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VOORWOORD BUURTNUIJTS
Beste mensen
Het is al weer enige tijd geleden dat het Buurtnuijts is uitgebracht.
Wij hebben besloten om vanuit de buurtraad het Buurtnuijts nieuw
leven in te blazen.
Zoals jullie weten gaat er in limmel nogal het een en ander
veranderen.
Ons Buurtnuijts is vooral belangrijk om alle groepen in Limmel te
kunnen bereiken. Niet iedereen heeft een computer en de
beschikking over internet om digitaal op de hoogte te blijven van
het laatste nieuws uit Limmel..
We hebben al weer een hele tijd een web site www.limmel.nl en
deze wordt door veel mensen goed bezocht.
Om aan de behoeftes van iedereen te kunnen voldoen en ook
iedereen te kunnen bereiken met het laatste nieuws uit Limmel
wordt Buurtnuijts opnieuw uitgebracht..
Zoals U ongetwijfeld op zult merken zijn er in deze eerste uitgave
nog geen advertenties geplaatst. Uiteraard bestaat hier wel de
mogelijkheid voor.
Ook roepen wij de verenigingen in Limmel op actief deel te nemen
aan het Buurtnuijts en hun activiteiten, wel en wee te publiceren in
ons blad.
Omdat karnaval in aantocht is en we graag actueel willen zijn wordt
aan hier in dit eerste nummer veel aandacht aan besteed.
Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die mee willen doen aan het
tot stand brengen van de volgende edities van Buurtnuijts..
Hebt U interesse mail dan naar buurtraadlimmel.1@home.nl of bel
het nummer van de Buurtraad Limmel: 06 50641859
Namens de buurtraad veel leesplezier en een plezierige en propere
carnaval.
Math Thomissen,
Voorzitter Buurtraad Limmel
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Leef Vastelaovends Vrun”
De nuie hoeglöstgheid Marcel de Ierste is al oetgerope es iech dit aon ut op
teikene bin.
Heer heet ziene vuurduip gehad en good doorstande.
Mer veur veer ut euver dit jaor goon höbbe wel iech eve met uuch trök
kieke op ut aofgeloupe sesoen dat begos met ut thema Venetië aon de
Maos.
Alles stoont in ’t teike vaan dit sjoen thema dat de Dames vaan de
kleiingscomissie en de T.C ers hadde oet gedach. Zoewie eeder jaor steit
de zaol en de medajel en de vastelaovespekskes in ut thema vaan dat jaor.
Wat hiel machtig waor is ‘t sjoen ier betoen door Hans Volders aon Richel
door de Medajel aon häöm op te draage.
Alle Medajelle die Richel met geteikend had of oontworpe had Hans
verwèrk in de Hoesorde de Wrikspaan. Un sjoener ier betoen kos neet.
En daan de zaol boe ste diech waandes in ’t Venetië vaan Mestreech .
En die sjoen kleijer die de dames vaan de kleijercomissie hadde oetgezeuk
ut kos neet op .
Dee Prins kos gein sjoener entree kriege. Prins Petro de ierste kaum met
ziene gondel aon in ’t Kaplaon Lochmanshoes dee veur de ierste kier un oor
ieder ope waor.
Ut waor veur de lui nog eve weene dat alles un oor ieder waor.
Heer kreeg desondaanks un Werm onthaol.
Prins Petro en Jolanda en de keender Romy en Mick geer zeet es gezin us
op un prachtige meneer veur gegaange.
In de veer weke in aonloup veur de vastelaovend vaan 2009 en de
vastelaovend zèlf zeet geer oonvermeujbaar gewees.
Dat seert Uuch en de meneer boe op geer es gezin dit beleeft höb.
Geer höb daan ouch metein bekint gemaak tot geer gere dee roeje jas zoujd
welle aon doen es geer de wierdighede vaan Prins zien trök moos geve.
Zoe gezag zoe gedoon.
Prins Petro en Jolanda en de Keender unne groete Merci,Merci.
De vastelaovend zelf waor in ein woord Manjefiek.
Daan nao de vastelaovend geit alles weer zoe ziene gaank de vakantie’s
goon veurbij en oktober is in aontoch.
De Braniemeekers zien al un hiel jaor aon ut spaore veur un reiske langs de
Moezel dat in ut leste weekend vaan oktober zouw plaots vinde.
Iech kin uuch zègke veer höbbe lol gehad met get Aadj prinse en
mètwèrkers en un lid dee us nao zouw koume met de trein.
Iech kin uuch zègke dat dee bijna gans Duitsland heet gezeen.
Buurtnuijts limmel februari 2010
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Daan goon veer zoe langzaamer hand naor de elfde vaan de elfde aon en
alles begint weer te kriebele beij de Braniemeekers.
Zoe ouch beij de kanseleijerraod die toch de taak had um weer unne gooje
oet dee hoege hoed te toveren.
En dat is gelök in de vörm vaan Marcel de ierste.
Eine oet Nazareth dee zien roets heet ligke in Lummel.
Dee beij ut vraoge al gans verpopzak waor tot heer toch nog woort gevraog.
Zoe wie veer altied zègke beij De Braniemeekers, es ut Vastelaovends hart
mer op de gooj plaots zit.
De Braniemeekers höbbe dit jaor un zwoer zjubileium jaor. Met Zes
zjubilarisse kin ut neet op.
1x vief jaor Roy Joosten, 1x 11 jaor veur Miriam Walthie, Francien
Boumans, Gerda Laurensse en Theo Schefman en 3x 11 jaor Hans Volders .
Dames en Hiere Proficiat met uuch Zjubilei en tot geer in ‘n gooj
gezoondheid ut volgende zjubilei weer maag viere, daan kinne de
Braniemeekers de koumende 11 jaor veurroet.
Iech gaon uuch noe unne sjoene en proppere vastelaovend winse,
En zouwe veer us tege koume daan drinke veer us eine op us gezoondheid.
Met de kompleminte,
John vaan Dijk
Prizzedent vaan de Braniemeekers
Lummel / Nazareth
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Leef luij,

