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Thuis geven

Wonen is niet alleen een dak boven je hoofd. Het is je 

thuis waar je je veilig voelt. Corporaties bieden betaal-

bare woningen en woongenot aan mensen die nergens 

anders terecht kunnen. In Maastricht Noordoost zijn 

het Servatius, Woonpunt en Maasvallei. Samen met be-

woners, gemeenten, zorg- en welzijninstellingen geven 

we huurders een thuis. Dat is wat we zijn, maar niet het 

beeld dat vaak van corporaties geschetst wordt. 

Thuis geven. Het klinkt zo simpel maar vraagt veel  

aandacht, verantwoordelijkheid en samenwerking.  

Corporaties balanceren tussen sociaal-maatschappelijk 

en financieel-economische belangen. Corporaties  

moeten continu afwegingen maken tussen wonen, 

vastgoed en financiën. Servatius weet als geen ander 

wat het betekent om te moeten bezuinigen, de tering 

naar de nering zetten en een nieuwe koers te kiezen. 

Servatius heeft van 1/3 van haar medewerkers afscheid 

moeten nemen, verkoopt een belangrijk deel van haar 

bezit, let op de kosten en gaat terug naar de kern en 

gezonde soberheid. In het licht van bovenstaande is het 

kabinetsbesluit moeilijk te waarderen.  

Als je corporaties beknot, beknot je het woongenot van 

burgers die het toch al niet breed hebben. Het vermogen 

van corporaties staat niet op de bank. Het vermogen 

staat op straat in de woningen en daar wonen in over-

grote meerderheid sociale huurders in.  

Als de verhuurdersheffing stijgt, stijgen de lasten van so-

ciale huurders. Dat de huurtoeslag blijft bestaan is dan 

een sigaar uit eigen doos. De huurtoeslag is al gekrom-

pen en met dit regeerakkoord stijgt de verhuurdershef-

fing. Daarmee wordt de balans verstoord. Duurzame 

investeringen worden geremd en de woonlasten stijgen. 

De betaalbaarheid en kwaliteit van wonen van 1/3 van 

onze bevolking wordt aangetast. Helaas kiest de politiek 

geen duurzame oplossing voor haar probleem, maar 

schuift het af. Kortom: Den Haag geeft niet thuis!  

Directeur-bestuurder Servatius

Gert H. Weenink 

COluMN

van je buren. Duidelijke regels die gelden voor iedereen, 

maken het ook makkelijker om elkaar aan te spreken.

Top-6 leefregels

Op basis van van honderden gesprekken met buurtbewo-

ners is er een top-6 van leefregels opgesteld. De regels zijn 

vooral bedoeld om de bewoners meer bewust te maken van 

hoe ze met elkaar kunnen werken aan een prettige buurt. 

Denk aan elkaar groeten op straat, je eigen tuin netjes 

houden, de muziek zachter zetten als ramen open zijn en 

accepteren als een buur je aanspreekt op je gedrag. Voor de 

hand liggende regels eigenlijk, maar helaas niet voor 

iedereen vanzelfsprekend.

In elke buurt wonen allerlei verschillende mensen. 

Dat is gezellig, maar kan soms ook tot ergernissen 

leiden. In Nazareth en Wyckerpoort namen bewoners 

en woningcorporaties het initiatief om de sfeer in de 

buurt te verbeteren.

In een buurtbijeenkomst, georganiseerd door Woonpunt en 

Servatius, zijn de belangrijkste ergernissen in kaart 

gebracht. Het bleek dat mensen zich het meest storen aan 

geluidsoverlast, hondenpoep en slecht onderhoud van 

tuinen. Allemaal zaken die te maken hebben met gedrag. Dat 

bracht buurtbewoners op een idee: leefregels opstellen. 

Want hoe jij je gedraagt, is bepalend voor het woongenot 

eeN GOeDe SFeeR 
IN De buuRT

>>
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De afgelopen tijd hebben Woonpunt en 

Servatius deze buurtregels met een mok of 

koektrommel aangeboden aan huurders 

van een aantal complexen. Zo ook aan 

Christian Heijnneman, huurder van 

Woonpunt in Wyckerpoort: “Mooie mok!  

De bedoeling is goed. Ik hoop ook dat de 

maatschappij dat zo oppakt. Het is geven en 

nemen, we wonen in een stad, dicht bij 

elkaar. Buren moeten gewoon een beetje 

rekening met elkaar houden, samen 

opletten dat de buurt leefbaar is en blijft. 

