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Limmel Actueel

Sportkooi

De sportkooi aan de Balijeweg staat alweer enkele maanden; ze trekt veel 
belangstelling, iets wat je ook verwacht. 
Er wordt veel gesport en daarom mogen we nu al zeggen dat een goed
plan een succes is geworden.
De jeugd heeft er ook al een naam aan gegeven: PLEIN22 (afgeleid van 
wijk 22)
Ook zou er nog een “opening” plaatsvinden, maar dat is voor de 
gebruikers.

Informatieavond

De onlangs in het Lochtmanhuis gehouden informatieavond was buiten 
verwachting druk bezocht; er is dan ook heel wat bekend gemaakt. De 
geplaatste kramen trokken veel belangstelling met hun folders, foto’s en 
andere informatie. De aanwezigen die hun naam en adres hebben 
achtergelaten ontvangen een verslag van deze avond en verdere 
informatie thuis.

Carnaval 2008

Carnaval 2008 is een groot succes geworden. Vooral de optocht was dit 
jaar bijzonder geslaagd. De prijswinnaars nog gefeliciteerd!
CV de Braniemeekers mag zich gerust trost op de borst kloppen met al 
hetgeen wat georganiseerd werd. Zo blijft Limmel een plek waar het goed 
toeven is gedurende de Carnavalsdagen.

Toneelgroep Limmel

Toneelgroep Limmel heeft weer goed haar best gedaan. “Miene maan,
diene maan” heeft veel succes vergaard; zoveel zelfs, dat er extra voor-
stellingen worden gegeven die ook praktisch zijn uitverkocht. 

Vriendenkoor 1882

Het Vriendenkoor 1882 uit Limmel gaat in de Bonbonnière 3 maal haar 
jubileum-voorstelling “Boe geit dat nao tow” opvoeren. Het belooft een 
hilarische dialectrevue te gaan worden. Zie voor meer info hierover de 
volgende pagina van deze uitgave.



“Boe moot dat nao tow?”
De jubileumrevue vaan ‘t Vriendenkoor 1882

Bèste lezer,

In 2007 heet ‘t Vriendenkoor 1882 't 125-jaorig zjubileij gevierd.
Noe goon veer ‘t jubileumjaor aofslete mèt ‘ne geweldige revue dee 

veer uuch vaan harte annoncere.

De veurstèllinge zien in
LA BONBONNIERE op

zaoterdag 19 aprèl 2008
zaoterdag 26 aprèl 2008
en zóndag 27 aprèl 2008

um 20.00 oor

dat weurt lache…, dat weurt genete…

Veer wèlle uuch alvas verklappe, tot neve ’t Vriendenkoor o.a. ouch 
mètdeit ’n ensemble vaan de famfaar vaan Lummel, de dansmeriekes 

oet Malberg, Mao en Truus, Louis mèt de kwebsjbuul.

Höb geer interesse? Wèlt geer kaarte reservere?
Bezeuk eus website  www.vriendenkoor.nl en klik op:  

"Revuekaarte bestelle" of mail naor:  info@vriendenkoor1882.nl, of 
bel naor 043-2010021.

De kaarte koste mer ‘ne sjeet: 10 euro inclusief ’n konsumpsie.
Woent geer in Lummel, Nazareth, Wittevrouweveld of Wieckerpoort, 
daan zörrege veer deveur tot g’r mèt de bös opgehaold en weer trök 

gebrach weurt.

mailto:info@vriendenkoor1882.nl


Buzzz in Limmel en Nazareth

Iedere donderdag avond van 18.30 – 20.30 uur staat Buzzz van 
Trajekt weer op de Balijeweg bij de nieuwe SPOT nabij de 
spoorovergang in Limmel.
Internetten, gamen, spelletjes doen of gewoon gezellig een praatje 
maken, het is allemaal mogelijk!
Ook, kan er natuurlijk worden gesprot op het veld!!!

Leeftijd:  10 jaar en ouder

Info: bel Stefan 0612526786 of Pierre 0622446516

Kinderboerderij Limmel

Het is alweer bijna Pasen, maar 
op de Kinderboerderij gaat toch 
alles zijn gewone gang. De dieren 
zullen gevoerd moeten worden en 
de stallen schoongemaakt. 
Ik maak mijn verhaaltje maar 
kort, want er is nog meer te lezen 
in dit Buurtnuijts. Wij wensen dan 
ook iedereen een fijn en gezellig 
Paasfeest, en hopen jullie daarna 
weer op de Kinderboerderij terug 
te zien.