D’n tied vleug, ’t is alweer e jaor geleijje tot iech woort oetgerope es
hoeglöstigheid vaan de Braniemeekers. Iech had m’ch veurgenome um alles
te pakke wie ’t kaom en daovaan te genete en iech kin uuch vertelle iech
höb, vaan de ierste tot de leste secon, genote !!
Vaan ’t oetrope tot ’t aoftreijje op vastelaovendsdinsdag zien d’r allein
mer hoegtepunte gewees, boevaan ’n aontal toch wel ’n apaart plaotske in
mien hart höbbe, zoees de mestreechter mes, kraankebezeuk,
keendermiddigge en bezeuk aon de gehendikapte.
Um uuch ‘nne indrök te geve watste zoeal metmaaks ’t volgende:
Tijdens kraankebezeuk höbbe v’r ’n visiet aofgelag in e bejaordetehoes boe
v’r iemes troffe die gans verpopzak waor, d’r kaom op dat momint nog
amper e woort oet. S’aovends kaom ’n vrow us bedaanke veur die visiet, ’t
bleek de dochter te zien, en die vertelde us dat de persoen, boe gein woort
oetkaom, heur ’n oor laangk gebeld had en hoonderdoet verteld had wat ‘r
waor euverkoume. Este zoeget huurs loupe de sjevroaje diech euver de
rögk, geluif dat mer.
Daoroet bliek daan ouch dat vastelaovend het fies is vaan ’nne lach en ’n
traon.
Iech wil daan ouch gere ‘nne groete merci oetspreke nao ’n eeder dee dit
meugelik heet gemaak zoewie:
- de Braniemeekers en partners, die dich poeiere en pampere wie e babieke;
- menier pestoer, dee in zien beste mestreechs de mes veurging
- alle vrijwilligers, zoonder hun zien v’r nurreges;
- de gemeinsjap Lummel en Nazareth, veur wee en met wee de hoegtij daog
vaan het vijfde sezoen gevierd weure;
en ’n eeder dee iech zow zien vergete.
Es leste wins iech de nuije hoeglöstigheid Prins Marcel I ‘n minstens eve
magnjefiek sezoen tow.
Met kompleminte,
Aajd Prins Petro I, Jolanda, Romy en Mick
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Vastelaovend in
Lummel en Nazareth
5 fibberwarie

Ludiek Vastelaoves-kiene
veer beginne um 19.11 oor en de zaol geit um
18.00 oor ope.