Veilig voor kinderen, veilig voor onze 

spullen. Natuurlijk, iedereen kan een fout 

maken, maar handel dat dan ook netjes af, 

ook al is dat tegenwoordig niet altijd meer 

vanzelfsprekend.”

Pilot woningtoewijzing

Woningcorporaties zijn door de wet 

verplicht om iedereen te huisvesten, maar 

soms ben je niet zo blij met je nieuwe 

buurman of -vrouw. In Nazareth wilde de 

werkgroep van buurtbewoners daarom 

meer invloed op de aanpak van de woning-

toewijzing. Ze zien graag meer sociaal 

sterke en betrokken huurders, die willen 

helpen de buurt te verbeteren. Het 

Woningburo verzorgt woningtoewijzingen 

in Maastricht namens alle corporaties. Als 

pilot schuift er nu altijd een coördinator aan 

bij de intakegesprekken met potentiële 

huurders voor Nazareth-Noord. De 

coördinator vertelt dan over de leefregels 

en verwachtingen die de huidige bewoners 

hebben van nieuwe huurders. Toch zullen er 

ook tijdens de pilot nieuwe bewoners 

urgent of vanuit het maatwerk worden 

geplaatst. Voor hen is er extra aandacht van 

de wijkbeheerder en woonconsulent. 

Binnenkort wordt de pilot geëvalueerd.  

Vervolg pagina 1

HeT GeuSSelTbAD GAAT Op 1 MeI
2013 OpeN voor publiek. in juni
volgT de feesTelijke opening 
meT programma. informaTie 
over openingsTijden en meer? 
Zie: www.maasTrichT.nl

Fanfare Juliana uit Limmel en Fanfare Sint Martinus uit Itteren worden samen één 

nieuwe fanfare. De dirigent en voorzitter leggen uit hoe zij beide korpsen tot een 

nieuwe muzikale eenheid gaan smeden. Ook komen er een paar muzikanten aan het 

woord. Benieuwd naar deze video? Kijk op www.youtube.com/buurttv

“heT is geven 
en nemen, we 
wonen in een 
sTad, dichT 
bij elkaar.”



3

WIJkINFOkRANT 20
MAASTRICHT NOORDOOST

SpIl IN De WIJk

Het Groene Kruis bestaat ruim 100 jaar en dit voorjaar 

wordt Clem Haan 99 jaar. Zuster Haan heeft bijna 35 

jaar als wijkverpleegkundige in Maastricht gewerkt. 

Door weer en wind fietste ze al die jaren van gezin 

naar gezin. De wijkzuster is bezig aan een glorieuze 

comeback in het land, maar hoe ging het er vroeger 

aan toe? 

Wijkzuster Haan of Clem kort gezegd, is een van de oudste 

bewoners van Noordoost. Ze is dan wel niet in Limburg 

geboren, maar woont al jaren in Wittevrouwenveld en 

daarvoor lang in Wyckerpoort. 

Clem: “In 1934 ben ik in Arnhem met de opleiding verpleging 

begonnen. In 1939 heb ik in Heerlen de diploma’s kraam- en 

wijkverpleegkunde gehaald. In 1940 ben ik in Maastricht 

gaan werken, eerst bij particulieren. Bij het Groene Kruis ben 

ik in 1943 begonnen. Daar heb ik tot 1975 gewerkt. We gingen 

toen op ons zestigste met pensioen. De oorlogsjaren waren 

niet makkelijk. Na de oorlog heb ik eerst in het Boschstraat-

kwartier gewerkt. We hadden er veel plezier, maar ik zag er 

ook veel ellende. Acht of meer mensen en ook nog een zieke 

op twee kamers, dat was toen heel gewoon.”

WIJkzuSTeR CleM HAAN,  
nu 99 jaar, blikT Terug op 
haar werk

Aandacht voor cliënten 

“In de jaren ’50 ben ik in Nazareth en Limmel gaan werken. 

Daar was het ook mooi werken. Je kende er bijna alle 

bewoners. Je kon de tijd nemen voor je werk, je had vaste 

cliënten. Tegenwoordig kan het gebeuren dat je bijna elke 

dag een andere verpleger of verzorger krijgt. Dat lijkt me niet 

prettig voor de mensen en trouwens ook niet voor de 

verpleegkundigen. Ook hoor je dat er in één gezin meerdere 

hulpverleners komen voor zorg en ondersteuning. Nee, in die 

tijd had de wijkverpleegkundige hierbij de hoofdrol.”

