
13 april 2012

Maastr icht Noordoost
 
Onderwerpen:

·         Nieuwe Wijkinfokrant Maastricht NO (nr 17, april 2012) is uit
·         Scoren in de klas, project van MVV en MosaLira
·         Muurschilderingen Frankenstraat gereed
·         Sphinx Debat over ‘luchtkwaliteit’ gaat niet door
·         Colofon

 

 

 
Nieuwe Wijkinfokrant Maastricht Noordoost is uit
 
Nieuwe Wijkinfokrant Maastricht NO (nr 17, april 2012) is uit: zie bijlage. De krant ligt dit weekend bij de
bewoners in Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld en Wyckerpoort op de deurmat. Heb je
onderwerpen/suggesties voor volgende nummers, laat het ons weten. Contactpersoon: Arianne Kuijt, mail:
a.kuijt@servatius.nl.
Nieuwsflits Maastricht NO: suggesties/onderwerpen zijn welkom. Contactpersoon: Elise Oosterbaan (zie
colofon).
Website Maastricht NO (www.maastrichtnoordoost.nl): geef evt informatie/aanpassingen a.u.b. door aan Josien
Falkenberg: j.falkenberg@woonpunt.nl.
 
 
 

 
MVV Maastricht en MosaLira trappen project ‘Scoren in de klas’ af
 
Op dinsdag 17 april a.s. trappen MVV Maastricht en MosaLira het project ‘Scoren in de klas’ af. Dit gebeurt om
13.30 uur op basisschool De Letterdoes aan het Old Hickoryplein in Wyckerpoort. Groep 7 van De Letterdoes
krijgt ‘les’ van twee MVV-spelers over o.a. samenwerking en Fair Play. Spelers zullen vertellen over hun eigen
ervaringen en doen kleine opdrachten met de leerlingen. Daarna verzorgen de spelers een voetbalclinic op het
Cruyff Court dat voor de school ligt.
Het project ‘Scoren in de klas’ is onderdeel van het programma ‘Lerend scoren’, een samenwerkingsverband
tussen MVV Maastricht en MosaLira. Alle 22 scholen die aangesloten zijn bij MosaLira in Maastricht, hebben de
keuze gemaakt zich te verbinden aan dit programma, waarbij onderwijs en sport elkaar ontmoeten tijdens
verschillende activiteiten. Hierdoor kunnen de ruim 5.600 leerlingen van MosaLira op een leuke en leerzame
manier kennis maken met de mogelijkheden en activiteiten van MVV Maastricht en haar vele partners.
Meer informatie: www.deletterdoes-bs.nl of bij Herma Westenberg (MosaLira), tel: 06-27850800 of mail:
h.westenberg@mosalira.nl.
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Muurschilderingen Frankenstraat/Dagobertstraat gere ed
 
Ja, de serie muurschilderingen die de afgelopen tijd is aangebracht op de hoek Frankenstraat/Dagobertstraat in
Wittevrouwenveld,  is gereed. De kraanvogel vliegt en de bovenrand in blauwwitte “mozaïek-tegels” is af. Er is
gebruik gemaakt van afbeeldingen uit verschillende culturen. In veel streken van de wereld wordt een “oog”
afgebeeld ter bescherming tegen het boze oog. De blauwe kleur wordt daarbij als een zuiverende kleur gezien.
Wie weet waar we weer volgende muurschilderingen in Maastricht Noordoost mogen bewonderen?
Meer weten over NOK (Noordoost Kunst): http://noordoostkunst.nl.

 

 
Muurmozaïeken op hoek Frankenstraat-Dagobertstraat …

(muurschilderingen mede mogelijk gemaakt door ondernemersvereniging ‘Kleurrijk Vrouwenveld’)
            

                                                                                                                foto`s: Elise Oosterbaan
 
 
Eerder geplande Sphinx Debat over ‘Luchtkwaliteit’ gaat niet door
 
Het Sphinx debat dat gepland stond voor 19 april gaat niet door. Meer informatie: www.sphinxmaastricht.nl.

 
Colofon
 
Deze mailnieuwsbrief is een initiatief van de gemeente Maastricht, Servatius en Woonpunt en verschijnt
periodiek.
Verzoek: mail de Nieuwsflits weer verder door in je netwerk. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:
elise.oosterbaan@maastricht.nl (ook voor afmeldingen etc).
Contactpersoon, redactie en opmaak: Elise Oosterbaan (communicatieadviseur stadsdeel noordoost), telefoon
(043) 350 42 16.
Aan deze uitgave en foto’s/plaatjes kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor actualiteiten, eerdere edities en verdere informatie over Maastricht Noordoost:
www.maastrichtnoordoost.nl.
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Gemeente Maastricht                        Servatiu s                                   Woonpunt       
Tel. 14043                                          Tel. 043-3284300                        Tel. 043-387383
www.maastricht.nl                              www.servatius.nl                         www.woonpunt.nl                    
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