
VOORWOORD BUURTNUIJTS

Beste mensen

Het is alweer Februari en we zijn op weg naar de carnaval.
Maar even een terug blik op de afgelopen maanden.
Eindelijk is het zo ver de kabels gaan in de grond en dan kan er 
begonnen worden met het nieuwe winkel centrum en een nieuwe 
school.
Een hele uitdaging en een grote verandering in Limmel.
Er staat nog veel te gebeuren zowel in als rondom Limmel.
Inmiddels is er al gestart met de aanleg van station Limmel en dit 
zal zeker niet zonder overlast gaan.
Ook zijn er al twee prinsen uitgeroepen en wij wensen hun dan ook 
een plezierige carnaval toe.
In deze uitgave kunnen jullie diverse activiteiten zien van de 
Braniemeekers en ook van de buurtraad.
Afgelopen maand is er ook een bijeenkomst geweest van de 
verenigingen die hier in het dorp zijn.
Er is voor deze verenigingen behoefte aan nieuwe leden of 
vrijwilligers om deze voort te kunnen laten bestaan.
Mochten er mensen zijn die interesse hebben kunnen zij kontact op 
nemen met een van deze vereniging.
De besturen staan achter in het buurtnuijts.

 

Namens de buurtraad veel leesplezier en een plezierige en propere 
carnaval.

Math Thomissen,
Voorzitter Buurtraad Limmel

Buurtnuijts limmel februari 2012                                                                     1



De hoogspanningskabels kunnen in de grond en wat nu?

In december was hij er dan. De definitieve toezegging dat het geld 
dat nog nodig was voor het ondergronds leggen van de 
hoogspanningskabel er was.
Een geweldig besluit omdat we nu samen kunnen gaan bouwen aan 
de toekomst van Limmel en Nazareth. Van krachtwijk naar 
prachtwijk.

Een besluit waarvan wij ons goed kunnen voorstellen dat U zich 
afvraagt: wat gaat er nu allemaal gebeuren en wat komt er op ons af. 
Een terechte vraag.
Een vraag die wij ons als buurtraad uiteraard ook stellen en waar wij 
U graag antwoord op zouden willen geven. 

Zoals U wellicht al wist uit onze eerdere berichtgeving hebben de 
gemeente en de partijen van het “project Maastricht Noordoost”, 
ondanks dat er nog geen definitieve toezegging was voor de 
financiering van het ondergronds leggen van de hoogspanningskabels 
niet stilgezeten.

De plannen voor de nieuwe tunnel onder het spoor en het 
ondergronds leggen van de hoogspanning lagen al klaar en hiermee 
kan dan ook op korte termijn mee gestart 
worden. 

Voor de presentatie van het masterplan “Hoolhoeslocatie” wordt er 
binnenkort een bijeenkomst gehouden voor de inwoners van Limmel 
en Nazareth en verder alle betrokkene bij dit project. 

Er zijn inmiddels al een aantal bijeenkomsten gepland met de 
Buurtraad, zoals de kerngroepvergadering. Hierbij zijn alle partijen 
van het project Maastricht Noordoost aanwezig inclusief 
woningcorporaties. Ook voor Limmel groen en kasteel Jeruzalem 
(onderdeel van de nieuw te vormen landgoederenzone) staat een 
bijeenkomst gepland.

Er ligt inmiddels een afspraak met onze stadsdeelcoördinator dat, als 
er meer duidelijkheid is over het verloop van deze projecten dat U op 
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de hoogte wordt gesteld door het verspreiden van een nieuwsbrief 
huis aan huis. Dit zullen wij ook vragen aan de betrokken 
woningcorporaties als zij nieuws hebben. 

Verder zullen wij  U als buurtraad zo goed mogelijk op de hoogte 
houden in het Buurtnuijts en via de website 
http://limmel.maestricht.nl/category/limmel_actueel/ 

Het wel en wee van Dierenboerderij ''Hoeve Rome''
 
Na het overlijden van beheerder Jean Theunissen in 2009 hebben er 
veranderingen plaatsgevonden, maar niet alle veranderingen zijn per 
definitie verbeteringen. 
Zo kwam het beheer in handen van de MTB, een veelvoud aan hulp 
viel ons plotseling ten deel. 
Echter, een groot verloop aan arbeidskrachten, mede veroorzaakt 
door het wijzigen van dienstroosters, zorgt dikwijls voor 
overbezetting. 
Desalniettemin, een groep harde werkers ter versterking van ons 
team!  
Alleen tijdens de weekeinden komen wij regelmatig nog helpende 
handen te kort.
 
Onze dieren zijn door de jaren heen gewend aan een vaste 
verzorgende hand, dat geeft hen vertrouwen. 
Het continu wisselen van verzorgers werkt niet bevorderend voor hun 
gedrag. Met name de pony's protesteren en vertonen met enige 
regelmaat agressief gedrag, wellicht terecht. 
Wij streven dan ook naar continuïteit qua arbeidskrachten, bij 
voorkeur mensen met enig verstand van, en affiniteit met dieren. 
Een cursus dierenverzorging is gewenst en zou tot de mogelijkheden 
moeten behoren, een minimale vereiste die het welzijn van onze 
dieren zal garanderen. 
 
