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Café D’n Diek
Bosscherweg 169
WAAROM???!!
Heel vaak horen we om ons heen dat er in
Boschpoort nooit iets te doen is. Niets is minder
waar, maar wat wel waar is, is dat de belangstelling
vanuit de bewoners minimaal te noemen is. Het
maakt eigenlijk niet uit wat er door wie
georganiseerd wordt, het is altijd maar de grote
vraag of er mensen (lees: bewoners van Boschpoort
Bosscherveld) naar toe zullen komen. Of dat nu de
(sport)verenigingen betreft die een leuke activiteit
organiseren of een nieuw project, zoals de Hubertus
Salon, de belangstelling is diep bedroevend. Terwijl
je zou denken, dat juist in deze periode van crisis,
mensen blij zouden moeten zijn met wat activiteiten
dichtbij huis. Het is gewoon niet te snappen. Wie het
antwoord weet mag het zeggen. We horen het graag
van u. En dat is een zeer serieuze vraag waarop we
heel graag een serieus antwoord van onze bewoners
(jonge en oudere) ontvangen. Misschien komen daar
goede ideeën uit die de moeite waard zijn om uit te
voeren. Wilt u onze vraag beantwoorden, dan kan
dat op verschillende manieren:
Op een briefje, dat u kunt bezorgen op Nimrodstraat
45 of per e-mail: deblikopener@hotmail.com of
info@slbb.nl We hopen vurig op reacties vanuit de
bewoners. Boschpoort verdient het om te leven en te
bruisen, voor en met elkaar.
Wij weten het antwoord op de vraag ‘Waarom lukt
het niet om iets van de grond te krijgen?’ niet. Weet
u het???? Laat het ons weten. Het zal de
leefbaarheid in de buurt ten goede komen.
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SALON SINT HUBERTUS
In de laatste Blikopener schreven we.....’wordt de Salonmiddag met
film een afsluiting of een doorstart’.
Met het actuele, laagdrempelige filmproject hadden we gehoopt om
meer mensen enthousiast te maken en zo de Salon een nieuwe
impuls te geven. Het is jammer dat ook dat niet gelukt is. We vinden
het vooral ook spijtig voor de organisatoren van de filmmiddag en
wensen hen toe dat het project in de andere wijken meer
belangstelling oplevert. In ieder geval succes gewenst en hartelijk
dank voor de genomen moeite.
Wat betreft de Salon hebben we besloten om er na exact twee jaar
een punt achter te zetten en op 23 mei (de 4de donderdag van de
maand!) een laatste middag te organiseren. Het is jammer voor
degenen die trouw naar de Salonmiddagen toe zijn gekomen.
Gelukkig heeft iedereen begrip voor het feit dat zaalhuur en
menskracht niet in verhouding zijn met het geringe aantal bezoekers.
Wat menskracht betreft: veel dank aan Frans en José die niet één
keer verstek hebben laten gaan en naast support ook hun hulp
hebben geboden en niet te vergeten Sandra, die haar vrijwillige
steentjes vanaf het begin heeft bijgedragen en zelfs graag nog een
schilderclubje van de grond had gekregen.

Van harte hopen we dat initiatieven die in de toekomst
georganiseerd worden op meer enthousiasme vanuit de wijk
mogen rekenen want het op gezette tijden bij elkaar komen
verhoogt de sociale cohesie en kan gewoon ook heel gezellig zijn.
De laatste Salonmiddag zal zijn op 23 mei
van 14.00 tot 16.30 uur in de zaal onder de kerk.

