
Breve-Bus-Buurt-Praot 
 

 

 

 

Met en zonder PC op de hoogte van het Limmels nieuws. 
 

Een initiatief van de Buurtraad en VBT-bewonersgroep Limmel,  

op verzoek van de buurt: 

Nieuws en informatie over de wijk op papier, in aanvulling op 

www.limmel.nl 
           Trudy Fotografie 

Nieuwe fiets- en wandelpaden in aanleg  
 

De gemeente legt nieuwe paden aan in het park van 

Hotel Bethlehem richting Buitengoed Geul en Maas 

(voorheen Landgoederenzone). Hierdoor sluiten het 

park en het buitengoed straks op elkaar aan. Pak de 

wandelschoenen of je fiets en je weet niet wat je ziet! 
 

Foto: Fred Kicken 

 Werkgroep Studentenoverleg 

Werkt! 
 

De inzet van de VBT-Werkgroep Studentenoverleg 

Limmel draagt bij aan vermindering van overlast. Dit is 

mede te danken aan de dialoog tussen bewoners en 300 

eerstejaars hotelschoolstudenten in februari. 

Binnenkort volgen meer sfeer verhogende ideeën, zoals 

een blikvanger voor zwerfvuil. 

 

Signalen voor de werkgroep kunt u doorgeven via de 

meldlink op de facebookpagina  Limmel by Night, aan 

de voorzitter van Amphitryon en aan Opbouwwerker 

van Trajekt (zie overzicht contactgegevens)  

   

De Geluksvogel 
 

Schooljaar 2016/2017 wordt de 

nieuwe locatie van de school voor 

Limmel en Nazareth geopend. 

 
“Je hebt mazzel als je hier mag mee doen!” 

 

Bekijk  film: https://vimeo.com/122740649      

Meer  info: http://www.tspoor-bs.nl/ 

 Buurtraad en gemeente weer  

on speaking terms   
                                                                            

 De Buurtraad heeft een  

goed gesprek gehad  met 

wethouders Gerarts 

(leefbaarheid) en 

Grootheest (o.a. Buitengoed Geul en Maas). De lucht is 

geklaard en de partijen zijn weer in gesprek met elkaar. 

   

Nieuws over plannen Servatius 
 

Servatius voerde gesprekken met bewoners van de 

Populierweg en Balijeweg. Naar aanleiding hiervan is 

een complexcommissie van bewoners gevormd voor 

de begeleiding van de aanstaande renovatie van hun 

woningen. Servatius presenteerde tevens positieve 

voorlopige plannen aan de bewoners Askalonstraat en 

Sionsweg. Bewoners zijn geïnformeerd via een brief en 

inloopmiddag in de Hoeskamer. Eind deze maand 

meer nieuws. 

 Via Belgica 
 

Ter hoogte van de Romeinseweg, 

aan de nieuw aangelegde 

wandelwegen bij station-noord en 

Villa Kanjel zijn 

bronzen plaketten en paardenhoeven in 

het wandelpad aangebracht daar waar 

het tracé van de Romeinen ooit was.  
 

Trudy Fotografie 



 

   

In de spotlight  
 

Hoeskamer van Lummel 

Emmausstraat 61 

Donderdag 13.30 en 16.30 

 

’t Koffieheukske bij us 

Kasteel Schaloenstraat 54 

Maandag 10.00-13.00 / Zaterdag 13.00-16.00 
 
Wilt u een activiteit onder de aandacht brengen, mail dan 

aan theodassen@ziggo.nl of bel Theo Dassen van de 

Buurtraad: 06-50204707 
 

 

 
Burenhulp Veur Elkaar  
 

Veur elkaar is een succes. Al heel wat bewoners zijn 

geholpen met klusjes in huis en onderhoud in de tuin. 

De vraag voor burenhulp groeit. Daarom zijn we op 

zoek naar buurtbewoners die af en toe iemand willen 

helpen! Het gaat om helpende handjes op afroep. 

  

Meer informatie of aanmelden:  

Marij Hannon Burenhulpveurelkaar@gmail.com,  

Telefoon: 06-24319079 

Kantoor: Dinsdag van 9 tot 12 uur, WijkServicePunt  

Kasteel Schaloenstraat 54. 

 

   

Gastvrije Buren 
 

Op 27 mei 2015 was de eerste 

Tour de Couleur, een 

rondgang langs het 

asielzoekerscentrum, de 

Hoge Hotelschool en 

Chateau Jerusalem. De 

deelnemers waren inwoners 

van Limmel en Nazareth, 

studenten van de Hoge Hotelschool en inwoners van het 

asielzoekerscentrum.  Op alle locaties kregen ze een kijkje 

achter de schermen. Een gezellige middag met uiteraard 

een hapje en een drankje. 

Vanwege de positieve 

reacties, zal naar 

verwachting in het najaar 

nog een tour 

georganiseerd worden. 

Houd de buurtmedia in 

de gaten! 

 

 Wat zeen iech….  
 

Boe is dit?  

  

 

 
 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Antwoord inleveren bij Frans Ritz, samen met uw 

naam, adres en telefoonnummer 

 

   

Belangrijke of interessante contactgegevens 
 

Website: www.limmel.nl 

Redactie website: redactie@limmel.nl 

Buurtraad: buurtraadlimmel@gmail.com, Bethlehemweg 35   6222BL  Maastricht , 06-14279532 

Studentenvereniging Amphitryon, voorzitter: hbvoorzitter@amphitryon.nl 

Facebook: Limmel.nl; Wee is vaan Lummel; Limmel  by  Night 

Wijkservicepunt, Kasteel Schaloenstraat 54 

Huisartsenpost 043-3877777, Altijd vooraf bellen!  

Wijkagent: Edwin Gulikers: 0900-8844;  edwin.gulikers@politie.nl 

Wijkgebonden medewerker Handhaving Gemeente: Jos Pelzer  Meldingen:14043 

Wijkverpleegkundigen Envida: Maud Katzschner 06-43728338; Raymond Kramer 06-42756527 

Opbouwwerker Trajekt: Karen Hop 06-52807595 ;  karen.hop@trajekt.nl  
 


