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Magere en vette………

Als we achterom kijken in het jaar 2007 dan moeten wij ons 
afvragen: “zijn het magere of vette jaren geweest?”
Soms  moeten  wij  zeggen  “ja,  het  had  beter  gekund”,  en 
andere keren is er geen goeds te vermelden.
Maar daarom moeten we toch niet bij de pakken
gaan neerzitten.

Opnieuw de schouders eronder, dan gaat er weer een boel 
lukken. In het vooruitzicht dat Limmel een metamorfose zal 
ondergaan. Althans zo deelt Den Haag ons mede.
Nodig is in ieder geval dat we er in blijven geloven.
De negatieve punten goed aanpakken en er iets positiefs van 
maken.
Want zo slecht is het in Limmel nog niet, vergeleken bij andere 
stadsdelen.
In  ieder  geval  is  ons  platform van dien  aard  dat  er  goede 
vooruitzichten zijn.
Een ding is zeker; zonder de inzet van iedere in-woner van 
Limmel  zullen  de successen minder  zijn,  dus:  allen  aan de 
slag!

Hierbij  de  beste  wensen voor  2008,  dan  moeten  we zeker 
kunnen slagen
                                                               Red.



Terugblik Limmel 2007

Langzaam maar zeker komt het einde in zicht van …… 2007 !

Elke keer zo rond december heb ik het gevoel dat een jaar sneller voorbij gaat. 
Misschien heeft dat te maken met de leeftijd, misschien met de drukte van alle 
dag, met de zaken die spelen in onze wijk Limmel, misschien is het een 
combinatie van dit alles. 
Velen van ons zijn er elke dag opnieuw mee bezig, kijken automatisch vaker 
terug en ”maken de balans op”. Waar zijn wij mee bezig geweest, hebben wij het 
goed gedaan, heeft e.e.a. het gewenste resultaat opgeleverd ?

Uw Buurtraad heeft enkele voorbeelden waar met trots op terug gekeken kan 
worden, maar er zijn ook nog steeds zaken die constant de nodige aandacht 
blijven verdienen. Het is absoluut niet de bedoeling om hier de hele lijst te 
benoemen, echter enkele zaken willen wij even tegen het licht houden.

Veel energie en overleg is gestoken in de onderhandelingen aangaande de op- en 
afrit van de nieuw aan te leggen A-2 traverse. Zoals het er nu naar uitziet wordt 
gekozen voor de minst belastende variant voor onze woonbuurt.
De afspraken die met de MOSA gemaakt zijn worden nog niet voldoende 
nagekomen. 
Wederom hebben wij klachten  uit de omgeving kenbaar gemaakt en wachten op 
reacties en beterschap. Tevens heeft de MOSA kenbaar gemaakt dat zij 
voornemens zijn om uit te breiden op het terrein tussen de Sareptastraat en de 
Brandweer kazerne.
Over de invulling van dit terrein, met een nieuwe ontsluitingsweg en andere niet 
belastende industrie, is momenteel volop overleg met de Gemeente. 
Met de beloofde bouw van woningen op het Sareptaplein is nog steeds niet 
gestart, het bestaande plan was achterhaald en een andere plan wordt nu 
uitgewerkt.
Het JOP langs het spoor is gedeeltelijk aangepast, afwerking zoals bijv. 
verhardingen en verlichting moeten nog plaatsvinden.
De activiteiten op de Kinderboerderij gaan gestaag door, echter ook hier kan 
men wel een extra handje hulp gebruiken, dus als u wat tijd over heeft bedenk u 
dan eens.
Om de kinderboerderij voor de toekomst veilig te stellen zijn wordt gezocht naar 
een nieuwe vorm en/of samenwerkingsverband met derden.
Geregeld vinden de Wijkteam vergaderingen nog plaats. 
Aan deze bijeenkomsten nemen diverse instanties deel, zoals Politie, Gemeente, 
Trajekt, Woningstichtingen, de Basisschool, Buurtbelangen Nazareth en 
Buurtraad Limmel.
Wij merken dat deze vorm van overleg de onderlinge lijnen tussen de diverse 
instanties verkleint en mede daardoor zijn vruchten begint af te werpen.
Samen met de Gemeente en Servatius is een groep inwoners bezig met het 
ontwikkelen van plannen om de entrees van Limmel aan te pakken en een 
andere aanblik te geven.
De uren voor de inzet van Trajekt voor o.a. kinder- en jongerenwerk zijn voor de 
komende jaren gelukkig veilig gesteld. Ondanks het feit dat vele vrijwilligers zich 
dagelijks voor Limmel inzetten is gebleken dat de inzet van Trajekt op diverse 
gebieden in Limmel broodnodig is en dat wij niet zonder enige professionele 
begeleiding en/of hulp kunnen. 



