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Rotonde Scharnerweg
Rondom de Scharnerweg
Sinds medio april werken de wegenbouwers van A2 Maastricht stevig door
aan de bouw van een nieuwe rotonde voor de Scharnerweg. De gemeente
Maastricht sluit aan bij de werkzaamheden en neemt de rijbanen tussen
Scharnertunnel en voormalige N2 onder handen. De contouren van de
nieuwe rotonde zijn intussen al duidelijk herkenbaar. Toch zitten de
werkzaamheden er nog (lang) niet op: naar verwachting gaat de
Scharnerweg pas eind juli weer open voor auto- en busverkeer.
Let op: werkterrein!
Voetgangers en (brom)fietsers steken tijdens de ombouw van de
Scharnerweg over via een bypass langs het werkterrein. Om weggebruikers
veilig op weg te helpen staan aan weerszijden van het werkterrein dagelijks
verkeersregelaars klaar. Hun aanwijzingen worden echter regelmatig in de
wind geslagen door voetgangers en (brom)fietsers. De wegenbouwers van
A2 Maastricht treffen dan voetgangers en/of (brom)fietsers aan op het
werkterrein. Dat levert vaak gevaarlijke situaties op, met name door de

inzet van (zwaar) vrachtverkeer en materieel. Daarom een vriendelijk maar
dringend verzoek om de aanwijzingen van de verkeersregelaars altijd op te
volgen.
Zet jouw eigen veiligheid en die van anderen niet op het spel!
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Verslag excursie Luik
Het is donderdag 11 mei 2017 en opnieuw zijn de weergoden ons goed gezind! Even dreigt het los te
barsten boven Luik maar al gauw maken de wolken plaats voor een stralende zon.
Dat is maar goed ook want zo'n 125 leerlingen van de 2e klassen struinen die dag door de oude
binnenstad van Luik en de meesten hebben geen paraplu bij zich. Zij zoeken hun weg over het Bat,
door het smalste straatje van België, over de Place St. Lambert, beklimmen de 374 treden van de
Montagne de Bueren om vervolgens weer af te dalen naar de Opera.

Onderweg worden zij door de diverse begeleiders uitgedaagd te touwtrekken, een Franse selfie te
maken, een levensgroot mikadospel te spelen en zelfs het Europese volkslied te spelen vóór het
Operagebouw. Een Luikse wafel als beloning is dan meer dan welkom. Nog even met je
vriendengroepje wat eten en/of shoppen in het Luikse winkelgebied en het is alweer tijd om in de bus
te stappen. Het was een geslaagde dag!
Met dank ook aan de gezellige mix van begeleiders, bestaande uit docenten, OOP en stagiaires die
hun steentje hebben bijgedragen.

Paul Hahn, docent aardrijkskunde SMC
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UWC Summer Xperience voor jongeren
Het UWC (United World College) organiseert in juli en augustus 2017 een Summer
Xperience voor jongeren tussen 14 en 18 jaar die maatschappelijk betrokken zijn,
zichzelf beter willen leren kennen en andere jongeren willen ontmoeten.
De UWC Summer Xperience zit vol met uitdagende workshops en dynamische
groepsactiviteiten waarin jongeren niet alleen aan de slag gaan met persoonlijke
ontwikkeling, maar bovenal uitgedaagd worden om te onderzoeken en te bedenken
hoe ze een bijdrage aan een duurzamere en vreedzamere wereld kunnen leveren.
Aan de hand van de opgedane kennis en ervaringen zullen de deelnemers individueel
of in kleine groepjes zelf een concept bedenken voor een plan van aanpak om in hun
eigen omgeving een verschil te kunnen maken.
Klik hier voor de flyer. Klik op 'Lees meer' om naar de website van het UWC te gaan.
Aanmelden kan tot 1 juli 2017.
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