VOORWOORD BUURTNUIJTS
Beste mensen
De afgelopen maand is er nog al wat gewijzigd in de plannen van
het winkelcentrum.
Helaas heeft de hoge hotelschool zich terug getrokken uit het
project.
Dit alles heeft nogal wat veroorzaakt onder de bewoners maar ook
bij de buurtraad.
Hoe nu verder was de vraag naar de gemeente.
Het antwoord is dat het winkelcentrum gewoon door gaat met de
appartementen erboven.
Ook de nieuwe school komt er , maar de grond gebonden woningen
zullen pas in een veel later stadium gaan plaats vinden.
Helaas kunnen wij niet vertellen wanneer het precies gaat gebeuren.
In December zal het voor de meeste mensen een drukke maand
worden en gaan wij zo langzamerhand richting de kerst en het
nieuwe jaar.
Ook de Braniemeekers hebben in het geheim een nieuwe prins voor
2013.
Wij wensen hem met zijn eventuele gezin veel sterkte en een fijne
carnaval toe.
Helaas hebben wij ook te horen gekregen dat dit komende seizoen
de laatste is van de Kaanjeleers.
Dit is natuurlijk zeer jammer als er weer een carnavals vereniging
weg valt uit de buurt.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed begin 2013 toe.

Namens de buurtraad veel leesplezier.
Math Thomissen,
Voorzitter Buurtraad Limmel

Buurtnuijts limmel December 2012

1

Oproep
Gezondheidsonderzoek
In Limburg vindt momenteel een groot
gezondheidsonderzoek plaats.
In Limmel hebben daar inmiddels 200
inwoners aan meegedaan.
Het is belangrijk dat méér mensen meedoen.
Alleen dan krijgen we een goed beeld van de gezondheid in
Limmel.
Dus heeft u een vragenlijst ontvangen, neem dan even de tijd en
vul hem in! Tot 7 december heeft u daarvoor nog de tijd. Helpt u
mee?
Meer informatie: www.ggdzl.nl of bel 0800 - 4050602.
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Cv de Braniemeekers
Carnaval 2013
Nog even en dan is het weer zover; Carnaval.
Ook dit jaar zullen wij, van carnavalsvereniging de Braniemeekers, weer
diverse activiteiten organiseren.
Wij proberen natuurlijk weer een mooi programma neer te zetten voor
iedereen en we nodigen u uit om ook komende carnaval weer samen met
ons te vieren.
Daarom dat wij nu al ons programma aan u presenteren, zodat u deze al in
uw agenda kunt zetten;
13 Januari prinsuitroepen
25 Januari Mestreechter Aovend
27 Januari Jeugd prinsenpaar uitroepen
1 Februari Carnavals kienen
2 Februari prinsen receptie
3 Februari kindermiddag
Ook dit jaar zal er waarschijnlijk weer geen optocht zijn in Limmel en
Nazareth.
Mocht u van mening zijn dat er wel een optocht moet zijn, heeft u ideeën
om de optocht nieuw leven in te blazen en bent u bereid om mee te denken
dan horen wij graag van u.
Ook zoeken wij nog nieuwe leden die de raad van elf willen komen
versterken.
Nu wensen wij u allen alvast fijne feestdagen toe en we zien ons in het
Kapelaan Lochmanhuis.
Esther Dessart-Walthie secretaris van CV De Braniemeekers
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Populierweg zet de bloemetjes buiten
Zaterdag 22 september was het zover: de buurtbrunch van de
populierweg op de nationale burendag.
Tijdens een buurtterras van Trajekt voor de zomervakantie ontstond
bij twee bewoners van de populierweg het idee om mee te doen aan
nationale burendag.
In plaats van te klagen dat er zo weinig te doen is, dachten Ans en
Anita dat ze daar maar beter iets aan konden gaan doen.
In korte tijd en voor weinig geld hebben zij met hulp van
verschillende buren en sponsors* een buurtbrunch georganiseerd, met
als doel: gezellig samenzijn voor de buurt.
Er was koffie met wat lekkers; men kon knutselen; Ans had voor ’s
middags heerlijke tomatensoep en groentesoep gemaakt, en er was
een zeer geslaagde eetwedstrijd van Frituur st. Jan, met medailles
voor de deelnemers en een mooie bokaal voor de winnaar, de persoon
die met de snelste tijd een bord voor snacks naar binnen had gewerkt.
Wel jammer dat de studenten die zich vooraf wel hadden opgegeven
niet zijn gekomen, want dat was goed geweest voor het contact met
buurt.
Maar het mocht de sfeer niet drukken: gezellig was het toch wel.
Het thema was De bloemetjes buiten zetten.
Alle deelnemers en sponsors kregen dan ook een roos.
En om in het thema te blijven had het feestcomité bedacht dat het
leuk was een opfleuractie aan dit straatfeest te koppelen door plantjes
in de straat te verspreiden.
Maar hoe pak je zoiets aan, als niet heel de straat meedoet aan het
straatfeest?
Daarom hadden ze bedacht dat de aanwezige bewoners een plant
cadeau konden doen aan een buurtgenoot die ze dat gunde en dat de
vrijwilligers allemaal een plant mee konden nemen als dank voor hun
inzet.
Voor die planten is een aanvraag gedaan bij de gemeente, die
vervolgens uit het leefbaarheidsbudget 50 planten heeft geregeld.
Dit waren alleen niet gewoon even wat potjes met een plantje, wat
het feestcomité in gedachte had, maar dit waren serieuze,
jaloersmakende, mooie, grote, en vooral erg zware potten met een
buxus.
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Dus als iemand zich afvraagt wat die mooie potten doen in de
populierweg,: dat komt door de burendag!
Misschien wil iemand zelf ook graag zo’n mooie pot in de tuin?
Wie weet kan de buurt volgend jaar weer meedoen aan burendag en
kunnen er weer mooie planten, of iets anders, geregeld worden.
Vergeet dan niet om mee te doen!
Met dank aan alle vrijwilligers en natuurlijk de sponsors:
Buurtraad Limmel, het Lochtmanhuis, frituur Sint Jan, Servatius,
Maasvallei, betrokken buurtbewoners en het leefbaarheidsbudget.
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Voetverzorging Sandra
Nu ook voor Diabetisch en reuma
Provoet-lid
Krp-geregistreerd
Dolmansstraat 21
6222 EA Maastricht ( Limmel )
06-50984688
www.voetverzorging-sandra.nl
behandeling volgens afspraak