Mede o.a. door de voorgenomen plannen van Minister Ella vogelaar om van de 
40 aandachtswijken in Nederland prachtwijken te maken.
Ook Limmel behoort tot deze wijken. In zeer korte tijd hebben diverse partijen, 
zoals o.a. woningstichtingen Servatius en Woonpunt , Gemeente, Trajekt en de 
Buurtraad, veel werk verricht en het concept plan (het WAP = Wijk Actie Plan) 
wordt binnenkort op hoofdlijnen aan de Minister voorgelegd.
Wij verwachten dat de plannen begin januari 2008 met u besproken kunnen 
worden. 
Om in deze plannen ook de ideeën, wensen en op- en aanmerkingen van u allen 
op te nemen is een Klankbordgroep in het leven geroepen. In deze 
Klankbordgroep hebben inwoners van Limmel zitting en zeer binnenkort zal deze 
groep op detaillijnen aan het werk gaan.
Alleen samen kunnen wij werken aan een leefbare woonbuurt, alleen samen 
kunnen wij ongewenst gedrag te lijf gaan, alleen samen bepalen wij normen en 
waarden en alleen samen kunnen wij een evenwichtige, sterke en sociale 
woonomgeving bewerkstelligen.

Denk eens aan alle positieve activiteiten van de talrijke verenigingen die reeds in 
Limmel plaatsvinden, maar ook aan de seizoensgebonden gebeurtenissen zoals 
het Sint Nicolaasfeest, het mini Preuvenemint en alle Carnavalsactiviteiten ! Zou 
u dat allemaal willen missen ?   
Wij zijn er echter nog lang niet, want zo denk je dat iets geregeld is en zo dienen 
zich weer andere problemen aan. Ook Limmel ontkomt niet aan drugsoverlast en 
van de voorgenomen plannen Operatie Coffeeshop corner en een TBS kliniek in 
Overmaze worden wij bepaald niet vrolijk van.
Over al dit soort zaken proberen wij mee te denken en mee te praten, echter dat 
kan niet door een kleine groep vrijwilligers waarvan het gros ook nog eens een 
volledige baan heeft.
Zijn er zaken waarvan u denkt: Daar wil ik mij wel voor inzetten, neem dan eens 
de moeite om een Buurtraad vergadering bij te wonen, de data worden steeds 
bekend gemaakt in Buurtnuijts en op Buurtplein Limmel.
Ziet u of weet u in de tussentijd zaken die niet door de beugel kunnen, maak er 
dan melding van op de daarvoor bestemde plaats(en), bel het klantenmeldpunt 
van de Gemeente (3504000), bezoek het spreekuur van de Wijkagent (elke 2e 

dinsdag van de maand) of stuur een mailtje naar het secretariaat van de 
Buurtraad  (buurtraadlimmel@home.nl).

Vanaf deze plaats wil ik alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben 
ingezet en hun steentje of steen hebben bijgedragen voor het welzijn van 
Limmel, het verenigingsleven, het Lochtmanhuis, de Kerk of op welke andere 
wijze dan ook, bijzonder hartelijk danken.
Waar zou Limmel zijn als wij (vrijwilligers) ons in het verleden niet hadden 
ingezet, en wat zal met Limmel gebeuren als wij ons in de toekomst niet blijven 
inzetten ? Doe mee en blijf meedoen want: ” ’T wel en wee vaan Lummel geit us 
aon de preijj  !!! ”
Limmel blijft Limmel, maar alleen als wij dat samen willen, daar samen aan 
werken en ons daar samen voor inzetten, dus: ” Lummel same !!! ” 
Langzaam maar zeker komen de resultaten in zicht in …… 2008 !

