nl
website: www.oda-bs.nl

mailto:directie@oda-bs.nl
http://www.oda-bs.nl
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Toch kwam Van Kleef spoedig al heel sterk te staan. In
het buitenland was er een verbeterde methode bedacht
om een maagoperatie uit te voeren. Van Kleef was de
eerste chirurg in Nederland die deze manier toepaste.
De operatie slaagde (1882) en vanaf dat moment kreeg
hij veel patiënten die allemaal door de 'wonderdokter'
behandeld wilden worden. Van Kleef heeft deze opera-
tie dan ook vaak uitgevoerd. Intussen bleef hij ontevre-
den over  de ouderwetse toestand in het ziekenhuis en
overwoog hij serieus een aanbod aan te nemen om
elders in het land hoogleraar te worden. Op dat moment
kwam er geld vrij voor de bouw van een nieuw zieken-
huis. In 1891 werd het nieuwe ziekenhuis geopend dat
nu helemaal naar zijn wens was ingericht. In 1897 werd
hij geneesheer-directeur van dit ziekenhuis. Op gediplo-
meerde verzorgsters heeft hij wat langer moeten wach-
ten. Mede door zijn toedoen kwam kort na 1900 de
eerste lichting met een opleiding ziekenverzorging van
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.

Ook is nog vermeldenswaard dat dokter van Kleef
samen met Dr.H.Hoffmans, directeur van de gemeente-
lijke HBS in de Helmstraat, een apparaat bouwde voor
röntgenstralen. Deze stralen werden in 1895 ontdekt.
Zonder weet te hebben van het gevaar van die stralin-
gen hebben zij de hand van de dochter van Van Kleef 5
kwartier daaraan blootgesteld. 'De structuur van de
beenderen en vleesch en de afscheiding der afzonder-
lijke beentjes komen duidelijk uit. De ringen, die aan de
vingers waren, zijn zeer goed te herkennen'. Van Kleef
besefte onmiddellijk de grote voordelen van de röntgen
op geneeskundig gebied en al snel kocht hij een appa-
raat. Toen hij in 1904 ontslag nam, schonk hij dit appa-
raat aan het ziekenhuis. Zo kwam er in het ziekenhuis
ook een röntgenafdeling.
In 1904 vertrok hij weer naar zijn geboortestad, waar hij
in 1928 overleed. Op zijn wens werd hij in Maastricht
begraven.

Willemien Schouten, september 2006

Uit de Ravelijn
Nieuwe bestuursleden:
De  Bewonersvereniging Ravelijn heeft een nieuwe
penningmeester en een nieuwe notulist. Deze zijn op de
algemene ledenvergadering van 12 april 2006 voorgedra-
gen en gekozen. Samen met de herkozen bestuursleden
bestaat het bestuur nu uit:
Thijs Lenders (voorzitter,
Irene Hamelers (secretaris),
Monique  van der Vleuten (penningmeester),
Jos Hodenius (notulist.)
Hans Poels (algemeen bestuurslid).
De aanwezige leden van de bewonersvereniging verheu-
gen zich over de versterking van het bestuur. Ook de
zittende bestuursleden zijn blij met deze twee capabele
personen.

Feest:
Wist u al dat 'Woonschool de Ravelijn' dit jaar 50 jaar
bestaat?
Dit hebben we al een beetje gevierd op 26 augustus j.l.
tijdens een gezellig Ravelijnfeest. De al eerder be-
proefde formule van de zoete inval met spontane acties,
catering en optredens van jong en oud bleek andermaal
een gouden greep te zijn.

Mondiaal plein tienjaren-plan?

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

tekening: Zine Abideen Zougari

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