De afgelopen tijd is nog binnengekomen:
Oma Lieske €20, Wim Knarren €20, Martin en Els €10, Pierre en Marleen 
€40, Pia €10, Jack en Ans €20, Jo en Nanneke €50, Mevr. S. €10, Harij 
Gilissen €40, Charlotte €50, Garage Kuijpers €100, Fam. Janssen €18,70
Fam.Kerkemeyer €20, Gerda en Nicky €15.

Deze gevers, en ook de brengers van wortelen en brood: bedankt!    

Tot ziens, Rinie Theunissen



                                                                                  
Nieuw: Geheugen Spreekuur Maastricht
Iedere maand van 15.00 tot 16.00 in het buurtloket Mariaberg.

Maakt u zich zorgen over uw vergeetachtigheid?   U denkt: misschien is het wel dementie.

Blijf er niet mee rondlopen en bezoek het geheugenspreekuur voor een (gratis) vrijblijvend advies en 
de geheugentest. 

Het geheugenspreekuur is er voor mensen die zich zorgen maken over hun geheugen. Ook 
familieleden met vragen zijn welkom voor advies en informatie.

Data geheugenspreekuur: Locatie:
28 februari Buurtloket Mariaberg, Anjelierenstraat 35
27 maart in Maastricht. 
24 april
29 mei Extra spreekuur:
26 juni 17 april van 15.00 tot 16.00 uur in Scharwijerveld,

Daaldersruwe 93 in Maastricht.
Meer informatie:
Voor vragen en meer informatie kunt u bellen met het buurtloket Mariaberg, T 043 3547700.
Kijk ook eens op de website www.riagg-maastricht.nl 

Zonnebloem Maastricht-Oost zoekt een enthousiaste secretaris.

De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich sterk maakt om het welzijn 
te bevorderen van lichamelijk beperkte medemensen.
Binnen de regionale Zonnebloemafdeling Maastricht-Oost zijn 11 plaatselijke 
afdelingen, ieder met een eigen bestuur, actief.
De regionale Zonnebloemafdeling Maastricht-Oost is op zoek naar een 
secretaris die goed overweg kan met de computer.
We zoeken een nieuwe bestuursvrijwilliger die bereid is om mee invulling te 
geven aan het regionale Zonnebloembeleid in Maastricht-Oost en daarnaast de 
nodige administratieve handelingen wil verrichten.
Het regio-bestuur vergadert minimaal 4 x per jaar . Vervolgens wordt in de 
plenaire vergadering 4 x per jaar met vertegenwoordigers van de 11 afdelingen 
vergaderd.
Als u belangstelling heeft voor deze afwisselende beleidsinhoudelijke- en 
administratieve taak binnen de Zonnebloem, dan willen wij  graag daarover met 
u van gedachten wisselen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Voorzitter Regio Maastricht-Oost, 
de heer H. Kuipers, telefoon 043 311 17 70 of 06 106 06 441

Secretaris Regio Maastricht-Oost,
de heer L.J. Daemen. Telefoon 043 361 95 49

e-mail: zonnebloem.maastricht@kpnplanet.nl 

mailto:zonnebloem.maastricht@kpnplanet.nl
http://www.riagg-maastricht.nl/


Door de ‘cursus Verlies... en dan verder’  opnieuw leren genieten van het leven

Heeft u meer dan een jaar geleden uw partner verloren? 
Vindt u het moeilijk om de draad weer op te pakken? 
Voelt u zich vaak alleen?
Wilt u graag over uw ervaringen praten?
De cursus ‘Verlies... en dan verder’ helpt u uw leven weer kleur te geven en er zelf wat van te 
maken, door samen met andere vrouwen te praten over uw verlies en hoe de draad weer op te 
pakken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: verwerkingsproces, nieuwe contacten aangaan, 
zelfvertrouwen en activiteiten ondernemen. De bijeenkomsten vinden plaats onder 
professionele begeleiding. 

Praktische informatie
- voor wie? weduwen van 60 jaar en ouder, die langer dan

een jaar geleden hun partner hebben verloren
- start cursus: dinsdag 6 maart 2007
- 8 wekelijkse bijeenkomsten van 9.30 tot 12.00 uur
- kennismakingsgesprekken: februari
- locatie: City Centrum Maastricht
- meer informatie en aanmelden: Jeannie Maens 

