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Deze uitgave van ‘De Blikopener’
wordt mede mogelijk gemaakt door:

Café D’n Diek
Bosscherweg 169
GEMEENSCHAPSHUIS
U heeft er vast ergens wel iets over gehoord: de
verbouwing van de oude basisschool tot
gemeenschapshuis. Na lang wachten zijn op zaterdag
16 maart jl. de eerste stappen gezet op weg naar een
mooi gemeenschapshuis voor Boschpoort. De aanleiding
was de NL DOET actie. Een aantal mensen uit
Boschpoort heeft gehoor gegeven aan de oproep om die
zaterdag de handen uit de mouwen te steken en dàt
hebben ze gedaan. Op verschillende plekken in het
gebouw ging een klein groepje mensen heel enthousiast
van start met het opruimen, verwijderen, afkappen (voor
hergebruik) van wandtegels, deursloten etc.
Daar waar we jarenlang tegen een oude, vieze papieren
zonwering aan hebben
gekeken, zie je nu een frisse
schone ruimte. Dat geeft
moed om verder te gaan. U
kunt daarbij helpen door ook
een handje uit te steken en
mee te helpen. U hoeft geen
bouwvakker te zijn, er zijn ook andere klussen te doen.
Natuurlijk zijn mensen die verstand hebben van
verbouwen ook van harte welkom. Alleen zo kunnen we
van dit oude schoolgebouw een leuke, frisse ruimte
maken voor de hele wijk, waar tal van activiteiten kunne n
plaatsvinden. Wilt u meehelpen, meldt u dan aan via
info@slbb.nl of hariefranssen@msn.com
Alle hulp is welkom.
Niet vergeten: in de nacht van zaterdag 30
op zondag 31 maart gaat de klok één uur
vooruit!!!! Fijne Paasdagen.

DONDERDAG
DONDERDAG
MAANDAG
ZONDAG
WOENSDAG

04 APRIL BEJAARDENBOND
11 APRIL VROUWENBOND
15 APRIL BEJAARDENBOND
21 APRIL ZONNEBLOEM
24 APRIL ONTSPANNING

13.45 UUR
19.30 UUR
19.30 UUR
14.00 UUR
19.30 UUR

DODNERDAG
DONDERDAG
MAANDAG
WOENSDAG

02 MEI BEJAARDENBOND
16 MEI VROUWENBOND
20 MEI BEJAARDENBOND
29 MEI ONTSPANNING

13.45 UUR
19.30 UUR
19.30 UUR
19.30 UUR

SALON SINT HUBERTUS
Inmiddels zijn we twee maanden verder en jammer genoeg is de
belangstelling voor de Salonmiddagen nog niet toegenomen. We
hadden gehoopt op meer enthousiasme naar aanleiding van ons
bericht in de Blikopener van januari.
Omdat we niet houden van snel opgeven, nemen we nog één keer
een nieuw initiatief en dat wordt iets heel anders als anders.
Op donderdag 18 april (tussen 14.00 en 16.30 u) zal er een korte film
worden vertoond, genaamd Harie, waarin een actueel onderwerp
aan bod komt. Een onderwerp dat ook in Boschpoort/Bosscherveld,
bij u in de straat, aan de orde is/kan komen. Na afloop is er voor de
liefhebbers een nabespreking over het thema. Het gesprek vindt
plaats onder deskundige leiding van Mare Knibbe, nauw betrokken
bij het project ‘Bianca in de buurt’ (kijk elders in deze Blikopener voor
meer informatie).
Nieuwsgierig geworden......kom zeker kijken en meepraten. Wil je
alleen kijken of toch liever een spelletje doen, dat kan ook.
Wordt dit een afsluiting of een doorstart?? Aan jullie de keuze.....
Wij zien uit naar veel belangstellenden op 18 april!!
(aan de middag zijn geen kosten verbonden)