Vanaf  deze plaats wens ik eenieder Prettige Feestdagen en een voorspoedig 
maar vooral een gezond  2008 !!!  
                                                         Namens Buurtraad Limmel, Wim Gorren



Vriendenkoor 1882
komt met eigen revue

Mannenkoor Vriendenkoor 1882 bestaat 125 jaar. Dit is inmiddels gevierd met 
een feestelijke receptie en een zeer geslaagde concertreis naar de Achterhoek. 
Maar dat is nog niet alles. Het belangrijkste moet zelfs nog komen: het 
Vriendenkoor werkt momenteel hard aan een eigen komische revue (in ’t 
Mestreechs). Deze wordt op 19, 26 en 27 april 2008 uitgevoerd in de 
Bonbonnière. Nee, geen galaconcert met een orkest, maar eens iets heel anders. 
Het Vriendenkoor wil namelijk laten zien en horen, dat een mannenkoor veel 
meer kan, dan strak in het pak liederen zingen. Inmiddels wordt twee keer per 
week (op dinsdagavond en zaterdagochtend) met veel enthousiasme 
gerepeteerd. En het mooie is: de leden vinden het met de week leuker worden.
Wie doet wat?
In de revue (getiteld: Boe moot dat nao tow) wordt ook gespeeld en gedanst (ja, 
zelfs door enkele zangers). In principe doen de mannen alles zelf, maar er is 
enige hulp van binnen en van buiten. Zo komt het bekende duo Mao en Truus 
muzikaal op bezoek, speelt een groepje uit Fanfare Juliana een aantal liederen 
mee met onze pianist Arnaud Hesselink, brengt een aantal meiden van 
Majorettegroep Malberg extra sfeer op de bühne en hebben ook enkele dames 
van de zangers een rol in het geheel. De muzikale leiding is in handen van 
Vriendenkoordirigent Rob Christiaans, die ook verantwoordelijk is voor de 
teksten van de revue. Voor de swingende regie dragen Jan Gilissen en Ronald 
van de Capellen zorg (beide ook betrokken bij Toneelgroep Lummel). Daarnaast 
werkt het koor al enkele maanden met de countertenor Rob Meijers, die middels 
zangoefeningen de kwaliteit van de koorzang op een hoger niveau brengt.
Waar gaat het over?
Eigenlijk speelt het koor in de revue zichzelf. Ook bij de leden is dat het geval. U 
ziet dus onder anderen lolbroeken en mensen met kritiek, een rokkenjagende 
pianist en een bestuur dat zich moet verdedigen. Het verhaal gaat over het 
jubileum zelf, want de koorleden weten – zogenaamd – niet waar ze aan toe zijn. 
De meeste willen op reis gaan, maar ieder heeft daar zo zijn eigen idee over. Dat 
wordt omlijst met liedjes uit tal van landen (allemaal in dialect). Maar het 
gekrakeel leidt tot niets. Er is hulp vanuit de hemel en van buitenaf nodig om 
bestuur en leden duidelijk te maken wat nu wel de bedoeling is. Hoe dan ook: er 
is een happy end.
Hoe kom ik aan kaarten?
Voor de wijken Limmel, Nazareth en Wittevrouwenveld (waar de meeste leden 
van het Vriendenkoor vandaan komen) wordt iets speciaals gedaan. Er zullen 
namelijk bussen geregeld worden waarmee mensen die een kaart kopen naar de 
Bonbonnière gebracht worden (en weer terug). Ook wordt nog een consumptie 
aangeboden en dat alles voor een tientje! Over enige tijd krijgt u hier meer 
informatie over. Wilt u alvast reserveren (want er kunnen maximaal 900 mensen 
een plaats krijgen), meld dat dan bij een van de koorleden of e-mail naar 
info@vriendenkoor1882.nl
Informatie over Vriendenkoor 1882 vindt u op www.vriendenkoor.nl

http://www.vriendenkoor.nl/


Limmel Actueel

Tekenwedstrijd!

Voor het eerst houden we voor de kinderen dit jaar ter gelegenheid van Kerstmis een 
kleurwedstrijd. 
In dit Buurtnuijts tref je in het midden een kleurplaat aan. Wie zijn kleur-plaat het 
mooist inkleurt kan een leuke prijs winnen!.
Je tekening moet dan uiterlijk 23 december a.s. worden ingeleverd bij Frans Ritz. Op 
28 december hangt de uitslag in de etalage van Frans Ritz. Er zijn 3 prijzen te 
winnen. Dus snel aan de slag en haal die mooie prijs binnen!