Inbraken blijven ons parten spelen, het terrein optimaal beveiligen 
vergt budget. 
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Wij zijn en blijven afhankelijk van donaties en giften, alleen dan 
kan het mooiste stukje natuur in Maastricht behouden blijven. 
Daarvoor zijn meer verbeteringen nodig, zoals omheining van het 
speelterrein door middel van deugdelijk hekwerk. 
Kinderen moeten bij ons veilig kunnen spelen zonder uitwerpselen 
van dieren in de zandbak aan te treffen. 
Wij doen dan ook een dringend beroep op iedereen die ons kan 
helpen een en ander te verwezenlijken. 
 
De gezondheid van onze dieren staat voorop, medische 
hulp is onlosmakelijk verbonden aan het houden van dieren. 
Regelmatig worden er dieren bij ons gedumpt, een triest gegeven. 
Ook die arme stumpers worden door ons liefdevol opgevangen en 
verzorgd tot aan hun dood. 
Omdat wij geen fokprogramma hanteren is castreren en/of 
steriliseren noodzakelijk, alle mondjes moeten tenslotte gevoed 
worden. 
Rekeningen van de dierenarts lopen derhalve vaak hoog op, een 
bijdrage in die kosten is meer dan welkom. 
Stichting Dier in Nood steunt ons in deze financieel, waarvoor veel 
dank!
 
Uw bijdrage is welkom op rekening nummer:  54.15.33.932  ABN
 
Maandag t/m vrijdag zijn wij geopend voor bezoekers van 10.00 tot 
17.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
 
Graag tot ziens op Dierenboerderij ''Hoeve Rome'',
 
Liesbeth Raeven
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Leef vastelaovend vrun,

’T is al weer  ‘n jaor geleije tot iech veur uuch ’n veurwaord aon ut sjrieve 
waor.  
Toen met de geweldige sjieke  Prins Bert den ierste es veurgenger.  Of 
heer  noe op keendermiddag of  met kraanke bezeuk of in de groete cortège 
vaan Mestreech waor heer straolde vaan oer tot oer es heer dat pak aon had. 
Veer höbbe toen ouch de aandere Bert den ierste liere kinne met ziene 
druuge humor en ludieke aksies.  
Zien vruike Gonnie genoot de vaan zjus wie zien keender die gans 
verpopzak waore toen Heer oonder dat masker  oet kaom.  ’t Waor ’n 
sjitterend Preense gezin.
Prins Bert den Ierste  Bedaank , Bedaank , Bedaank,  veer zien greuts 
daor op um uuch es veur trekker vaan de vastelaovend vaan 2011 gehad te 
maage höbbe. Bedaank ,Bedaank, Bedaank.

Twie weken nao de vastelaovend krege veer ’t versrikkeleke beriech dat 
uzze aajd hoeglöstigheid Prins Math den ierste 2001 (Math Haegmans)tot 
slivvenier  in de hiemel waor gerope.  
Dit waor ‘nne donderslaag beij heldere hiemel.  
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Veer winse  Miranda en de keender nog väöl sterkte touw. 
Daan bereikte us ouch ’t beriech dat Ma Laurensse ouch beij slivvenier 
waor geroope. 
Wee vaan de auw Braniemeekers vergeet de kelder beij Pa en Ma  neet. En 
de heerlijk sop.  
Ma bedaank wat geer veur us es Braniemeekers höb beteikend.  Ma en 
Prins Math den ierste Merci  en unne groete salluut nao uuch dao bove.

Nao de vastelaovend ginge de Braniemeekers de vastelaovend 2011 
evaluere.  
De vastelaovend waor sjoen gewees en leuk.  
Mer   wat tijdens ’t sezoen ’t  DB al vermoede waor helaas woerheid.  De 
Braniemeekers hadde financieel ’n slech sezoen gedreijd.  
Boe ’t aon lik wete veer ouch neet perceis .
Is ’t de euro of is dat ‘t rokers beleid väöl de sjölt daovaan, ’t zal vaan alles 
get zien.  
’t Roer mos um daor koum unne Dinktenk ploog  dee diverse aktiviteiten 
op touw ging zetten. 
Boe oonder aander de twie  umgeng vaan de Heiligdomsvaart , 
otowasdaag , awwermérret bezetten en  zelf orginaseren en natuurlik de 
groete club Aktie 2011. 

Dit alles met  inzat vaan de dinktenk en de lede en partners en diverse 
aadj Prinse  vaan De Braniemeekers, en geer bewoeners vaan Nazareth 
en Lummel  die de Braniemeekers un werrem hart touw drage , met mer 
ein doel de Braniemeekers weer finacieel gezoond maake. 
En dat is us gelök  de kaar is getrokke en alles is op zien plaots gekoume.
Eederein dee heij aon met gewerrek heet en veur de Dinktenk ploog unne 
groete merci.

Veer mooste ouch  us programma goon aon pakke want de vastelaovend is 
aon ’t veranderen.
Helaas ein vaan de dinger die miech ut mies aon mien hart is gegaange is ’t 
verleupig stop zette vaan de vastelaovend cortége op maondag . 
Dat is neet euver ein nach ies gegaange kin iech uuch zègke. 
Mer wee wet kump dee miesjiens  weer trök.  
En daan de Mestreechteraovend nuie stijl dee verhuisde vaan de donderdag 
veur vastelaovend nao de vriedag veur jäögprinsepaar oet rope. 
Allemaol  akties die veer moote doen um toch te blieve dreije.  
Veer goon ’t volgend jaor natuurlik proberen boete us vaste dinger ,  us 
programma weer oet te breije en op ’n gezoon  menier weijer te goon. 
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Veer zien oonder tösse al weer midden in sezoen 2012 beland. 
En boe Prins Paul den Derde us op ’n geweldige meneer is veur aon ‘t 
goon .
Kom kieke op ein vaan us aktiviteite wie Prins Paul den Derde us en 
Lummel en Nazareth veur geit.  Iech wins uuch naomes Prins Paul den 
Derde en Zien Braniemeekers unne sjoene proppere, sfeervolle en 
gezoonde vastelaovend tow.
En wee wet koume veer us urgens tege.

