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Redactieadres:
Pastoor Habetsstraat 41, 
6217 KL  Maastricht, 
tel. 3432433
buurtblad@brusselsepoort.org
www.brusselsepoort.org

Agenda 2013
Buurtplatform 
Dinsdag  15 januari
Dinsdag 19 maart
Dinsdag  21 mei
Dinsdag 17 september
Dinsdag 19 november
Steeds in Café 1900 
van 20.00 tot 22.00 uur

Verplaatsing
Rubber Resources

Op 25 september is een aantal mensen 
van het buurtplatform naar een inspraak-
avond geweest over het toekomstige tra-
cé van de Noorderbrug en alle gevolgen 
die dat met zich meebrengt.
Er is uitleg gegeven over diverse zaken 
zoals: aantal rijstroken, oversteekplaatsen 
en fietsroutes en welke kruispuntoplos-
singen en milieumaatregelen er genomen 
moeten worden.

Daarbij kwam naar voren dat de fabriek 
Rubber Resources door de nieuwe aan-
landing van de brug op de huidige plaats 
niet langer gehandhaafd kan blijven en 
daardoor verplaatst zal gaan worden naar 
Beatrixhaven. 
De activiteiten in Bosscherveld worden 
vanaf 1 januari 2013 sterk afgebouwd. 
Uiterlijk 1 oktober 2014 verplaatst Rub-
ber Resources haar activiteiten in zijn 
geheel naar de Beatrixhaven. Het bedrijf 
koopt daar een locatie aan de Schoener-
weg 36, waar uitbreiding van de bedrijfs-
activiteiten mogelijk is. Op deze locatie 
kan het bedrijf haar activiteiten boven-
dien aanpassen aan de hedendaagse mi-
lieutechnieken. De leegkomende 
gebouwen en terreinen komen gefaseerd 
beschikbaar voor de ontwikkeling van het 
gebied.
Goed nieuws voor iedereen die jarenlang 
last heeft gehad van de stank !!!
Nog even volhouden dus.

Vrijdag 31 augustus is de 
speeltuin aan de Antoon 
van Elenstraat feestelijk
geopend!

Louise van Bronswijk, penningmeester 
van het buurtplatform, heeft onder
aanmoediging van de kinderen uit de 
straat het lintje doorgeknipt en
Annemiek van Rooy, medevoorvechtster 
voor het behoud van de speeltuin,
hield de openingstoespraak. Door hun 
inspanningen en de steun van
het buurtgericht werken is de speeltuin 
behouden en opgeknapt !

3-koningenborrel
Voor de buurtbewoners

Zondag 6 januari 2013
Van 15.00 tot 17.00 uur in Café 1900

Met lekkere hapjes voor volwassenen en kinderen !
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Van de redactie

Terwijl ik deze "van de redactie" schrijf, 
regent het  pijpenstelen, echt najaar! Een 
goed moment om te overdenken wat er 
gebeurd is sinds het vorige buurtblad uit 
is gekomen. We zijn blij jullie te kunnen 
vertellen dat de redactie van het buurt-
blad versterking heeft gekregen van twee 
nieuwe redactieleden, Arja Peters en 
Wim Schoenmakers.  Ze zorgen in dit 
nummer al meteen voor leuke, nieuwe 
bijdragen.  Tamara Boitelle van wie we in 
het vorige nummer afscheid hebben ge-
nomen, heeft inmiddels een prachtige 
dochter gekregen. Namens het buurtblad, 
onze felicitaties.
Tja, en wat is er veel gebeurd sinds het 
voorjaarsnummer uitkwam;  we hebben 
een aantal buurtfeesten gehad, het Brus-
selslookfestival was weer een groot suc-
ces, de speeltuin aan de Antoon van 
Elenstraat is feestelijk geopend, de Lam-
bertuskerk is af en nu? We zijn druk ge-
weest met de plannen voor het verleggen 
van de Noorderbrug. Een mega-project 
dat vooral nadelen oplevert voor onze 
buurt. Er komt een grote verkeersader 
aan de rand van onze wijk, tussen Brus-
selsepoort en Caberg. Dit betekent dat 
er veel meer verkeer komt over deze 
weg en dat de mensen die langs deze weg 
wonen nog meer last krijgen van lawaai 
en milieuverontreiniging. Voordeel is dat 
de Rubber  Resources zal verdwijnen, en 
daarmee de stank! 
Over al deze activiteiten en onderwerpen 
leest u in dit nummer. Daarnaast hebben 
we het in dit nummer over het gevoel 
van veiligheid in de wijk en kunt u  lezen 
over ideeën voor het opzetten van buurt-
preventie. Ook hebben we (weer) een 
nieuwe wijkagent!
Tot slot zijn er nog een aantal vaste on-
derwerpen in het buurtblad, zoals inter-
views, de straatnaam, het CNME en 
artikelen over de geschiedenis van onze 
buurt. 
Kortom een lijvig buurtblad waarmee u 
zeker een middagje of avondje onder de 
pannen bent!

Louise van Bronswijk

Redactie buurtblad:
Louise van Bronswijk,
Coen van der Gugten, Carla Luja,
Arja Peters, Wim Schoenmakers, Wille-
mien Schouten, Ria Vernooij-
Nelissen, Lodewijk Zengerink.

Column
Onze buurtkat  (2)

Nooit gedacht, dat een column over een 
kat zoveel stof zou doen opwaaien in 
onze buurt. Nooit gedacht dat dit muisje 
(lees katje!) nog zo'n staartje zou krijgen.
Na het verschijnen van het buurtblad 
krijg ik veel reacties in de vorm van brie-
ven, mailtjes en telefoontjes. Er zijn ook  
mensen die mij erover aanspreken op 
straat of in de Brusselsepoort. Verbaasd  
vraag ik mij zelfs af, of een column over  
een zwerfmens  evenveel reacties zou 
hebben opgeroepen als nu deze over een 
zwerfkat.
Ik ontvang mailtjes over de wond in haar 
oortje en hoe dat nu verder moet!  Ik 
vind in mijn brievenbus een schrijven van 
een bezorgde studente,  die (heel lief) 
iedere morgen een schoteltje brokken 
voor haar klaarzet bij de Lambertuskerk,  
maar nu stage gaat lopen in het buiten-
land.  Want… hoe lossen we dat op?
In mijn mailbox verschijnt een berichtje 
met de boodschap, of ik zo spoedig mo-
gelijk met poeslief naar de dierenarts zou 
willen gaan. 
"Want haar linkeroogje ziet er wel heel 
slecht uit."
Helaas, mijn bemoeienis, zo heb ik mij 
voorgenomen, zal niet verder reiken dan 
haar iedere dag asiel te verlenen,  een 
portie brokken en een bakje fris water 
voor haar neer te zetten en haar wat lief-
devolle aandacht te schenken.
Maar met pijn in het hart zie ook ik het 
oogje steeds slechter worden. Er zit nu 
een heel vlies voor en net als ik een be-
zoek aan de dierenarts  begin te overwe-
gen, verschijnt er bij het krieken van de 
dag een lieftallige dame met een mandje, 
dat ze bij de dierenarts op de Sint- Anna-
laan om de hoek gehaald heeft. Met wat 
brokjes wordt poeslief in de mand gelokt. 
De dierenarts behandelt haar oogje met 
veel liefde en… zonder rekening. Cha-
peau!  En dank hiervoor namens alle 
"baasjes" uit de buurt. Er wordt zalf ver-
strekt en…na verloop van tijd is het vlies 
weg en poes ziet alles weer wat ze wel 
en wat ze  niet wil zien.
Wat haar domicilie betreft, beschouwt ze 
momenteel niet meer alleen mijn brem-
struik als haar krabpaal en mijn regenbak 
als haar drinkbak, ze waagt zo nu en dan 
zelfs een paar voorzichtige stapjes in mijn 
huis, maar alleen als zij mij daar ook aan-
treft.
Als ik niet  thuis ben of op vakantie,  is ze 
slim genoeg om te weten dat de lieve 
overbuurvrouw niet alleen voor mijn 
huis, maar ook voor haar zorg zal dragen.
Wonderlijk trouwens, het is alsof ze 
weet, dat ze door de column in het 
buurtblad een "publieke " kat is gewor-