STICHTING LEEFBAARHEID
BOSCHPOORT
BOSSCHERVELD
Beste mensen,
Onze wijkagent de heer Miquel Faut, heeft ons onderstaand bericht
doorgestuurd, de donderdagmiddag waarop de actie heeft
plaatsgevonden, heeft betrekking op donderdag 31 januari 2013.
Donderdagmiddag heeft het DOEN-team in Maastricht een
43-jarige vrouw uit Genk (B) en een 23-jarige jarige man uit
Maastricht aangehouden voor drugshandel in de Maastrichtse wijk
Boschpoort. De collega's waren in de Maastrichtse wijk bezig met
een actie naar aanleiding van de vele drugsoverlastmeldingen. Zij
zagen hoe de vrouw , ter hoogte van de supermarkt, in de
personenauto van de man stapte. Nadat de vrouw op de
Drijverstraat was uitgestapt, werd ze gecontroleerd. Bij haar
werden 5 seals cocaïne aangetroffen. De man werd op de
Viaductweg gecontroleerd. Na onderzoek vonden de collega's in de
stuurkolom van de auto 25 seals cocaïne. De vrouw heeft middels
ZSM een strafbeschikking gekregen van 300 Euro. De man is in
verzekering gesteld. Sinds kort kunnen de mensen in de wijk mij
ook volgen op twitter.
Met vriendelijke groet,
Miquel Faut
Wijkagent Brusselsepoort, Bosscherveld, Boschpoort,
Frontenkwartier, Belvedère en Lanakerveld
Politie | Limburg | Maastricht | Prins Bisschopssingel 53,
6212 AB Maastricht
Postbus 1230, 6201 BE Maastricht
T (043) 4001250 Twitter @wa_mstr_brupot
Er gebeurt van alles in onze wijk en onze wijkagent wil dan ook
graag van u horen wat er allemaal gebeurt. Aan de hand van de
klachten kan hij dan samen met zijn collegae actie ondernemen.
Deze acties zijn afhankelijk van het aantal klachten en de ernst van
de overtredingen. Vaak nemen deze acties veel tijd in beslag en
heeft men soms de indruk dat er niets gebeurt. Maar wij willen u

ervan overtuigen dat melden de moeite waard is, uw klacht wordt
serieus genomen. Door het aantal klachten wordt het makkelijker
voor de politie om handelend op te treden. U kunt twitteren met
onze wijkagent, bellen op het bovenstaand nummer of de klacht
aan ons doorgeven via info@slbb.nl. Als u de klacht via ons leidt
zullen wij deze direct doormelden aan de wijkagent.
Namens het bestuur van SLBB,
Dré van den Broek
voorzitter SLBB
GEMEENSCHAPSHUIS
Zaterdag 16 maart jl. hebben we samen met een groep vrijwilligers
en een groep medewerkers van Arcadis tijdens de NL Doe Dag
een begin gemaakt aan de verbouwing van de St. Alphonsusschool
tot een gemeenschapshuis voor alle inwoners van Boschpoort
Bosscherveld. Met een groep enthousiaste mensen hebben we
kleine werkzaamheden verricht vooruitlopend op de grote aanpak
die we op korte termijn hopen uit te geven aan de BAM, namelijk
het doorbreken en ondersteunen van de benedenverdieping tot
gemeenschapszaal. Als dit constructieve deel is afgewerkt kunnen
we pas echt aan de slag. De opdracht aan de BAM is afhankelijk
van de eigendomsoverdracht aan de Stichting Beheer en
Exploitatie Gemeenschapszaal Bosscherveld voor een symbolisch
bedrag door de gemeente Maastricht. Deze overdracht is bepalend
voor de te volgen fondswerving waar we nu al de voorbereidende
werkzaamheden voor aan het doen zijn.
Maar terug naar de zaterdag.
Om 9.45 uur waren de meeste mensen al aanwezig en stonden te
trappelen om aan de slag te gaan. Na een korte uitleg en een kopje
koffie of thee ging iedereen zeer voortvarend aan de slag. Er werd
geschuurd, gebroken, hersteld in oude
glorie tot het een lieve lust was.
Materialen werden verzameld voor
hergebruik, want we werken wel aan een
Rijksmonument. Om 12.30 uur werd er
verzameld voor de lunch in de zaal Onder
de Kerk, waar de beheerder de koffie en
thee had klaar staan. Het eten werd

uitgeserveerd. De goulash, kippenragout en
broodjes smaakten goed. Tegen 13.30 uur waren
we weer in de school om de zaterdag tot een
geslaagde dag te maken. Inmiddels waren er
mensen vertrokken, maar deze werden weer
aangevuld door “vers bloed”. De werkzaamheden
eindigden tegen 16.30 uur en iedereen was
uitgenodigd voor een afsluitende borrel in de zaal
Onder de Kerk, wederom uitstekend verzorgd door
de beheerder en zijn vrouw. Zo werd een mooie
werkzame dag op een leuke, gezellige manier
afgesloten. ‘s Maandags stond er nog en klein
artikel in de Limburger over onze gezamenlijke
activiteiten:
MAASTRICHT –

Tijdens de NL Doe Dag zijn vrijwilligers van de
Maastrichtse buurten Boschpoort en Bosscherveld met
Arcadis aan de slag gegaan in de Alphonsusschool om
deze te verbouwen tot gemeenschapshuis. Omdat de
huidige gemeenschapszaal dichtgaat, is het nieuwe
onderkomen heel belangrijk”, zegt voorzitter Dré van
den Broek van de betrokken leefbaarheids stichting.
„Het moet een huis worden dat zich zelf bedruipt door
maatschappelijk te ondernemen.”