Entrees Limmel

Er zijn inmiddels al enkele vergaderingen geweest om tot een aantal ideeen te 
komen voor de diverse entrees van Limmel. 
Binnenkort zullen we bekijken hoe ver de iedeeen al zijn gevorderd.
Heeft uzelf voorstellen; laat die dan aan onze commissie weten via de heer Hagen 
van Woningstingstichting Servatius.

Kopie Buurtnuijts

Voor iedere uitgave van Buurtnuijts moeten we steeds weer vragen voor kopij. 
Iedereen heeft de mogelijkheid zijn zegje in Buurtnuijts te doen. Verenigingen 
vergeten soms hun aktiviteiten te vermelden; een gemiste kans!

Opheffing Stichting Konninginnedag

Omdat er door de Stichting Koninginnedag geen activiteiten meer worden ontplooid 
is deze stichting op 10 oktober j.l. opgeheven.

 

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.



Excursie naar “De Rooyse Wissel” in Venray/Oostrum

“De Rooyse Wissel” (tbs-kliniek in Venray/Oostrum) organiseert voor de 
bewoners van Limmel een excursie. De excursie vindt plaats op zaterdag 
16 februari 2008. De directie van “De Rooyse Wissel” nodigt u van harte 
uit om aan deze excursie deel te nemen. In januari 2008 ontvangen alle 
bewoners van Limmel een uitnodiging voor deelname aan deze excursie 
naar “De Rooyse Wissel”. In die brief zullen ook praktische gegevens 
vermeld staan als: tijd/plaats van vertrek, wijze van aanmelden, tijd van 
terugkomst, contactpersonen voor meer informatie, e.d. Nu hierbij eerst 
een vooraankondiging in uw buurtkrant. 

Eerder bent u (o.a. via brieven en informatiebijeenkomst) er over 
geïnformeerd dat er in Overmaze een Penitentiair Psychiatrisch Ziekenhuis 
gevestigd wordt. Formeel gaat het om een z.g. ‘voorgenomen besluit’ 
omdat het ministerie nog geen definitief besluit heeft genomen en nog in 
overleg is met de medezeggenschapsorganen.  Wel heeft staatssecretaris 
Albayrak bij haar bezoek aan Maastricht in augustus j.l. aangegeven dat 
het besluit in principe vaststaat. Zodra het besluit definitief is, ontvangen 
de bewoners hierover een brief. 
De ombouw van Overmaze naar tbs-kliniek en Penitentiair Psychiatrisch 
Ziekenhuis betekent concreet dat het aantal tbs-plaatsen op den duur 
uitgebreid wordt tot 83 plaatsen (er waren 35 tbs-ers in Overmaze) en er 
een Penitentiair Psychiatrisch Ziekenhuis met 72 plaatsen (gedetineerden 
met stoornissen die psychiatrische behandeling nodig hebben) komt. 

Op 29 augustus heeft de eerste vergadering van het bewonersoverleg tbs-
kliniek plaatsgevonden. Aan dit bewonersoverleg nemen m.n. bewoners 
van Limmel, leden van de Buurtraad Limmel, vertegenwoordigers van 
Overmaze/De Rooyse Wissel, gemeente en politie deel. Met de buurtraad 
en het bewonersoverleg zijn afspraken gemaakt over o.a. de aanpak van 
de veiligheid in de buurt. Ook is afgesproken dat de bewoners van Limmel 
goed geïnformeerd zullen worden en er op korte termijn een tweede 
vergadering van het bewonersoverleg zal plaatsvinden.  
Ook om u als bewoner nader te informeren, wordt u uitgenodigd om deel 
te nemen aan de excursie op 16 februari.  Over “De Rooyse Wissel” (nauw 
betrokken bij de nieuwe opzet in Overmaze) kunt u ook meer informatie 
vinden op hun website (www.derooysewissel.nl). 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met:
- Dorothe van de Bosch (gemeentelijk projectleider Veiligheidshuis), 