WETEN WAT JE BUREN ETEN
Nederland is een multiculturele samenleving. Onderzoek geeft aan
dat de zo nodige culturele mix niet of nauwelijks bestaat. Dat is
jammer, want er valt nog veel van elkaar te leren.
Weten Wat Je Buren Eten is bedoeld als een interactieve
ontmoeting. Samen koken en samen eten. Op een ongedwongen
manier leren van elkaars cultuur en gebruiken. Uitwisseling van
kennis en recepten. Samen aan de slag!
Doelgroep: Liefhebbers van koken; iedereen die kennis wil maken
met andere culturen; allochtonen in het bijzonder die hun
taalvaardigheid willen verbeteren en hun sociale netwerk willen
uitbreiden.
Aanmelden:
Voor wie:
Wanneer:
Startdatum:
Data:
Begeleiding:
Kosten:
Waar:

Telefonisch 043-3500625 of via inschrijfformulier
Website www.roodenleeuw.nl
Voor iedereen (minimum 6 maximum 15
deelnemers)
Tweemaal per maand op de vrijdagochtend
(10.00 -14.00 uur)
Vrijdag 17 mei 2013
17, 31 mei; 14, 28 juni; 6, 20 sept; 4, 18 okt;
8, 22 nov; 6, 20 dec
Mevr. Sylvia Hiert
€ 4,50 per persoon
In de Rooden Leeuw, Bogaardenstraat 50,
6211 SP Maastricht

Beste inwoners van
Boschpoort / Bosscherveld

Al weer is er een maand om waarin veel is gebeurd in en rondom
onze wijk.
Laten we beginnen met de St. Alphonsusschool die we graag
willen omvormen tot een gemeenschapshuis van en door onze
wijk. Zoals jullie weten zijn we met de gemeente in overleg om de
school in eigendom te verwerven. We hebben er goede hoop dat
dit gaat lukken en dan kunnen we eindelijk echt aan de slag.
Allereerst zal de BAM de opdracht krijgen om de wanden door te
breken en de zaal op de beneden verdieping constructief in te
richten. En dan kunnen de vrijwilligers zich gaan “uitleven”. Er moet
dan veel, heel veel gebeuren en we hopen dat we op dan volop op
uw medewerking kunnen rekenen. Als het zover is zullen we u
uitnodigen om allereerst met ons te bekijken welke
werkzaamheden prioriteit hebben en welke niet.
We adviseren u dan ook om voor die tijd “goed uit te rusten”.
In onze mooie wijk is er ook nog steeds sprake van drugsoverlast
en andere overlast situaties.
Dit probleem kunnen we alleen aanpakken als we er melding van
maken, het aantal meldingen maakt dat de zaken in kaart gebracht
kunnen worden. U moet dan ook niet teleurgesteld zijn als u niet
gelijk actie ziet op uw melding. Veel zaken moeten eerst ingepland
worden om ze grondig aan te kunnen pakken. Zoals u in de vorige
Blikopener hebt kunnen lezen zijn er reeds acties in de buurt
geweest.
Wij hebben goede contacten met onze wijkagent die zich heel
regelmatig in de buurt laat zien. Hij heeft ons ook toegezegd dat hij
ons bij verdere acties, indien mogelijk, op de hoogte zal houden
van de resultaten. Maar gezamenlijk moeten we over onze buurt
waken en onze buurt bewaken om ze leefbaar voor jong en oud te
houden.