De kompleminte,
John vaan Dijk
Prizzedent vaan de Braniemeekers

Leef luij,
Nao twie maond vaan zwiege waors ‘t 6 fibberwari 2011 zoewiet en 
ging ‘ne druim vaan miech in vervölling. 
Vaanaof 20.11 oor tot asselegoonsdag höb iech vaan edere secon 
genote.
’T Oetrope, de fiesaovende, de resepsie, de Mestreechter aovend en 
neet te vergete de Mestreechter Més waore gewoenweg sjitterend.
Väöl indrök heet ouch ’t kraankebezeuk op miech gemaak, wie ste 
toch mét e kleijn gebaar luij gelökkig kins make en de traon umzéts 
in ‘ne lach. 
’T Bezeuk nao de sjaole en daan in ’t bizuunder de Vastelaoveslésse 
gewoen gewéldig.
Mér alle reacsies vaan Uuch luij, de veer weke laank waore 
euverwéldigend.
En daorum, béste luij vaan Lummel en Nazareth, wél iech Uuch, 
Famfaar Zjuliana, RKVCL meer zeker de Braniemeekers vaan harte 
bedaanke daat geer dit veur miech höb meugelik gemaak.
‘Ne groete merci, ouch naomes mien vrundin en kinder.
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Aajd Prins Bert d’n ierste .

CV de Braniemeekers
Zoondag 5 fibberwarie, Keendermiddag

Daan weurt ‘t jäögprinsepaar oetgerope um 14.11 oor.
DJ Lange Ron zal weer zörrege veur de meziek.

Vriedag 10 fibberwarie, Carnavalskiene
Op ’n ludieke Carnavaleske meneer weurt gekiend en

kinne d’r sjoen prijze gewonne weure.
Zaol ope 18:00 en ‘t kiene start um 19:00

Zaoterdag 11 fibberwarie, resepsie
veur euze Hoeglöstigheid. De zaol geit ope um 18:00 oor.

Zoondag 12 fibberwarie, twiede keendermiddag
met DJ lange Ron. De zaol geit ope um 13:30 oor.

Ouch weurt de Hoegste oondersjeijing 2012 bekind gemaak.

Zoondag 19 fibberwarie, Braniemeeker heise
um 11.11 oor weurt de Braniemeeker gehese en denao zal de
karnavalsvierder vaan Lummel en Nazareth weure oetgerope.

        C.V. de Braniemeekers        

Maage veer uuch veurstelle aon de nuije Hoeglöstigheid vaan de 
Braniemeekers dee euver ’t riek vaan Lummel en Nazareth zal goon regere 
oonder de naom:

Prins Paul 3e

   Chauffeuricus,Motorfanaticus,kampeericus
In de Börgelikkestand vaan Mestreech steit Heer ingesjreve es: 
                                  Petrus, Paulus, Hubertina Dessart
Zien ierste leevesleech zaog Heer in Nazareth op ’t Miradorplein boe ouch 
zien Prinselikke weeg stoond.
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Es einigste zoon vaan Henk Dessart en Rien Verschuren had Heer had unne 
Prinselikke jäög in Nazareth. Op viefjaorige leeftied verhuisde Heer naor de 
Rimburglaon.
Daor lierde Heer op straot es batteraof zien ierste streekskes met zien 
vrundjes.  
’T pleinsje met zien vrundjes zouw Heer neet gemis welle höbbe.
Zien ierste lessen kreeg Heer op de kaksjaol in Nazareth in de 
Rivierenstraot. 
Later kaom de Basissjaol Sint Franciscus op ziene weeg, boe Heer beij de 
versjellende juf’s en meisters  (oonder aandere beij juffrouw Rita Bartels en 
meister Nellisen) zien kinnes verruimde. 
Nao de basissjaol ging Heer naor de de LTS in Cadier en Kier boe Heer al 
gauw de metaolbe-werrekings kant op ging. 
Want sleutelen is ziene passie. In zien puberjaore klomelde heer dageliks ’t 
aon brommers en later aon moters.
Heer heet op sportief vlak ouch ’n poging gewaag ’n belke te trappe beij 
WVV’28. 
De euver-gebleve energie probeerde Heer kwiet te raken op de tatami beij 
judoclub JCKR. 
In 1988 repe de Piotte häöm oonder de gelederen. 
Heer woord, sjus wie miejer aajd Preense, gelegerd in Seedorf, Duitsland. 
Daor woord Heer ingedeild beij ‘t verkinningsbataljon Bravo 103. 
Daor kaom ouch zien twiede passie um d’n hook kieke: Chauffere. 