den. Ze wordt door veel meer bewoners 
en ook voorbijgangers herkend.
Ze miauwt intussen steeds vaker zacht en 
klagelijk, als ze iemand ziet, waarschijnlijk 
in de hoop meteen op haar wenken be-
diend te worden.
Nu wordt het dus de hoogste tijd, dat we 
ons medelijden met haar gaan omzetten 
in een meer pedagogische aanpak.
Want het is  nooit onze bedoeling ge-
weest om van onze buurtkat, hoe lief 
ook, een Heilige Kat te maken.
Uiteindelijk wonen we niet in Egypte 
maar in Brusselsepoort. 

Ria Vernooij-Nelissen

Zes vragen aan een 
buurtplatform

De redactie wil graag een aantal buurt-
platforms benaderen en enkele vragen 
voorleggen. Het zijn steeds dezelfde vra-
gen. Dan ontdekken we mogelijk over-
eenkomsten, maar in elk geval dat we van 
elkaar kunnen leren. 

Voor dit nummer van het buurtblad 
maakte de redactie van het buurtblad 
Brusselsepoort een afspraak met de 
voorzitter van het buurtplatform Caberg. 
De heer John Olders beantwoordde als 
voorzitter de vragen. 

1. Hoe is het bestuur samengesteld? 
Het bestuur bestaat formeel uit drie per-
sonen, de voorzitter, penningmeester en 
secretaris. Omdat de secretarisfunctie 
thans niet is bezet worden deze werk-
zaamheden door verschillende personen 
uitgevoerd. Caberg is opgedeeld in vier 
kwadranten, Noordoost, Zuidoost, Zuid-
west en Noordwest. Ieder kwadrant 
heeft zijn eigen commissie, die samen met 
de mensen in hun omgeving bepalen wat 
ze in een jaar willen organiseren. Afhan-
kelijk van de budgetten wordt in overleg 
bepaald wat mogelijk is. 
Het buurtplatform werkt niet top down 
maar laat de bewoners bepalen wat ze 
willen en kunnen regelen. Om de zaken 
nog beter te laten lopen wordt ook nage-
dacht over andere werkvormen. 

2. Welke problemen kent deze wijk? 
Voor Caberg is een ontwikkelingsplan 
opgesteld. Dit om de leefbaarheid op een 
hoger plan te brengen. Het plan kent 
enerzijds een fysieke component en an-
derzijds een sociale component. De fysie-
ke component behelst het slopen van 
huizen, plegen van nieuwbouw en renova-
tie van bestaande woningen. Bij de sociale 
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component wordt gewerkt aan de pro-
blemen die Caberg kent zoals werkloos-
heid, veiligheid onderwijs, eenzaamheid. 
gezondheid enz. Het buurtcentrum De 
Wiemerink wordt opgeknapt, zodat 
jongeren en ouderen weer verschillende 
activiteiten kunnen organiseren. 

3. Welke oplossingen zijn bedacht? 
Om ons samen met Trajekt te richten 
op het organiseren van activiteiten voor 
jeugd en ouderen. Caberg en Malpertuis 
zijn uitgekozen om als proeftuin te die-
nen voor de gemeente en organisaties 
zoals Trajekt, woningcorporaties en 
andere sociale instellingen. Bij de nieu-
we aanpak is gekozen om niet meer van 
achter een bureau een plan uit te den-
ken en daarna uit te voeren, maar de 
problemen in het werkveld op te spo-
ren en samen met de probleemeigenaar 
te zoeken naar oplossingen. 

4. Wat hoopt het platform te be-
reiken in de toekomst? 
Een bijdrage te leveren om de proeftuin 
tot een succes te maken, waardoor de 
leefbaarheid in Caberg sprongen kan 
maken.

5. Is er voldoende geld en is er vol-
doende steun van de gemeente? 
Ja, zonder meer. Wij doen al het moge-
lijke met voldoende middelen. Dat daar-
van verantwoording moet worden 
afgelegd is goed.

6. Waarop is het platform trots? 
Dat wat wij ons ieder jaar voornemen in 
samenwerking met Buurtplatform Mal-
pertuis en Trajekt kunnen realiseren en 
voldoende middelen (blijven) genereren 
om het buurtblad Maastricht Noord-
west 'in de lucht' te houden. 

Willemien Schouten

Nieuws van het CNME

Afgelopen jaar mochten we een heel 
aantal buurtbewoners uit Brusselse-
poort verwelkomen bij onze activiteiten 
in de Hoge Fronten. En dat zien we 
graag.

Er zijn werkdagen bezocht, een muurha-
gedissenexcursie en er is deelgenomen 
aan wandelingen tijdens het monumen-
tenweekend.

Het "doen"-seizoen is weer begonnen. 

Op zaterdag 3  november hebben we 
samen met 10.000 andere Nederlanders 
op vele andere locaties in het land, in de 
Fronten gewerkt. Dit alles in het kader 
van de nationale natuurwerkdag. 

Voor een terugblik en meer info, zie 
groene activiteitenkalender op 
www.cnme.nl

Cridi Frissen

August Flamentstraat 
.(1856 - 1925)

Maastricht heeft een rijke geschiedenis. 
Maar voordat je zoiets kunt beweren, 
dient er wel bewijsmateriaal voorhanden 
te zijn. Dan pas kun je zeggen of iets echt 
gebeurd is of dat er een fantasieverhaal de 
ronde doet. Om die reden zijn archiefstuk-
ken heel belangrijk. Het is de verdienste 
van Flament dat hij talrijke waardevolle 
archieven van Maastricht en het vroegere 
Limburg heeft kunnen verwerven.
August Jean Antoine Flament is geboren in 
Amsterdam in 1856. Na een studie aan het 
jezuietencollege te Culemborg is hij enige 
tijd verbonden geweest 
aan de Koninklijke Biblio-
theek te Den Haag. In 
1883 kreeg hij een functie 
bij het Rijksarchief in de 
provincie Limburg en 10 
jaar later, in 1893, werd 
hij tot rijksarchivaris be-
noemd. Inmiddels was hij 
getrouwd met Allegonda 
Maria van Hesteren uit 
Tiel en in 1889 werd er 
een dochter geboren. 
Als rijksarchivaris kwam 
hij in het bezit van de 
archieven door ruiling, 
schenking of aankoop. Ik 
noem twee voorbeelden 
van archieven die van 
belang zijn voor Maas-
tricht: de middeleeuwse 
documenten van de Sint 
Servaas en de archieven 
van Maastrichtse notaris-
sen. Voor de genealogen 
onder u: Flament heeft 
ook de kerkelijke doop-, 
trouw- en begraafregis-
ters van 31 gemeenten in 

Limburg kunnen achterhalen. Naast het 
verwerven van archieven, heeft hij talrijke 
artikelen geschreven over de geschiedenis 
van Limburg en Maastricht.
In 1921 nam hij ontslag en vestigde zich 
weer in Den Haag, Daar overleed hij in 
1925. 