tel: 3503177 / mail: dorothe.van.den.bosch@maastricht.nl
- Elise Oosterbaan (gemeentelijke afd. Communicatie), 

tel: 3504216 / mail: elise.oosterbaan@maastricht.nl

mailto:dorothe.van.den.bosch@maastricht.nl


De Buurtbrök en De Pileer

De gezelligheidswinkel De Buurtbrök is in het voorjaar van start gegaan 
en werd op 1 september officieel geopend. Deze buurtwinkel wordt geheel 
gerund door buurtbewoners, die er als vrijwilligers werken. 
Dit nieuwe initiatief in het kader van de revitalisering van Wyckerpoort 
wordt vanuit Trajekt ondersteund en begeleid door Ed Kemmerling, 
projectcoördinator van het Impulsproject Wyckerpoort. Het doel van het 
project is buurtbewoners meer bij hun buurt te betrekken en sociale 
samenhang te versterken. 
Buurtbewoners van Wyckerpoort kunnen in deze als winkel geëxploiteerde 
voorziening terecht voor een kopje koffie, een broodje, voor het lenen van 
cd’s, dvd’s en boeken, om handgemaakte spullen te kopen en te 
verkopen.
Maar men kan er ook voor informatie terecht, gewoon een praatje, voor 
een internetverbinding, fietsreparaties enzovoort.
De Buurtbrök kwam tot stand door sponsoring van vele organisaties 
(waaronder Servatius voor de ruimte), bedrijven en buurtbewoners zelf. 
Ook de inrichting bestaat voor het grootste deel uit gesponsorde items. 
Het Oranjefonds zegde een bedrag van maximaal 10.000 euro toe.
De winkel wordt gerund door vrijwilligers die volgens een vast rooster 
aanwezig zijn. Ondersteund door werknemers van Trajekt (Ed Kemmerling 
en Annie Knaapen).

Voor meer informatie Ed Kemmerling (06 47910481)

De Pileer

Naast de Buurtbrök wordt een ruimte in gebruik genomen die 
buurtbewoners uitnodigt voor ontmoeting, bezinning en ontspanning. Het 
maakt niet welk geloof je aanhangt, of welk culturele achtergrond je hebt, 
je bent er altijd welkom. De bedoeling is om vanuit de Pileer workshops en 
themabijeenkomsten te houden, maar mensen kunnen er ook de rust en 
de stilte zoeken.
Meer informatie bij Mattie Jeukens, telefoon via Ed Kemmerling

Limmel ook op internet!

                    Kijk op www.limmel.nl



Kinderboerderij Limmel

We zijn alweer aan de laatste maand van 2007, wat gaat de tijd toch snel. 
Maar op de Kinderboerderij komen we tijd tekort, zeker nu het al zo vroeg 
donker is. Op het ogenblik kunnen we het werk wel aan, daar we drie sta-
giaires hebben van Sitaverde uit Heerlen, Horst en Roermond. Die zijn in 
opleiding voor dierenverzorgster of dierenartsassistente. Het is leuk om 
met ze samen te werken.
Nog één hekwerk van buizen en Jean is ook klaar met zijn afrastering; 
alles is dan picobello. Nu nog een nieuwe vlaggenmast die hij nu aan het 
maken is van een lantaarnpaal van bij het tankstation.
Op de Boerderij heeft een tijdje geleden een groene papagaai een paar 
dagen rondgevlogen. We hadden een kooitje klaargezet met voer; hij 
kwam er wel kort bij maar niet erin. Op een dag kwam de kat met hem 
aandragen zonder hem te toucheren; dat was geweldig!
We hebben hem meteen in een kooi gezet en doorgegeven aan 
“Amavedi”, maar de eigenaar is niet komen opdagen. Zodoende hebben 
we hem naar een papagaaien-opvang in Veldhoven gebracht en daar is hij 
nu goed op zijn plaats. 
Ik ga mijn verhaaltje eindigen want anderen moeten ook nog plaats 
hebben in het Buurtnuijts.

Dan zijn de volgende donaties binnengekomen: 
Pieke € 20, voor een nieuwe V-snaar van de grasmaaier, Dylan € 4, Oma 
Lieske € 30, Dhr. En Mevr. Reggers € 10, Nicky € 10 + € 10, Jacqueline 
€ 4, Fam.Sitskorn € 50, Kitty Peter € 10, Maud en Fenna € 20.