Onmisbaar 

“Wel apart dat de wijkverpleegkundigen hun werk weer 

gaan doen zoals wij dat 60 jaar geleden ook deden.” Clem 

woont met plezier in Wittevrouwenveld. Ze heeft er een 

mooi uitzicht op het Trefcentrum, de kerk en pastorie. “Het 

zijn mooie flats” zegt Clem, “alleen die galerijvloeren, die zijn 

vaak zo glad, zelfs nog met die antisliptegels die er later zijn 

gelegd.” Koken en de boodschappen doet ze nog zelf. Haar 

motto: “Ik doe het liefst alles zelf”.   

“ik doe heT liefsT 
alles Zelf.”
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AGeNDA MeI eN JuNI

18-20 MeI 

land-arT (onderdeel van 

kunsTTour maasTrichT)

2 JuNI 

feesT van de  

amaTeurkunsTen

20 JuNI 

Try-ouT dansvoor sTelling 

kinderen uiT noordoosT

23 JuNI 

manus van alles fesTival

In april vond de zevende editie plaats van het dans-

project voor scholen, georganiseerd door het Manus 

van Alles festival. Het thema was ‘Dans Je Wereld’. Er 

waren workshops dans voor kinderen uit de boven-

bouw van vier basisscholen van Noordoost (’t Spoor, 

De Letterdoes, De Regenboog en Nutsschool). De 

workshops werden gegeven door Sophie van Heese-

wijk, docent van het bekende dansgezelschap Project 

Sally. 

Het project ‘Dans Je Wereld’ is tot stand gekomen in 

samenwerking met het Euregionaal Dansplatform, een 

initiatief van Stichting Maastricht kandidaat Culturele 

Hoofdstad 2018, en wordt uitgevoerd door Theater aan het 

Vrijthof. Dansgezelschap Project Sally is Maastrichts eigen 

nieuwe dansgezelschap onder leiding van Stefan Ernst en 

Ronald Wintjens. Het gezelschap staat bekend om zijn 

bijzondere dansvoorstellingen, danseducatieve projecten en 

poëtische dansfilms voor jong en oud. Project Sally raakt 

waar woorden niet kunnen komen.

Try out

Project Sally is nu hard aan het repeteren met een groep 

kinderen uit Noordoost voor een optreden op het Manus van 

Alles festival. Op 20 juni om 16.00 uur kunt u alvast kijken 

naar de try out van deze dansvoorstelling in het Lochtman-

huis in Limmel.

Zondag 23 juni vindt het grote Manus van Alles 

festival plaats in Wittevrouwenveld aan de Franken-

straat, Edisonstraat en Voltastraat. Het is alweer de 

dertiende keer dat het festival wordt gehouden. Er 

worden zo’n 15.000 mensen verwacht, nou ja, als de 

weergoden meewerken. Het festival kan zondag 

tussen 10.30 en 19.00 uur bezocht worden.

Manus staat vooral bekend om zijn aanstekelijke mix van 

exotische culturen en Maastrichtse ambiance. Topact van dit 

jaar is de internationaal bekende band Sharqi Blues. ‘Een mix 

van stevige rock met een bluesy ondertoon en melodieuze 

Arabische muziek’, zo omschrijft Radio 6 de muziek van de 

band. Naast vier podia met kleurrijke muziek en dans 

kunnen bezoekers genieten van een boeiende cultuurmarkt 

MANuS vAN AlleS  
FeSTIvAl: shargi blues

en een festivalbraderie. Op de cultuurmarkt is dit jaar nog 

meer te doen. Er zijn creatieve en spannende attracties voor 

kinderen van alle leeftijden. Wat te denken van een 

avontuurlijke rit in de Dragon Wagon, in de buik van een 

vuurspuwende draak? Daarna lekker afkoelen bij de Bamboe 

Watermachine waar je de zelfgemaakte bootjes te water 

kunt laten. Of even lekker uitrusten en luisteren naar een 

vertelling uit de Theatercaravan. Voor de kleintjes is er ook 

een treintje en een nostalgische carrousel. Dit en nog veel 

meer valt er op zondag 23 juni te beleven. Liefhebbers van 

feestelijke cultuur kunnen hun hart weer ophalen in 

Maastricht.

Vanaf half mei staat er meer informatie over het programma 

op: www.manusvanallesfestival.nl.