Willemien Schouten

John Olders
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Patroonheiligen 
aan de gevel!

Waar hebben wij als wijk het rustige 
buurtje tussen de Brus-
selseweg en de Rave-
lijnstraat aan te danken?
Huizen die bijna alle-
maal een patroonheilige 
als gevelsteen hebben?
Dat is aan fabrieksdi-
recteur Emile v. Oppen 
van het vroegere bedrijf 
N.V. Staalwerken "De 
Maas", gelegen in het 
Bosscherveld.
V. Oppen, geboren in 
1886 neemt eerst de 
ijzergieterij over van 
zijn vader op de Kom-
mel.
Door de Eerste We-
reldoorlog wordt het bedrijf opgeheven 
en volgt V. Oppen zijn vader op in de 
politiek. Hij is met zijn 29 jaar het jongste 

raadslid van 
Nederland.
Als wethou-
der openba-
re zaken ziet 
hij het be-
lang van het 
produceren 
van stalen 
buizen als 
netwerken 
voor gas- en 
waterleidin-
gen.
In 1925 
wordt hij 

directeur van Staalwerken "De Maas" en 
vanaf 1939 floreert het buizenbedrijf vol-
op doordat er door de dreigende oorlog 
een run op buizen ontstaat.
De financiering is echter grotendeels in 
handen van Duitsland en na de oorlog 
wordt van Oppen beschuldigd van indu-
striële collaboratie.
In 1946 wordt hij 
buiten vervolging ge-
steld en doordat alle 
andere buizenfabrie-
ken in de ons omrin-
gende landen zijn 
verwoest door de 
oorlog, volgt er een 
vruchtbare periode.
De buizen worden 
geëxporteerd over 
de hele wereld behal-
ve naar de landen 
achter "Het IJzeren 
Gordijn".

Van Oppen 
doet geen zaken met commu-
nistische landen omdat zij de 
Christelijke godsdienst vervol-
gen en Van Oppen zelf een 
conservatieve katholiek is.
In sociaal opzicht was hij zijn 
tijd ver vooruit. Hij richt het 
bouwfonds "Mijn eigen huis"op 

in 1951.
Via deze stichting verwerft het merendeel 
van het personeel een eigen woning door 
een 
soort 
spaarsy-
steem.
"Alle 
werkne-
mers van 
"De 
Maas" 
moeten 
kapitalis-
ten zijn 
en be-
zitsvor-
ming 
houdt 
het rode 
gevaar op afstand", aldus v. Oppen.
Zo'n 280 werknemers komen op die ma-
nier aan hun eigen huis van 1951-1965.
In 1954 zijn door Staalwerken "De Maas" 
in onze wijk aan het Holsteinbastion, Fre-
derikbastion, de Vaubanstraat en de Ra-

velijnstraat een groot 
aantal woningen gebouwd, 
voorzien van op gevel-
steen gelijkende ornamen-
ten.
Het is leuk om de stenen 
eens goed te bekijken. Op 
de meesten staat Sint Eloy 
afgebeeld, de patroonheili-
ge van de metaalwerkers.
U ziet hierboven een oud 
krantenartikel over de 
inwijding van het 100e 
huis.

Arja Peters

Buurtpreventie

Enige tijd geleden werd ik opgeschrikt 
door een bericht op het NOS-journaal 
van 20.00 uur.
Maastricht was de stad met de meeste 
inbraken van het land. Als je dat bericht 
hoort ga je gauw denken dat er in iedere 
straat 5 keer per week wordt ingebro-
ken. Gelukkig is dat natuurlijk niet het 
geval. Wel word je toch weer aan het 
denken gezet van hoe veilig is mijn stad 
en is mijn huis wel voldoende beveiligd 
tegen inbraak.

Nog een paar dagen later zag ik een ex-
inbreker op tv vertellen hoe hij te werk 
ging toen hij nog actief was in de inbre-
kersbranche. Ook vertelde hij wat je alle-
maal aan preventie kan doen. 
Opmerkelijk was zijn verhaal dat als hij 
op pad ging in een buurt waar bordjes 
hingen met de tekst ATTENTIE  BUURT-
PREVENTIE !!! (en als die dan ook nog 
mooi opgepoetst waren), dat hij die 
buurt dan links liet liggen.
Dat zette mij toch even aan het denken, 
zou je met eenvoudige middelen al een 
inbraak kunnen voorkomen? Met deze 
informatie ging ik aan de slag om eens 
meer te weten te komen over wat buurt-
preventie nu precies inhoudt.

Wat is buurtpreventie?

Buurtpreventie is ontstaan in de jaren 
zeventig in Amerika en Groot-Brittannië 
onder de naam Neighbourhood Watch. 
Deze projecten waren een antwoord op 
een vloedgolf aan kleine criminaliteit. 
Neighbourhood Watch  is een vorm van 
buurtpreventie waarbij buurtbewoners 
zich inzetten voor de veiligheid van hun 
buurt. Het concept Neighbourhood 
Watch  betekent vrij vertaald: Buurt-
wacht.
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Neighbourhood Watch  is niet alleen een 
aanpak om de criminaliteitsstatistieken te 
verbeteren, maar ook bedoeld om buur-
ten te creëren waarin mensen om elkaar 
geven en de omgeving in de gaten hou-
den.

Inmiddels is ook in ons land het aantal 
buurtpreventie-buurten flink toegeno-
men.
Een voorbeeld daarvan is Bergen op 
Zoom waar op een inwoneraantal van 
65.000 zo'n 600 vrijwilligers actief zijn in 
de buurtpreventie!
 
Het doel van buurtpreventie is dat bewo-
ners en politie er samen voor zorgen dat 
dieven, inbrekers en vernielers minder 
gemakkelijk de kans krijgen hun slag te 
slaan.
Dat kan door wat extra op te letten en 
wat meer betrokken te zijn bij de straat, 
flat of buurt waar men woont. De erva-
ringen van deze buurtbewoners stellen 
de politie en de overige buurtbewoners 
in staat beter op de hoogte te blijven van 
de ontwikkelingen in de buurt. Voor de 
burger zelf  betekent dat de mogelijkheid 
om effectieve voorzorgsmaatregelen te 
nemen, terwijl ook de politie er met haar 
dagelijkse werk rekening mee kan hou-
den.

Een buurtpreventieproject is speciaal be-
doeld voor woonomgevingen waar men 
regelmatig te maken heeft met proble-
men op het gebied van criminaliteit en 
drugshandel en waar een groot deel van 
de buurtbewoners bereid is daar samen 
met de politie iets aan te doen.
Bij onvoldoende deelname kan een buurt-
preventieproject natuurlijk niet van de 
grond komen.
Een buurtpreventieproject kost niet veel 
moeite, maar het kan wel heel wat ople-
veren: een gezelligere, veiligere en rusti-
gere buurt.

Wat is het niet!

