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Aan het einde van vorig schooljaar is via de Europese 
aanbestedingsprocedure onze aannemer geselecteerd. Aannemer 
BMV (Bouwers met Visie) uit Veldhoven gaat ons Kindcentrum 
bouwen! In deze nieuwsbrief meer info over BMV. 

Natuurlijk zullen wij met de leerlingen, ouders en het team, de eerste 
steenlegging feestelijk vieren. Wij zullen u tijdig informeren zodat u 
ook hierbij aanwezig kunt zijn. 

Onze leerlingen van groep 8 hebben op 9 oktober jongstleden 
deelgenomen aan de dag van de duurzaamheid in het gebouw van 
Enexis te Limmel. MosaLira tv was ook aanwezig en in deze 
nieuwsbrief kunt u lezen welke interessante ervaringen de leerlingen 
hebben opgedaan. Graag willen wij Enexis bedanken voor het 
organiseren van deze interessante en vooral leerzame dag! 

We gaan een duurzaam gebouw bouwen en daar hoort natuurlijk 
duurzaam onderwijs bij. In de week van 8 december besteden wij hier 
schoolbreed aandacht aan.  

Veel leesplezier en tot kijk bij de eerste steenlegging! 
Annette Wijnen 

 

http://www.tspoor-bs.nl/


 
  

 

“De Geluksvogel door de bril 
van……..meester Fons” 

Het geluk van de groene stekker        

Op de infoavond van onze school,  die plaatsvond vier dagen vóór de dag van de duurzaamheid werd opgemerkt dat 
duurzaamheid de leidraad is bij het denkproces omtrent de nieuwe school, een mooie gedachte die meer inhoud dan 
het alleen uit de kast halen van je geitenwollen sokken.  Ik begrijp algauw dat duurzaamheid méér is dan alléén een 
groene stekker. 
 
Bovenaan in de duurzame Top 100 van dagblad 'Trouw', van dit jaar staat Maurits Groen (what’s in a name!), deze 
duurzame duizendpoot wordt door de jury beloond voor de ontwikkeling van zonnelampjes waarvan er inmiddels 
200.000 zijn verspreid onder vluchtelingen, onder meer in Irak, Syrië, Soedan, Congo en de Gaza-strook. Maurits Groen 
verbindt met zijn lampjes de duurzaamheid met noodhulp. Meer dan een miljard mensen hebben geen toegang tot 
elektriciteit. De zogeheten 'WakaWaka's' die Groen heeft ontwikkeld, lampjes van twee ons die met een zonnecel 
worden opgeladen, geven tot tachtig uur licht na één dag volle zon. De lampjes worden in westerse landen verkocht 
volgens het principe 'buy one, give one': van iedere verkochte ‘WakaWaka’ kan de stichting er elders waar de 
nood hoog is (Sierra Leone, Nepal, Haïti, Syrië) één gratis beschikbaar stellen. Het apparaat geeft niet alleen licht, de 
zonnestroom kan ook worden gebruikt om mobiele telefoons op te laden en radio's van energie te voorzien. 
 
Eigenlijk zie ik hier een parallel met de slogan van de nieuwe school: "je hebt mazzel als je hier mag meedoen" … Bij écht 
geluk heeft iedereen mazzel. Nu zullen er op de nieuwe school geen 200.000 lampen branden op zonne-energie, maar 
toch is er op de wereld geen ontkomen aan geluk als we aan duurzaamheid aandacht besteden.  
 
De Geluksvogel wordt als school niet alleen een gebouw maar ook een leerobject, energieneutraal met een gezond 
binnenklimaat. Zouden er later ook kinderen van de Geluksvogel' prijken op de die duurzame Top 100 lijst? Vast wel. 
 
Ook voor mij als conciërge, biedt de nieuwbouw van de Geluksvogel een uitdaging en de mogelijkheid om hieraan bij te 
dragen is écht mazzel.            

Meester Fons     
 



 
  

 

 Even voorstellen…….. 

 

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-
overstijgende bouwonderneming die op duurzame en 
verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende aard en 
omvang realiseert.  Wij staan borg voor kwaliteit op basis van 
vakmanschap, betrokkenheid en kennis van bouw, beheer en 
ontwikkeling. 

 De historie van BMV is ontstaan in de jaren '70 door 
oprichting van Aannemingsmaatschappij Chr. van Kasteren 
BV.  
Sinds de naamswijziging medio jaren negentig is het bedrijf 
inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle, all-round 
bouwonderneming actief in de utiliteitsbouw, woningbouw 
en projectontwikkeling, in met name de regio Zuid-
Nederland. 