6 fibberwarie

Resepsie

vaanaof 18.00 oor kint Prins Marcel I en zien
Braniemekeers koume fetere!
7 fibberwarie
Mestreechter Mès 9.00 oor in de Kèrk
vaan St. Jaan D’n Duiper
Kindermiddag vaanaof 13.30 oor

11 fibberwarie

Mestreechter Aovend mèt o.a.

Fabrizio en Erwin!
Kiek veur ’t ganse program op
www.braniemeekers.nl
Veurverkoup beij Haddocks in Lummel en
Hannie’s winkelke in Nazareth
14 fibberwarie Braniemeeker-hijse um 11.11 oor start
vaan de Vastelaovend

Vastelaovend in Lochtmanhoes
zaol ope um 14.00 oor

15 fibberwarie
Nazareth

Optoch vaan Lummel naor

Aonsleetend Vastelaovend in Buurthoes
Nazareth en Kap. Lochtmanhoes.
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Optoch vaan lummel nao
nazereth!
Nao al die gooij reacsies die veer ’t aofgeloupe jaor weer höbbe maage oonvaange
mèt betrèkking tot d’n optoch, dinke veer op de gooije weeg te zien beland wat
betröf de organisaasie.
’T Aontal grôppe bleijf greuije en daor doen veer ’t veur, ‘nne sjoene optoch door
Lummel en Nazareth.
De luij die d’n optoch al ieder höbbe gezeen wete dat ‘t ‘nne sjoene bonte störrem
weurt compleet mèt alle Prinse en Prinsesse vaan Lummel en Nazareth.
Boete de preise die te verdeene zien in d’n optoch veur de bès verkleijde grôp of
wagel, is d’r dit jaor ouch ‘nne wedstreid wee de sjoenste verseerde väörroed en/of
gevel heet vaan Lummel en Nazareth.
’N Zier geheim zjuri zal dit goon beoordeile en nao d’n optoch zal d’n oetslaag
weure bekind gemaak in ut buurtcentrum vaan nazereth.
Ouch weure daan de preise oetgereik vaan in d’n optoch.
Höbbe veer Uuch noe op ideeje gebrach mèr geer wèt neet wie geer ‘n
oonderwèrrep moot aonpakke daan kint geer altied eve mèt us techniesje
kemmissie kontak opnumme, ‘t kin loupend, op ‘nne fiets, ‘nne wagel iech kin ‘t
zoe gek neet bedinke wat de meugelikhede zien.
En iech weet zeker dat de nuij Hoeglöstighede ziech noe al zitte te verheuge op wat
zie te zien kriege in hunne eige optoch vaan lummel naor nazereth.
Veer hope dat veer op uuche steun kinne rekene, wat zoonder uuch höbbe veer
geine optoch.
Zien de intresse noe zoe hoeg opgeloupe tot geer dink um mèt te goon in uzze
stoet, daan mèld uuch aon beij:
Roy joosten
Askalonstraot 28
6222 cx Mestreech
06-42944132
royjoosten@live.nl
Tot Karnevalsmaondag 15 fibberwarie !!!!!!!!!
Um 13.30 oor beij de populierenweeg.
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Rót
VERZAMELEN
: 13.30 oor
VERTREK
: 14.00 oor
OONTBINDING: 16.00 oor
OPSTÉLLING:
Vanoaf ut kribke opstellen richting lochtmanshoes ( NEET VEUR DE
KERRIK)
Hauw daorbeij rekening mit de stadbus
Populierenweeg
Emmausstraot
Galieastraot
Jerichoplein
Bethlehemweeg
Balijeweeg
Euverweeg !!!!! ( Volg heij de oanweiziginge op vaan de begelijers )
Kestiel verduynstraot
Kemenadeplein
Kestiel erensteinstraot
Neuborghweeg
Walburglaan
Miradoraplein