Alle gulle gevers van harte 
bedankt; en niet te vergeten 
bedankt voor de wortels en 
oud brood. Daar zijn we erg 
blij mee.

Wij wensen u alvast allen fijne 
Kerstdagen en een goed begin 
van 2008. Namens alle 
medewerkers

Rinie Theunissen
 



De nieuwe sportvoorziening voor de jeugd in Limmel.
Nu maar hopen dat deze ook goed gebruikt gaat worden.

Even voorstellen:
Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht.

Wij zijn een Adviescommissie van het College van Burgemeester en Wethouders en 
benoemd door het College. De commissie bestaat uit 9 leden.
De voorzitter is Gerard van der Velde, vice-voorzitter is Tilly te Boekhorst, secretaris 
is Marleen Thissen. Leden zijn: Trudy Teunissen, Alice Wijler, Henk Weijnen, Chrit 
Schouten, Johan Smit en Jean Aussems.

De commissie adviseert het College over allerlei onderwerpen die over senioren 
gaan. Dat adviseren is gevraagd en ongevraagd. Dus het College kan vragen om 
een advies maar de adviescommissie kan ook uit zichzelf een advies afgeven.

Op haar beurt laat de commissie zich graag adviseren over de problemen die in uw 
buurt leven. Het kan gaan om te weinig ouderenwoningen, ouderen die eenzaam 
zijn, te weinig winkels, geen postkantoor enz.
Dus kom met informatie hierover naar ons toe. Wij willen deze tekortkomingen dan 
aankaarten bij het College van Burgemeester en Wethouders, de 
woningbouwverenigingen en alle netwerkpartners in buurten die iets weten over 
senioren. Dit kunnen ook vrijwilligersorganisaties zijn.

Laat ons daarom iets weten!
Wij gaan met deze signalen aan de slag en hopen iets voor u te kunnen bereiken.
Via een website houdt de commissie de burgers van de stad  op de hoogte van haar 
activiteiten.
Voor meer informatie over ons kan men contact opnemen met Hans Wintraeken, 
ambtelijk secretaris van de Adviescommissie, gemeente Maastricht, Postbus 1991, 
6201 BZ Maastricht. Tel. 3505800. Emailadres: seniorenasm@maastricht.nl.



De Redactie van Buurtnuijts

wenst u 

Vrolijke Kerstdagen 

en een

Gelukkig  en voorspoedig 2008!!



PCL / CLZ

Hallo lezers, 
Wij zijn de nieuwe ‘bovenburen’ van de basisschool ’t Spoor in Limmel en wij willen 
ons kort voorstellen:
Wij, dat zijn de medewerkers van de Permanente Commissie Leerlingenzorg 
(afgekort PCL) en van het Centrum Leerlingenzorg (afgekort CLZ).  
Samen zijn wij onderdeel van de bovenschoolse zorg van Weer Samen Naar 
School (WSNS), een samenwerkingsverband van 76 basisscholen in de regio 
Maastricht en Heuvelland. 

Wat doen wij?
Het samenwerkingsverband WSNS heeft 2 scholen in Maastricht en 1 school in 
Gulpen voor speciaal basisonderwijs (SBO), kinderen die deze scholen bezoeken 
hebben een andere begeleiding nodig dan dat de basisschool kan bieden. 
De PCL heeft de wettelijke taak om alle aanmeldingen van kinderen voor SBO 
onderwijs te beoordelen om dan tot een toelaten of afwijzen te kunnen beschikken. 
Aanmeldingen voor SBO worden door ouders gedaan via een aanmeldformulier, het 
aanmelden gebeurt in overleg met de basisschool waar het kind verblijft. Ouders 
worden door de basisschool van het kind daarin ondersteund.
Naast deze taak heeft de PCL ook een taak bij het toewijzen van diagnostiek-
aanvragen van de basisscholen en bij het toewijzen van ambulante begeleiding op 
scholen.

De uitvoering van alle diagnostische onderzoeken  wordt gedaan door de 
medewerkers die verbonden zijn aan het Centrum Leerlingenzorg CLZ.  Ook de 
uitvoering van de ambulante begeleidingstaken op de scholen wordt geregeld via dit 
Centrum.

