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uitbreiding
van Mosa tegelfabrikant aan de Sionsweg.
Dit nieuws werd ontvangen als een bominslag.
We vragen ons af hoe een en ander zich gaat afspelen
en ontwikkelen.
Publicaties hierover zijn er nauwelijks geweest; wel
wordt het bouwterrein alvast geschoond.
Hoe staat het met vergunningen? Als argument wordt
de uitbreiding van werkgelegenheid aangeprezen.
Heel slecht nieuws voor de bewoners rondom het
bouwterrein.
Blijft Limmel nu weer in de kou staan? Waar is onze
Gemeente mee bezig? Wil je iets kwijt, dan maar naar
Limmel!
Misschien is er nog iets te bereiken met behulp van
bewonersinitiatieven. Maar die hoop is waarschijn-lijk
al vervlogen.
Bedankt Mosa

Limmel ook op internet!
De redactie behoudt
zich het recht voor
ingezonden stukken
in te korten c.q. niet
te plaatsen.

Kijk op www.limmel.nl

Kinderboerderij Limmel
De grote vakantie is alweer
begonnen. Jammer dat het weer
niet al te best is. Op de KB
hebben we de afgelopen tijd welk
enkele stagiaires en vrijwilligers
gehad, waardoor het werk op tijd
klaar was. Ook is op het einde
van het schooljaar de Peuterspeelzaal op bezoek bij geweest;
het was die dag gelukkig goed
weer en de kinderen hebben dan
ook echt genoten.
Ze deden ook een donatie van € 30,00 voor voer voor de dieren.
De afgelopen tijd zijn de volgende donaties binnengekomen:
Oma Lieske €40, Ed €10, Henk Chr. €3, Peter vd Wouw €12, Pieke €20,
Werner en Angie €20, Gemma en Willy €10, Tijn en Jerome €20,
Thomassen €16.
Deze gevers, en ook de brengers van wortelen en brood: bedankt!
Tot de volgende keer, Rinie Theunissen

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.

Uniek project voor inwoners van Limmel en Nazareth

“Same veuroet”
In opdracht van de gemeente Maastricht start 18 augustus 2008
het unieke project “Same Veuroet”. De ontwikkeling en uitvoering
hiervan is in handen van Lucien Dirix en Eric Bloemers.

Wat houdt het project in?
Indien u tussen de + 25 en + 40 jaar jong bent, moet rondkomen
rond of onder het sociaal minimum en hierdoor weinig kunt
ondernemen en bovendien de toekomst niet rooskleurig vindt
uitzien dan bent u de aangewezen persoon om met dit unieke
project mee te doen.
Op 18 augustus gaan we met een groep van 15 personen
gedurende 20 weken 3x per week werken aan uw conditie. Dit
doen we door op een hele rustige wijze en middels een
opbouwschema te gaan rennen. Na ongeveer 20 weken bent u in
staat om onafgebroken 30 minuten op een rustig tempo te rennen.
Vervolgens gaan we hierna gedurende 25 weken kijken naar uw
persoonlijke mogelijk verborgen kwaliteiten. Het gaat hierbij
uitsluitend om u en uw talenten. Tevens zal er gedurende deze 25
weken nog 1 maal per week gezamenlijk worden gerend om de
opgebouwde conditie te behouden. Het uiteindelijke doel is om uw
huidige situatie waarmee u niet gelukkig bent te doorbreken en
uw toekomstperspectief te verbeteren.
Wacht niet langer maar meld u direct aan voor dit unieke project
bij:
Lucien Dirix
Eric Bloemers

043
06
043
06

–
–
–
–

4073487
info@dirixconsultancy.com
27218284
3626279 info@mirrorcounseling.nl
49115839