Hobbytheater op het Cultuurplein, Manus van Alles festival 2012. Foto: Charlotte Lagros 

kuNST en  
CulTuuR in 
noordoosT

kinderen  
uiT noordoosT  
DANSeN
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Het Euregionaal Feest van de Amateur-

kunsten is een groot evenement dat 

georganiseerd wordt door Tout 

Maastricht. Amateurkunstenaars 

worden bij dit festival aan professio-

nals gekoppeld. Componist, zanger en 

instrumentalist Ben Pachen uit het 

Wittevrouwenveld doet mee als 

amateur. 

Ben Pachen vertelt: “Ik bedenk graag 

nieuwe dingen in de marges waar weinig 

animo voor is, dat is vrijwel altijd niet-com-

mercieel. Sinds twee jaar werk ik als 

toiletbeheerder in de Entre Deux. De 

poetsbranche heeft te maken met een 

enorm tekort aan respect, hierdoor worden 

veel schoonmakers ziek. Dit werkt door in 

de hele maatschappij. Best vreemd, want 

vrijwel iedereen krijgt een fijn gevoel als het 

lekker schoon is, of dat nu thuis of buitens-

huis is.”

Uit zijn eigen werkervaring putte Ben 

inspiratie om achttien liedjes te schrijven en 

in te zingen, die allen direct of indirect met 

de schoonmaakbranche te maken hebben. 

“Zo gaat het nummer ‘Magic’ over de liefde. 

De liefde die thuis op je wacht, dat is enorm 

belangrijk voor schoonmakers, juist omdat 

die warmte op het werk vaak niet ervaren 

wordt. Er staan ook een aantal Theke-lied-

jes op, die lekker meegezongen kunnen 

worden in een café. De opnames doe ik zelf, 

maar het klinkt alsof je live in de pub staat.”

Ben Pachen is opgegroeid in Heer maar 

heeft inmiddels een lange geschiedenis met 

het Wittevrouwenveld. “Toen ik 22 jaar 

geleden hier kwam wonen, voelde ik me 

meteen thuis. Er wonen in de buurt veel 

verschillende mensen, dat spreekt me aan, 

ik sta zelf ook voor iedereen open. Daar-

naast ben ik gek op rommelmarkten, er zijn 

er hier door het jaar heen verschillende. Op 

het Manus-van-Allesfestival heb ik ook de 

nodige pilsjes genuttigd, erg gezellig!”

Ben Pachen is met de aan hem gekoppelde 

professional, Mo Jones, te zien en te horen 

op 12 juni in Stadion de Geusselt. Voor wie 

niet kan wachten: op YouTube zijn een 

aantal clips van Ben Pachen gemakkelijk te 

vinden. 

Landschapskunst, ofwel ‘Land-Art’ is 

een stroming in de beeldende kunst 

ontstaan in de jaren ’60 van de 

twintigste eeuw. Land-Art ontstaat in 

de natuur, de kunstenaar gebruikt de 

aarde en de natuurlijke omgeving als 

uitgangspunt voor zijn creatie. Natuur 

en landschap zijn zowel expositieruim-

te als atelier. 

Een bekend voorbeeld van een Land-Art 

project is De Groene Kathedraal (1987) in 

Flevoland van Marinus Boezem: 178 

Italiaanse populieren geplant volgens de 

omtrek en pilaren van de kathedraal van 

Reims. Vlakbij is dezelfde vorm uitgespaard 

in een bos, zodat de kathedraal in het 

landschap blijft nadat de 178 populieren zijn 

verdwenen.

Omgeving als inspiratiebron

De landgoederen zone in Maastricht 

Noordoost leent zich volgens de organisatie 

prima voor Land-Art. “Verstilde landgoede-

ren worden een bruisend en levendig onder-

deel van de stad door verbinding en 

vervlechting. Ook sluit het initiatief aan bij 

de groene loper die het centrum van de stad 

vergroot en bij het opwaarderen van de 

Kanjelzone”, aldus de organisatoren Carla 

Cremers, Mirjam Korse en Esther Janssen. 

Ze zijn erg blij met de medewerking en inzet 

van Hotel Management School, die 

eigenaar is van de landgoederen. Ze leggen 

uit: “Land-Art in de landerijen en tuinen van 

Bethlehem en Jerusalem neemt bescheiden 

vormen aan. De parkachtige omgeving is 

een gegeven, ingrijpen in de natuur is niet 

wenselijk. Wel vormt de omgeving een 

inspiratiebron: de historische gebouwen, 

het parklandschap en de natuurlijke 

groeivormen.”  