Op donderdag 18 april hebben we het “genoegen” gehad om voor
de rechtbank te verschijnen t.a.v. de biomassacentrale. Wij zijn en
blijven van mening dat een dergelijke installatie niet in stedelijk
gebied thuis hoort en zeer zeker niet in het Maasdal. Onze wijk is
al zwaar belast door de omringende industrieën in Bosscherveld.
Daarbij hebben het verkeer op weg, spoor en water ook nog eens
een groot aandeel in de milieubelasting. Dit zijn deels factoren die
we kunnen beïnvloeden door goed op de wetgeving/vergunning te
letten. Milieubelastingen vanuit het buitenland zijn zo goed als niet
te beïnvloeden.
Als echter, zoals bij de bouw van de biomassacentrale, sprake is
van toepassing Crisis/Herstelwet dan is het voor de burger bijna
onmogelijk om grip te krijgen op de vergunning afgifte.
Het wordt al helemaal moeilijk als de vergunning verstrekker de
initiator is en dan zijn eigen vergunning opstelt. Dan geldt het
gezegde: de slager keurt zijn eigen vlees.
Maar ook al valt de te verwachten uitspraak negatief voor de wijk
uit, we zullen de strijd niet opgeven. Al zal de weg intensief en lang
zijn, maar als het moet zullen we aan de Raad van Staten vragen
de omgevingsvergunning te beoordelen.
We zullen u op de hoogte blijven houden van de perikelen om en in
onze wijk.
Namens het bestuur van SLBB
Dré van den Broek
voorzitter
SPELLEN UITLEEN
Ook nu er eindelijk wat beter weer in aantocht is kunt u gebruik
maken van de spellen uitleen voor het lenen van spellen, puzzels
en (kinder)boeken. Behalve tijdens de schoolvakanties is de uitleen
iedere woensdag van 12.45 - 13.45 uur en donderdag van
08.30 - 11.30 uur open. U vindt de uitleen aan de Nimrodstraat 45,
ingang achterom via de tuin.
Heeft u nog spellen, puzzels en boeken in goede staat die u niet
meer gebruikt? Wij zijn er erg blij mee. U krijgt er helaas geen geld
voor, maar wel blije gezichtjes van de leners. Hartelijk dank aan al
die mensen die al spullen gebracht hebben.

GroenekruisDomicura
waarschuwt voor nepthuiszorgmedewerkers
Vraag altijd naar de legitimatie
De aanleiding voor de waarschuwing is dat recent twee cliënten,
woonachtig in Cadier en Keer thuis zijn bezocht door een vrouw die
zich voordeed als medewerker van de thuiszorg. Op deze wijze zijn er
bij één cliënt spullen ontvreemd. GroenekruisDomicura heeft naar
aanleiding van deze ernstige voorvallen de politie ingeschakeld voor
nader onderzoek. In maart deed zich een soortgelijke situatie voor bij
cliënten in Maastricht.
Legitimeren
GroenekruisDomicura wijst erop om altijd te vragen naar een
legitimatie. Thuiszorgmedewerkers dragen een medewerkerpas,
voorzien van logo, naam en foto. En als men het niet vertrouwt, niet
open doen en niet binnen laten. Bij twijfel kan altijd contact worden
opgenomen met de organisatie.

Toon Hermans Huis Maastricht:
Donderdag 2 mei: Wandelen door mooi dal langs groeven en bos van
Cadier en Keer naar Bemelen. 12.30 uur lunch in het THHM daarna
vertrek met streekbus, ongeveer 5 km. € 3,Donderdag 2 mei. Inloopavond voor partners en naasten van
mensen met kanker. 19.30-21.30 uur.
Zondag 5 mei, Bakje Troost: Ontmoeting van mensen die een
dierbare verloren hebben, thema: “Weer genieten” 13.30-15.00 uur.
Zondag 5 mei: Open Huis, Loop eens binnen u bent van harte
welkom van 11.30-15.00 uur.
Dinsdag 7 mei, informatiebijeenkomst over Ondersteuning hoofd/
halskanker, Jeanny Reinaerst, 14.00-16.00 uur.
Iedere vrijdag samen eten: Soep met een verhaal. , 12.00-13.00 uur
(€ 1,-)
Elke donderdagavond 19.00-20.00 uur: Voorlichting over
ondersteuning bij Rouw door Irene Hovers of Iet Steijvers.