Wij bezorgen uw boodschappen ook aan huis!
Attent van Wijnbergen, 043-3638147, vanwijnbergen@attent.info
www.attent.nl
Kasteel Schaloenstraat 40, Nazareth
openingstijden: maandag – vrijdag 08:30 – 18:00
zaterdag 08:30 – 16:00
Massagetherapie Florence

wenst u fijne feestdagen en een ontspannen 2013
Bethlehemweg 41
6222 BL Maastricht
06-20980650
www.massagetherapie-florence.nl
Behandeling op afspraak
uw adres voor wellnessmassages
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Op vrijdagmiddag 18 januari 2013 opent Kaffee de Zeuten
Inval voor
de elfde maal haar deuren speciaal voor de senioren in de Platte
Zaol te Maastricht.
De zitting begint om 13.00 u. en duurt tot ± 17.00 u.
De Tempeleers bieden u, in navolging van Trajekt, de
mogelijkheid om kaarten
voor deze zitting te bestellen.
Bestel uw toegangskaarten door een briefje te sturen naar

De Tempeleers Postbus 2424 6201 EA Maastricht.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Marion de Bont
(06-10751792) of
Henk de Jong (06-10814679).
De entreekaarten kosten € 15,-. per persoon
De verkoop van de kaarten start 11 november a.s.
Dus wacht niet te lang met bestellen, want vol is vol!
Wij wensen u namens het team van “De Zeuten Inval” alvast veel
plezier!
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2 jaar geleden werd op het Jerichoplein de speeltuin geopend.
De jeux-de-boulesbaan die er al lag, werd in ere hersteld.
Bij de opening kwam een team van Amby een demonstratie geven en
daarna werden mensen uitgenodigd om een balletje mee te gooien en zo
ontstond er een groep die 1x per week is begonnen te gooien.
Ondertussen is deze groep uitgegroeid tot 18 personen a 20 personen.
Ze gooien 3x per week.
Op zondagmorgen wordt er gegooid vanaf 10.15 uur tot ongeveer 12.30
uur.
Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 14.00 uur tot ongeveer 17.00
uur, de middag wordt gebruikt door de mensen, die niet werken.
’s Avonds wordt er gegooid van 18.15 uur tot ongeveer 20.30 uur.
De groep die gooit, zijn allemaal mensen die wonen rond het Jerichoplein
en een enkele van Nazareth.
Als het te slecht weer kun je gemakkelijk zeggen, zo we stoppen en lopen
naar huis.
Heren en dames (zij zijn zeker welkom), iedereen die eens wilt komen
kijken, is welkom en wil je mee gooien, neem ballen mee en doe mee.
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Nieuw in Limmel!
Massagepraktijk Sweettouch massages Maastricht
Gun uzelf een momentje rust en ontspannning!
U kunt bij Sweettouch terecht voor heerlijke ontspanningsmassages,
superrelax massages (i.c.m. kuidenstempels), Hot candle oil massages
(gebruik van massagekaarsen), Reiki behandeling/massage en
acupressuur (massage).
Uw eerste massage bij Sweettouch boekt u voor slechts 15 euro! (30
minuten)
Neem een kijkje op de website voor meer informatie en acties/kortingen!
www.sweettouchmassages.eu. Of mail naar info@sweettouchmassages.eu