De verschillende disciplines binnen BMV worden gestuurd 
vanuit een strak opgezette organisatie van ongeveer 75 
gemotiveerde medewerkers. Hierbij wordt doelmatigheid 
bereikt door middel van korte lijnen en duidelijke 
aanspreekpunten. 
Het gehele bedrijfsproces staat al geruime tijd geborgd in een 
kwaliteitssysteem dat voldoet aan zowel de ISO normering als 
de VCA certificering. Werken met BMV is kiezen voor een 
gecertificeerde organisatie waarbinnen kwaliteit, flexibiliteit 
en een ‘niets is onmogelijk’ mentaliteit de uitgangspunten 
zijn. 
 
Naast het aannemen van werken en het opereren in 
bouwteamverband, realiseren zij een aanzienlijk deel van hun 
projecten uit eigen alsook participerende ontwikkeling. Door 
de combinatie van ontwikkelen en bouwen onder één dak 
kunnen zij reeds in een vroeg stadium anticiperen en de 
plannen zodoende compleet overdragen aan de realisatie 
waardoor een soepel en snel bouwproces gewaarborgd 
wordt. Bij BMV betekent bouwen en ontwikkelen onder één 
dak vooral snel schakelen, korte doorlooptijden en een 
optimaal resultaat! 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u al eens op onze 
website gekeken? 

 

 

Verslag info avond 
nieuwbouw 

Op maandag 5 oktober jl. was er weer een info avond georganiseerd 
rondom de nieuwbouw van Integraal Kindcentrum De Geluksvogel.  
Na het welkom van directeur Annette Wijnen presenteerden een 
aantal betrokken kindpartners hun onderdeel aan het publiek dat 
bestond uit ouders, buurtbewoners en teamleden van basisschool ‘t 
Spoor. 

De architect van UArchitecten liet aan de hand van een artist 
impression zien hoe het gebouw eruit komt te zien.   

Vervolgens nam John Steijns van het CNME het woord om meer te 
vertellen over de duurzaamheid en de visie op duurzaamheid. De 
hoofdmoot van zijn presentatie was “Samen op weg naar een 
duurzame toekomst”. Hij nam het publiek mee in het instrument “The 
Natural Step”. 

 

Ten slotte was het woord aan Marieke Kluiters van Gemeente 
Maastricht. Zij gaf een toelichting van de omgeving en infrastructuur 
rondom de nieuwbouw.   

Na de presentaties was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen 
en het bekijken van de bouwtekeningen.  

Het was in elk geval een avond boordevol nieuwe informatie!  
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“Onderwijs is de 
verbinding tussen 

Nazareth & Limmel 
en tussen jong & 

oud.” 

 

 

 

Dag van de 
duurzaamheid 

 
 

Van onze razende reporter Britney Koch een verslag van de dag 
van de duurzaamheid. 

Op vrijdag 9 oktober zijn we met de leerlingen uit de groepen 8 
van basisschool ‘t Spoor en basisschool De Maasköpkes naar het 
bedrijf Enexis geweest. Wij waren uitgenodigd om de “dag van de 
duurzaamheid” samen bij Enexis te “vieren”.   
 
Bij binnenkomst werden wij vriendelijk ontvangen door de 
managers van Enexis. Na het welkomstwoordje kregen we een 
filmpje te zien: waar staat Enexis voor. Daarna hebben we het over 
veiligheid gehad in en om het huis.  

Hierna werden de groepen gesplitst: een groep kreeg een 
rondleiding door het gebouw en de andere groep kreeg een 
opdracht: water verwarmen met zonne-energie. Toen zijn we naar 
de loodsen gegaan en hebben we gezien hoe een meetauto 
functioneert als er onder de grond iets kapot is van gas of stroom. 
Dat was het ochtendprogramma. Hierna kregen we een lekkere, 
maar duurzame lunch. Dat smaakte!  

Na de middagpauze lieten de studenten van de Universiteit 
Maastricht ons een robot zien. Weet je wat hij allemaal kan? 
Dansen, karate, praten en een balletje volgen. Het is wel een hele 
dure robot, die kun je niet zomaar kopen in de winkel. Met andere 
robots hebben we een spel gedaan, dat was super leuk. 

Het einde van de middag ging over “waterspaarders”. Iedereen 
moet zuiniger met water omgaan en we leerden ook hoe je dan 
water kunt besparen.  

De verrassing van de dag was ook nog een super grote stormbaan. 
Onze dag was geslaagd! 

Bedankt mensen van Enexis dat wij hieraan mochten mee doen! 
 
Link naar het filmpje www.mosaliratv.nl   

Heeft u na het lezen van deze “Geluksvogel” ook interesse om op de hoogte gehouden te worden, stuur 
dan nu een mailtje naar a.willems@mosalira.nl. U ontvangt dan de volgende “Geluksvogel” in uw postvak. 

http://www.mosaliratv.nl/
mailto:a.willems@mosalira.nl