Maar beste mensen om dit tot een echt
gemeenschapshuis te maken waar een ieder zich
thuis voelt hebben we u als bewoners nodig om
ons te helpen om dit te realiseren.
We kunnen alle handen gebruiken, meldt u aan als
vrijwilliger bij info@slbb.nl of
hariefranssen@msn.com.
Iedereen die 16 maart meegewerkt heeft willen we
hierbij van harte bedanken en we hopen u en
anderen een volgende keer weer te mogen
begroeten.
Mensen: super bedankt!!
Namens de besturen van SLBB en SBEGB
Dré van den Broek
voorzitter SLBB

OPÉRA COMIQUE MAASTRICHT PRESENTEERT
“LES DRAGONS DE VILLARS”
De opera “Les Dragons de Villars” van Louis - Aimé Maillart uit 1856
is een zonnige, romantische en komische opera met een donker
randje. Onder het zorgeloze tafereel op een
klein Zuid-Frans boerenerf gaat een geheim
verscholen. Vlakbij, in de grotten van Saint
Gratien, zitten vluchtelingen ondergedoken.
Zij houden zich schuil voor de troepen van
de koning, de dragonders van
veldmaarschalk Villars. Er zijn maar twee
mensen die hier vanaf weten: de
romantische jonge helden Rose en Sylvain. Hoewel het
oorspronkelijke, waargebeurde verhaal zich afspeelt in 1704, verraadt
het kostuumbeeld dat het zich zomaar ergens halverwege de 20e
eeuw zou kunnen afspelen. Ook het decor, vol van handige
verstopplekken, roept herinneringen op aan onze recente
geschiedenis, ergens op het platteland. De muziek klinkt vrolijk en
lichtvoetig en het verhaal zit boordevol typische operette
verwikkelingen, alsof er niets aan de hand is. Maar op tragikomische
en soms bizarre manier openbaart zich toch, stap voor stap, de
“zoem” van het verborgene…
Te zien van 18 april t/m 21 april aanstaande in Theater La
Bonbonnière te Maastricht o.l.v. dirigent Ben Perry en regisseur
Tamara Jongerden. Voor kaartverkoop en meer informatie
betreffende deze productie kunt u terecht op
www.operacomiquemaastricht.nl, bij het secretariaat van Opéra
Comique Maastricht 06-16 45 91 06 en bij de Uitbalie 043-350 55 55.
De Zonnebloem afdeling
organiseert een
kienmiddag in de zaal
Onder de Kerk te
Boschpoort op zondag 21 april 2013, va 14.00 tot 17.00 uur, zaal
open vanaf 13.30 uur. Ook ditmaal zullen er prachtige prijzen zijn. We
hopen op een grote opkomst!
Met vriendelijke groeten van de vrijwilligers van de Zonnebloem, voor
informatie bel: 06 1094 4961.

BEJAARDENBOND SINT HUBERTUS
Op 25 mei a.s. heeft de Bejaardenbond haar jaarlijkse feestavond.
Wij nodigen hierbij alle bewoners van Boschpoort Bosscherveld en omstreken uit om er samen met ons een gezellige
avond van te maken.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door: The Reality’s
De consumpties kosten € 1,50.
Bonnen zijn aan de bar te koop.
De aanvangstijd voor niet-leden is 20.00 uur
Wij hopen u allemaal te zien en hopen dat u zich dan ook
goed amuseert tot in de kleine uurtjes.

SPEULETIG BOSCHPOORT
SPELLEN UITLEEN
Iedereen, jong en oud, die van gezelschapsspellen en puzzelen
houdt is van harte welkom bij de spellen uitleen aan de
Nimrodstraat 45 (ingang achterom) voor het lenen van spellen en
puzzels. Er is voor alle leeftijden wel wat te vinden. Er is ook een
kleine collectie boeken. Het lenen
is voorlopig gratis. U kunt in de
spellen uitleen terecht op:
Woensdag van 12.45 - 13.45 uur
en op donderdag van 08.30 11.30 uur. Tijdens de
schoolvakanties is de uitleen
gesloten (als de vlag buiten staat
is de uitleen open). Heeft u nog
bruikbare spellen, puzzels en
boeken? Wij zijn er erg blij mee en
u maakt er andere mensen ook
heel blij mee! Dank aan alle
mensen die ons al mooie spullen
gebracht hebben. Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt.

