VOORWOORD BUURTNUIJTS
Beste mensen
Het nieuwe jaar is alweer begonnen en dat met veel regen helaas.
Maar eerst terug kijkend naar december.
Door inzet van diverse mensen stond er weer een mooie kerstboom
op het plein.
Helaas was het weer raak en kon de jeugd het niet laten om
wederom de lampen er uit te draaien om ze vervolgens stuk te
gooien.
Zeer triest nu weer zullen we in beraad gaan wat hiermee te doen
komend jaar , want het zou jammer zijn als er niks meer kan.
Wel was er een leuke happening bij de boom zie verder in deze
uitgave.
Ook hebben we moeten vernemen dat onze trouwe garage houder
Paul Kuijpers is gestopt met de garage.
Wij wensen hem en zijn vrouw dan veel geluk in de toekomst om te
kunnen genieten van zijn pensioen.
Natuurlijk wensen wij Terry Beckers dan ook veel succes met de
overname hiervan.
Inmiddels is ook het carnavals seizoen begonnen en dat kunnen we
zien in deze uitgave.
Wij wensen onze twee prinsen dan ook een fijne carnaval toe.
Prins Peter d’n ierste en prins Damiën d’n ierste vaan harte perficia.
Helaas zal prins Damiën de aller laatste prins zijn van de
Kaanjeleers.
Jongens bedankt en veel succes deze carnaval.

Namens de buurtraad veel leesplezier.
Math Thomissen,
Voorzitter Buurtraad Limmel
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Eindelijk de graanvrouwe is er.
Na een lange periode van voor bereiding staat de graanvrouwe eindelijk op
haar plek.
Dit alles heeft kunnen plaats vinden door een kleine groep vrijwilligers die
zich hiervoor hebben ingezet.
Natuurlijk danken wij ook Servatius voor het geld dat hiervoor is gekomen.
Wij hopen dan ook dat het beeld er nog lang zal blijven staan , zodat
iedereen ervan kan genieten.
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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

Buurtnuijts limmel Februari 2013

4

Gezellig druk onder de kerstboom
Het leek er even op dat er dit jaar geen kerstboom in Limmel zou
komen.
Gelukkig hebben buurtbewoners Ans Kooyman en Anitia Kraft met
ondersteuning van Trajekt het initiatief genomen om zowel een
kerstboom, als een gezellig samenzijn onder die kerstboom te
organiseren.
Dit met veel dank voor de bijdragen en de medewerking van
Servatius, de gemeente, Buurtraad Limmel & c.v. de Braniemeekers.
Dat dit initiatief bij veel mensen in goede aarde viel, was al te
merken aan de reacties toen de boom was geplaatst, maar bleek
nog sterker uit de opkomst op donderdagavond 20 december.
Het regende de hele dag pijpenstelen, maar veel mensen kwamen
voorzien van een dikke jas en een paraplu toch even langs voor een
glühwein of warme chocolademelk. Het sfeervol vuurtje dat door
Scouting Titus Brandsm a werd gestookt hield iedereen warm.
Verschillende mensen hebben zelfgemaakte versieringen en sterren
met een kerstwens in de boom gehangen.
Tijdens de woensdagmiddagactiviteit in Buurtcentrum Nazareth
hebben kinderen kerstversieringen gemaakt die ook in de boom zijn
gehangen.
De kinderen die donderdagavond iets in de boom kwamen hangen,
mochten een klein cadeautje uit de grabbelton grabbelen.
Iedereen alle goeds gewenst voor in 2013!
Voor meer informatie over dit buurtinitiatief kunt u contact opnemen
met Karen Hop, Buurtopbouwwerker bij Trajekt in Limmel en
Nazareth, karen.hop@trajekt.nl.
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PERSBERICHT
BIJZONDERE VAKANTIES MOGELIJK GEMAAKT
door vrijwilligers van het Rode Kruis
Voor wie doet een weekje vakantie nou geen wonderen?
Wat ons betreft, is dit voor iedereen weggelegd.
Ook wanneer u bijvoorbeeld minder mobiel bent of veel zorg nodig
heeft.
Het Nederlandse Rode Kruis afd. Maastricht, Meerssen,Mergelland is
specialist in volledig verzorgde vakanties voor mensen met
lichamelijke en sociale beperkingen, op bijzondere locaties in
Nederland, Duitsland, Tenerife en Spanje.
Een team van goed opgeleide vrijwilligers staat voor u klaar en de
accommodaties zijn uitstekend ingericht op bv. gebruik van een
rolstoel.
U hoeft zelf nergens aan te denken, u hoeft alleen maar te genieten!
In 2013 omvat ons aanbod vakanties in Nederland : J.H. Dunant
schip;’t Laarhuus te Ommen; de Rode Kruis bungalow in Someren en
een nieuwe accommodatie in ons aanbod is ’t Wolders Ven in
Waalre.
Voor onze buitenlandse vakanties kunt u kiezen voor de
adembenemende natuur rond Neuerburg en Bad Schandau (Dld) of
genieten onder de zon in Tenerife of naar onze nieuwe accommodatie
in Fuengirola.
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Interesse?
Inwoners uit de gemeente Maastricht, Meerssen en Gulpen Wittem,
die in aanmerking willen komen voor een van de bovenstaande
vakanties, kunnen contact opnemen met het Rode Kruis afd.
Maastricht, Meerssen, Mergelland., woensdag tussen 14.00 – 17.00
uur op telefoonnummer 043-3215111,
bijzonderevakanties@rodekruism3.nl of www.rodekruismaastricht.nl
De kandidaat gasten worden ingedeeld op basis van medische
indicatie en zorgvraag.
Nadere informatie over dit persbericht:
Voor nadere informatie kunt u ons bereiken via bovenstaand
telefoonnummer, e-mailadres en/of website.
Anneque van Gerwen, secretariaat
Tel. 043-3215111