Sweettouch Massages Maastricht
Populierweg 82B
Tel.nr: 06-17591892
Behandelingen alleen op afspraak!
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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
Buurtraad Limmel
Voorzitter: Math Thomissen
Dolmansstraat 20 6222 EC Maastricht
Secretaris: Marc Wijkman
Balijeweg 49 6222 BE 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
Inge Krutzen-Verkooijen
Cruyshaag 33
Spreekuur maatschappelijk werk
Maandag van 9.00 uur tot 11.00 uur
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
Bejaarden en invaliden bond Limmel
Iedere woensdag kienen van 14.00 tot 17.00 uur
Zaal open vanaf 12.30 uur
Voorzitter Thea v/d Bosch Goessen
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Telefoon: 043 - 363 66 79
Telefoon: 043 - 363 20 65
Telefoon: 06 - 55 897399
Telefoon: 06 - 14424149
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:
of
Telefoon:

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

Telefoon: 043 - 362 24 26

E-mail:
I.verkooijen1@home.nl
Telefoon: 06 - 51310170
Jef Lardinois/Ellen Dackus
Telefoon: 043 – 362 00 66

Telefoon: 043 - 363 27 00

Telefoon: 043 - 3631969

Telefoon; 043-3111526

Scouting Titus Brandsma
Dhr. R.van Beekum
r.beekum@planet.nl
Groepsvoorzitter: Robert Roijen
robert@titusbrandsmamaastricht.nl
Stichting De Kestielretjes
Judoclub J.C.K.R. Nazareth
Trajekt
Trefcentrum W.V.V.
Maastricht
Vriendenkoor 1882 Repetitie:
Dinsdagavond
Inlichtingen: F. Purnot Kast.
Hartelsteinstraat 16
R.K.V.C.L. Voetbalclub Limmel
(“Nazareth”)
Voorzitter
Peter Koevoets
Penningmeester
Peter Koevoets
Secretaris
Marcel Coolen
Coolen.marcel@gmail.com

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

Telefoon: 043 - 362 31 98
Telefoon: 043 - 362 00 66

Telefoon: 06 - 307 73 028

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

Aanleveren kopij/advertenties voor 18 Januari 2013
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

Afval kalender 12/12/2012 t/m 13/02/2013
GFT-BAK

HUISVUILZAK

GFT-EMMER

WOENSDAG
05/12

WOENSDAG

WOENSDAG
05/12
12/12
19/12
29/12
02/01
09/01
16/01
23/01
30/01
06/02
13/02

12/12
19/12
29/12
02/01
09/01
16/01
23/01
30/01
06/02
13/02
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Oud papier ophalen in Limmel
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

5 december 2012
9 januari 2013
6 februari 2013
6 maart 2013
3 april 2013
8 mei 2013
5 juni 2013
3 juli 2013
7 augustus 2013
4 september 2013
2 oktober 2013
6 november 2013
4 december 2013

Het oud papier wordt in Limmel opgehaald door
voetbalvereniging R.K.V.C.L.
U kunt de vereniging steunen door al het oud papier te bewaren
en op bovenstaande data aan de straat te zetten.
In geval van vragen of klachten over het ophalen van het oud
papier kunt u contact opnemen met Marcel Coolen (06 –
13917386)
coolen.marcel@gmail.com
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