Kunstprojecten in de hele buurt

De organisatie mikt niet alleen op de komst 

van (inter)nationale Land-Art kunstenaars om 

de kunstwerken te realiseren. Ook de kinderen 

uit Nazareth en Limmel zijn via de basisschool 

betrokken bij het evenement. In april en mei 

gaan ze kunstprojecten uitvoeren onder 

leiding van vakdocenten. Daarnaast gaat de 

jeugd van het United World College in het park 

aan de slag met kunst. 

Wanneer is Land-Art te bewonderen?

Tijdens de Kunsttour van 18 tot en met 20 

mei is iedereen van harte welkom om de 

kunstwerken te bewonderen. In de week 

daarvoor gaan twintig geselecteerde 

kunstenaars aan de slag om te kunstwerken 

te realiseren. Ook dan kunt u naar het 

proces komen kijken. Op 17 mei worden de 

werkzaamheden van kunstenaars 

beëindigd met een slotfestijn en vindt de 

officiële opening (voor genodigden) van 

Landart Maastricht plaats. Een aantal 

kunstwerken blijft in ieder geval intact. 

Afhankelijk van de gebruikte materialen en 

constructies vergaan enkele kunstwerken 

na verloop van tijd. Gekeken wordt welke 

kunstwerken geschikt zijn om langere tijd 

te bewaren. 

Meer informatie:

www.landartmaastricht.nl 

symposium INTeR NATIONAl 
lAND-ART maasTrichT 

Werk van kunstenaar  

Ralf Nevels, een van de 

deelnemers aan Land-Art. 

De handen op de boom 

zijn delen van horen, zien 

en daarom zwijgen.

buuRTbeWONeR

feesT van de  
AMATeuRkuNSTeN 

COMpONIST/zANGeR beN pACHeN 
zINGT OveR SCHOONMAkeRS 
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In Limmel en Nazareth wordt gewerkt 

om een nieuw wijkcentrum te ontwik-

kelen. Welke werkzaamheden vinden 

er de komende tijd plaats?

Hoogspanningskabels onder de grond

Medio 2013 start TenneT met het onder de 

grond brengen van de hoogspanningskabels. 

De werkzaamheden duren tot voorjaar 2014. 

Tijdens een goed bezochte informatiebijeen-

komst op 26 maart in de Hotelschool zijn de 

werkzaamheden toegelicht. Veel omwonen-

den en andere betrokkenen zoals buurtkader 

en volkstuinders hebben de bijeenkomst 

bezocht. Het verslag hiervan staat op:  

www.maastrichtnoordoost.nl. 

Bomenkap 

Begin maart zijn er bomen gekapt in het 

parkgebied van de Hotelschool en naast de 

voormalige kringloopwinkel aan de 

Abdissenweg. De bomen werden verwijderd 

zodat de hoogspanningskabels op deze plek 

onder de grond kunnen worden gebracht. 

Verbinding Nazareth-Limmel

De aanleg van de onderdoorgang onder de 

Balijeweg wordt momenteel voorbereid. De 

onderdoorgang voor de auto’s wordt drie 

meter hoog. Het voetgangers- en fietspad 

ernaast komt zo’n halve meter hoger te 

liggen omdat dit veiliger is en de helling dan 

ook minder steil is. 

In de tunnel komt een lichtkunstwerk van 

kunstenaar Michiel Kluiters. Komend najaar 
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Gebruik de zon. Daglicht en zonne-

warmte zijn gratis: maak er dus vooral 

goed gebruik van. Door zonne panelen 

op uw (huur)woning te plaatsen kunt u 

op een eenvoudige manier een deel van 

uw eigen elektriciteit opwekken. Goed 

voor het milieu én uw portemonnee.

Zonnig-Limburg Zonnepanelen op een 

huurwoning; kan dat? Ja hoor dat kan. Nu is 

dit zelfs extra aantrekkelijk. Dankzij een 

samenwerking tussen de Provincie Limburg 

en 22 corporaties waaronder, Maasvallei, 

Woonpunt en Servatius is het project 

Zonnig-Limburg tot stand gekomen. Vanuit 

dit project wordt subsidie beschikbaar 

gesteld voor de aanschaf van zonnepanelen 

door huurders. Dit maakt het plaatsen van 

zonnepanelen op huurwoningen extra 

aantrekkelijk.