Massagetherapie Florence
Bethlehemweg 41, Limmel
uw adres voor ontspanningsmassage
behandeling op afspraak

Voordelig ontspannen dicht bij huis
Lezers van Buurtnuijts ontvangen bij ieder bezoek korting*
•
bij een volledige lichaamsmassage
€ 10,•
bij een massage van voor- of achterzijde € 5,•
bij een rugmassage
€ 2,50
Een voorbeeld: een klassieke ontspanningsmassage van het
hele lichaam van ongeveer 1¼ u. kost u dan slechts € 30,Meer weten over de massages of een afspraak maken?
Via website www.massagetherapie-florence.nl of via mail
massagetherapie-florence@live.nl of bellen naar 06-20980650.
*niet in combinatie met andere acties
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Leef vastelaovend vrun,
’T is al weer ’n jaor geleije tot iech get op pepier aon ut kretsen waor veur
’t buurtnuits. Toen waor uzze Hoeglöstigheid Prins Paul den Derde zjuus
oet gerope. Heer had nogal get bubbeleseenes veuraof. Um häöm op zien
gemood röst te kriege , had de Kanselereijraod de nui Hofdame met un rap
tempo touw geveugd tot de raod van elf. Mer toen einmaol ’t ies gebrooke
waor ontploeide zich ‘nne Hoeglöstigheid dee vaan eeder momint genote
heet same met zien vruiwke Esther en de Keender. Esther en Paul en
netuurlik de Keender Bedaank, bedaank Bedaank, geer zeet Lummel en
Nazareth op un weerdige menier veur gegaange. Merci.
Noe ’n jaor weijer, is ut ein en aander weer gebäörd of veranderd.
Zoe zien veer es Braniemeekers toch hel op zeuk nao lui die met de
vastelaovend welle oetdraage. Lui die nog get welle met organiseren en
veur ’n doel welle op koume . Lui blief neet aon de kant stoon Lummel en
Nazareth heet ut hel nuudig.
Op dit momint höbbe veer ‘nne nuie Hoeglöstigheid Prins Peter den
Ierste , dee waor neet väöl aanders met de bubbeleseenes veuraof beij zien
oetrope es ziene veurgenger. Heer had ’n zie vaan ervaring beij de
Trampeleers op gedoon. Mer ’t is en waor toch aanders waore zien wäörd.
Toen Heer einmaol de demascqué achter de rögk had leep ’t vaan zelf.
Iech hoop tot Heer same met zien vruiwke Sonja net zoene prachtige tied
maag kriege es al zien veurgengers.
Dit jaor höbbe veer twie zjubelarisse in us midden die eeder 1x11 jaor lid
zien.
Philip Pasveer en Paul Dessart, proficiat hiere en uuch dames.
Geer zeet de touwkoms vaan de Braniemeekers en iech hoop tot geer nog in
lengte vaan daog beij die Braniemeekers lid zalt blieve , en de
Braniemeekers ’n werm hart touw zalt drage. Dat höbbe veer nudeg.
Es létste wins iech alle lui vaan Lummel en Nazareth unne sjoene ,propere,
gezellige en gezoonde vastelaovend touw.
Vastelaovend same,
John vaan Dijk
Prizzedent vaan de Braniemeekers
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C.V. de Braniemeekers
Maage veer uuch veurstelle aon de nuie Hoeglöstigheid vaan de
Braniemeekers, dee euver ’t riek vaan Lummel en Nazareth zal goon regere
oonder de naom:

Prins Peter 1e
Organisatoricus,Operatoricus,Opelfanaticus

In de Börgelikkestand vaan Mestreech steit Heer ingesjreve es:

Peter. Löhmann

Zien ierste leevesleech zaog Heer in hertsje Mestreech, en wel op ’t Bat,
neve ‘t pand vaan
Pierre Zenden boe ouch zien Prinselikke weeg stoond.
Via ’t Bat ginge zien awwers nao Caberg, boe Heer de groetste tied vaan
zien jäögjaore doorbrach en die Heer zellef umsjrijf es geweldig.
Zien ierste lèsse kraog Heer op de liegersjaol vaan de Christus Keunig vaan
Caberg en woort vervolg door liegersjaol Sint Oda, boe zien kinnes weijer
verruimp woort.
Nao de liegersjaol ging Heer naor de LTS in Hier, boe Heer al gauw de kant
vaan Procestechniek ging doen.
Daornao deeg Heer nog un jäörke VAPRO beij ’t pepierfebrik in Mestreech.
Heer is toen op ’n gegeve ougenblik goon wèrke beij de Edah in de Kleine
Staot in Mestreech.
Heer waor daor Maniske vaan alles.
Dat bliek wel oet ’t gegeve tot Heer daor zien groete leefde lierde kinne.
Sonja Mommers, geboore en getoge in Lummel, dat kós neet beter.
Tösse beij, zie wèrkde ouch bij de Edah.
De leefde ging zoe good zelfs tot zie besloote um same te goon woene en
hun ierste nèske te bouwe op de Fraankestraot in Wittevrouweveld.
Nao ’n jaor kaome zie riechting Lummel en ginge hun relasie bezegele mèt
’n Houwelek.
Hun nèske woort veur good ingeriech en dat is noe al zoen 20 jaor geleije.
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Daor moos natuurlik broed op de plaank koume en uzze Hoeglöstigheid
ging op de BEK wèrke beij de Sjietpöt en tegelkesfebrik De Sphinx.
Heer heet daor 18 jaor gewèrk es hoofdoperator in de eindsortering.
Zoe wie veer allemaol weite kaom daor helaos ’n komaof aon en de
Hoeglöstigheid mós aander wèrk goon zeuke.
En dat voond Heer beij Air Liquide in Smoogcity op ’t Chemelot terrein es
allround operator.
En daor wèrk Heer nog altied.
Sportief gezeen heet uzze Hoeglöstgheid zien jäögvoetbalopleijing gedoon
beij R.K.V.V.L.
Toen Heer naor Lummel verhuizde is Heer zien kwaliteite goon laote zien
beij ut 7e vaan R.K.V.C.L.
wat volgens häöm unne zier sterreke ploog waor.
Um tot Heer vastelaovendsgek is, woort Heer al gauw gevraog um zich beij
CV de Trampeleers aon te slete.
In 2002 woort Heer zelfs tot Prins vaan de voetbalclub oetgerope.
En dat is noe zoen éllef jaor geleije.
Heer waor daor 17 jaor lid vaan en bekleijde de prezidiumfuncties, vaan
Habsjaar en de lèste 7 jaor es Prizzedent.
De lèste 7 Hoeglöstighede koume daan ouch vaan zien hand.
Jaomer genoog kaom in 2008 un ind aon ’t bestoon vaan CV de
Trampeleers.
Zien aander hobby’s zien filleme vaan fieskes en gebäörtenisse en natuurlik
ziene oto de
OPEL CORSA. Heer deit gere wandele same met zien vruiwke en met
hunne hoond, de Jack Russel, Gizmo.
Daan dreug Heer in zien hertsje twie club’s ’n werrem hart touw, Us MVVke
en Feyenoord.
Dao geit Heer regelmaotig nao loere es zien wèrrek ut touw liet.
Noets verwach meh stellekes gehoop, uzze nuije Hoeglöstigheid vaan 2013.
Gegeven 13 jannewarie 2013, door de kanselereijraod

Lummel &Nazareth
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Leef luij,

Aofgeloupe jaor had iech, noe aajd prins Paul III, de ier um uuch veur
te mage goon in de Lummelse en Nazarethse vastelaovend.
En iech kin uuch vertelle; Iech höb devaan genote!
Daorum wel iech uuch allemaol bedaanke veur ’t magnefieke sezoen wat
mien vrow, de kinder en iech höbbe mage beleve.
En netuurlik bedaank veur de leuke en sjieke reacties en prezentjes .
Ouch wil iech ‘n eederein bedaanke veur de inzat die zie ’t aofgeloppe
jaor höbbe getoend, um de vastelaovend in Lummel en Nazareth veurt
te zette.
Weijer wins iech miene opvolger, Prins Peter I, sjus zoen sjiek sezoen
tow.
Es aajd prins vaan CV De Braniemeekers zegk iech uuch; Saluut en
alaaf, ‘nne sjieke en propere vasteloavend towgewins.