Breincafés Maastricht
voorjaar/zomer 2013
Trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
en hun naaste omgeving
Wat is NAH?
Niet Aangeboren Hersenletsel kan iedereen overkomen. Het kan
ontstaan na bijvoorbeeld een ongeval, herseninfarct, hartaanval of
reanimatie. Het leven verandert drastisch voor degene die het
overkomt en zijn of haar naaste omgeving. Lotgenoten ontmoeten kan
ontzettend helpen in de acceptatie en het begrip.
Breincafé in Maastricht
Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met NAH, hun naaste
omgeving en overige geïnteresseerden. In een informele sfeer worden
tips en ervaringen uitgewisseld. Professionals en
ervaringsdeskundigen geven advies en beantwoorden de vragen van
het publiek. De toegang is gratis.
Breincafés voorjaar/zomer 2013
In Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60, wordt elke
derde maandag van de maand, van 19.30 tot 21.30 uur, een
Breincafé met wisselend thema georganiseerd. De eerstvolgende
bijeenkomsten en thema’s zijn:
18 februari: ‘Thuiskomen en thuis blijven na ziekenhuisopname en
revalidatie’
18 maart: ‘Ondersteuning door lotgenoten’
15 april: ‘Omgaan met vermoeidheid bij NAH’
20 mei: geen breincafé in verband met Pinksteren
17 juni: Karakterverandering bij NAH
Check voor meer informatie de website: www.meezuidlimburg.nl/
agenda-overzicht (onder kop Actueel).
Het Breincafé komt voort uit samenwerking tussen vrijwilligers van de
belangenorganisaties Samen Verder en Cerebraal en professionals
van Steunpunten Mantelzorg Zuid-Limburg, MEE Zuid-Limburg en
SGL.
MEE Zuid-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking
Frankenlaan 7 | 6419 BT Heerlen T 088 010 22 22 | F 045 571 73 60
info@meezuidlimburg.nl www.meezuidlimburg.nl

Tennisclub Hazendans, je buur, nodigt uit... !
Zin om kennis te maken met tennis ?
Zin om tennis eindelijk weer eens op te pakken ?
Op het mooiste park van Maastricht en verre omstreken ?
De 450 leden van TC Hazendans heten je vanaf 30 maart weer
welkom! Voor meer informatie en om je
aan te melden, zie www.tchazendans.nl.
Hier vind je ook informatie over de
tennislessen van onze tennisschool Star
Tennis.

Lente aanbieding
Indien je je aanmeldt voor 1 mei betaal je
géén inschrijfgeld (á € 20).
Wil je de club eerst 'proeven', dan kun je een maand onbeperkt
tennissen voor slechts € 15.
Op onze website zie je nog meer aanbiedingen, ook voor
jeugdleden.
Graag tot op ons park !
De leden van Tennisclub Hazendans
COLOFON
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Beste buurtbewoners,
Zoals u wellicht al gemerkt heeft
neemt de activiteit hier op de
botenloods met de dagen toe. Hoe
meer de zon schijnt, hoe meer mensen zin hebben om hierheen te
komen, lekker in de boot te peddelen, genietend van het mooie
weer. Ook begint nu met de lente de drukste periode van het jaar
voor Saurus. De wedstrijden komen eraan, zoals u in de agenda
kunt zien is er bijna geen weekend meer zonder roeiwedstrijd. Dat
betekent doordeweeks elke dag trainen en in het weekend elke dag
wedstrijden roeien. Voor de rest van Saurus is dit ook een
spannende tijd, we zijn ontzettend benieuwd naar alle wedstrijden
die we gaan winnen. Of “blikken trekken” zoals dat in de roeitermen
heet. Met de welbekende wedstrijd genaamd de Varsity te Houten
zal het begin zijn van de 2 kilometer wedstrijden, waar alle
wedstrijdploegen naar getraind hebben. We hopen dat u het leuk
vind om al deze bedrijvigheid en enthousiaste sporters te zien.
Mocht u nog opmerkingen hebben dan kunt u mij altijd bereiken via
onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Eva Joosten
Commissaris Intern & Sociëteit h.t. der M.S.R.V. Saurus
T: 0433233455 │M: 0649958734 │E: buurt@msrvsaurus.nl │
Bosscherweg 24, 6219 AC Maastricht │Postbus 175, 6200 AD
Maastricht

Roeien
Zoals ik al zei, zal vanaf 7 april de 2 kilometer wedstrijden van start
gaan. Dit zijn de officiële afstanden van de roeiwedstrijden. Tot nu
toe hebben onze roeiers alleen maar in de kou door gebikkeld over
langere afstanden. Dan heb ik het over wedstrijden van zo’n 8 of 5
kilometer. Dit is op een andere manier roeien en trainen dan we de
komende tijd moeten doen. Wanneer je als vereniging een officiële
afstand wint over 2 kilometer, dan trek je een blik. Een blik trekken
is iets heel bijzonders en is ook iets wat niet elke roeier meemaakt.
Met behulp van het aantal blikken wordt bepaald welke status
roeier je bent. Wat ook bijzonder is, is dat we na een
wedstrijdweekend waar we “geblikt” hebben, een blikkenborrel
organiseren. Dat houdt in dat er nu een paar weekenden

komen wanneer het mogelijk is dat we zondagavond opengaan. Dit
is mogelijk op de volgende data: Zondag 7 april en zondag 21 april.
Wanneer we op deze dagen een blikkenborrel hebben, weten we
dat pas halverwege de middag op dezelfde dag. Het is daarom zo
dat deze twee data nu aangekondigd
worden, in de veronderstelling dat we,
als we het goed doen, een van deze data open gaan voor onze leden. Maar
vanaf nu ongeveer om de twee weken
zouden we kunnen winnen en dus voor
deze roeiers een borrel organiseren op
onze sociëteit. Dit te uwer informatie en
ter bevordering van de goede verstandhouding.