PCL en CLZ waren tot aan de zomervakantie gehuisvest in het gebouw van de 
basisschool Wiekerveld ‘de Letterdoes’. Vanaf 13 augustus hebben wij onze 
werkplek in Limmel waar we mede door de gastvrijheid van de teamleden van het 
Spoor al goed gewend zijn. 

De medewerkers van PCL en CLZ

Medische Pedicure
• Voetverzorging
• Voetreflexmassage
• Gespecialiseerd in diabetici en reuma
• Behandeling ingegroeide nagels
• Mycose nagels

Manicure – harsen     
Jolanda Diez
Aleidisstraat  2
6223 ED  Maastricht
Tel.: 043-3634213

Jolanda
VGZ & CZ
vergoeding

bij Diabetici



 

Tekenen, schilderen ,  aquarelleren en mandalatekenen 
bij ’t Gilde:

aanmelden is nog mogelijk .

Voor de meeste mensen is na een vakantieperiode het normale leven weer 
begonnen. 
En met een nieuw  seizoen op komst zoekt u mogelijk nog naar nieuwe bezigheden.
De stichting ’t Gilde biedt tal van mogelijkheden tot het volgen van cursussen of 
workshops.  In de ochtenduren zijn er nog  plaatsen beschikbaar bij de cursussen 
tekenen, aquarelleren en schilderen. 
Indien u twijfelt om u hiervoor op te geven vanuit de gedachte “ Ik kan niet tekenen 
… “, kunt u eens vrijblijvend een les bezoeken. Bij ’t Gilde gaat men uit van de 
stelling:  “iedereen kan tekenen…… “ en men  zal  u graag verder op weg helpen bij 
deze mogelijk nieuwe hobby .

Een aparte manier van tekenen is het Mandalatekenen waar op vrijdagmiddag 
nog plaatsen beschikbaar zijn. Een Mandala wordt ingekleurd met kleurpotloden, 
aquarelverf of olieverf ; dit is afhankelijk van uw voorkeur en het resultaat dat u 
nastreeft. De oudste Mandala tekeningen stammen uit het Boeddhisme en 
Hindoeïsme ; later werden ze ook door de Indianen en Kelten gemaakt. Het tekenen 
en inkleuren van een Mandala geeft u enorme rust , zowel lichamelijk als geestelijk.

Voor informatie en aanmelding kunt u tijdens de kantooruren ( maandag t / m 
donderdag van 
14.00  - 16.00 uur en vrijdag van 10.00 -12.00 uur ) terecht in “t Gildehuis, Pastoor 
Habetsstraat 42, 
6217 KM  te Maastricht. U kunt zich ook telefonisch aanmelden: 043-3440910 of 
043-3440983 ( buiten de kantooruren kunt u inspreken) ; per  email : 
info@gildemaastricht.nl en via de website : www.gildemaastricht.nl
 U wordt vriendelijk verzocht altijd uw telefoonummer te vermelden .

Kapelaan Lochtmanhuis; vaste gebruikers:

Zonnebloem Drumband Juliana CV de Kaanjeleers
Stg.Bestuur Lochtmanhuis Fanfare Juliana Bejaardenbond Limmel
Sinterklaascommitee Gemeente Maastricht Bewonerscommissie
Buurtraad Limmel Vriendenkoor 1882 Gehandicapt.Sportinstuif
Trajekt Kinderwerk Toneelgroep Lummel Kerkkoor St.Jan de Doper
CV de Braniemeekers Trajekt Volksdansen Bejaardengym BVO 
CV de Braniemeekerkes Vrouwenbond Processiecommitte

De Sint was in Limmel

http://www.gildemaastricht.nl/
mailto:info@gildemaastricht.nl


Zoals ieder jaar kwam de Sint ook deze keer naar het Lochtmanhuis. Er was dit jaar 
een andere opzet; m.n. gingen we naar buiten om de Sint te zoeken. Hij kwam ons 
opzoeken.
Er werd gejumpd door de kinderen en de Pieten, ook wilde de Sint eens een 
polonaise lopen. 
Het Fanfare-orkest voorzag ons van muziek afgewisseld door DJ Raymond.
Het was wederom weer zeer geslaagd.