Geneet en bedaank.
Prins Paul III 2012
Beste mensen,
Het programma van de Braniemeekers is aangepast. Dit jaar zal het
Braniemeeker hijsen niet op carnavals zondag plaatsvinden, maar op
zaterdag 9 februari en wel om 18.11 uur. Graag wil ik u allen uitnodigen
om samen met ons en alle ‘Hoeglöstigheden’ van Limmel en Nazareth de
carnaval te komen openen.
Op carnavals dinsdag zullen we om middernacht de carnaval sluiten zoals
al jaren lang traditie is in Limmel. Dit jaar wordt echter niet de
‘kaanjelgeis’ verbrand maar een ‘Braniemeeker’ Pop. Daarom nodig ik
jullie allemaal uit om het pop verbranden bij te wonen.
Namens CV de Braniemeekers wens ik iedereen plezierige carnaval toe en
wij hopen u bij het Braniemeeker hijsen en het Pop verbranden te mogen
verwelkomen!
Met vriendelijke groet,
Esther Dessart-Walthie
Secretaris CV De Braniemeekers
Buurtnuijts limmel Februari 2013
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PEERSBERIECH KAANJELEERS 2013
CV De Kaanjeleers vaan Famfaar Juliana, oet Lummel
Oonder groete belangstelling is op zoondag 20 jannewarie 2013

Prins Damiën d’n 1e es 58e hoeglöstigheid
vaan c.v. de Kaanjeleers vaan Famfaar Juliana oet
Lummel oetgeroope.
Ziene börger naom is Dassen, Petrus Hubertina mèt roopnaom Damiën
Heer is geboore in ‘t Wittevrouweveld op 4 miert 1987 en is daan noe ouch
2 * 11 plös 3 jaor joonk. Heer is geboore in de vaan Oppenstraot In ’t
Wittevrouweveld, en heet gewoend in de hoezer beij de gevaangenis.
Zien Prinselik Pelies steit noe aon de Nebostraot 16 in Lummel boe heer nog
toes woent.

Binne eus Famfaar Juliana is heer al 15 jaor tamboer beij euze drumband en
heet heer jaore laank ’t sjlaagwèrrek gedoon beij eus Famfaar orkès.
Nao de lieger sjaol, heet heer bedriefsadministratie en dennao ‘n ICT
opleijing aon de MBO riechting vaan ’t Leeuwenborg gedoon.
In ziene sjaoltied heet heer 7 jaor beij Mc. Donalds gewèrrek en heet heer
vakke gevöld beij de Garant Mèrret in Nazareth.
Noe wèrrek heer beij KPN es Service Center Analist en ondersteunt heer
alle ICT systemen vaan de KNP mètwèrrekers.
Daoneve heet heer mèt twie kompagnons ’n “Dance Fies organisatie
bureau” genaomd “Poundingprojects”.
Zien groetste hobbies, zien d’n Drumband en op de playstation speule.
’t Prinselik virus zit in zien blood want es klein mènneke waors heer al
jäögprins beij de scouting vaan de Eburonen en ziene Pap Theo waors
Prins beij CV de Braniemeekers

Buurtnuijts limmel Februari 2013

17

Heer heet 'nne hekel aon luij die zich neet aon de aofspraoke hawwe.
Wat heer ech leuk vind is zèllevers fieste organiseere mèt
Poundingprojects
't lekkerste ete vind heer grieks. Ut minst lekker um te éte vind heer kip.
Zien gooi eigesjappe volgens zien vriendin Yennifer: Heer hèlt ziech aon
zien aofspraake en heer hullep luij die dat nuudig höbbe
’n gèt minder gooij eigesjap is tot heer soms sjus deit of heer diech neet
huurt en ouch tot es heer gèt welt höbbe daan kint dat geine daag wachte,
daan mot dat dirèk gebäöre.
Heer zal regeere euver ’t Kaanjelriek vaan Famfaar Juliana onder de
zwoer gekose titulair benumminge

Feeskes-organisatorkös * Kompjoetertechnikös
Tamboerdikös
es zienne'n Hoeglöstigheid:

Prins Damiën d’n 1e
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Ruilwinkel Veur Elkaar
Natuurlijk is het fijn als een vriendin of buurman u helpt en u hen.
Maar wat als die niet hebben of kunnen wat u nodig heeft? Dan is
er de Ruilwinkel Veur Elkaar!
Vanaf 10 januari iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur in het
Wijkservicepunt Limmel Nazareth.
Meer informatie krijgt u bij: Maud Katzschner, Groene Kruis
Domicura, 06 – 437 283 38 of
Karen
Hop,
Trajekt,
06
- 528 075 95. Emailadres:
ruilwinkelveurelkaar@gmail.com.
Hoe werkt de ruilwinkel?
In de ruilwinkel kunt u gemakkelijk kennis, vaardigheden en
goederen ruilen met iedereen. ‘Betalen’ gebeurt daarbij met
ruilpunten.
Een ruilpunt staat voor ongeveer 10 minuten/ 2 euro.
Dus neemt u spullen of diensten af, dan betaalt u met ruilpunten.
En biedt u spullen of diensten aan, dan kunt u daarmee weer
punten verdienen.
.
Even enkele voorbeelden:
 Annie snoeit de rozen van Peter voor 6
ruilpunten;
 Petra repareert de kraan van Jef voor 7
punten;
 Annie “koopt” voor 5 punten kleding en
speelgoed voor de kinderen;
 Math brengt Peter naar het ziekenhuis.
Daar heeft hij 1 uur voor nodig, dus hij
krijgt van Peter 6 punten en de kosten
van de benzine;
 Petra zoekt nog iemand om haar te
helpen bij de administratie en plaatst
haar vraag in de ruilwinkel.

Hoe kunt u ruilen
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Eerst meldt u zich aan als deelnemer van de ruilwinkel.
U ontvangt dan meteen 30 ruilpunten, waarmee u spullen en
diensten kunt afnemen.
Het aanbod kunt u bekijken op het magneetbord in het WSP
Nazareth (Kasteel Schaloenstraat 54) en straks ook in de Veur
Elkaar Klapper in de Hoeskamer (Emmausstraat 61).
In de ruilwinkel kunt u aanbieden waar u goed in bent of wat u
leuk vindt om te doen, of spullen die u over heeft.
Dit kan met een advertentie in de ruilwinkel, eventueel voorzien
van foto’s en afbeeldingen.
In sommige gevallen kunt u spullen afgeven bij de ruilwinkel,
maar de opslag is beperkt.
De vrijwilligers kunnen u hierover adviseren.
Als er aanbod is wat u aanspreekt, kunt u contact opnemen met
de aanbieder en onderling kijken of u de ruil kunt sluiten en voor
hoeveel ruilpunten.
De aanbieder krijgt er ruilpunten bij, de afnemer levert ruilpunten
in. Iedere aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het aanbod.

Voorbeelden van vraag en aanbod

Hulp in de tuin; kleding; kleine huisraad; speelgoed; kleine
klussen in huis; hond uitlaten; eten koken; vervoer; glas en
papier wegbrengen; muziekles; helpen met verhuizen; strijken;
boodschappen doen; hulp bij administratie; auto wassen; taalles;
computerhulp; fietsreparaties; bridge-les, etc.
We hopen u snel te zien in de ruilwinkel, ook namens de
vrijwilligers van de ruilwinkel,
Maud Katzschner en Karen Hop

Inschrijfovereenkomst Ruilwinkel Veur Elkaar
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Naam

________________________________________

Adres

________________________________________

PC/Plaats _______________________________________
Telefoon _______________________________________
Email

o
o
o
o

o

________________________________________

Wil deelnemer worden van Ruilwinkel Veur Elkaar;
Gaat akkoord met de voorwaarden van Ruilwinkel Veur
Elkaar;
Is AVP (WA) verzekerd;
Verplicht zich in de onderhandelingen en de
overeengekomen diensten en afspraken zo eerlijk en
goed mogelijk uit te voeren;
Krijgt van de ruilwinkel een registratienummer.

Getekend,
Plaats
_____________________Datum_________________

Handtekening _________________________
Namens de ruilwinkel,
Plaats
___________________Datum __________________

Handtekening _________________________

Registratienummer: …………………………..
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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 06/02/2013 t/m 08/04/2013
GFT-BAK

HUISVUILZAK

GFT-EMMER

WOENSDAG

WOENSDAG
06/02

WOENSDAG
06/02
13/02
20/02
27/02
03/03
10/03
17/03
24/03
01/04
08/04

13/02
20/02
27/02
03/03
10/03
17/03
24/03
01/04
08/04
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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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