Buurtpreventie heeft dus alles te maken 
met ogen en oren openhouden in uw 
eigen belang en dat van uw directe omge-
ving. Bedenk wel dat het niet de bedoe-
ling is 'controle' uit te oefenen of inbreuk 
te plegen op het privéleven van anderen. 
Het is dus niet de bedoeling om burger-
patrouilles te organiseren. En natuurlijk 
heeft het 'eigen rechter spelen' niets met 
buurtpreventie te maken. Al was het al-
leen maar omdat dat simpelweg verboden 
is.

Hoe werkt het?

Eigenlijk is het vrij simpel. Er worden 
teams samengesteld uit de aangemelde 
vrijwilligers.
Een buurtcoördinator stelt een schema 
op, zodat iedereen ruim van te voren 
weet wanneer hij/zij een ronde moet 
lopen.(of fietsen, dan is de actieradius wat 
groter)
Vervolgens gaat het team de wijk in en 
signaleert zaken die de aandacht vragen 
zoals: zwerfvuil, defecte straatlantaarns of 
het noteren van kentekens van drugsdea-
lers en hun klanten.

Het buurtpreventieteam is duidelijk her-
kenbaar aan een gele jas of geel hesje met 
het opschrift 
'Buurtpreventieteam'. Ze hebben een 
zaklamp en een mobiele telefoon of zelfs 
een portofoon bij zich, ook een notitie-
boekje en een deelnamebewijs behoort 
tot de uitrusting van het buurtpreventie-
team:

want hoe professioneler de uitstraling, 
hoe meer respect wordt afgedwongen.

Bij voldoende deelname volstaat het om 
één keer in de drie weken de straat op te 
gaan om ergens tussen 15.00 uur en 
21.00 uur 1 ½  uur door de wijk te lo-
pen.
Het is niet altijd nodig om diep in de 
nacht door de buurt te lopen omdat de 
laatste jaren de inbraken veel minder 
vaak 's nachts plaatsvinden maar daaren-
tegen vaker gewoon overdag.

Mijn zoontje van negen komt terug van 
het op straat spelen met vriendjes, nog 
zwaaiend met zijn speelgoedpistooltje. 
'Hebben jullie cowboy en indiaantje ge-
speeld,' vraag ik hem heel onnozel... 'Nee 
papa,' klinkt het heel triomfantelijk, 'we 
speelden natuurlijk politie en drugsdea-
lertje!'

Er is regelmatig overleg met politie en de 
gemeente.
Ook kunnen er cursussen gegeven wor-
den voor buurtpreventieteams zoals 'om-
gaan met agressie' of een EHBO-cursus.

Kosten en capaciteit

Projecten zijn met weinig middelen te 
realiseren. Het benodigde activiteitenbud-
get per preventieteam bedraagt een paar 
honderd euro per jaar. Daarnaast wor-
den nog kosten gemaakt voor jassen, hes-
jes, mobiele telefoons enz. Ook de 
capaciteit is redelijk te overzien.
Natuurlijk moeten bewoners bereid zijn 
om er energie in te steken. Dit is een 
belangrijke succes- of faalfactor. Maar 
ook gemeente en politie moeten capaci-
teit leveren. De politie kan een coördina-
tor buurtpreventieteams aanstellen of 
kiezen voor een grotere inbreng van 
wijkagenten.

Resultaat

Bewoners in buurtpreventieprojecten 
hebben een grote invloed op de actiebe-
reidheid van de overige bewoners bij het 
signaleren van criminaliteit en overlast. 
Zij vervullen daarin een voorbeeldfunctie. 
Doorgaans is na circa een jaar het aan-
zien van  gebouwen en woonomgeving 
zichtbaar verbeterd (netter, minder ver-
vuild). Ook het gevoel van veiligheid bij 
de bewoners is dan veelal toegenomen. 
Tot slot blijkt doorgaans een vergroting 
van de buurtbetrokkenheid onder de be-
woners te ontstaan.

De komende maanden wil het buurtplat-
form samen met politie en gemeente 
gaan kijken of er voor onze wijk mogelijk-
heden en mensen zijn om buurtpreven-
tieteams op te zetten.

Wim Schoenmakers

Een reacties sturen? Email naar 
buurtblad@brusselsepoort.org
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Voorstellen nieuwe wijk-
agent

Sinds oktober 2012 ben ik de nieuwe 
wijkagent van de wijk Brusselsepoort.  Ik 
wil mij even kort aan u voorstelen. Mijn 
naam is Miquel Faut en ik ben 20 jaar 
werkzaam bij de regio politie Limburg-
zuid district Maastricht. Ik heb de afgelo-
pen jaren verschillende functies en taken 
uitgevoerd binnen de politie. Buiten het 
feit dat ik nu wijkagent ben draai ik ook 
nog andere diensten zoals noodhulp/ 
openbare orde enz.
Mijn voornemen is echter om ervoor te 
zorgen dat ik vaak te zien ben in de wijk 
op de bike, motor, auto of te voet. Wan-
neer ik andere diensten draai probeer ik 
zoveel mogelijk de wijk mee te nemen in 
de surveillance. 

Het is mij  bekend dat er met name veel 
overlast is van de handel in verdovende 
middelen. Ik kan u mededelen dat dit na-
tuurlijk onze aandacht al geruime tijd 
heeft.
Tevens kan ik u mededelen dat in uw 
gebied door veel collega's wordt gesur-
veilleerd. Regelmatig zijn bikers in uw 
wijk aanwezig. Maar ook regelmatig in 
"burger". Politie is wel aanwezig maar het 
is ook goed dat u ze dan niet ziet. Dan 
vallen ze ook niet op en kunnen hun 
werk in burger uitvoeren. Tevens werken 
wij samen met o.a. toezicht en handha-
ving van de gemeente Maastricht. Maar 
ook uw hulp is natuurlijk van groot
belang om samen te zorgen voor leef-
baarheid en veiligheid in uw wijk.

Zijn er politionele dan wel gemeentelijke 
zaken die u wilt melden, doet u dat dan 
ook. Er zijn verschillende manieren zoals:
*Bij spoed 112.
*Wel politie geen spoed 0900-8844.
*Drugsmeldpunt gemeente/politie 043-
3505111.
*Meld misdaad anoniem 0800-7000.
*Klantenmeldpunt gemeente Maastricht 
043-14043.
U kunt zich ook aanmelden voor burger-
net ( zie verdere info op 
www.burgernet.nl ). U bent zo nog meer 
betrokken binnen u wijk. Mijn ervaringen 
met dit systeem zijn zeer positief. Elkaar 
helpen, daar gaat het toch om.