In 1989 bekroende Heer die opleiding met ’t behole van zien groet 
rijbewies.
Toen Heer oonder Deens oet kaom maak de Heer vaan ziene passie zien 
beroop. 
Heer woord chauffeur op de vrachwagel wat heer tot op de daag vaan 
vendaog nog altied deit beij Gorissen Grondverzet es kraonwagelchauffeur.

Met de leefde ging ‘t ouch good. 
Heer lierde Esther kinne beij de Braniemeekers boe zie op dat moment 
Hofdame waor. 
Ut ies waor gauw gesmolte tösse hun twie, getuige hun houwelik 11-11-
2005. 
Nao tot zie eve in Lummel hun leefdesneske hadde gebouwd zien zie in 
Nazareth goon woene, Kestiel Hartelsteinstraot 32. 
Daor krege zie al gauw gezinsoet-breijing. Heer heet veer keender: 
Ricardo, Timethy, Brandon en Nick. 
Daorbeij höbbe ze get hoesbieste wie vessen (es ze neet weure opgevrete 
door de haai) en de chinchilla Truijke.
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Zien hobbies zien: sjeete beij sjeetvereiniging Bronsdal Zuid-Limburg, 
surfen op de kompjoeter, hiel hel muziek dreije vaan Limburgsen Hollandse 
en motor reije. 
Netuurlijk zien d’r ouch nog de Braniemeekers, boe Heer noe 10 jaor lid 
vaan is en in diverse commissies zit. Ein daorvaan is de 
Mestreechteraovend commissie. 
Alles wat oet Mestreech kump (tegelkes, teleure, beeldjes en sjèlderijkes) 
verzamelt Heer.  
Daor struip Heer meinig braderie en rommelmerret veur aof. 
Daorum luikes, geneerd uuch neet: höb geer get wat betrekking heet op 
Mestreech daan kint geer dat beij häöm kwiet. 
Ouch geit Heer gere met de sleurhut op vakantie en helt Heer vaan lekker 
eten wie unne echte gastrenoom. 
Zien groetste passie zien echter zien keender en vruike boe Heer gere met 
rölselt. 
Op ziene tied drink heer ouch gere ’n JUPIELKE en JäGERMEISTERKE. 
Geer zeet uzze Hoeglöstigheid is vaan alle geneugde vaan ut leeve thoes. 
Noets verwach en meh stellekes gehoop, uzze nuije Hoeglöstigheid vaan 
2012.

Gegeven  22 jannewarie 2012, door de kanselereijraod

Lummel &Nazareth
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PEERSBERIECH       KAANJELEERS        2012      
CV De Kaanjeleers vaan Famfaar Juliana, oet Lummel
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Oonder groete belangstelling is op zoondag 29 jannewarie 2012

Prins Frank d’n 1e es 57e hoeglöstigheid

vaan c.v. de Kaanjeleers vaan Famfaar Juliana oet 
Lummel oetgeroope.  

Ziene börger naom is Frank Erkamp.   
Heer is geboore op 6 mei 1963 in Meerssen aon de Gansbaan en 
noe daan ouch 4*11 plös 4 jaor aaijd,  Heer heet gewoend aon de 
Veldstraot in Hier, aon de Ankerkade beij de stuw in Lummel. 
Zien prinselik pelies steit noe aon de Pletzerstraot in Wolder.
Heer woent dao same mèt Liza Westerlaken, die oet Wijdenes kump 
in de buurt vaan Hoorn in Noord Holland. 
Häör awwers hadde dao ‘nne kaffee. 
Dao  in ze is opgegreujd en  ze hadde dao warempel ouch ’n raod 
van ellef. Same höbbe ze veer kinder,  Jeroen, Robin, Jeroen en 
Maarten.  

Binne eus Famfaar Juliana is heer al 17 jaor bestuurslid mèt es 
bezundere take de coördinatie vaan de reiskemissie.

Nao de lieger sjaol, de HAVO Jean D’arc en zien opleijing aon de 
MTS bouwkunde heet heer zien aonnummers diploma gehaold en is 
heer in ’t bedrief dat opgeriech is door ziene Pap goon wèrreke. 
Noe is heer eigeneer / directeur vaan Erkamp bouwservice. 
Daobeij is heer dealer van e plug&play bouwsysteem boe in eine 
daag ‘nne oetbouw of zèllevers e gans hoes geplaots weurd.

Zien groetste hobbies, es heer tied kin vrijmaake vaan zien wèrrek, 
zien de Famfaar, lekker nao de Sauna goon, motor reije, peerdreije, 
en vreuger, vèsse en sjeete op de sjeetbaon. 
Ouch is heer holistisch Reiki therapeut, zjus  wie eus tituleir prinses 
Liza die heer dao heet liere kinnen op dees opleijing, en in ’t 
wichelroede loupe is heer ouch zier bedreeve.  

Heer heet 'nne hekel aon onoprèchtigheid. Wat heer èch leuk vind is 
eigelik zien wèrrek.   't lekkerste ete vind heer alle soorte Muesli, dat 
kins ste häöm ’s mörgens,    ’s middags en ’s aoves veurzètte. 
’T minst lekker um te éte  vind heer dinger die pittig en vet zien.
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Zien gooi eigesjappe volgens zien vriendin Liza: Ziene humor, heer 
kint good luustere, en is leef veur Liza. 
Heer is ech heure prins en behandeld heur daan ouch , af en tow, 
es ’n prinsès.    
’n gèt minder gooij eigesjap is tot heer soms gèt snel is mèt zien 
oordeil en de aofsprake oet ziene callepin en de rès vaan zien time 
management zien  neet altied um euver nao hoes te sjrieve. 