AGENDA
Kroegavond
Open roeimiddag
avond
Sparsessie

+

Maandag 1 april
kroeg- Donderdag 4 april

Varsity (externe wedstrijd)
Kroegavond
Bestuursworkshop
Skoll Cup (externe wedstrijd)
Algemene vergadering/
Kroegavond
Kroegavond
Hollandia (NK klein) (externe
wedstrijd)
Kroegavond
Kroegavond
Batavierenrace (externe wedstrijd)
SRG (externe wedstrijd)
Kroegavond

Vrijdag 5 april
Zondag 7 april
Maandag 8 april
Dinsdag 9 april
Zaterdag 13 en zondag 14 april
Maandag 15 april
Donderdag 18 april
Zaterdag 21 april
Maandag 22 april
Donderdag 26 april
Zaterdag 27 april
Zaterdag 28 en zondag 29 april
Maandag 29 april

FILMMIDDAG EN BIANCA IN DE BUURT
Harie is een man van begin zestig
die last heeft van de jongens die
tegen zijn huis aan voetballen. De
voetballertjes die lekker aan het
spelen zijn snappen niet waarom
die oude man zo moeilijk doet. De
ergernissen over en weer lopen
steeds hoger op. Hoe dit verder
gaat kunt u donderdag 18 april
zien om 14.00 uur in de gemeenschapszaal bij salon St Hubert.
Harie is een korte film in een serie van vijf. De vijf korte films gaan
over de omgang met elkaar in de straat, buurt, familie of
vriendenkring. Bianca, de manager van het fitness centrum Fit4all
komt in elke aflevering voor lastige vragen te staan. De makers
hopen met deze korte films gesprekken over deze vragen op gang
te brengen. Wat zou je als moeder doen als Harie over je zoon
komt klagen? Wat doe je als vader? En wat doe je als je toevallig
voorbij loopt terwijl de jongens tegen het huis voetballen en je weet
dat Harie daar last van heeft? Dit zijn een paar van de vragen die
de films opwerpen. De andere films roepen weer andere vragen op.
Het zal gaan over lastige vriendschappen, alleenstaand
ouderschap, de gevaren van internet voor jongeren, geldproblemen
en de problemen van een zelfstandig ondernemer. De makers
hopen dat de films voer vormen voor gesprekken over deze
onderwerpen en dat ze mensen daarmee helpen om sterker in hun
schoenen te staan tegenover dit soort moeilijkheden.
Om te zien of de films ook echt zo werken doe ik een onderzoek.
Als onderzoeker help ik ook mee film bijeenkomsten te organiseren
waarin mensen samen een film kijken en bespreken. Ook zal ik
sommige groepen vragen of ze later nog eens bij elkaar willen
komen om na te gaan wat de films of de gesprekken voor hen
betekenen. Om te zien of de films ook echt zo werken doe ik een
onderzoek. Als onderzoeker help ik ook mee film bijeenkomsten te
organiseren waarin mensen samen een film kijken en bespreken.
Ook zal ik sommige groepen vragen of ze later nog eens bij elkaar
willen komen om na te gaan wat de films of de gesprekken voor
hen betekenen.

U kunt 18 april bij Salon Hubert met ons meepraten over Harie. Als
u over de andere verhalen van Bianca en Fit4all wilt meepraten of
uw eigen verhaal wilt vertellen kan dat ook. Naast de
filmbijeenkomst zullen er van 25 maart tot 3 juni uitzendingen zijn
op TV Maastricht en elke vrijdagmiddag is er een radiotalkshow op
radio Maastricht met gasten uit de stad. Als u via de radio mee wilt
praten kunt u op vrijdag bellen tussen 11 en 12 uur naar
043 3881714. Op de website www.biancaindebuurt.nl kunt u ook
meepraten en extra informatie vinden. Ook kunt u mensen uit uw
straat, club, of familie uitnodigen voor een filmbijeenkomst en
gesprek bij u thuis of in de buurt. Als u met een groepje mee wilt
doen aan het onderzoek kunt u hierover contact met mij opnemen.
Mijn gegevens staan onder dit bericht. Ik hoop u 18 april te zien bij
Salon St Hubert.
Mare Knibbe
Ik ben te bereiken via email:
m.knibbe@maastrichtuniversity.nl of via telefoonnummer
043 388 1714 (laat uw telefoonnummer achter dan bel ik terug)
Of bel vrijdag tussen 11 en 12 uur 043 3440669
Op zondag 7 april 2013 vindt Soirée
Artistique III plaats waarin muziek van de
Maastrichtse componist Carl Smulders
centraal staat. De belangrijkste reden dat
voor deze componist gekozen is, zijn de
prachtige romantische composities. Het
feestelijk feit dat we in 2013 zijn 150e
geboortedag vieren, is een goede gelegenheid zijn muziek meer
onder de aandacht te brengen. In de St. Janskerk in Maastricht
start de voorstelling om 16.00 uur. Voorafgaand schetst historicus
Jac van den Boogard om 15.00 uur het tijdsbeeld 1900 met een
korte biografie en impressies van Maastricht verweven met
verhalen over tijdgenoten als Fons Olterdissen en Henri Hermans.
Carl Smulders
Tijdens de voorstellingen van de Maastrichtse Componisten wordt
muziek afgewisseld met andere kunstvormen. Zo krijgt het karakter