Bedankt!! Aan allen die het voor ons en de kinderen mogelijk maakten.

Ook willen we Karin Brull, die dit jaar afscheid nam, bedanken voor alle hulp en inzet 
in het comité gedurende de laatste jaren. 

Sint Nicolaas Comité Limmel

Vrouwengezondheidscentrum Maastricht

Wist u dat vage gezondheidsklachten te maken kunnen hebben met niet bewegen?
Wist u dat door niet goed te bewegen, dit ook weerslag kan hebben op uw 
eigenwaarde?
Wist u dat het “lekker in je vel zitten” gevoel ook te maken heeft met bewegen?
Wist u ook dat het Vrouwengezondheidscentrum de deskundigheid heeft deze 
lichamelijke en mentale benadering te verbinden tot een Totaal Bewegen?

Binnenkort begint er weer een cursus Totaal Bewegen.
Als u nieuwsgierig bent geworden, geef u dan op en kom samen met andere 
vrouwen ontdekken hoe het met uw bewegen zit.

Verdere informatie en aanmelding:
Vrouwengezondheidscentrum Maastricht
Spoorweglaan 9
Telefoon: 3252319
E mail: info@vrouwengezondheidscentrum.nu

UNICEF Is actief in meer dan 160 landen met hulp aan 
kinderen en vrouwen op het gebied van gezondheids-
zorg  en  voeding,  basisonderwijs,  schoon  water  en 
sanitaire  voorzieningen.  Ook  heeft  UNICEF  extra 
aandacht  voor  kinderen  die  speciale  aandacht  nodig 
hebben,  zoals  straat-kinderen  en  gehandicapte 
kinderen.
Voor de komende feestdagen kunt u UNICEF-kaarten of 
cadeautjes kopen bij:

Rinie Theunissen, Populierweg 61,  
6222 CP  Maastricht, tel.: 043-3632218



In dit Buurtnijuts deze keer helaas geen Afvalkalender wegens 
de nog onbekende afhaaldata in 2008

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 2008-1 tot 05/01/2008

NUMMER  2008-01  BUURTNUIJTS VERSCHIJNT 01/02/2008

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


	Kinderboerderij Limmel
	We zijn alweer aan de laatste maand van 2007, wat gaat de tijd toch snel. Maar op de Kinderboerderij komen we tijd tekort, zeker nu het al zo vroeg donker is. Op het ogenblik kunnen we het werk wel aan, daar we drie sta-giaires hebben van Sitaverde uit Heerlen, Horst en Roermond. Die zijn in opleiding voor dierenverzorgster of dierenartsassistente. Het is leuk om met ze samen te werken.
Nog één hekwerk van buizen en Jean is ook klaar met zijn afrastering; alles is dan picobello. Nu nog een nieuwe vlaggenmast die hij nu aan het maken is van een lantaarnpaal van bij het tankstation.
Op de Boerderij heeft een tijdje geleden een groene papagaai een paar dagen rondgevlogen. We hadden een kooitje klaargezet met voer; hij kwam er wel kort bij maar niet erin. Op een dag kwam de kat met hem aandragen zonder hem te toucheren; dat was geweldig!
	We hebben hem meteen in een kooi gezet en doorgegeven aan “Amavedi”, maar de eigenaar is niet komen opdagen. Zodoende hebben we hem naar een papagaaien-opvang in Veldhoven gebracht en daar is hij nu goed op zijn plaats. 
	Ik ga mijn verhaaltje eindigen want anderen moeten ook nog plaats hebben in het Buurtnuijts.
	Dan zijn de volgende donaties binnengekomen: 
Pieke € 20, voor een nieuwe V-snaar van de grasmaaier, Dylan € 4, Oma Lieske € 30, Dhr. En Mevr. Reggers € 10, Nicky € 10 + € 10, Jacqueline 
	€ 4, Fam.Sitskorn € 50, Kitty Peter € 10, Maud en Fenna € 20.
	
Alle gulle gevers van harte bedankt; en niet te vergeten bedankt voor de wortels en oud brood. Daar zijn we erg blij mee.
	Wij wensen u alvast allen fijne Kerstdagen en een goed begin van 2008. Namens alle medewerkers
	Rinie Theunissen
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