tel. 043 3434040
e-mail: jeannie.maens@trajekt.nl 

- organisatie: Trajekt en RIAGG Maastricht

mailto:jeannie.maens@trajekt.nl


Definitief besluit PI Overmaze
In december 2007 heeft de sectordirecteur gevangeniswezen een definitief 
besluit genomen over de herbestemming van de Penitentiaire Inrichting 
Overmaze. De herbestemming van PI Overmaze moet leiden tot het 
Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Overmaze bestaande uit 83 TBS 
behandelplaatsen en 72 plaatsen voor behandeling van gedetineerden met 
een psychische/psychiatrische problematiek.
FPC Overmaze zal in december 2008 operationeel moeten zijn.
In relatie tot deze herbestemming heeft de OR van de PI Limburg Zuid 
hierover een negatief advies afgegeven. Verder hebben zij de zaak 
aanhangig gemaakt bij de ondernemingskamer van het Gerechtshof in 
Amsterdam. Na beraad over deze stappen heeft de sectordirecteur het 
besluit van december 2007 ingetrokken. Hij zal op korte termijn een 
nieuwe adviesaanvraag doen bij de OR van de PI Limburg Zuid. Het 
intrekken van het besluit betekent niet dat de vorming van een Forensisch 
Psychiatrisch Centrum niet door gaat, mogelijk dat er wel wat vertraging 
in tijd en oplevering gebouw optreedt.

Overleg Bewoners en Project herbestemming PI Overmaze 
29 januari 2008 is er een overleg geweest met de buurtraad en leden van 
het bewonersoverleg in de PI Overmaze. Burgemeester Leers, wethouder 
Hazeu, wijkagent van Bun, directie van de PI Overmaze en FPC de Rooyse 
Wissel en een aantal medewerkers van genoemde organisaties en de 
gemeente Maastricht.
Voorafgaand was er een rondleiding in de PI Overmaze voor de buurtraad 
en leden van het bewonersoverleg, hierbij was de schrijvende pers 
aanwezig. 
Na deze rondleiding was er een regulier overleg met alle betrokkenen. Het 
hoofdthema hierbij was de beveiliging in en rond het gebouw, de 
beveiliging voor de buurt en verder de stand van zaken voor de nieuw te 
vormen organisatie.
In het eerstvolgende overleg, eind april 2008, zal uitvoerig stil gestaan 
worden bij het toekennen van verlof voor TBS-ers. Aan de orde komt dan: 
welke soorten verlof er zijn, wanneer men er voor in aanmerking komt, op 
welk moment en onder welke condities mag iemand naar buiten met of 
zonder begeleiding. Daarnaast zal er een uitleg zijn over wie dit allemaal 
beoordeelt en wie hierover uiteindelijk beslist.
Op 21 februari 2008 is een afvaardiging van de Rooyse Wissel en de PI 
Overmaze aanwezig geweest bij de presentatie van het wijkactieplan in 
het Lochtmanshuis in Limmel. Zij bemanden een stand met 
foldermateriaal en hebben vragen van bewoners beantwoord. 
Eind maart 2008 zal er een overleg zijn met de leden van het 
bewonersoverleg en een afvaardiging van de projectgroep herbestemming 
Overmaze. 
Momenteel zijn de afdelingen ASWAN en GIZEH volledig bezet en in 
gebruik. Op beide laagbouwafdelingen verblijven in totaal 44 TBS-



patiënten. De hoogbouw zal pas op het einde van 2008 in gebruik worden 
genomen. 



Pedicure Wendy
“Een professionele kijk op voeten bij u aan huis”

Gespecialiseerd in:
• Ingegroeide nagels
• Likdoorns
• Voetwratbehandelingen
• Schimmelnagels
• Zwemmerseczeem

Gecertificeerd voor Diabetes patiënten:
• Voordeliger tarief dan Groene Kruis
• Regelmatige voetscreeningen
• Kosten kunnen gedeclareerd worden 

bij diverse zorgverzekeraars.

Lid van NOHV en ingeschreven in het Landelijk 
Beroepsregister voor voetverzorgers.

Wendy Backus
Carmelstraat 31
6222 BV MAASTRICHT
06-24755064

Limmel ook op internet!

                    Kijk op www.limmel.nl



Mogen wij ons even voorstellen? 
peuterspeelzaal de Grummelkes

Peuterspeelzaal de Grummelkes is gevestigd in de basisschool van Limmel 
aan de Askalonstraat.
Onze peuterspeelzaal heeft als doel voor peuters van 2 tot 4 jaar de 
mogelijkheid te bieden om samen met leeftijdgenootjes in een 
overzichtelijke en veilige ruimte  enkele morgens buiten het gezin door te 
brengen. Wij vinden een goede en gezellige sfeer belangrijk voor onze 
peuters. De peuterspeelzaal moet  een omgeving zijn waar zij zich veilig 
en vertrouwd voelen. Wanneer een peuter zich prettig voelt zal hij/zij met 
plezier spelen en zich goed ontwikkelen.
De groep bestaat uit maximaal 14 peuters en er zijn altijd 2 vaste 
gediplomeerde leidsters aanwezig,Loes en Els. 
Wij hebben twee zeer trouwe vrijwilligsters die elk op vaste dagdelen mee 
helpen,Mia en Marielle. 