Same veuroet um verandering te bringe in eur situasie
DIRIX CONSULTANCY

MIRROR COUNSELING

C.V. De Braniemeekers opzeuk
naor ’n nuij Hofdame.!
Veur ’t nuije vastelaovessesoen zien de Braniemeekers opzeuk naor ’n nuij
Hofdame.
C.V. De Braniemeekers vertegewoordig de wieke Lummel en Nazareth en
zien aongesloote bij ’t SMV ( Samewèrkende Mestreechter
Vastelaovendsvereiniginge ) die es doel höbbe 't instand hawwe vaan de
specifieke Mestreechter Vastelaovend.
Es Hofdame draag ste mét aon de oestraoling vaan de prins en de
Braniemeekers beij al hun aontreijes. Veer a vief weke veur de
Vastelaovend weure eeder wiekend bezeuke gebrach aon o.a. zuster
vereinigingen mét es hoegtepunt de Vastelaovend zélf. Dat is daan ouch
de drökste periode veur de Braniemeekers. Daoneve höbbe de
Braniemeekers ouch door ’t jaor heen diverse activiteite boebeij veer
same zörgdrage veur de organisatie.
Hélt ste vaan carneval en en bis ste 15 jaor of awwer num daan gerös
contact met uzze prizzedent John van Dijk 06-29046660 of
johe.weci@home.nl veur e vreijblievend gesprek.
C.V. De Braniemeekers.
cvdebraniemeekers@home.nl
www.braniemeekers.nl

Milieuklachten Meldpunt Mosa
Mosa Tegels in Limmel heeft ervoor gezorgd dat haar meldpunt voor
milieu klachten 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is.
Milieuklachten kunnen o.a. betrekking hebben op:
-

Geluid (lawaai / trillingen)
Geur (stank / rook)
Visuele hinder
Stof
Smog
Mogelijk sprake van illegaliteit
Gevaarlijke situatie

Wanneer de bedrijvigheid van Mosa de oorzaak is van een milieuklacht
dan kunnen bewoners hierover contact op nemen met het “Mosa meldpunt
milieuklachten”.
Het meldpunt is bereikbaar onder nummer 06 51111365 op werkdagen
van 22.00 uur tot 06.00 uur én in het weekend.
Op werkdagen tussen 06.00 en 22.00 uur is het meldpunt bereikbaar
onder nummer 043 3689270.
Naar aanleiding van de melding zal er direct onderzoek plaatsvinden.
Indien noodzakelijk zullen er direct maatregelen getroffen worden om de
overlast te reduceren of op te heffen. De melder zal op het eerst volgende
geschikte tijdstip (liefst per e mail) geïnformeerd worden over de oorzaak
van de overlast en de eventueel getroffen maatregelen.
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd,
met vriendelijke groeten

Jan Vincken
Kam manager/Preventiemedewerker
Koninklijke Mosa BV
Postbus 1026
NL-6201 BA MAASTRICHT

Vrij werken met mandala's
“Ga licht door de dag. Je bent licht”
Mandala tekenen is een innerlijke reis. Tekenvaardigheid is niet vereist.
Iedereen ontwikkelt een geheel eigen stijl, zoals de mandala die je tekent
of kleurt langzaam groeit en tot bloei komt. Iedereen die interesse heeft is
1 keer in de 14 dagen op dinsdag van 10.00 - 12.00 uur welkom in de
Rooden Leeuw Bogaardenstraat 50. Meer informatie? Telefoon 0433500625. Of via e-mail: centrum@roodenleeuw.nl. of
www.roodenleeuw.nl.

In de Rooden Leeuw start in augustus
weer met de cursussen:

"Levensverhalen schrijven" en
"Omgaan met verlies"
U kunt zich al alvast opgeven, (of voor meer
informatie en folder) via telefoon 0433500625
Of kijk op onze website voor meer informatie:

www.roodenleeuw.nl

In de Rooden Leeuw start in september
weer met de cursussen:
"Omgaan met verlies van een dierbare"
U kunt zich al alvast opgeven, (of voor meer
informatie en folder) via telefoon 0433500625
Of kijk op onze website voor meer informatie:
www.roodenleeuw.nl