AVONDVIERDAAGSE MAASTRICHT
Dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei 2013
In de week na Pinksteren organiseert de afdeling wandelsport van
Atletiek Maastricht i.s.m. Maastricht Sport een avondvierdaagse.
De afstanden zijn: 4×5 km, 4×10 km of 4×15 km.
Start en aankomst is elke dag op sportpark Jekerdal aan de
Mergelweg in Maastricht. De heuvelachtige omgeving maakt het tot
een sportieve uitdaging voor jong en oud! Na afloop
is het verdiend nagenieten op het terras van het vernieuwde
sportcafé.
Inschrijven kan als individu of als groep (2-11 personen). Groepen
van scholen of instellingen dienen altijd een volwassen begeleider
te hebben. Starttijden: 15 km: 17.00-17.30 uur,
10 km: 17.30-18.00 uur,
5 km: 18.00-18.30 uur.
Inschrijfgeld: volwassenen 8 euro, leden KNBLO-NL 6 euro,
kinderen t/m 13 jaar 4 euro. Inschrijven kan digitaal via het
inschrijfformulier op de website of tijdens een van de
inschrijfavonden op dinsdag 14 mei en donderdag 16 mei 2013 van
19.00-21.00 uur in de vergaderkamer van het clubgebouw op
sportpark Jekerdal.
Trainen voor de avondvierdaagse kan via het programma
WandelFit bij Atletiek Maastricht.
Website: www.atletiekmaastricht.nl/wandelsport/avondvierdaagse
www.atletiekmaastricht.nl/wandelsport/wandelfit
Contact: avond4daagsemaastricht@gmail.com
De afdeling wandelsport van Atletiek Maastricht is een
gecertificeerd wandelsportcentrum van de wandelsportorganisatie
KNBLO-NL. Maastricht Sport is de verzelfstandigde
sportorganisatie van de gemeente Maastricht.

Stichting Geinen Daank:

PRETTIG GEZELSCHAP VOOR EENZAME
OUDEREN.
Bent u een alleenstaande thuiswonende oudere, die zich eenzaam
voelt en die graag wel eens iemand op bezoek zou willen hebben
voor een praatje of om een eindje te wandelen of gezellig samen
boodschappen te doen, neem dan gerust contact met ons op.
Een vaste en bij u passende vrijwilliger komt een middag per week
naar u toe om samen iets te doen wat u leuk vindt. Hier zijn geen
kosten aan verbonden.
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met Hans Bindels van
Stichting Geinen Daank,
Telefoon (043) 321 89 89, of 06 105 134 41.
E-mail: hans@bindels.demon.nl

TE KOOP:
400 CD’S, 300 SINGLES EN 100 LP’S
HEEFT U INTERESSE?
BELT U DAN NAAR: 043-3219974 OF
06-10314697
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WILLEM VLIEGENPENNING 2013 VOOR
BUURTPLATFORMS MAASTRICHT
De PvdA Maastricht heeft dit jaar ervoor gekozen de Willem Vliegenpenning uit te reiken aan de gezamenlijke buurtplatforms van
Maastricht.
Wij doen dit uit waardering voor u als vrijwilligers en betrokken
bewoners van onze stad. Allereerst vanwege uw enorme inzet, maar
zeer zeker ook omdat een extra erkenning en stimulans hiervan juist
nu meer dan ooit op zijn plaats is.
De PvdA was, is en blijft van mening dat de samenleving draait op de
energie, het enthousiasme en de inzet van u, de drijvende krachten
als buurtvertegenwoordigers.
Daarom zal tijdens onze traditionele 1 mei-viering van de afdeling
Maastricht deze penning worden uitgereikt. Buurtplatform Heer zal
deze namens u allen in ontvangst nemen uit handen van Manon
Fokke, oud fractievoorzitter en lid van de Tweede kamer.
De naar een van de grootste sociaaldemocraten uit de eerste helft
van de twintigste eeuw genoemde onderscheiding is ingesteld door
de Maastrichtse afdeling van de PvdA. Willem Vliegen was zeer
actief in de arbeidersbeweging in deze stad. De penning wordt
jaarlijks uitgereikt aan een persoon, vereniging of een groep mensen
die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de emancipatie
van de medemens, waarbij solidariteit een
leidend beginsel is.
Wij nodigen u allen van harte uit om samen met
ons dit bijzondere moment te eren op woensdag
1 mei, vanaf 20.00 uur in zaal Koninklijke
Harmonie te Heer:
Monique Quint-Maagdenberg, voorzitter
Liesbeth van Binnebeke, secretaris