van de voorstellingen een vernieuwend tintje.
Het gevolg is dat de context waarin de muziek
werd geschreven en ook de componist zelf op
een verdiepende manier verbeeld wordt.
Carl Smulders leefde van 1863 tot en met
1934 en werd geboren in Maastricht. Hij
genoot zijn opleiding in Luik. Naast componist en musicus was hij
leraar, schrijver en uitvinder. We plaatsen zijn muziek in de laatromantiek met Duitse en Franse stijl elementen. Smulders schreef
vier romans in het Frans en onderhield intensieve contacten met
Diepenbrock en De Tachtigers.
Muzikaal programma
Tijdens Soirée Artistique III krijgt het publiek muziek te horen uit
verschillende stijlperioden van Smulders: eind 19e eeuw ten tijde
van de Soirée artistique bij de familie Van der Meer in de
Hoenderstraat; zijn deelname aan de Prix de Rome in 1891; zijn
liederen en muziek tijdens zijn vriendschap met Diepenbrock. Zo
staan er onder andere op het programma een ballade voor piano,
de sonate voor viool en piano en enkele liederen. Als uitstapje
wordt een werk van zijn vriend de Nederlandse componist
Diepenbrock uitgevoerd als hommage aan Smulders.
Artistieke team
De regie ligt in de handen van het jonge regietalent Yorick Stam,
26 jaar. Stam studeerde in 2011 af als regisseur aan de
Toneelacademie in Maastricht. De muziek wordt uitgevoerd door
violiste Manon Meijs, de pianisten Tonie Ehlen en Frans van Ruth
en de sopraan Claudia Couwenbergh.
Tentoonstelling
Dit jaar is gekozen om Maastricht ten tijde van 1900 uit te lichten
middels een tentoonstelling van grote foto’s op panelen. Deze
beelden zijn vooraf te bezichtigen en ook na afloop wanneer het
publiek de mogelijkheid wordt geboden een drankje te drinken.
Stichting Maastrichtse Componisten - Brusselseweg 287 6217 GW
– 06 12 40 12 30 – info@maastrichtsecomponisten.eu

SEIZOENOPENING SPEELTUIN FORT WILLEM 2013
Ingebed in de historische vesting werken van Maastricht ligt sinds
1946 speeltuin Fort Willem. Traditioneel opent de speeltuin in maart
haar poorten, dit jaar op zondag 24 maart jl. De speeltuin is
springlevend en nog steeds ongekend populair onder Maastrichtse
gezinnen. Dat werd onderstreept doordat de speeltuin het afgelopen
jaar haar 2,5 miljoenste bezoeker heeft mogen ontvangen.
Speeltuin Fort Willem, bekend binnen en buiten Maastricht, heeft in
haar jarenlange bestaan een geweldige reputatie opgebouwd.
Steeds wordt de jeugd verrast met aantrekkelijke attracties die
horen bij het spelen in de speeltuin. Net als in de voorgaande jaren
heeft de speeltuin dankzij donaties ook in 2012 weer nieuwe
toestellen aan kunnen kopen. De toestellen ‘Pole Position’ en ‘Icon
Nova’ zijn vernieuwend door hun computeraansturing. Onze
bezoekers hebben deze toestellen allebei positief ontvangen. Ook
hebben we onze midgetgolfbaan weer helemaal opgeknapt en
voorzien van nieuwe uitdagingen. Er zijn tevens twee nieuwe
speeltoestellen: Knikkerspel en Gamenetic. Dit laatste speeltoestel
vraagt energie door de kinderen zelf de accu op te laten laden. Voor
het nieuwe seizoen is een ook nieuwe schuilgelegenheid
gerealiseerd met mooie picknickbanken. De bestaande faciliteiten
zijn uiteraard helemaal in orde. Er is groot onderhoud gepleegd aan
gebouwen, de toiletten zijn gerenoveerd en uiteraard zijn de
speeltoestellen niet vergeten. De inspectie werd dan ook zonder
problemen doorlopen. Daarnaast is ons zwembad gerenoveerd en
omgetoverd in een ware waterspeeltuin. Verdere informatie: Kom
snel een keer naar de speeltuin, er is genoeg parkeergelegenheid
aanwezig tegenover de speeltuin. LET OP: Parkeren is gratis voor
bezoekers van de speeltuin. U kunt de kosten van de dagkaart terug
krijgen bij de ingang van de speeltuin tegen inlevering van de
dagkaart. Lees goed de informatie op het bord. Speeltuin Fort
Willem is van vrijdag t/m zaterdag open van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Op zon- en feestdagen is de speeltuin geopend van 13.00 uur tot
18.00 uur. De entreeprijs voor de speeltuin bedraagt € 1,90 per
persoon, voor het midgetgolfen betaalt u € 1,00 per persoon. Voor
informatie kunt u een kijkje nemen op onze website:
www.speeltuinfortwillem.nl of bij dhr. Sprenger 043-3431597
(secretaris van speeltuin Fort Willem).