Zonne panelen op uw huurwoning? 
Nu kAN HeT!

Hoe werkt het?

Het project Zonnig-Limburg brengt twee 

subsidies bij elkaar. Eén subsidie komt uit 

de Limburgse Energie Subsidie (LES) van de 

Provincie Limburg. Een deel van deze 

subsidie is speciaal gereserveerd voor de 

huurders. De andere subsidie wordt 

beschikbaar gesteld door uw woningcorpo-

ratie. En omdat Zonnig-Limburg goede 

afspraken maakt met de leverancier die 

deze panelen gaat leveren, bent u verzekerd 

van een goede kwaliteit en goede prijs.

Voor wie?

In principe kunnen alle huurders van 

laagbouwwoningen (lees: woningen met 

een eigen dak) zonnepanelen laten 

plaatsen. Daarnaast geldt nog dat het dak 

waar de panelen op geplaatst worden een 

zuidelijke ligging tussen Zuid-Oost en 

gebiedsonTwikkeling hoolhoes 
gaaT nieuwe fase in

bekijkt de kunstenaar met de gemeente en 

bewoners welke adressen en vervoermidde-

len in de wanden worden vereeuwigd. Het 

aanbrengen van het kunstwerk gebeurt aan 

het einde van het werk (eind 2014). De 

aannemer gaat het gebouw van het 

voormalige buurtbeheerbedrijf aan de 

Kasteel Verduynenstraat gebruiken als 

uitvalsbasis. 

Kasteeltuin Jeruzalem en parkgebied 

Bethlehem

Nu Kasteel Jeruzalem is opgeknapt, is de 

omliggende tuin aan de beurt. Horeca-

bedrijf Mise en Place richt momenteel 

Kasteel Jeruzalem in. De groene omgeving 

Zuid-West dient te hebben. Dit omdat het 

zonnepaneel anders niet voldoende zon kan 

krijgen om goed te kunnen werken. 

Waarom meedoen aan Zonnig Lim-

burg? 

- Huurders van Servatius, Maasvallei of 

Woonpunt ontvangen een dubbele 

subsidie tot wel 1400 euro. Op=op!

- Particulieren komen alleen in aanmerking 

voor de subsidie van de provincie. 

- Tot 47 euro per maand besparen op uw 

energierekening.

- U wordt eigenaar van de panelen.

- Bij verhuizing kunt u de panelen 

meenemen of de woningcorporatie neemt  

de panelen tegen een gunstige afschrij-

ving over.

- U bent verzekerd van een goede nazorg 

en langdurige garantie. 

Meer informatie of aanmelden? 

Kijk op www.zonnig-limburg.nl 

wordt omgevormd tot een parkgebied: park 

Bethlehem en de Kanjelzone. De boom-

gaard is vorig jaar al aangeplant. Na het 

verwijderen van de hoogspanningslijnen 

worden in het parkgebied Bethlehem ook 

paden en bruggen aangelegd. Speciale 

aandacht is er voor de vormgeving van de 

historische bruggetjes over de Kanjel.

Meedenken? Meewerken? 

Meer informatie?

Neem contact op met Josien Falkenberg 

(Woonpunt): j.falkenberg@woonpunt.nl.

Meer informatie over Maastricht Noordoost 

en de gebiedsontwikkeling Hoolhoes staat 

op: www.maastrichtnoordoost.nl.  

Een ontmoeting tussen een buurt-

bewoner en wethouder Nuss in het 

buurtpark Wittevrouwenveld. Ze 

praten over het feit dat de overgang 

van stoep naar weg niet goed is voor 

rolstoelgebruikers. Benieuwd naar 

deze video? Kijk op www.youtube.com/

buurttv
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A2 tjes
Ook in 2013 gaat de uitvoering van A2  
Maastricht op volle kracht verder. En ook in 
2013 zal dat de nodige overlast veroorzaken.  
De afsluiting van de Scharnerweg is één van de 
grootste klussen dit jaar. Daarnaast zal ook  
het trekken van de damwanden, de start van  
de tunnelbouwtrein, de sloop langs de Pres. 
Rooseveltlaan en de aanpassing van kruispunt 
Viaductweg/Meerssenerweg heel wat hinder 
veroorzaken voor omwonenden en weg
gebruikers.

Website 

Kijk voor actuele informatie over deze grootste  

klussen en de hinder die ermee gepaard gaat op  

www.a2maastricht.nl. In januari werd de website 

omgebouwd. De indeling in wijken is aangepast naar 

een indeling in deelgebied: Kruisdonk, Geusselt en 

Europaplein. 