Tennis voor 55 plussers in het Zomerseizoen 2008.
De stichting ’t Gilde Maastricht biedt de 55plussers weer de gelegenheid
om op een ontspannen wijze te tennissen in het Tennispark “T.C. De
Burght “ aan de Mockstraat 36 / 38 te Maastricht.
Ook voor hen die nog nooit in hun leven getennist hebben en nu in de VUT
of met pensioen zijn gegaan , biedt ’t Gilde door kennisoverdracht de
gelegenheid om alsnog tennis onder de knie te krijgen en zo aan het veel
gehoord motto “bewegen voor ouderen” deel te nemen.
De kennisoverdracht wordt door onze trainer verzorgd.
De tenniss(t)ers, welke reeds getennist hebben en desondanks even hun
kennis willen opfrissen kunnen eveneens bij de trainer terecht.
De lessen worden in principe gegeven op woensdagochtend van 9.00 tot
13.00 uur
De lessen duren ca. één uur en worden naar inzicht van de trainer
ingedeeld.
Vier banen staan ons ter beschikking van maandag, woensdag en
donderdag van 9.00 tot 13.00 uur en op dinsdag van 13.00 tot
17.00 uur.
De opening van het zomerseizoen vindt plaats op maandag 31 maart a.s.
om 9.30 uur.
Het seizoen loopt van 31 maart 2008 t/m 30 september 2008.
Tegen het einde van het seizoen vindt bij voldoende deelname een
toernooi plaats ter afsluiting.
Indien wij uw interesse hebben gewekt kunt u zich aanmelden door het
inschrijfformulier aan te vragen bij:
Stichting ’t Gilde Maastricht , Pastoor Habetsstraat 42, 6217 KM
Maastricht, tel. 043-3440910 of bij de coördinator de heer
P.J.G.Herbergs, Termileslaan 133, 6229 VV te Maastricht, tel. 0433613307 .
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze kantoormedewerkers
tijdens de openingstijden op maandag tot en met donderdag van 14.00 tot
16.0 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en bij de heer Herbergs ;
e – mailadres: herbergs1932@hetnet.nl

Het zwembad doet meer...!
Met deze slogan wil Zwembaden Maastricht aan jongeren laten zien dat je
in het zwembad meer kunt doen dan zwemmen alleen. In de zomervakantie is er in zwembad Dousberg bijvoorbeeld iedere woensdagmiddag
watervolley, voetbal, waterpolo, aquafietsen, kajakken en nog veel meer.
Hiervoor is Zwembaden Maastricht een samenwerking aangegaan met
Trajekt en de Gemeente Maastricht. Deze partijen willen een betere relatie
opbouwen met tieners en jongeren en bijdragen aan de sociale veiligheid
in de buurt.
De directie van Zwembaden Maastricht heeft contact gezocht met het
jongerenwerk en TraXs van Trajekt en Sport4Life van de Gemeente
Maastricht vanwege hun ervaring op het gebied van omgaan met jongeren
in de wijk. Ook de stadsdeelleider van Maastricht Noord-West en de
wijkagent zijn bij dit initiatief betrokken.
contact verbeteren en kennis delen
We willen het contact verbeteren tussen het zwembadpersoneel en de
jongeren. Hiervoor zetten we sport en spelactiviteiten in voor jongeren
van 12 tot en met 23 jaar. De zwemonderwijzers kunnen hierbij gebruik
maken van de kennis en ervaring van de jongerenwerkers en Sport4Life
consulenten. Bij het sporten is er speciale aandacht voor de spelregels
zoals: meedoen is belangrijker dan winnen, ik ben eerlijk, ik behandel
iedereen met respect, we helpen elkaar en ik ben voorzichtig met spullen.
zomerprogramma
De activiteiten vinden in zwembad Dousberg plaats iedere
woensdagmiddag van 2 juli tot en met 13 augustus van 16.00 tot 19.00
uur. Iedere woensdag zijn er weer nieuwe activiteiten zoals watervolley,
voetbal, waterpolo, aquafietsen en kajakken. Meer weten? bel zwembad
Dousberg 043-3433466 of kijk op www.trajekt.nl. en
www.sport4life.maastricht.nl.