Heer zal regeere  euver ’t Kaanjelriek vaan Famfaar Juliana onder 
de zwoer gekose titulair benumminge
Reiki-therapeutikös * Bouwtechnikös * Bestuurdikös

es zienne'n Hoeglöstigheid:

                                  Prins Frank d’n 1e
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R.K.V.C.L. Nieuws!

Als deze uitgave van het Buurtnuijts verschijnt regeert de 
Carnaval en staat het voetbal op het tweede plan. 
We zijn sowieso een beetje afgekickt van het voetbal vanwege de 
lange winterstop! 
Maar goed, als het Carnaval gedruis voorbij is moeten we toch al 
weer snel aan de bak. 
We hopen dat we de winterstop goed hebben overleefd en het 
goede spel en de prima wedstrijdmentaliteit  van de eerste 
competitiehelft kunnen voortzetten.

Het is verder verheugend om te vermelden dat de jeugd ook weer 
deelneemt aan de voorjaarsreeks met een Mini-F, F-, E- en D-
team, weliswaar samen met IBC ’03, maar toch! 
We kunnen in ieder geval de jeugd van Limmel en Nazareth weer 
wat bieden op voetbalgebied hetgeen een aantal seizoenen niet 
gelukt is. 
We hopen in ieder geval wel dat de vonk overslaat naar de jeugd 
van Limmel en Nazareth. 
Dit alles met dank aan een groep enthousiastelingen die dit 
mogelijk maakt.

Een tijdje geleden zijn we met een groot aantal Limmelse 
verenigingen om de tafel gaan zitten en hebben we met elkaar 
van gedachten gewisseld hoe we het Limmelse verenigingsleven, 
dat hard achteruit holt, nieuw leven kunnen inblazen. 
Het was in ieder geval verheugend om te concluderen dat we er 
samen de schouders onder willen gaan zetten om zodoende de 
leefbaarheid in de wijk aantrekkelijk te houden. 
Gezien het feit dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te 
krijgen moeten we als Limmelse verenigingen nauwer gaan 
samenwerken en de activiteiten die we organiseren goed op 
elkaar afstemmen.. 
Natuurlijk is daarna wel de aanwezigheid van de bewoners 
gewenst bij de diverse activiteiten van de verenigingen.

Programma:
4 maart 11 maart
De Heeg 1 – R.K.V.C.L. 1 R.K.V.C.L. 1  - BMR 1
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Leonidas-W 4 – R.K.V.C.L. 2 R.K.V.C.L. 2 is vrij
R.K.V.C.L. 3 – Bunde 3 RKASV 3 – R.K.V.C.L. 3
Het programma van de Dames is nog niet bekend.

Kijk voor het actuele nieuws van onze vereniging op www.rkvcl.nl. 
Wilt U onze vereniging iets laten weten stuur dan een bericht naar 
info@rkvcl.nl.

Tot de volgende uitgave.

Met vriendelijke sportgroet.

Jean Slapak
Bestuurslid R.K.V.C.L. PR & Sponsoring

  

                                                 Voetverzorgin
g Sandra

  Uw voeten, mijn zorg

  Dolmansstraat 21
6222 EA Maastricht ( Limmel )

06-50984688
  www.voetverzorging-sandra.nl            

behandeling volgens afspraak          

Wijkverpleegkundige ‘’ zichtbare schakel’’ Nazareth en 
Limmel

Raymond Kraamer en Maud Katzschner zijn in de wijken 
Nazareth en Limmel werkzaam als wijkverpleegkundige. 
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Wij werken o.a. nauw samen met de huisartsen Dr. Croughs, 
Dr. van Rooij en Dr. Israel.
U kunt bij ons(Raymond en Maud) terecht  met allerhande 
vragen over uw gezondheid en welzijn.
Wij kijken samen met u, wat er aan de hand is. 
Wij kunnen u informatie geven over gezondheid, gezond leven 
en over voorzieningen die u daarbij kunnen helpen. 
Zo nodig verwijzen wij u door naar de juiste (zorg)instantie of 
wij regelen dit voor u.
Iedere maandagmiddag(van 13u tot 17u) is Maud aanwezig op 
het wijkservicepunt op de Kasteel Schaloenstraat. 
U kunt ons ook bereiken op de volgende telefoonnummers: 
Raymond Kraamer:   06-42756527 of mailen naar 
r.kraamer@gkdzorg.nl
Maud Katzschner:      06-43728338 of mailen naar 
m.katzschner@gkdzorg.nl

Limmel groen!!!!!!!!

Op dinsdag 17 januari waren wij namens de Buurtraad aanwezig bij 
de eerste bijenkomst i.v.m. de ontwikkelingen die betrekking hebben 
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op de nieuw te vormen landgoederenzone vanaf  de Geusselt tot aan 
de Grensmaas.
Limmel en Nazareth liggen letterlijk  in het centrum van dit gebied.  
Voor Limmel maken de tuinen van kasteel Jerusalem, kasteel 
Betlehem en onze kinderboerderij  onderdeel uit van dit plan en 
worden markante punten in dit nieuwe openbare wandel en 
fietsgebied.
Limmel en Nazareth worden hierin met elkaar verbonden via een 
nieuw aan te leggen weg via een de duiker onder het spoor door in 
natuurgebied Nazareth.
De gemeente, het IVN (natuur en milieueducatie) en het 
CNME (centrum voor natuur en  milieueducatie) willen samen met 
de bewoners van Limmel en Nazareth dit misschien wel mooiste 
stukje Limmel onder handen gaan nemen. 
De nadruk ligt hier vooral op samen, omdat niet alleen de gemeente 
en andere organisaties, maar vooral de bewoners hun wijk maken en 
bepalen hoe deze er in de toekomst uit gaat zien.
Amper een maand na de goedkeuring voor  het ondergronds leggen 
van de hoogspanningsleidingen is dit een van de eerste projecten die 
van start gaan.