SPREEKUREN VOOR VRAGEN OVER
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN UITKERING
We moeten u alweer een wijziging melden:
Het spreekuur in Malberg zal vanaf 12 maart worden gehouden op
de donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur; dat is dan gelijk
met o.a. spreekuren van het buurtloket. Daarnaast heeft Manjefiek
Malberg een nieuw telefoonnummer: 043-7630030.
Kortom: U kunt nog steeds wekelijks uw vragen en twijfels over
ziekte en arbeidsongeschiktheid – kosteloos - voorleggen aan onze ervaringsdeskundige spreekuurhouders; op de volgende plaatsen en tijden:
WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld,
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht
tel. tijdens spreekuur: 06-12122947
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – vrij inlopen
(alleen niet op 2 april)
Stg. Raad van Uitkeringsgerechtigden
Bogaardenstraat 35-B, 6211 SN Maastricht
tel. tijdens spreekuur: 06-20381921
Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur - vrij inlopen
(alleen niet op 3 april)
WijkServicePunt Manjefiek Malberg,
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur - vrij inlopen
(alleen niet op 4 april)
Wie een afspraak wil maken kan daarvoor bellen met de balie
(tel.043-7630030 tijdens werktijd)
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl
MOBIELE TELEFOON GEVONDEN
Op dinsdag 27 februari is er in de Fazantenstraat een
mobiele telefoon gevonden. Voor inlichtingen, s.v.p. contact
opnemen met 06-21552344

BUDGETKRINGEN
WEER VAN START
Heb je geldzorgen? Wil
je een leuker leven,
maar kom je moeilijk tot
actie? Dan is een
Budgetkring misschien
iets voor jou. Je gaat
concreet aan de slag om dingen anders aan te pakken. Daar heb
je meteen voordeel van: handig inkopen, zuinig met energie, slim
besparen, lekker eten voor een prik. Je werkt samen met anderen,
dus je staat er niet alleen voor. Deelname is gratis.
Binnenkort starten weer nieuwe kringen in verschillende wijken in
Maastricht. Doe ook mee en meld je aan op tel. nr. 043–325 86 83
of stuur een mail naar budgetkring@gmail.com.
Meer info vind je op www.budgetkring.nl
greep op geld & goed in je vel
PHISHING PER POST
Criminelen proberen op allerlei manieren aan uw geld of
persoonlijke gegevens te komen. Leest u hieronder één van die
mogelijkheden:
Onlangs kreeg een oudere mevrouw een nette brief van :
BPF schilders-(bedrijfspensioenfonds-Afwerkings- en
Glaszettersbedrijf).
Ze schreven dat ze een wijziging in haar persoonsgegevens
hadden doorgekregen. Het overzicht van al haar gegevens klopte
perfect, maar de bankgegevens om haar pensioenuitkering op over
te maken moesten nog worden ingevuld . Dan moest mevrouw de
brief retour sturen. De gegevens waar het om ging zijn:
Naam rekeninghouder, rekeningnummer, BIC-gegevens en IBAN gegevens. Het vreemde aan de zaak is dat mevrouw nooit als
huisschilder gewerkt heeft, inmiddels 70 jaar is en dus al 5 jaar een
uitkering zou hebben ontvangen en dan zouden haar gegevens al
bekend moeten zijn. Dit is een vorm van ‘Phishing per post’.
Krijgt u een brief die u niet vertrouwd, reageert u er dan niet op,
maar vraag hulp aan iemand in uw buurt.

Samen uit, samen genieten!
Geniet u ook graag van een mooie
theatervoorstelling?
Dan nodig ik u van harte uit om met ons mee te
gaan! De stichting Vier het Leven organiseert
theater- en concertbezoeken voor senioren die graag een avond uit
gaan, nu ook in Maastricht. U wordt thuis opgehaald door een
theaterliefhebber van Vier het Leve, geniet samen van een kop koffie
voor de voorstelling en van een drankje in de pauze. Na afloop
wordt u ook weer thuis gebracht. Het gaat om ouderen die niet meer
alleen naar het Theater kunnen of willen gaan. Geen zin meer
hebben in de rij voor de koffie te moeten staan, het gewoon niet
meer prettig vinden om alleen te gaan of niet in staat zijn zonder
ondersteuning de hele tocht te maken. Wilt u meer weten over onze
activiteiten? www.4hetleven.nl
Nelleke de Kruik
Regio-coördinator Maastricht