OONTBINDING
MILIEUPERRON miradora plein IVM de stadsbus
Heij noa gaon veer noa de zoal tow boe , nao euverlèk mèt de zjurie , de
diverse preizen weuren oetgereik, en veer us gezamelijk noch eine of
mier kinne drinken op de gooije aoflaop
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Maag iech uuch veurstelle aon de nuije hoeglöstigheid vaan de Braniemeekers dee euver ’t
Braniemeekers riek vaan Lummel en Nazareth zal goon regere
Prins MARCEL 1e
Facteuricus,Sikkretaricus,organisaticus
In de Börgelikke stand vaan Mestreech steit heer ingesjreve es, Hubertus, Maria, Wilhelmus Coolen .
Heer zaog zien ierste leevesleech op 27 september 1967, oppe hospitaol vaan St. Annadaol te Mestreech
es zoon vaan Martin en Jeanne Coolen. Zien prinselik weegskes stoond aon de Kardinaol vaan
Rossumplein te Heugemerveld. In dat zèlfde jaor is Heer mèt zien pap en mam en broor Corné naor
Lummel verhuis naor de Balijeweeg 116.
Heer heet zien ierste kinnes opgedoon oppe toenmaolige bewaorsjaol vaan Lummel beij de juffrouws
Vera, Margo en Mevr.Hameleers. Zie lierde häöm de ierste wèrkstökskes maake. Daornao ging heer
naor de St. Lidwina sjaol die heer glansriek doorstoond.
Op 11 jaorige leeftied is heer naor Nazareth verhuis en goon woene in de Kestiel Peterheimstraot 37.
Nao de liegersjaol ging heer naor de Geusselt MAVO boe heer in 1982 mèt diploma aofstudeerde. Heer
heet eve aon de M.D.S gepreuf veurdat heer oeteindelijk naor NMO-bd ging aon de Bemelergrubbe en
dees opleiding ouch mèt diploma aofsloot.
Toen de aovendopleiding midde management op de HHS te Lummel en in Arnhem dat is örgens in ’t
boeteland ’n opleiding vaan logistiek supervisor die heer nudig had veur zien baon.
Oondertösse had heer sportief gezeen neet stèl gezeete.
Vaan 1974 is heer lid vaan R.K.V.C.L boe heer mèt väöl euvergaof voetbalde. Jaomer genog moosHeer
in 1984 es actief voetballer stoppe.
Mèr sportief gezeen waor heer neet verlore veur R.K.V.C.L, heer is jäög zaake goon doen. Iers es
jäögleier toen jäögsikkretaris tot oeteindelijk es jäögafdeilingsveurzitter.
Oonder tösse waor heer ouch lid vaan ’t hoofdbestuur es lid vaan algemeinzaakes en noe de pos vaan
sikkretaris bekleid.
In de leefde had uzze Hoeglöstigheid ouch neet stèl gezeete .
Heer lierde zien vröwke Miriam Maka kinne op sjaol in 1982. Zie deeg toen exame op de L.D.S . ’T
waors metein de waore leefde, want nao tot zie 11 jaor gevrijt hadde, höbbe zie ziech ’t jao woort
gegeve op 7 september 1991 in de Prinsekamer vaan us Stadshoes te Mestreech. Mèt denao de kèrkeleke
inzegening in de kèrk vaan St.Jaan d’n Duiper.
Hun ierste nèske waor in de flèt aon de Kestiel Liebeekstraot 101 d. Daor hadde zie ‘t nao drei jaor wel
gezeen. Aongezeen zie oondertösse de oejevaar hadde zien euver vleege. Waors ’t neet lang wachte op
hunne zoon Marco dee op 13 december 1994 woort gebore.
Noe waor de verhuizing naor ’t hudige Prinselik nèske aon de Kestiel Liebeekstraot 27 te Nazareth
welkom. Uzze hoeglöstigheid heet netuurlik ouch gèt veur de kos gedoon.
In 1984 nog vaan gleuf tot gleuf mèt de gezèt. Wat in 1986 veranderde in breeve. Vaan ’n zaoterdag
brevebestèller es beij bäöntje tot ‘n fultime baon in 1989 es facteur vaan us eige PTT of wie noe gezag
TNT. In 1998 woort heer gepromoveert tot woerneument grôpsleier te Mestreech. Wat risselteerde tot
grôpsleier in ’t boeteland vaan Heerlen. Es geer dach dat heer noe op zien plaots waor höb geer ’t mis.
Heer is nog teamcoach vaan de poszèk gewees in Geleen , Brunssum en Heerlen. Met in 2010 de
veuroet ziechte te weure euvergeplaots nao Mestreech veur de locaasie Gölpen en Väöls. Geer zeet heer
is in ’t Limburgse geine onbekinde. Zien hoesdier de hond Bumper is nao voetballe d’n twiede hobby.
En netuurlik vastelaovend viere. De hoop dat heer us veur maag goon in de vastelaovend koesterde heer
al hiel lang.
Neet mie verwach toch nog gevraog. ‘nne groete druim dee is oetgekoume.