Miquel Faut ( hoofdagent politie Limburg-zuid )

60-jarige Maastrichtse 
Verkennersband in 2013 

Ondanks de onzekerheid van de huisves-
ting van de jongerenvereniging "de Maas-
trichtse Verkennersband " zal het 60-jarig 
bestaan in 2013 niet onopgemerkt voor-
bij gaan.
De MVB is al meer dan een halve eeuw 
verbonden aan de wijk Brusselspoort 
Oost en aan het verenigingsgebouw, het 
oude patronaatsgebouw achter de Sint 
Lambertuskerk.
Hierdoor hebben de afgelopen 60 jaar 
heel veel jeugdigen hun eerste muzikale 
stappen gezet bij de Verkennersband.
Gelukkig vinden op dit moment tegen alle 
maatschappelijke ontwikkelingen in nog 
steeds jongeren de weg naar de Maas-
trichtse Verkennersband.
Alleen hierdoor kan de voor Maastricht 
unieke muziekvereniging dan ook in de 
toekomst blijven voortbestaan.
De Maastrichtse Verkennersband bestaat 
dan ook uit een jeugdorkest "Jong MVB" 
voor 8- t/m 14-jarigen en de Show-and 
Marchingband MVB vanaf 15 jaar.
Daarnaast is er speciaal voor al de leerlin-
gen ook nog een leerlingenorkest.
Al deze 3 onderdelen beoefenen op di-
verse avonden in de week samen muziek 
in ons eigen verenigingsgebouw.
Daarnaast vinden er ook nog diverse indi-
viduele lessen van leerlingen plaats.
Het is dan ook altijd de muziek die in ons 
verenigingsgebouw de toon maakt.
Omdat wij een Show-and Marchingband 
zijn in Maastricht, onderscheiden wij ons 

van de overige traditionele harmonieën, 
fanfares en drumbands in Limburg.
Hierdoor verzorgen wij niet alleen optre-
dens in Maastricht maar ook ver hierbui-
ten waaronder Frankrijk, Italie, Ierland, 
Engeland, Duitsland en Amerika.
In 2013 zullen wij wederom de eer van 
Maastricht muzikaal verdedigen tijdens 
het Wereld Muziek Concours en strijden 
om de hoogste eer met de beste muziek-
korpsen van de wereld.

Speciaal jongeren uit onze buurt die inte-
resse hebben in muziek maken bij een 
muziekvereniging met alleen jongeren, 
zijn meer dan welkom.
Een muziekopleiding is niet vereist  want 
die krijg je bij ons.
Op de maandagavond is vanaf 18.30 uur 
tot 20.00 uur ons jeugdorkest "Jong 
MVB" muzikaal te bewonderen.
Op de woensdagavond vanaf 19.15 uur 
tot 21.30 uur de Show-and Marchingband 
MVB.
Deze avonden zijn vrij toegankelijk om 
het muzikale circus eens te komen aan-
schouwen.
Omdat het wel eens voorkomt dat wij als 
unieke Show-and Marchingband op een 
buitenlocatie aan het oefenen zijn, kun je 
voor alle zekerheid het beste van te vo-
ren een mailtje sturen of een telefoontje 
plegen.
Dan kunnen wij tevens voor de koffie 
zorgen!

Voor meer informatie: 
www.maastrichtseverkennersband.nl of 
tel. 0653215874
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Jonge muzikale MVB kan-
jers stralen in Brunssum

Afgelopen zondag 7 september heeft ons 
jeugdkorps Jong MVB deelgenomen aan
de marswedstrijden in Brunssum.
Ze zijn met 87 punten geëindigd op de 
hoogste plaats van de
volwassen deelnemers die aan de 4de en 
3de divisie meededen.
De beker die hierbij hoort, hebben onze 
muzikale kanjers een week later op
onze eigen fancy fair in ontvangst mogen 
nemen.
De 25 jongens en meisjes tussen de 8 en 
14 jaar hebben laten zien wat ze
muzikaal in huis hebben.
En dan te bedenken dat de meesten pas 
1,5 jaar met muziek bezig zijn.
Het geheim om jonge kinderen dit samen 
te laten ervaren is onze in
eigen beheer goede muzikale opleiding 
die wordt gegeven door professionele
gedreven conservatoriumstudenten.
Naast het samen muziek maken tijdens 
diverse optredens worden er ook andere
activiteiten jaarlijks georganiseerd zoals 
een weekend, speurtocht, uitstapje,
enz.
Vanaf 8 jaar worden er groepsmuziekop-
leidingen verzorgd in o.a. ons eigen
verenigingsgebouw waarbij je al heel snel 
op je eigen trompet muziek samen gaat 
maken.
De muzieklessen bestaan o.a. uit noten-
leer, zang, ritmiek en
muziekinstrumentbeheersing.
Na afronding van de eerste fase kan men 
in overleg met de muziekdocenten
ook een ander van de vele muziekinstru-
menten samen uitzoeken die bespeeld
worden bij de Maastrichtse Verkenners-
band.
Tijdens de muzieklessen worden alle in-
strumenten waar je uit kunt kiezen
middels workshops aan je voorgesteld.

Gaston Garnier

Voor meer informatie:
*info@maastrichtseverkennersband.nl of 
0653215874
*Algemene informatie: 
www.maastrichtseverkennersband.nl

Kindcentrum Oda aan de 
Past. Habetsstraat

Zoekt u een basisschool voor uw kind? 
Lees dan vooral verder! Maar ook als u 
gewoon geïnteresseerd bent in de school 
in uw buurt is het de moeite waard om 
dit te lezen. Basisschool Sint Oda is sa-
men met haar kindpartners binnen het 
Kindcentrum Oda gehuisvest in een 
kleurrijk en licht gebouw, waarin wij voor 
de kinderen een prettige en veilige leer-
omgeving creëren. 

Kom gerust langs voor een rondleiding of 
een bezoek aan een groep en u zult onze 
kinderen aan het werk zien in de stam-
groeplokalen en op de leerpleinen, zelf-
standig of onder begeleiding van de 
leerkracht. Er wordt structureel gewerkt 
met planborden en dag- weektaken. De 
drie kleutergroepen  tellen rond de 15 
leerlingen, waardoor we elk kind die aan-
dacht kunnen geven die het verdient. U 
kunt de zeer recente methodes inzien en  
de moderne kinderlaptops, zgn. 'Skool-
mates', binnen een WIFI-omgeving zien 
en uitproberen. 
Binnen het gebouw bevindt zich  een in-
pandige gymzaal, waardoor er geen tijd 
verloren gaat aan het wandelen naar de 
gymzaal en terug. We hebben een vak-
leerkracht handvaardigheid die met onze 
leerlingen de prachtige werkstukken 
maakt die in ons gebouw staan en han-
gen. We maken voor onze technieklessen 
gebruik van de nieuwste 'Techniektorens'  
en groep 8 neemt dit jaar deel aan het 
zgn. ONO-project dat het vakgebied 
'Techniek en Wetenschap'  combineert 
met ondernemen. 
Voor het vakgebied "burgerschapszin" 
hebben we nauwe contacten met Kleva-
rie. Elke groep heeft er dit jaar een activi-
teit, zo gaan de kleuters zingen samen 
met de bewoners, zijn de groepen 1 t/m 
3 met hun dieren daar geweest op die-
rendag, is groep 8 een ontbijt gaan ver-
zorgen en vieren we op Klevarie onze 
kerstviering met alle groepen.

Negen keer per jaar kiezen alle kinderen 
van de basisschool een activiteit uit tij-
dens de 
zgn ."cultuurcaroussel " waarbij ze kennis 
maken met creatieve en culturele activi-
teiten zoals dans, kunst en muziek. Bij het 

onderwijs rondom de basisvaardigheden 
rekenen, taal en lezen hanteren we drie 
aanpakken binnen de groep. zodat alle 
kinderen datgene aangeboden krijgen wat 
ze aan kunnen. Kinderen in aanpak  3 
werken meer zelfstandig dan bijvoorbeeld 
de kinderen in aanpak 1, die veel meer 
door de groepsleerkracht begeleid wor-
den.