Onze peuterspeelzaal is open op maandag-,woensdag- en vrijdagmorgen 
van 8.45 uur tot 11.45 uur. De ochtend verloopt volgens een vaste 
structuur. Omdat peuters nog geen tijdsbesef hebben geeft die vaste 
indeling  houvast. Elke dag vinden er kringactiviteiten plaats en we 
hebben veilig en gevarieerd speelgoed. We spelen veel mee met de 
kinderen,omdat zij dit gezellig vinden en om de taalontwikkeling en 
spelontwikkeling te stimuleren.
Er is volop de gelegenheid om te kleien,te verven,te  tekenen en te 
plakken. De kinderen hebben daar veel plezier in. Er wordt ook gespeeld 
met blokjes,auto’s en poppetjes. En er  is  een gezellige poppenhoek met 
allerlei spulletjes. Voor kinderen die graag puzzelen hebben wij  veel keus 
in houten puzzels. En er zijn volop leuke peuterboeken,die we ook gratis 
uitlenen.
We zingen elke dag liedjes met de kinderen en muziek maken met 
eenvoudige instrumentjes hoort daar ook bij. Wij als leidsters hebben veel 
plezier in ons werk en vinden het elke dag weer boeiend om de 
ontwikkeling van deze jonge kinderen te volgen.
U kunt uw zoontje of dochtertje al vanaf de leeftijd van 1 jaar inschrijven. 
Vanaf de tweede verjaardag mag hij/zij naar de peuterspeelzaal komen. 
Wilt u meer informatie dan kunt u ons bellen op het volgende 
telefoonnummer : 3631969. (op maandag zijn wij bereikbaar tot 15.00 
uur  op woensdag en vrijdag tot ongeveer 13.00 uur.)
Wanneer u  vragen heeft of uw kindje wilt laten inschrijven nemen wij 
ruim de tijd om kennis te maken. U kunt altijd vrijblijvend eens komen 
kijken.
Onze peuterspeelzaal is aangesloten bij stichting STEPS (stedelijke 
peuterspeelzaal stichting)

Met vriendelijke groeten, Loes Limburg en Els Coenen.



Peuterspeelzaal “de Grummelkes”

Spreekuur wijkbeheerder Servatius Wonen en Vastgoed in 
Limmel.

Iedere maandagmiddag is er spreekuur door de wijkbeheerder Leo 
Eggen van Servatius tussen 13.00 uur en 15.00 uur in het kantoor

 van Servatius wonen & Vastgoed aan de Populierweg 62A 
tegenover de bakker.

Komt u de tijd van het spreekuur niet uit, dan kunt u ook buiten het 
spreekuur een afspraak maken met de wijkbeheerder.

De wijkbeheerder is telefonisch bereikbaar onder het nummer 
043-3284400.



Extra veurstellingen Toneelgroep Lummel.

Wegens het enorme succes van de Komedie “Miene maan diene maan” in 
oktober/november 2007; deze waren nog voor de generale repetitie 
helemaal uitverkocht; hebben we vele fans moeten teleurstellen.

Daarom brengt de toneelgroep Lummel in maart nog 6 extra voorstellingen en wel op 
7 & 8, 14 & 15 en op 28 en 29 maart, natuurlijk in het kapelaan Lochtmanhuis .

De aanvang is 20.00 uur.

De kaartverkoop is bij tabakszaak “Haddock’s” aan de populierweg.
Meer info: www.toneelgroeplummel.nl

cast van “Miene maan diene maan” 



Wijkvoetbalcompetitie Go For It van Trajekt volop in race 
bij landelijke wedstrijd

Wijkvoetbalcompetitie Go Fot It is een van de 10 genomineerden voor 
diverse (landelijke toegekende) Hang around prijzen. Hang Around wil 
jongeren op hangplekken activeren om zelf verantwoordelijkheid voor 
hun omgeving te nemen. De wijkvoetbalcompetitie is een onderdeel van 
het project Mentoren op Straat van welzijnswerkinstelling Trajekt. 