Gegeven 17 jannewarie 2010 door de Kanselereijraod
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PEERSBERIECH KAANJELEERS 2010
CV De Kaanjeleers vaan Famfaar Juliana, oet Lummel
e

Oonder groete belangstelling is op zoondag 24 jannewari 2010 Prins Bas d’n 1e es 55
hoeglöstigheid vaan c.v. de Kaanjeleers vaan Famfaar Juliana oet Lummel oetgeroope. Ziene
börger naom is Bas Gärtener. Heer is 20 jaor en geboore op 8 november 1989 in de Hertog van
Brabantlaan in Borghare.
Heer woent nog toes mèr heet wel ’n vriendin Stephanie Bex die in Heugem woent.
Zien prinselik pelies steit aon de Karposthegge 47 in Amie - Mestreech
Binne eus Famfaar Juliana is heer al 13 jaor muzikant beij ‘t orkès en speult heer noe ierste Bugel
. Ouch is heer lid vaan de zjubeleij kemissie die aktiviteite organiseere veur ‘t 100 jaorig bestoon
dit jaor vaan eus Famfaar.
Zien hobbies zien skieje,
speule in de famfaar,
’t ski demoteam Snow World vaan
Landgraaf, c.v. de Braniemeekers, nao de bioscoop goon en Wii’en en sinds kort ouch
oontwerpe. Zoe heet heer de zjubeleij Medaille oontworpe, de affiches gemaak, ’t zjubbeleij
logo oontworpe, de presentatie vaan de sponsors gemaak en nog ‘nne houp aander dinger.
Heij waors heer al mèt bezig veurtot heer wis dat heer gevraog zow weurde es zjubeleij Prins.
Vreuger is heer lid gewees vaan RKVCL en ‘t Jäögkoer Joonk Sjaan
’t Vastenaovends virus heet heum al zier vreug besmèt. Op 5 jaorige leeftied woort hier op de
biljart vaan café aon de maos in Borghaare oetgeroope es Prinske vaan de zaate herremenie
de Zaate Ingel. Ouch is heer 7 jaor lid gewees vaan de Jäögraod vaan c.v. de
Braniemeekerkes boe heer in 1999 Jäögprins is gewees. Noe is heer al 4 jaor lid vaan c.v. de
Braniemeekers.
Nao zien opleijing aon de VMBO-TL aon ’t Porta Mosana Collége deit heer noe ’t letste jaor
toerisme MBO nivo 4 boe heer nog e haaf jaor stage veur moot loupe.
Dao nao wèlt heer toch weijer noa ’n HBO opleijing in de reichting “Grafisch oontwèrpe”. Ouch
heet heer de diploma’s um es ski-lieraar te wèrreke in Oostenriek. Ouch wèrrek heer op
zaoterdag en in de sjaol vekansie es ski-lieraar beij Snow World in Landgraaf.
Heer heet 'nne hekel aon luij die wie ste dat zoe zegs “gein normen en waardes höbbe” en die
hufterig doen.
Wat heer ech leuk vind is op wintersport goon en gezellig skieje en en zier zeker ouch de
Après-ski. Ouch liek ’t heum geweldig um e haaf jaor op stage te goon in Curaçao mèr heer
moot nog e pläötske vinde.
't lekkerste ete vind heer Pasta oet de ove en 't vieste um te ete eigelik niks. Heer vind alles
lekker
Zien gooi eigesjappe volgens zien vriendin zien: Leef, behölpzaom en grappig. ’n Gèt minder
gooij eigesjap is tot wat heer in ziene kop heet, heer neet in zien koont heet. Heer is som
eigewies en ouch moot heer dèkser nog eve dit en nog eve dat doen.
Heer zal regeere euver ’t Kaanjelriek vaan Famfaar Juliana onder de zwoer gekose titulair
benumminge