Waarom zo snel?

De natuur laat zich niet sturen en een aantal van de werkzaamheden 
moeten gedaan worden voor de lente en het bloeiseizoen 
broedseizoen gaan beginnen. 
Verder  is het van belang dat deze natuurwerkzaamheden zijn 
afgerond voordat begonnen kan worden met het aanleggen van fiets-
en wandelroutes die Limmel en Nazareth niet alleen met elkaar maar 
ook met het hele gebied gaan verbinden.

Er zal de komende tijd via de buurtwebsites, folders die deur aan 
deur  verspreidt gaan worden en berichtgeving in de lokale media een 
beroep op U worden gedaan om als vrijwilliger of als 
natuurliefhebber deel te nemen aan dit project. 
Lekker op een zaterdag, alleen of samen met je kinderen, de buren of 
vrienden klussen en werken in de natuur om zo mee te bouwen aan 
een groen Limmel.
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Meewerken aan de groene ontsluiting van onze wijk waar we jaren 
op gewacht hebben.

Mocht U nu al geïnteresseerd zijn noteer dan de volgende datums in 
Uw agenda:

11 februari en boomplantdag woensdag 21 maart. Dit zijn de datums 
waarop onder deskundige begeleiding van de genoemde organisaties 
gewerkt gaat worden aan ons groen stukje Limmel.

Beste bewoners,
 
De laatste tijd krijgen we steeds meer klachten van bewoners over het 
voederen van vogels op pleinen en plantsoenen in de wijk.
Ook al is het goed bedoeld, deze dieren vinden genoeg voedsel in de 
natuur. 
Zeker deze winter is het weer niet van dien aard dat het vinden van 
voedsel een probleem is voor vogels. 
Doordat de dieren genoeg te eten vinden in de natuur, blijft het eten 
wat buiten gegooid wordt, op straat liggen. 
Dit trekt ratten aan. 
Daarom een dringend  verzoek: voeder geen vogels en andere dieren 
bij door voedselresten zoals brood op straat te gooien! 
Wilt u toch de vogels bijvoederen als het weer hierom vraagt, dan 
kunt u dit doen met behulp van voederhuisjes. 
Deze kunt u in de tuin neerzetten of ophangen.
Mochten we zien dat er op straat bijgevoederd wordt, dan kan 
hiervoor door Handhaving eventueel een verbaal worden opgemaakt. 
Kijk voor meer informatie over de Veilige Buurten Aanpak op: 
www.veiligebuurten.nl.

Maastricht;                                                            
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oplichters actief in Zuid-Limburg  

De politie waarschuwt voor oplichters die actief zijn in 
Zuid-Limburg. 
Gisteren zijn in Maastricht twee bejaarde dames 
slachtoffer geworden van oplichtingspraktijken. 
In Kerkrade waren er afgelopen maand vier gedupeerden.

De oplichters, meestal vrouwen, bellen aan bij een woning en 
weten met een smoes binnen te komen. 
Soms bieden ze namens 'de zorg' een plantje of een stuk vlaai 
aan, in andere gevallen willen ze een paar vragen over de 
woonomgeving stellen. 
Als de bewoners afgeleid zijn, stelen ze de bankpas. 
In sommige gevallen bellen ze naderhand op met de vraag of 
de bewoner de bankpas kwijt is. 
Wordt hierop bevestigend geantwoord dan vragen ze de 
pincode om een nieuwe pas te kunnen aanvragen. 
Ook nemen ze wel eens andere (waardevolle) spullen uit de 
woning mee. 
De slachtoffers zijn meestal oudere mensen. 

Algemene tip: 
Laat geen vreemde personen binnen. Gebeurt dit toch, laat ze 
dan niet alleen in een kamer of door de woning lopen. 
Geef nooit de code van de pinpas of andere  belangrijke 
informatie door.

HOME-START MAASTRICHT/ TRAJEKT zoekt VRIJWILLIGERS 
M/V

Binnenkort (MAART 2012) starten wij weer een nieuwe CURSUS
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*  Bent u vader of moeder?
*  Wilt u met uw ervaring als vader of moeder,  
   gezinnen ondersteunen, die overbelast zijn en 
   behoefte hebben aan een steuntje in de rug?
*  Bent u enthousiast, kunt u warmte bieden en 
   goed luisteren?
*  Hebt u ongeveer 4 à 5 uur per week tijd over?

DAN BENT U DE PERSOON, DIE WIJ ZOEKEN!!!
 
Home-Start richt zich op gezinnen, waar het even “niet zo lekker loopt”. Dit 
kan komen door huwelijksproblemen, problemen met kinderen, 
maatschappelijke problemen, zoals geen werk financiële problemen, er 
alleen voor staan.....
Vrijwilligers van Home-Start bieden dan steun, praktische hulp en/of 
vriendschap.