Sinds anderhalf jaar draait Mentoren op straat in de wijken Pottenberg, Caberg 
en Malpertuis in Maastricht. Mentoren op Straat heeft als doelstelling de wijk 
leefbaarder te maken voor alle buurtbewoners, jong en oud.  Alle buurtbewoners 
kunnen ideeën om hun eigen buurt leefbaarder en leuker te maken aankaarten 
bij Sandra Smeitink en Sarah Smeets van Trajekt. 
De wijkvoetbalcompetitie Go For It is een initiatief van verschillende 
buurtbewoners Jean-Louis, Bennie en jongeren Pim, Jami, Maikel uit 
bovengenoemde buurten. Trajekt-medewerker Sandra Smeitink en BOS 
consulent Lars Jägers van de gemeente hebben samen de plannen op papier 
gezet. 
De bedoeling van de wijkvoetbalcompetitie is dat de teams wekelijks in hun 
eigen wijk trainen en dat er één keer per maand een competitiewedstrijd 
gespeeld wordt. Zo leren jong en oud om sportief met elkaar om te gaan; in 
plaats van rondhangen nemen de teams het sportief tegen elkaar op. De aftrap 
van de competitie is op het buurtfeest van Pottenberg op zondag 25 mei 
aanstaande en vindt plaats op het Johan Cruijff Court in deze wijk. 
Tijdens dit toernooi op het buurtfeest van Pottenberg, op zondag 25 mei, zullen 
er ook enkele juryleden van Hang Around aanwezig zijn om de activiteit te 
beoordelen. Op zaterdag 21 juni hopen de jongens dan veel Hang Around Awards 
in de wacht te slepen op de speciale Hang Around Award uitreiking in Walibi 
World.
Voor informatie over de wijkvoetbalcompetitie en het inschrijven van teams uit 
andere wijken gelieve contact op te nemen met Trajekt Sandra Smeitink. 
(buurtcentrum ’t Vöske, 
T 043 - 343 40 40 / E sandra.smeitink@trajekt.nl).

Hang Around wordt voor de derde keer gehouden. Het is een initiatief van Stade 
Advies, bureau voor maatschappelijke ontwikkeling, En toch producties en wordt 
mogelijk gemaakt door stichting DOEN, Jantje Beton, het Oranje Fonds, Walibi 
World en de Nationale Jeugdraad. Voor meer informatie kijk op 
www.hangaround.nl.

http://www.hangaround.nl/


Jaarlijkse Rijvaardigheidsdag VVN

Op dinsdag 15 april a, s. organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling 
Maastricht in samenwerking met de Gemeente Maastricht weer haar jaarlijkse 
rijvaardigheidsdag ’’ Bijtanken & Oppoetsen voor 50 plussers ’’ 
Deze rijvaardigheidsdag, in het verleden bekend onder de naam BROEM-ritten, is 
een opfriscursus waarbij u uw kennis van de verkeersregels en rijvaardigheid 
kunt ”bijtanken & oppoetsen”. 
 
Tijdens deze rijvaardigheidsdag, die een halve dag duurt, gaat u onder 
begeleiding van een speciaal hiervoor opgeleide rij-instructeur rijden in uw eigen 
auto en worden uw ogen en gehoor getest. Tevens wordt er een theoriesessie 
gehouden waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de veranderingen van de 
laatste jaren o.a. nieuwe verkeersborden en verkeersregels.
 
Deelname aan de rijvaardigheidsdag heeft absoluut geen gevolgen voor het wel 
of niet behouden van uw rijbewijs. Het is beslist geen rij-of theorie-examen, 
maar men kan de raadgevingen resp. op- en aanmerkingen van de rij-instructeur 
ter harte nemen.
 
Voor VVN-leden is de deelname gratis. Niet leden betalen  euro 7.50. 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Henk Vallen, tel. 043-3430012 of 
willyjeurissen@home.nl

mailto:willyjeurissen@home.nl


GFT-BAK HUISVUILZAK GFT-EMMER OUD-PAPIER

WOENSDAG WOENSDAG WOENSDAG WOENSDAG
19/03 19/03

26/03 26/03
02/04 02/04 02/04

09/04 09/04
16/04 16/04

23/04 23/04
ZA 26/04 (!!)

07/05 07/05 07/05
14/05 14/05

21/05 21/05

Nebostraat 36-38, Maastricht-Limmel

Tel: 043-3632662

Openingstijden:

Maandag 09.00  -  13.00
Di t/m/ Vr 09.00  -  13.00
                          14.00  -  17.00
Zaterdag 08.30  -  16.00

Inleveren kopij:
Nummer 2008-3 tot 15/05/2008

Buurtnuijts 2008-3 verschijnt op 1 juni 2008
Lever uw kopij (liefst per e-mail)

in bij de redactie van Buurtnuijts Limmel, (EMMAUSSTRAAT 14)
e-mailadressen: j.felix@home.nl of volders1@home.nl

AFVALKALENDER        van 19.03.08 t/m 21.05.08
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