Basisschool St. Oda maakt deel uit van 
'Kindcentrum Oda' waar ook peuter-
speelzaal Lambiek en BSO Pinokkio on-
der vallen. Zo bieden wij een doorlopend 
aanbod van onderwijs en opvang aan 
voor kinderen van 2 tot 12 jaar: van half 
8 's morgens tot half 7 's avonds!

Neemt u alvast eens een kijkje op 
www.oda-bs.nl of maak een afspraak om 
langs te komen via directie@oda-bs.nl. 
Uiteraard kunt u ook gewoon bellen op 
nummer 043-3430970 en we geven u 
met alle plezier meer informatie over 
onze school en het gehele Kindcentrum 
Oda.

Het team van Kindcentrum Oda

Oproep!

Er wonen veel kinderen in onze buurt 
Brusselsepoort! Gelukkig hebben deze 
kinderen de ruimte om buiten te spelen 
op de verschillende speelplekken in de 
buurt. Graag wil het buurtplatform Brus-
selsepoort tijdens de schoolvakanties de 
kinderen uit de buurt extra activiteiten 
aanbieden.  Om dit te organiseren heb-
ben we mensen nodig die ons willen hel-
pen. We zijn nu met een heel klein clubje 
en we kunnen nog mensen gebruiken.  
Dus wil je meedenken en - doen met het 
programma "Kids in Brusselsepoort", 
stuur een e-mail met je gegevens naar de 
redactie van het buurtblad, 
buurtblad@brusselsepoort.org  en we 
nemen contact met je op.

Louise van Bronswijk

Belangrijke telefoonnummers
Wijkagent Miquel Faut 09008844
Melden drugsoverlast bij politie 
 09008844
Klantenmeldpunt gemeente 
 14043
                        post@maastricht.nl
Drugsmeldpunt 3505111
Milieuklachtenlijn 3617070
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Ontwerpnota 
Noorderbrug

In de voorbereiding van de verbreding en 
verlenging van de Noorderbrug, eerder
aangeduid als dossier Maaskruisend ver-
keer, is afgelopen maanden een aantal 
stappen gezet. 

Een belangrijke daarvan betrof de precie-
ze aanlanding van de brug. Die keuze
had te maken met financiën enerzijds: er 
moeten bedrijven worden uitgekocht, en 
de kosten daarvan lopen uiteen per be-
drijf. Anderzijds was er ook een cultuur-
historisch aspect: door de nieuwe 
aanlanding zou een deel van de voormali-
ge gasfabriek, een rijksmonument, moe-
ten worden gesloopt, en behoud van een 
zo groot mogelijk deel heeft een belang-
rijke rol gespeeld. 

De uiteindelijke keuze voor een tracé 
heeft de gasfabriek deels kunnen sparen, 
en heeft voor onze wijk nog een ander 
aantrekkelijk nevenaspect: tot de bedrij-
ven die moeten gaan verhuizen, behoort 
Rubber Resources.

Aangezien een verhuizing binnen Maas-
tricht-West niet mogelijk is, betekent dit 
dat RR ver van onze wijk geherhuisvest 
zal worden, hetgeen  voor de wijk, in 
perioden van oostelijke wind zoals in de 
afgelopen weken, een aanlokkelijk voor-
uitzicht is.

Verder zijn de plannen gepresenteerd 
voor de verkeerskundige en milieukundi-
ge uitwerking, ook voor wat in het plan 
de 'Inpassing West' wordt genoemd: Fort
Willemweg, Frans van der Laarplein, Fa-
gotstraat, Nobellaan. 

Die plannen vielen in onze ogen tegen: er 
wordt erg zuinigjes gedaan met maatrege-
len tegen geluidsoverlast of ter bescher-
ming van de luchtkwaliteit. Het ontwerp 
stelt dat er eigenlijk maar één lastig pro-
bleem is, dat van de toegenomen geluids-
overlast, en dat het gebruik van 
'fluisterasfalt' dit probleem zo sterk kan 
reduceren, dat men binnen alle wettelijke 
normen blijft. Een optimisme dat niet 
werd gedeeld door veel van de buurtbe-
woners die op de druk bezochte in-
spraakavond aanwezig waren. 

Nadat het officiële traject van inspraak 
eind oktober is afgesloten, zal de laatste
fase van voorbereiding aanbreken: die van 
de detailplannen, waar per huis moet
worden beoordeeld waar wel en waar 
niet gevelisolatie zal plaatsvinden, waar 

per straatdeel keuzes moeten worden 
gemaakt over de specifieke inrichting. 

Die laatste fase  zal van groot belang zijn 
voor veel wijkbewoners.

Dus is het zaak ook in deze laatste ronde 
de energie op te brengen om voor het 
belang van de wijk op te komen.

Dirk Tempelaar

Wetenswaardig-
heden betref-
fende de St. 
Lambertuskerk
(Bron: Gazet van Limburg 
vrijdag 27 juli 1945)

Nieuwe beelden en 
ramen geplaatst

Zondag a.s. 29 juli 's na-
middags te 5 uur zal in de 
St. Lambertuskerk de 
plechtige onthulling en 
inzegening plaats hebben 
van de twaalf monumen-
tale beelden die rondom 
den ingang van de kerk geplaatst zijn. Ze 
zijn het werk van den Maastrichtschen 
beeldhouwer Wim van Hoorn en ver-

vaardigd uit Fransche Balzac-steen. In 
1943 werden de beelden van Amsterdam 
naar Maastricht vervoerd waar ze in de 
St. Pietersberg werden opgeborgen, tot-
dat ze veilig geplaatst konden worden. 
Dat is deze week gebeurd.
De kerk van St. Lambertus en de stad 
Maastricht is er een kunstwerk en een 
groote bezienswaardigheid door rijk ge-
worden.
's Avonds en gedurende de eerste avon-
den van de week zal de hoofdingang door 
een schijnwerper verlicht zijn. 
Tevens zullen dan in de kerk onthuld 
worden twee ramen van enen grooten 
helaas te vroeg gestorven Maastichtschen 

glazenier Henri Jonas z.g. Ze werden 
door hem ontworpen in 1942 en zijn uit-
gevoerd door de glasschilders en bran-

ders van de firma C. Messerom (?) 
te Bunde.
Een er van is het Vredesraam, 
door de parochianen als een dank-
bare herinnering aan onze bevrij-
ding en den vrede, geschonken. ''t 
Is een voorstelling van den vrede 
van Kerstmis en de aanbidding der 
drie koningen. Het andere is de 
Hemelvaart van Christus.
't Is een verheugend feit, dat deze 
ramen van Jonas van wie te weinig 
gebrandschilderde ramen in Maas-
tricht zijn, nog geplaatst zijn.