Muziekalikös

*

Touristikös

*

es zienne'n Hoeglöstigheid :
Prins Bas d’n 1e
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Ski-Fanatikös
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BERIECH VAAN IMPORTANSIE
Mèt spanning zaot de Kanselerei goonsdag aon de kiekkast te
hope op de val vaan Luukske, g’r weit wèl, dee wèthawwer dee
alle voetbalclubs wèlt vermassekrere. Meh, jaomer genog veel
Zjerke um en noe moste ze weer aanders goon dinke. Zegk meh
tot ze op ‘nne veersprunk stoonte en neet wiste boe edere weeg
nao tow leep.
Eine weeg waors aofgeslote.....de weeg nao de Trampeleers, boe
ze mèt väöl pijn in ’t hart en nao 44 jaor aofsjeid vaan hadde
motte neume.
Meh ze voolte tot d’r ‘nne frisse wind door d’n hoof ‘Rome’ wejde
en ze hoorte ouch aander geluidsjes. Jeh, wie neumste noe zoe
get? Oa, jao......’t nuie dinke!
De frisse wind rook in eder geval nao Armani, Dior, Gucci en nao
Light Blue. Wat huur iech uuch noe dinke! Liech/blauw?? Veer
höbbe toch oraanje/zwart!
Geine noed......de wind en de reuk kaom oet de kleikamer vaan
us dameselftal. En ouch de geluide waore typies vrouwelek. D’r is
get gaonde en dao is get aon de hand!
De hinne hadde de haon tege de bedplaank aon gehojd en noe
naome zie ’t initiatief euver!
En ze lachte in hun vuuske.
Nao ein sabbitikal jaor vaan de toch roemruchte
carnavalsvereineging de Trampeleers, maakte zie ‘nne doorstart.
Meh dat is gawwer gezag daan gedoon. Gelökkeg pakte ouch
inkele aajd Trampeleers dit sjieke idee op en zatte hun sjouwers
ins good d’r oonder. Meh zie zagte wèl...de ier is aon de vrouwlui!
Ze moste allein iemes vinde die veur de volle 100% de tege aon
wouw goon. En toen hoorte zie in d’n hook vaan d’n hoof ‘Rome’
iemes zegke:

“hei...hei höb iech alles veur euver”.
’T Nuie dinke heet ziech geloend en ’n nui Prinses waors gebore!!!

En daorum kinne veer stelle dat de Kanselerij-kemissie decharge
verlient weurt euver ’t Vastelaovendsjaor 2000 + 1X11 -1 en dat
euver de velde vaan eus VCL ’ke en ’t Trampeleersriek geit regere

Prinses Daniëlle
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Cv de Trampeleers
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Proklemasie Cv de Kribbebieters
Iech verklaor de oonderstaonde feite ierlik en met mien volle verstand te höbbe
mètgedeild aon de kanselerijjraod vaan CV de Kribbebietres.
Veer goon trök nao ’t jaor 1988 wie dao tösse de knien in ’t zoer en de weffelkes
vaan de nuiijjaor iech miech um keteer veur veer melde in sint annadal in ’t riek
vaan de mineurs.
Iech had dus ’t eine gemis meh ’t aander wouw iech zier zeker neet aon miech
veurbijj laote goon en daoveur waor ‘t 30 december zoe wiet.
Gielion, Raymond, Philomein kraog iech es duipnaome met, meh umtot niemes dat
gong oetsreke woort ’t Gielion.
Nao miech dao te höbbe laote hure en zien netuurlik ging iech met mien mam nao
de Clavecymbelstraot in ’t riek vaan de vreugere kazzjematters.
Wie iech veer jaor waor ging iech nao de kaksjaol in Biesland boe iech daonao
ouch ’t lieger oonderwies höb gevolg aon de Stella Marissjaol.
Hijjnao bin iech nao de ambachsjaol gegaange en nao hiel vöäl jaore bin iech
oeteindelik pômpemeeker gewore meh dat waor ’t neet veur miech.
Mienen druim en miene wins maak iech noe woer in kaffee ’t kribke boe iech
mienen drej gevoonde höb tösse gèzèllige luij veur en achter ’t bufèt.
In dit werrik kin iech mekans alles vinde wat iech gere höb en daon naomelik lol
make en ’t viere vaan fieste op ’t memint nog allein mèh wee weit.
Dat iech kiek nao sjoen mestreechse ingelkes hoof iech uuch neet te vertèlle en wat
iech vraog is neet väöl mieër es wat iech uuch al höb opgebeech.
Sinds 1991 woen iech in de
prinselik pelies te vinden is.