TELEFOON AGENDA
Alarmnummer
112
Apothekerscentrale
043-3619404
Blokkeren bankpas
0800-0313
Brandweer meldpunt Zuid-Limburg
043-4006800
Bruudsje Boskaj
043-8795560
Bureau Slachtofferhulp
0900-0101
De Spar
043-3510135
Dierenambulance
0900-4433224
Drugsmeldpunt
043-3505111
Gemeente Maastricht
14043

Klantenmeldpunt
14043

Milieumeldpunt
043-3504400

Buurtbeheerbedrijven
043-3430269

Stadsdeelleidster Noord/West
043-3505261
GroeneKruis/Domicura
043-3690690

Verplegen en verzorgen
043-3690670

Kraamzorg
043-3690630
Huisartsenpost. Vooraf bellen
043-3877777
Kapsalon Pastelss
043-3438024
Klussendienst
043-3633470
Misdaad Anoniem
0800-7000
Politie (geen spoed)
0900-8844
Servatius
043-3284300
Servatius service en onderhoud
043-3284545
Slachtofferinformatie Zuid-Limburg
043-3465547
Speuletig Boschpoort spellen uitleen
043-3254493
Trajekt
043–7630000
Wijkagent
0900-8844
Buurtplatform:
Stichting Leefbaarheid Boschpoort Bosscherveld
Voorzitter: A. van den Broek
Secretaris: H. Stevens
Secretariaat :Tirostraat 25 6219 BC
043-3251553
E-mail: info@slbb.nl
Website: www.slbb.nl
TIP
Sla in uw GSM een nummer op dat de hulpdiensten kunnen bellen
bij een noodgeval. Sla dit nummer op onder contacten met
vermelding ICE (in case of emergency).

WIST U DAT,
 SLBB iedere tweede maandag een openbare vergadering houdt voor de
buurt en dat dan iedereen welkom is, ook u?
 Wij op 10 juni vergaderen en u dat alvast zou kunnen noteren?
 Ook dan de koffie, thee of fris voor u klaar staat?
 U ook langs kunt komen om alleen te luisteren, maar als u een probleem
heeft met de leefbaarheid, wij u zullen proberen te helpen?
 Wij nog steeds vrijwilligers kunnen gebruiken voor de renovatie/restauratie
van de St. Alphonsusschool tot gemeenschapszaal?
 Veel handen licht werk maakt?

Wij vermoeden dat er nog veel specialisten onder u zijn, die een handje
willen uitsteken?
U zich kunt aanmelden via hariefranssen@msn.com of info@slbb.nl of
sbegb1@gmail.com?
 Iedereen wel een specialisme heeft en wij u graag willen verwelkomen?
 Als u zich aanmeldt wij contact met u opnemen?
 Wij afgelopen donderdag voor de rechtbank hebben gestaan t.a.v. de
biomassacentrale in Bosscherveld?
 De rechters niet onder de indruk waren van onze argumenten?
 Wij de strijd in ieder geval niet opgeven?
 Wij al een stappenplan hebben opgesteld richting Raad van State?
 Wij de leef/luchtkwaliteit van onze wijk te belangrijk vinden om de strijd te
staken?
 Op 23 mei a.s. de laatste Hubertus Salon middag gehouden zal worden?
 Ook deze activiteit door gebrek aan belangstelling ten onder is gegaan?
 Er gelukkig ook daar weer de trouwe bezoekers te vinden waren, zodat de
organisatoren en vrijwilligers niet helemaal het gevoel hebben gekregen dat
ze het voor niets gedaan hebben?
 Wij heel graag willen weten waarom het zo moeilijk is om in Boschpoort iets
van de grond te krijgen?

SPAR GARNIER
Pastoor Moormanstraat 160,6219 AX Maastricht
Telefoonnummer: 043-3510135
Voor al uw dagelijkse boodschappen - Vers gesneden vleeswaren Stomerij - Drogisterij - Staatsloten - Krasloten - Lotto - Pinautomaat
Gratis thuisbezorgen vanaf € 25,00.
Pinnen mogelijk, ook voor kleine bedragen
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 - 19.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