H. de la Haye

Foto's restauratie G. Heemels
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St. Lambertuskerk

Deze bijdrage wordt, als het goed is, 
steeds korter en dat is een goed teken! 
Want uiteindelijk houdt deze bijdrage een 
keer op, als zowel restauratie als herbe-
stemming klaar zijn. Zoals u gemerkt 
heeft en ook al wel weet via de Nieuws-
brief Lambertuskerk  van de woning-
bouwvereniging Servatius is de 
restauratie van het casco in september 
afgerond. Rest nu nog de realisatie van de 
herbestemming en de daarbij behorende 
herinrichting van 
het interieur van de 
kerk.
Servatius is er in 
geslaagd om de 
"Sacré- Coeur" aan 
het Emmaplein we-
derom te doen 
stralen.
Een geweldig stuk 
werk ligt achter 
ons. In de tussen-
tijd hebben de stei-
gers nog even 
dienst gedaan als 
uithangbord voor 
de carnavalsprins 
van 2012. Servatius 
en de aannemer-
Laudyhebben door 
hun goede commu-
nicatie met de 
buurt en hun zorg-
vuldigheid in het 
respecteren van 
wat oorspronkelijk was, ervoor gezorgd 
dat de Brusselse Poort, en zelfs heel 
Maastricht, zich mag verheugen in een 
nieuwe aanblik. Het gebouw dat al vanaf 
de bouw gekenmerkt werd door verzak-
kingen, schittert nu weer met haar glas-
in-loodramen in de herfstzon. De mergel-
blokken geven de sfeer van weleer prach-
tig weer. De rust is wedergekeerd.

Heel veel dank aan Servatius en de aanne-
mer Laudy voor die geweldige prestatie.
Wat de herbestemming (kantoren in de 
zijbeuken en een publieke functie voor 
het middenschip en de absis) betreft kun-
nen we u helaas niets nieuws mededelen. 
Servatius is bij voortduring bezig kandida-
ten te zoeken voor zowel het 
kantoorgedeelte(zijbeuken) als de publie-
ke ruimte (middenschip en absis), maar 
tot op heden zonder succes. De "markt" 
is wat dat betreft, zoals we allen weten, 
momenteel bijzonder moeilijk. Maar het 
zal ongetwijfeld een keer lukken.

De herbestemming is voortgekomen uit 
een prijsvraag, die rond 2005 is uitge-
schreven en waarop een tiental ideeën 

zijn ingediend. O.a. in overleg met het 
Buurtplatform is toen gekozen voor kan-
toren in de zijbeuken en een publieke 
functie voor het middenschip en de absis. 

Deze  herbestemming is nog steeds van 
kracht, ondanks het gegeven dat Servatius 
heeft afgezien van haar oorspronkelijke 
voornemen haar kantoor te vestigen in 
de kerk. Dat was uiteraard een tegenval-
ler. Maar vooralsnog blijft de herbestem-
ming zoals hierboven is aangegeven. 
Veranderingen in die herbestemming is 

o.i. vooral de verant-
woordelijkheid van 
de gemeente Maas-
tricht en Servatius, 
die wat dat betreft 
weer gebonden zijn 
aan de voorwaarden 
die het bisdom heeft 
gesteld bij de eigen-
domsoverdracht van 
de kerk aan Servatius. 

Wat verder nog een 
rol speelt is in hoe-
verre de buurt  ge-
bruik kan maken van 
de kerk voor wat 
betreft bepaalde 
buurtactiviteiten.  
Momenteel is daar 
wat onduidelijkheid 
over met name wat 
betreftde daarover in 
het verleden  ge-

maakte afspraken.  Het Buurtplatform zal 
daarover op  korte termijn overleg ope-
nen met de gemeente en Servatius. 

Graag willen we van u als buurtbe-
woners weten voor welke activitei-
ten u mogelijk gebruik zou willen 
kunnen maken van de Lambertus-
kerk. 

Uw ideeën daarover kunt u kenbaar ma-
ken aan het onderaan dit stuk vermelde 
adres c.q. e-mailadres. De Lambertuskerk 
zou o.a. een plek kunnen worden waar 
we elkaar als buurt zouden kunnen ont-
moeten om te kaarten, een feest te vie-
ren of om te vergaderen. Laat uw 
gedachten er over gaan en dan horen we 
graag van u.

Gerard Bleichrodt, Lode Zengerink, Arja Peters en Koos 
Consten

Gerard Bleichrodt, Victor de Stuersstraat 
4, 6217 KR Maastricht; 
gerard.bleichrodt@kpnplanet.nl

Foto G. Heemels

Evenement organiseren?

Wilt u een rommelmarkt, feest of ander 
kleinschalig evenement organiseren in uw 
buurt?
Dan heeft u in bepaalde gevallen geen 
vergunning meer nodig. Een kleinschalig 
evenement mag in principe niet in de bin-
nenstad  plaatsvinden; er mogen maxi-
maal 250 bezoekers komen; er zijn 
geluidsnormen en het mag niet langer 
duren dan een dag. Voorbeelden van 
kleinschalige evenementen zijn een rom-
melmarkt, buurtbarbecue, straatfeest of 
concert van fanfare en harmonie.  

Evenement melden

U bent wel verplicht om het kleinschalige 
evenement  uiterlijk vier weken van te 
voren te melden via het meldingsformu-
lier op onze website.  Kunt u alle vragen 
op  dit formulier met nee beantwoorden  
en voldoet uw evenement aan de regels, 
stuur dan  het meldingsformulier naar de 
gemeente Maastricht.  U heeft dan  aan 
uw meldingsplicht voldaan.  Uiterlijk tien 
werkdagen na ontvangst van uw melding 
bij de gemeente, krijgt u een bevestiging 
of uw evenement kan doorgaan of niet. 

Meldingsformulier en regels

U vindt het meldingsformulier en de re-
gelgeving op 
www.maastricht.nl/evenementen > een 
melding doen. Als u geen toegang heeft 
tot internet kunt u het formulier opvra-
gen via telefoonnummer  14 043.

Heb je geldzorgen?
Wil je een leuker leven?

Kom je moeilijk  tot actie?

kom dan bij de Budgetkring

Je gaat concreet aan de slag om dingen 
anders aan te pakken.
Daar heb je meteen voordeel van : handig 
inkopen, zuinig met energie, slim bespa-
ren, lekker eten voor een prik.
Samen met anderen. Elke twee weken. 
Gezellig en leuk!

greep op geld  &   goed in je vel 

Meer weten?   Bel 043  32586 83  (Jeani-
ne Schreurs)
Kijk op www.budgetkring.nl   of   stuur 
een mail:  budgetkring@gmail.com
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Pastoor Habetsstraat 
is klaar voor 2018

Met een 
spetterend 
optreden 
van de 
jeugd uit 
de straat 
heeft onze 
straat laten 
zien dat ze 
klaar is 
voor 2018. 
Op de mu-
ziek van 
GAGNAM  
STYLE 
werd met een bijna professioneel optre-
den de burendag op zondag 30 septem-
ber afgesloten.
Voor "In de gooi werke" was er voor de 
jongste jeugd een springkussen, een pop-
corn- en een suikerspinmachine. De ou-
dere jeugd was behulpzaam met het 
verzorgen van de drank.

Er was zelfs sprake van een echt Preuve-
nemint. Iedereen had zich de moeite ge-
daan om allerlei gerechten te bereiden. 
Van quiches tot suhsi. Russische gerech-
ten. Een kaasbuffet en een uitgebreide 
barbecue. Deze werd de hele middag 
bemand door enkele mannelijke straatbe-
woners.

Tevens is 
er een 
nieuw 
straat-
naambord 
uitgereikt. 
Nu het een 
jaarlijks 
terugke-
rende dag 
gaat wor-
den, is er 
zelf een 
gats en een 
steeg be-
noemd voor deze ontmoetingen (DE 
GATS VAN GUY).