Begoniastraot nômmer 45 boe daan ouch mien

Es hobbies laot iech gere ’n stökske meziek hure es discjocky, trap iech tegen ’n
belke op de greun wij en sjäör iech met ötokes op de cartbaon.
Heer zal bij de Kribbebieters regere oonder de prinselike titels vaan:
Kribbekes, Muzikalikus, Voetbaltechnicus , Prins Gielion Ι
Gegeve te Lummel op zaoterdag 23 Jannewarie vaan ’t jaor 2000 + 11 – 1
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Instellingen, Verenigingen en Activiteitengroepen
Basisschool ’t Spoor
Locatie Nazareth: Kasteel Schaloenstraat 8
Locatie Limmel: Sareptaplein 1
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
C.V. De Braniemeekers
Prizzedent: John van Dijk
Krètser: Esther Dessart-Walthie
Kasteel Hartelsteinstraat 32 6222 XE Maastricht
C.V. de Braniemeekerkes
Veurzitter: Gerda Laurensse
Krètser: Jo Boumans Sionsweg 18, 6222 EK
Carnavalsvereniging de Kakpepers
Voorzitter: Jack Verhaegen
Penningmeester: Nico Ummels
Secretariaat: Ted de Vrees Meerssenerweg 69a
E-mail: mail@kakpepers.nl
Website: www.kakpepers.nl
Damesvereniging Nazareth
Inlichtingen bij:
Mevr. Stevens Kasteel Wolfraathstr. 47B
Fanfare Juliana
www.fanfare-juliana.nl
Achter de Barakken 1C 01 6211 RZ Maastricht
Inlichtingen: Guido Quaden
Spreekuur maatschappelijk werk
Maandag van 9.00 uur tot 11.00 uur
Ontspanningsvereniging Nazareth
Voorzitter: P.J. Ekkerink Miradorplein 7,
6222 TD Maastricht
Buurtcentrum Nazareth
Miradorplein 39, 6222 TE Maastricht
Inlichtingen: John en Anita Ramakers
Peuterspeelzaal ’t Greumelke
Basisschool ’t Spoor, Sareptaplein 1
Openingstijden: ma, di, wo en vrij 8.30 - 11.45 uur
Ruilbeursvereniging Nazareth
Secretariaat: M. Nelissen
Camphaag 75 6228 ED Inl: Dhr. H. Nelissen
Buurtnuijts limmel februari 2010
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Telefoon: 043 - 363 66 79
Telefoon: 043 - 363 20 65
Telefoon: 06 - 55 897399
Telefoon: 06 - 50641859
Telefoon: 06 - 46246159

Telefoon: 06 - 290 466 60
cvdebraniemeekers@ziggo.nl
Telefoon: 06 - 476 793 03
Telefoon: 043 - 363 08 50
Telefoon: 06 - 462 461 59
Telefoon:
Telefoon:
Telefoon:
Telefoon:

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

Telefoon: 043 - 362 24 26

E-mail:
g.quaden@sauterwijnen.nl
Telefoon: 06 - 385 054 50
Jef Lardinois/Ellen Dackus
Telefoon: 043 – 362 00 66
Telefoon: 043 - 362 30 75

Telefoon: 043 - 363 27 00

Telefoon: 043 - 3631969
Telefoon: 043 - 850 09 75
Telefoon: 043 - 363 82 97

Speel-O-Theek Nazareth
Inlichtingen: Mevr. Smeekes
Basisschool ’t Spoor, Kasteel Schaloenstraat 8
Maandagmiddag: 15.00 uur tot 16.00 uur
Telefoon: 043 - 363 59 86
Scouting Titus Brandsma
Telefoon: 043 - 347 22 60
Dhr. R.van Beekum
r.beekum@planet.nl
Telefoon: 043 - 362 72 28
Groepsvoorzitter: Robert Roijen
robert@titusbrandsmamaastricht.nl
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”)
e-mail: info@rkvcl.nl
slapak@scarlet.nl Telefoon: 043 - 707 41 30
Voorzitter: Jean Slapak
Secretaris: Marcel Coolen
Telefoon: 043 - 363 34 97
coolen.marcel@gmail.com
Telefoon: 06 - 139 17 386
Penningmeester: Peter Koevoets
Telefoon: 06 - 558 64 509
pjcmkoevoets@home.nl
“Vrienden van het Hart”
Inlichtingen:
Recreatief bewegen voor hartpatiënten, onder
Jo Maka,
begeleiding. Elke woensdag 18.30 u tot 19.30 u
Locatie: gymzaal Kelvinstraat in Heer-Maastricht
Kast.Rimburglaan 53
Telefoon: 043 - 362 19 86
Jo Maka, Kast.Rimburglaan 53
Aanleveren kopij/advertenties voor 17 maart 2010
Let op !
Eenieder die iets te melden heeft of een vereniging iets te doen of te vieren heeft
mag dit schrijven naar het redactie adres of math.thomissen@home.nl
AFVALKALENDER