Toon Hermans Huis Maastricht:
Dinsdag 2 april, ondersteuning hoofd/halskanker
door Jeanny Reinaerts. 19.00-21.00 uur
Donderdag 4 april, Wandelen met natuurgids Els Derks.
Vanaf 12.30 uur lunch in het THHM, daarna vertrek met streekbus
naar Bunderbos: Voorjaarsflora in bronnenbos, ruim 4 km in rustig
tempo. Inschrijven gewenst: 043 3261000. Kosten € 3,-.
Donderdag 4 april, Inloopavond voor naasten van mensen met
kanker. 19.30-21.30 uur.
Zondag 7 april, Lezing: “Weer met jouw voeten op de aarde! Wat
yoga en Mindfulness voor jou kan betekenen” door Carla Bloemen
van Bloemen training en Coaching (bewustzijnstrainer, coach en
yogadocent) 12.00-13.30 uur.
Zondag 7 april, Bakje Troost: ontmoeting van mensen die een
dierbare verloren hebben, Thema: “Geloven en levenswijzen”.
13.30-15.00 uur.
Zondag 7 april, Open Huis: loop eens binnen voor een kop koffie en
een goed gesprek! Vanaf 11.30 tot 15.00 uur.
Elke donderdagavond Voorlichting over ondersteuning bij Rouw:
door Irene Hovers en Iet Steijvers 19.00-20.00 uur.

TELEFOON AGENDA
Alarmnummer
112
Politie (geen spoed)
0900-8844
Misdaad Anoniem
0800-7000
Drugsmeldpunt
043-3505111
Huisartsenpost. Vooraf bellen
043-3877777
Brandweer meldpunt Zuid-Limburg
043-4006800
Bureau Slachtofferhulp
0900-0101
Slachtofferinformatie Zuid-Limburg
043-3465547
Servatius
043-3284300
Servatius service en onderhoud
043-3284545
GroeneKruis/Domicura
043-3690690

Verplegen en verzorgen
043-3690670

Kraamzorg
043-3690630
Apothekerscentrale
043-3619404
Dierenambulance
0900-4433224
Klussendienst
043-3633470
Gemeente Maastricht
14043

Klantenmeldpunt
14043

Milieumeldpunt
043-3504400

Buurtbeheerbedrijven
043-3430269

Stadsdeelleidster Noord/West
043-3505261
Speuletig Boschpoort spellen uitleen
043-3254493
Trajekt
043–7630000
Wijkagent
0900-8844
Blokkeren bankpas
0800-0313
De Spar
043-3510135
Kapsalon Pastelss
043-3438024
Bruudsje Boskaj
043-8795560
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 op 8 april weer een openbare vergadering belegt en wij dit doen om u
volledig te kunnen informeren en wij zoals gewoonlijk om 20.00 uur van start
gaan bij de tuindervereniging in Boschpoort?
 Er koffie en thee zal klaar staan en iedereen welkom is, met of zonder
probleem en wij u graag proberen te helpen als u wel een probleem heeft?
 U ook welkom bent met ideeën om de leefbaarheid binnen de buurt te
verbeteren en wij u ook daarbij graag proberen te helpen?
 Wij de officiële gesprekspartner zijn voor de buurt bij de gemeente
Maastricht, maar dit ook voor ons geen extra deuren opent?
 Wij wel vaak de sleutel weten te vinden, maar ook dan het probleem nog
niet is opgelost, maar wij ons niet laten afschrikken?
 Het bestuur steeds zijn best zal doen om tot een goede oplossing te komen,
maar wij u wel nodig hebben om de buurt leefbaar te houden/te maken?
 U zelf bepaald hoe leefbaar de wijk is en wij allen samen daar voor moeten
zorgen?
 Wij op 16 maart samen met vrijwilligers en medewerkers van Arcadis al een
kleine start hebben gemaakt aan de verbouwing van de Alphonsusschool?
 Wij nog steeds op zoek zijn naar vrijwilligers die samen met ons het
gemeenschapshuis een gezicht willen geven?
 Het gemeenschapshuis van, door en voor ons allemaal moet worden?
 Wij u dus heel hard nodig hebben om dit te realiseren?
 Wanneer u beschikt over een bepaalde technische, bouwkundige en/of
administratieve vaardigheid of u steekt graag een handje uit, u zich dan als
vrijwilliger kunt aanmelden via info@slbb.nl of hariefranssen@msn.com?
 Wij samen met u hopen dat er gauw een einde komt aan sneeuw en kou en
dat het zonnetje ons weer gaat verwarmen?
 Wij u hele fijne Paasdagen toewensen en hopen dat de verstopte eieren niet
bedolven zullen worden onder een laag sneeuw?

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