Voortgangsberichten A2 Maastricht

Wilt u wekelijks geïnformeerd worden? Abonneer u 

dan op het digitale voortgangsbericht A2 Maastricht. 

Ga naar www.a2maastricht.nl > Meer weten >

Voortgangsberichten. Afhankelijk van actualiteiten 

ontvangt u actuele informatie over werkzaamheden 

per e-mail.

A2 Actueel 

Kijk iedere zondagavond naar A2 Actueel op L1. Na  

het L1NWS krijgt u informatie over de werkzaamheden 

en de brede verhalen rond A2 Maastricht. Of lees de 

A2-pagina in De Ster. 

Twitter

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Volg ons 

op Twitter! We zijn te vinden onder A2_Maastricht.

Kom op bezoek

Het Informatiecentrum A2 Maastricht ligt in het stadion 

de Geusselt, ingang tussen Wok en McDonald’s. U bent 

van harte welkom: elke dinsdag en woensdag tussen

10.00 en 16.00 uur of elke eerste dinsdag van de 

maand tot 20.00 uur.

Vragen, meldingen of klachten?

Bel dan de Servicelijn Maastricht Oost via telefoon-

nummer 043 - 350 7150 of stuur een e-mail naar 

servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.

Zo’n drie jaar geleden begonnen de grote veranderin-

gen voor de Frankenstraat. Winkels verhuisden of 

verdwenen, en het A2-project kreeg ook vat op de 

straat door de afsluiting van de oversteekplaats. 

Maar: nieuwe ondernemers vestigden zich, nieuwe 

verkeersstromen kwamen op gang. Dat alles had 

gevolgen voor de sfeer in de straat. Hoe gaat het nu?

Eén van de winkels die zich in die roerige tijd vestigden is 

Bon Bini Valencia. Alweer ruim 2,5 jaar is de Frankenstraat de 

thuishaven voor deze Spaanse delicatessenwinkel met 

Antilliaanse grillspecialiteiten, cateringservice en Spaansta-

lige kookworkshops. Een aparte combinatie? Niet als je 

Mando Kroon en Birgitte Kroon – van Soest, eigenaren van 

de winkel, ontmoet. Mando is geboren op Curaçao en Birgitte 

heeft in Spanje gewoond en spreekt vloeiend Spaans. Ze 

kozen destijds bewust voor de Frankenstraat. Birgitte 

vertelt: “Ik ben opgegroeid in Wyckerpoort, hier vlakbij, en 

kwam altijd graag in de Frankenstraat, het was een 

levendige straat. Het is nog steeds een prettige straat om te 

werken.”

Toch is het begin niet gemakkelijk geweest voor de jonge 

zaak. Birgitte: “Er werd een tijdje terug veel gedeald voor de 

deur, maar door acties van de buurt, het buurtplatform en 

het extra surveilleren door de politie lijkt dit nu te verbete-

ren. Wat betreft de A2 waren we vorig jaar slecht te bereiken, 

maar door het verleggen van de routes hebben naast 

buurtbewoners ook nieuwe klanten ons nu ontdekt. Zo 

hebben we vaste klanten voor onze spareribs en haantjes, 

maar komen anderen juist voor die ene paellapan die 

nergens anders in Maastricht te krijgen is. Als de onder-

tunneling straks klaar is hebben we hier de mooiste straat 

van Maastricht!”

Birgitte is verheugd om steeds meer winkels in de Franken-

straat te zien. “We hopen dat dit weer net als vroeger een 

echte winkelstraat wordt! We hebben een prettig contact 

met de buurtbewoners. Studenten, ouderen, jonge gezinnen, 

van buitenlandse afkomst of niet, de diversiteit van de buurt 

zie je in het aanbod terug. Met onder andere een Turkse 

bakker, een tattooshop, een pizzeria en een kringloopwinkel 

als buren zijn we goed op weg!”  

MANDO kROON eN bIRGITTe kROON 
vAN bON bINI vAleNCIA

FRANkeNSTRAAT, een 
sTraaT in beweging

WINkeleN
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Tel. 043 - 328 43 00

www.servatius.nl

In 2007 gaf minister Vogelaar het 

startschot voor de krachtwijk Maas-

tricht Noordoost. Grote plannen 

stonden op stapel, zowel fysiek als 

sociaal. De opening van het wijk-

servicepunt Limmel Nazareth in april 

2008 was de eerste actie uit het 

Wijkactieplan. Dit wijkservicepunt 

was in eerste instantie bedoeld als een 

service van Woonpunt aan haar 

huurders in Nazareth. Al snel hadden 

meer organisaties interesse in deze 

aanpak dicht bij de burger. 