Zo heeft Home-Start het afgelopen jaar met 30 vrijwillige medewerkers hulp 
geboden aan meer dan 40 gezinnen in Maastricht.
Wij hopen ook dit jaar minstens zoveel gezinnen te kunnen helpen.
Wij hebben daarbij Uw hulp hard nodig!

Wat biedt de Home-Start-vrijwilliger een gezin:
• een steuntje in de rug
• zijn/haar ervaring als ouder
• zijn/haar tijd, één maal per week 3 à 4 uur

Wat biedt Home-Start de vrijwilligers:
• zinvolle en fijne contacten met ouders en kinderen
• een voorbereidende cursus
• begeleiding en ondersteuning bij het werk als vrijwilliger 
• onkostenvergoeding

Voor aanmelding en/of meerder informatie kunt u bellen/mailen met:

Mariëlla Bakker- Geusebroek  
Coörd. Home-Start Maastricht
BC Mariaberg
Anjelierenstraat 35
6214 SW Maastricht
T 043 3547700
E mariella.bakker@trajekt.nl
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Nieuwjaarsconcert Fanfare Juliana en 
Fanfare St. Martinus zeer geslaagd.

Afgelopen zondag 8 januari vond het 
Nieuwjaarsconcert 2012 plaats  i.s.m. Fanfare St. Martinus uit Itteren 
in het Kapelaan Lochtmanhuis. 
Beide korpsen o.l.v. hun beider dirigent Ramon Kusters en ook de 
drumband van Fanfare Juliana o.l.v. Pie Feyt toonden  zich van hun 
beste zijde aan het publiek, in het bijzijn van hun respectievelijke 
beschermheren Dhr Jan Hoen ( Itteren) en Dhr Luc Winants 
( Limmel ). 
Duidelijk was te horen dat de samenwerking van beide korpsen zijn 
vruchten afwerpt. 1+1=3 
Er is nu door de samenbundeling van muzikale krachten sprake van 
een mooie instrumentele bezetting. 
Dat belooft nog veel goeds voor de toekomst van dit “Limit” 
(samenvoeging Limmel-Itteren)  korps! 
Bovendien had het onze koningin Beatrix behaagd om Fanfare 
Juliana i.v.m. het 100-jarig jubileum de koninklijke erkenning te 
verlenen. 
Daarvoor ontving voorzitter Jo van Os van Fanfare Juliana de 
koninklijke erepenning met oorkondes uit handen van Burgemeester 
Hoes. 
Er was sprake van een goede opkomst en ook na afloop van de 
plechtige uitreiking van de erepenning en het nieuwjaarsconcert, 
werd nog gezellig nageborreld. 
Dus al met al kan teruggekeken worden op een mooi en geslaagd 
festijn.
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TELEFOONNUMMERS GEZONDHEIDSZORG 2010:
Academisch Ziekenhuis Maastricht 043-387 65 43
Apotheek Nazareth 043-362 01 01
Dierenambulance 043-352 04 55
Dierenarts Croughs 043-363 84 52
Fysiotherapie Mays 043-363 54 82
Fysiotherapie Grispen, Moust en Sandhövel 043-362 52 87  en manuele therapie
Huisarts Croughs W.H.R. 043-362 41 00
Huisarts Hendriks R.A.J. 043-363 49 64
Huisarts van Rooy J.R.A.Y. 043-362 41 00
Huisarts Zwietering V.A. 043-362 41 35
Kraamzorg (24 uur per dag) 043-369 06 30
Pastoor Backus 043-363 29 67  nood (043-631 45 00)
Rode Kruis 043-321 50 46
Huisartsenpost AZM 043-387 77 77
Tandarts in het weekend 0900-4243434 
Thuiszorg GroenekruisDomicura 043-369 06 90  
www.groenekruisdomicura.nl
Uitleen hulpmiddelen 043-369 06 60
Voedingsvoorlichting en dieetadvisering 043-369 06 20

TELEFOONNUMMERS ALGEMEEN MAASTRICHT 2010:
Alarmnr: Politie, ambulance en brandweer 112
Bewonerscommissie Woonpunt Nazareth 043-362 49 84
Bewonerscommissie Maasvallei Nazareth 043-362 33 27
Coördinatie Brede school Geerte Courtens 043-362 00 66
Crisis opvang centrum (dag en nacht) 043-325 46 12
Klantenmeldpunt gemeente Maastricht 043-350 40 00
Essent Klantenservice 0800 03 30
Essent CAI storingen 0800 07 60
Essent storingen gas of electra 0800 90 09
Mosae Thuiszorg 043-354 91 80
Mosae Sociale Alarmering 043-354 91 80
Opbouwwerker Roel Nuss 043-362 00 66
Ouderenadviseur  van Trajekt 043-362 00 66
Ouder- en kindzorg Groene Kruis 043-369 06 90
Raad van kinderbescherming 043-325 43 54
S.O.S. telefonische hulpdienst 043-321 66 76
Topzorg BV Mockstraat 1 043-369 06 97
Verplegen en verzorgen (24 uur per dag) 043-369 06 70
Woningstichting Maasvallei 043-368 37 37
Woningstichting Woonpunt 043-387 38 38
Woonpunt reparatieservice 0900-9691
Wijkagent politiebasis eenheid 0900-8844
Wijkgebonden medewerker Ron v/d Meijs 043 - 350 4000
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Instellingen, Verenigingen en Activiteitengroepen
Basisschool ’t Spoor
Locatie Nazareth: Kasteel Schaloenstraat 8     
Locatie Limmel:   Sareptaplein 1                       