Dus Tempeleers: Onze straat is er weer 
klaar voor. Wat het weer betreft, was 
het een prachtige zonnige dag die de hele 
straat uit huis deed komen. Een ontmoe-
ting tussen jong en oud en zeker een ken-
nismaking met nieuwe bewoners. Een 
echte burendag en dan zeker op zijn 
Maastrichts.

Burendag Franquinet-
straat in het teken van 
nieuwe gezichten en sa-
men is gezelliger

Dat een burendag  leven in de brouwerij 
brengt, bewees de burendag in de Fran-
quinetstraat maar weer eens. Vorig jaar 
was de burendag, die in het teken stond 
"van grauw naar groen", al een gezellige 
straatmeeting met als resultaat een groe-
nere straat en een gezellige borrel tot 
slot. Dit jaar kreeg het thema "van grauw 
naar groen" nog een staartje, bewoners 
namen de gelegenheid te baat hun gevel-
tuintjes een facelift te geven of er toch 
maar snel een aan te leggen. 

De rode 
draad van 
deze dag was 
echter het 
samen en 
voor mekaar 
koken. Gezel-
lig, maar dat 
er achter bij-
na elke voor-
deur in de 
Franquinet-
straat wel 
een kookta-
lent schuil 

ging, had men niet verwacht! Het resul-
teerde in een rijk gevulde dis aan gevari-
eerde heerlijkheden. 

Gerechten als huisgemaakte lasagna, 
zuurvlees, duivenborst maar ook heerlij-
ke salades, pasta's en kleurrijke desserts 
sierden het langgerekte buffet in de par-
keervakken voor Franquinetstraat 22 t/m 
26. Live cooking door enkele bewoners 
maakte het plaatje compleet. De inbreng 
van zowel studenten als vaste bewoners 
zorgde voor een gezellige mix die garant 
stond voor verrassende kennismakingen 
en uitstekende sfeer. 

Muziek, voor elk wat wils, werd ter plek-
ke aangeleverd 
middels de diverse 
spontaan ingeplug-
de iphones.De uit 
voorzorg opgezette 
tent  die het gezel-
schap moest be-
hoeden voor een 
nat pak, droeg bij 
aan het intieme 
sfeertje. Bij de aan-
blik van die gezelli-
ge drukte konden 
de weergoden ech-Foto's

Gerard Heemels

Naast de muziek voor de jongeren had 
Coen een 
mix van 
allerlei mu-
ziek samen-
gesteld, 
waar ieder-
een van 
heeft geno-
ten.
Voor het 
volgend jaar 
is de af-
spraak al-
weer 
gemaakt!

Paul Zeegers
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Buurtfeest 
Joseph Hollmanstraat en 
Antoon van Elenstraat 
8 september 2012 

Dit is alweer ons 
3e buurtfeest en 
weer was het een 
geweldig feest! On-
dertussen is het 
feest al goed be-
kend bij de meeste 
mensen in de 
buurt. 
We kijken er dan 
ook met plezier 
naar uit. 

Bovendien komen er steeds 
nieuwe buren bij of mensen 
die andere jaren niet konden.  
Ook is het fijn dat er zoveel 
mensen meehelpen om het 
feest tot een succes te maken. 
Bij het organiseren en bij het 

opruimen! 

We konden weer 
gebruik maken van 
de  veranda en tuin 
van een van onze 
buren. En ,alweer 
voor de 3e keer, 
hadden we geweldig weer!! 
Voor de kinderen 
hadden we een 
heus spellencon-
cours uitgezet waar 
met heel veel en-
thousiasme gebruik 
van werd gemaakt. 

Leuk om te zien wat een ple-
zier kinderen hebben met 
eenvoudige ouderwetse spel-
len zoals blik gooien, sjoelbak-
ken, snoephappen in water 
enz.…. 

Wat een spanning, vooral la-
ter tijdens de  "officiële" prijs-

uitreiking.  
Wat betreft de in-
wendige mens, had-
den we dit jaar 
weer niet te klagen! 
Verrukkelijk al die 
verschillende hapjes 
en gerechten die 
onze buren op tafel 
zetten!! Iedereen 
heeft heerlijk gege-
ten van al dat lek-
kers! 

ter niet anders dan ons gunstig gezind 
zijn. Voor de kids was er een trampoline 
en natuurlijk frietjes. Zij werden met het 
zicht op de komende jaren alvast gemari-
neerd met de juiste ambiance. We zijn 
dan ook benieuwd naar wat de  Franqui-
netstraat volgend jaar voor haar bewo-
ners in petto heeft.

Gerard Heemels

Voor de gezellige sfeer zorgde ook deze 
keer onze eigen "buurt DJ" LORD 
CHARLES. Gezellige muziek waarop later 
op de avond weer vrolijk gedanst werd! 
Karel, hartelijk bedankt!! 
Iedereen heeft volop genoten van deze 
dag. Namens ons allemaal hierbij dan ook 

hartelijk dank aan het 
Buurtplatform Brus-
selsepoort voor hun 
bijdrage aan dit feest. 

Volgend jaar willen 
we uiteraard dit 
buurtfeest weer vie-
ren. Schrijf alvast in 
uw agenda: Zaterdag 
14 september 2013!! 

Foto's
Riekie Schellinx en
Gerard Heemels
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Brusselslookfestival 2012 

Op 10 mei jl. 
werd er voor 
de derde keer 
een mini mu-
ziek festival 
gehouden op 
het Orleans-
plein. Het 
festival, geor-
ganiseerd 
door buurt-
bewoners en 
studenten 
rondom het 
plein, met als 
doel elkaar te 
ontmoeten en 
te leren ken-

nen, kon zich wederom verheugen in een 
zonnige sfeer. 
De start was zo rond 17.00 uur met een 
optreden 
van een stu-
dentenband 
uit de buurt. 
Na dat op-
treden 
werd er een 
levendige 
discussie op 
het podium 
gevoerd 
over stu-
dentenhuis-
vesting en 
integratie 
van studen-
ten in de 
buurt met 
zowel de 
wethouder als de vice-voorzitter van de 
raad van bestuur van de Universiteit 
Maastricht als een studentbewoner.
De band Chaupique bracht met haar 
aparte muziek de nodige sfeer op het 
plein waar ondertussen vele vrijwilligers 

ervoor zorgden dat er hapjes en drankjes 
genuttigd konden worden. Tussendoor 
werden de kunstwerken op het podium 
getoond ( Deze hebben ondertussen een 
plek gekregen op  het plein).
De afsluiting, met de band SindicatoSoni-
co ,bracht menigeen op de vloer en daar-
door veranderde het plein in een ware 
danshappening voor jong en oud.
Zo rond 22.00 uur werden de laatste 
klanken de buurt ingespeeld en werd er 
met vele opgewekte gezichten huiswaarts 
gekeerd.
Wederom een prachtig moment voor de 
buurt, waar we trots op kunnen zijn. 

Het wonen en leven in onze buurt staat 
de laatste jaren wel onder druk door de 
steeds veranderende samenstelling van 
bewoners.  Zo'n mini -muziekfestival 
draagt in ieder geval bij aan de verbete-
ring van de leefbaarheid van onze mooie 
buurt. En dat laatste werd door vele be-

woners en studenten onderschreven. 
In ieder geval zijn er genoeg ingrediënten 
om volgend jaar weer opnieuw een festi-
val te organiseren op het Orleansplein.

Mart Mooren

Foto's
Gerard Heemels
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