Ruilwinkel

Afgelopen januari is de ruilwinkel erbij 

gekomen. Dit bewonersinitiatief van Anja 

Bergenhuizen uit Limmel wordt samen met 

de wijkverpleegkundige Maud Katzschner 

(GroeneKruis/Domicura) en opbouwwerker 

Karen Hop (Trajekt) vorm gegeven. Anja’s 

idee is om zonder geld - maar met punten - 

kleding, kleine goederen en kleine diensten, 

bijvoorbeeld tuinonderhoud te ruilen.

“Hellep uuch oonderein” 

Hoe is ze hiertoe gekomen? Anja vertelt: 

“Eigenlijk is dit positieve idee voortgekomen 

uit een heel negatieve periode in mijn leven. 

Na mijn scheiding kwam ik in een moeilijke 

financiële situatie terecht. Als alleenstaan-

de moeder van twee kinderen is het leven 

niet gemakkelijk. Het voelde vreselijk als ik 

op de verjaardag van mijn kind geen klein 

feestje kon geven. Maar mijn vriendinnen 

en kennissen hebben mij door deze zware 

periode gesleept. Ze brachten van alles voor 

de kinderen: schoenen, kleren, speelgoed. 

Zoveel zelfs, dat ik deze spullen ging 

doorgeven aan andere alleenstaande 

moeders, die het soms nog zwaarder 

hadden. Het mooie is dat is mijn vrienden 

Hellep uuCH 
oonderein! 

me nog steeds spullen geven. Ik vind het 

heerlijk om ook weer anderen daarmee te 

kunnen helpen. Iedereen heeft wel iets te 

geven. De een geeft spullen en de ander kan 

haren knippen of in de tuin werken.”

Stichting Jarige Job

En, zegt Anja, er zijn hier in de wijk toch heel 

wat mensen die niet meer kunnen werken, 

en vaak ook schulden hebben, waardoor ze 

geen normaal leven kunnen leiden. Anja is 

inmiddels zover, dat ze mensen die in 

eenzelfde situatie zitten als zij indertijd, 

met raad en daad kan bijstaan. Zo vertelt ze 

over de stichting Jarige Jop. Daar kan je een 

verjaardagsbox krijgen. De inhoud van deze 

doos bezorgt vele kinderen een leuke 

verjaardag. Een doos vol slingers, balonnen, 

kadootjes en bakspullen voor een lekkere 

taart! 

WIJ(k)GevOel

ANJA beRGeNHuIzeN START RuIlWINkel
Op eigen kracht

Het mooie aan Anja is dat ze haar machte-

loosheid heeft weten om te zetten in kracht 

en creativiteit. Ze is sterker uit de strijd 

gekomen dan ze ooit had durven dromen, in 

deze tijd van crisis is creativiteit een heel 

groot goed. De ruilwinkel Limmel Nazareth 

staat pas in de kinderschoenen. Anja is nog 

bezig haar visie op de ruilwinkel te 

ontwikkelen. “Hellep uuch oonderein” is 

een van haar uitgangspunten. Ook vindt ze 

het heel belangrijk om samen te werken 

met andere ruilwinkels in Maastricht, zoals 

die van Hub Adriaans in Wyckerpoort of de 

Manuswinkel in Blauwdorp.  

(Winkel)ruimte gezocht! 

Er moet nog veel gebeuren en daarvoor 

heeft Anja hulp nodig. Allereerst zoekt ze 

een grotere ruimte, en wil ze de openings-

tijden verruimen. Momenteel is ze alleen 

open op donderdag van 13 tot 15 uur. Als er 

nieuwe vrijwilligers bij komen kan ze alles 

inventariseren en alle spullen goed 

zichtbaar uitstallen. Dat is dan het begin 

van de echte ruilwinkel zoals Anja die voor 

ogen heeft.  

Vrouwendag 2013 wordt gevierd bij ’t Vrouweveld. Er wordt lekker gegeten en 

gelachen, maar de vrouwen delen ook emotionele gebeurtenissen met elkaar.

Benieuwd naar deze video? Kijk op www.youtube.com/buurttv
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