 
Telefoon: 043 - 363 66 79 
Telefoon: 043 - 363 20 65

Buurtraad Limmel
Voorzitter: Math Thomissen
Dolmansstraat 20 6222 EC Maastricht
Secretaris: Theo Dassen
Dolmansstraat 19 6222 EA Maastricht
Penningmeester: Jo Boumans
Sionsweg 18 6222 EK Maastricht

 
Telefoon: 06 - 55 897399

Telefoon: 06 - 50641859

Telefoon: 06 - 46246159

C.V. De Braniemeekers
Prizzedent: John van Dijk                                    
Krètser:  Esther Dessart-Walthie 
Kasteel Hartelsteinstraat 32  6222 XE 
Maastricht

 
Telefoon:  06 - 290 466 60
cvdebraniemeekers@ziggo.
nl
Telefoon:  06 - 476 793 03

C.V. de Braniemeekerkes
Veurzitter: Gerda Laurensse
Krètser:  Jo Boumans Sionsweg 18, 6222 EK

 
Telefoon:  043 - 363 08 50
Telefoon:  06 - 462 461 59

Carnavalsvereniging de Kakpepers
Voorzitter: Jack Verhaegen                                  
Penningmeester: Nico Ummels 
Secretariaat: Ted de Vrees   Meerssenerweg 69a 
E-mail: mail@kakpepers.nl 
Website: www.kakpepers.nl

Telefoon:  043 - 362 56 08
Telefoon:  06 - 549 283 57 
Telefoon:  043 - 363 24 15 
of
Telefoon:  06 - 473 408 31

Damesvereniging Nazareth          
Inlichtingen bij: 
Mevr. Stevens Kasteel Wolfraathstr. 47B 

 
Telefoon:  043 - 362 24 26

Fanfare  Juliana                
www.fanfare-juliana.nl
Inge Krutzen-Verkooijen
Cruyshaag 33 

E-mail:
I.verkooijen1@home.nl 
Telefoon:  06 - 51310170

Spreekuur maatschappelijk werk
Maandag van 9.00 uur tot 11.00 uur

 Jef Lardinois/Ellen Dackus
Telefoon: 043 – 362 00 66

Ontspanningsvereniging Nazareth
Voorzitter: P.J. Ekkerink  Miradorplein 7,  
6222 TD Maastricht

Telefoon:  043 - 362 30 75 

Buurtcentrum Nazareth
Miradorplein 39, 6222 TE Maastricht
Inlichtingen: John en Anita Ramakers Telefoon:  043 - 363 27 00
Peuterspeelzaal ’t Greumelke
Basisschool ’t Spoor, Sareptaplein 1
Openingstijden: ma, di, wo en vrij 8.30 - 11.45 
uur

Telefoon:  043 - 3631969

Ruilbeursvereniging Nazareth
Secretariaat: M. Nelissen    

 
Telefoon:  043 - 850 09 75
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Camphaag 75 6228 ED Inl: Dhr. H. Nelissen Telefoon:  043 - 363 82 97
Speel-O-Theek Nazareth
Basisschool ’t Spoor, Kasteel Schaloenstraat 8
Maandagmiddag: 15.00 uur tot 16.00 uur

Inlichtingen: Mevr. Smeekes
Telefoon:  043 - 363 59 86

Scouting Titus Brandsma        
 Dhr. R.van Beekum 
r.beekum@planet.nl 
Groepsvoorzitter: Robert Roijen 
robert@titusbrandsmamaastricht.nl 

Telefoon:  043 - 347 22 60
Telefoon:  043 - 362 72 28
Telefoon:  06 - 222 31 873

Stichting De Kestielretjes
Judoclub J.C.K.R. Nazareth

 
Telefoon:  043 - 362 31 98

Trajekt         Trefcentrum W.V.V. 
Maastricht

Telefoon:  043 - 362 00 66

Vriendenkoor 1882     Repetitie: 
Dinsdagavond
Inlichtingen: F. Purnot  Kast. 
Hartelsteinstraat 16

 
Telefoon:  06 - 307 73 028

R.K.V.C.L. Voetbalclub Limmel 
(“Nazareth”)
Voorzitter                 Peter Koevoets 
Penningmeester       Jean-Paul Moust  
Secretaris               Marcel Coolen                 

e-mail: info@rkvcl.nl
06-55864509
06-34560590
06-13917386

“Vrienden van het Hart”
Recreatief bewegen voor hartpatiënten, onder 
begeleiding. Elke woensdag 18.30 u tot 19.30 
u
Locatie: gymzaal Kelvinstraat in Heer-
Maastricht
Jo Maka, Kast.Rimburglaan 53

Inlichtingen:
Jo Maka, 
Kast.Rimburglaan 53
Telefoon: 043 - 362 19 86

Aanleveren kopij/advertenties voor 22 maart 
2012
Eenieder die iets te melden heeft of een vereniging iets te doen of 
te vieren heeft mag dit schrijven naar het redactie adres of 
mthomissen1@home.nl
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Afval kalender 08/02/2012 t/m 11/04/2012
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