van 23.07.08 t/m 24.09.08

Afval kalender 03/02/2010 t/m 07/04/2010
GFT-BAK

HUISVUILZAK

GFT-EMMER

OUD-PAPIER

WOENSDAG
03/02

WOENSDAG

WOENSDAG
03/02
10/02
17/02
24/02
03/03
10/03
17/03
24/03
31 /03
07/04

WOENSDAG

10/02
17/02
24/02
03/03
10/03
17/03
24/03
31/03
07/04
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03/02

03/03

Beste buurtgenoten,
Nazareth en Limmel hebben het de afgelopen jaren het zwaar te verduren gehad.
De leefbaarheid heeft zwaar onder druk gestaan, projecten kwamen maar
moeizaam van de grond. Door een aantal mensen vanuit onze buurt ( o.a.
Buurtraad Limmel en Buurtbelangen Nazareth ) is veel werk verzet waardoor onze
wijken zijn opgenomen in de landelijke plannen van de krachtwijken. Samen met
mijn Maastrichtse CDA collega’s wil ik de belangen van Limmel en Nazareth gaan
behartigen in de Gemeenteraad van Maastricht. Maar dan heb ik wel uw hulp
nodig, U kunt er namelijk voor zorgen dat Nazareth en Limmel een luide stem
krijgen in de Maastrichtse politiek.
Er liggen nu goede kansen om onze wijken weer terug te brengen naar een niveau
dat we in onze wijken verdienen en waarmee wij weer jaren vooruit kunnen. U
heeft wellicht de concept WOP ( Wijk Ontwikkeling Plan ) plannen kunnen inzien
en kunnen constateren dat er veel staat te gebeuren in onze wijken. De plannen
zijn dan ook gericht op de toekomst voor zowel jong en oud, voor de sterken en
de zwakkeren onder ons. Samen en met z’n allen, dat is het motto van het CDA!
Er staat dus heel veel te gebeuren, ook in het A2 project. Dat zal niet altijd soepel
verlopen maar zoals altijd komen na de lasten zeker de lusten!
Ik ben vanaf het eerste uur in 2007 vanuit Buurtraad Limmel en samen met
Buurtbelangen Nazareth betrokken geweest bij de ontwikkelingen in de kerngroep,
vaak met teleurstelling maar altijd strijdbaar. Nu nog steeds ben ik betrokken bij
de plannen vanuit de klankbordgroep Limmel en Nazareth. Dat komt omdat ik in
Nazareth geboren en opgegroeid ben en op dit moment woon in Limmel. Ik vind
dat deze twee buurten meer verdienen dan nu het geval is. Ik wil de
verbeteringen die nu op stapel staan voor U gaan bewaken vanuit de politiek,
want daar wordt uiteindelijk alles vastgesteld alvorens dit de uitvoering ingaat.
Tijdens de uitvoering van de plannen blijf ik met het CDA de gemaakte afspraken
bewaken. Speerpunten hierbij zijn;
Goede bereikbaarheid van Nazareth en Limmel tijdens de transformatie
Bewaken en behouden van de leefbaarheid tijdens de transformatie
Meer wijkagenten in de buurt ( zichtbaar op straat )
Daarnaast ga ik mij sterk maken voor;
Meer lucht voor de buurt,
o
Doorbreken van de inklemmende ligging
o
Verbeteren van de luchtkwaliteit
Evenwicht tussen buurt en studenten.
In de nieuwe gemeenteraad van Maastricht wil ik de belangen van Limmel en
Nazareth gaan behartigen. Kom daarom op 3 maart 2010 naar de stembus en
stem op,
P.M.H. ( Mat ) Brüll
Lijst 2, nr. 10
Het CDA heeft zin in Maastricht, het CDA heeft zin in Limmel en Nazareth.

23.07.08 t/m 24.09.0
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