Openingstijden Zwembad Dousberg
buitenbad

voorseizoen*

hoogseizoen

naseizoen*

openingstijden

26 apr t/m 4 jul

5 jul t/m 17 aug

18 aug t/m 14 sep

goed weer vanaf 20° C

elk weer

goed weer vanaf 20° C

ma t/m vrij

14.00 – 18.00 uur

10.00 – 19.00 uur

14.00 – 18.00 uur

zat en zon

10.00 – 18.00 uur

10.00 – 19.00 uur

10.00 – 18.00 uur

binnenbad

standaard openingstijden

dagelijks: 10.00 – 19.00 uur

standaard openingstijden

openingstijden

din en don: 20.00 – 21.30 uur
lange banen zwemmen:
ma t/m vrij : 08.30 – 10.00 uur

*Tijdens het voor- en naseizoen is het buitenbad open als het mooi weer is. Dat wil zeggen bij een
temperatuur van minimaal 20° C. Maatstaf hiervoor is het weerbericht van Maastricht zoals te zien op
onze website www.zwembadenmaastricht.nl. Bel met zwembad Dousberg, 043-3433466, als u twijfelt.
Tijdens het hoogseizoen is het buitenbad iedere dag open. (wijzigingen voorbehouden)

Gevraagd : begeleiders ( m / v ) voor
Italiaans, Grieks en Jeu des boules.
In september starten voor de stichting ’t Gilde Maastricht weer nieuwe
cursussen.
De begeleiders( -sters) bij ’t Gilde zijn 50-plussers, die niet meer
deelnemen aan het arbeidsproces en hun kennis en informatie willen
doorgeven aan belangstellenden.
Voor de talencursussen is ’t Gilde Maastricht op zoek naar een vrijwillig
(st)er die een groepje cursisten wil begeleiden bij de cursus Italiaans.
Bij voldoende belangstelling wil ’t Gilde starten met een cursus Grieks.
Ook hiervoor zoekt ’t Gilde een begeleider(-ster).
Voor de activiteit Jeu des boules bij de Koepelhof, welke in samenwerking met Vivre wordt georganiseerd, is eveneens plaats voor enige
begeleiders.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben, of bent u op andere wijze bereid
uw kennis in de vorm van een cursus, workshop of lezing over te dragen
aan belangstellenden, dan kunt u contact opnemen met een van de
medewerkers van het kantoor van de Stichting ’t Gilde Maastricht aan de
Pastoor Habetsstraat 42, 6217 KM te Maastricht. Tel 043- 3440910.
De kantooruren zijn van maandag t/m donderdag van 14.00 – 16.00 uur
en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. U kunt ook een bericht inspreken.
Ons e-mail adres is kantoor@gildemaastricht.nl Onze website is :
www.gildemaastricht.nl

SAMEN AAN TAFEL
“Ik kijk elke week uit naar de donderdagavond. Dan komen we in De
Rooden Leeuw bij elkaar om gezellig met elkaar te praten en te eten. Ik
voel me in hun mooie huiskamer echt op me gemak.”, zegt José.
Zij is een van de mensen die gebruik maakt van het project “Samen aan
tafel” dat elke week plaats vindt op donderdag van 17.00 tot 18.30 uur.
De deuren van het huis aan de Bogaardenstraat 50 in Maastricht staan
dan open voor mensen die onder sfeervolle omstandigheden met elkaar
de maaltijd willen gebruiken.
Iedereen is hierbij van harte welkom! U geeft zich vóór woensdag 14.00
uur op. Telefoon 043-3500625. Of via e-mail: centrum@roodenleeuw.nl. U
draagt bij in de kosten met een vergoeding van 4 euro. Kijk ook op
www.roodenleeuw.nl.
In de Rooden Leeuw is nog op zoek naar talent -en fantasievolle koks!

Gevraagd : begeleider ( m / v ) voor Mandalatekenen
In september starten voor de stichting ’t Gilde Maastricht weer nieuwe
cursussen.
Voor de cursus Mandala tekenen is de ’t Gilde Maastricht op zoek naar
een vrijwillig(st)er die op maandagmiddag een groepje cursisten wil
begeleiden.
De begeleiders( -sters) bij ’t Gilde zijn 50 - plussers , die niet meer
deelnemen aan het arbeidsproces en hun kennis en informatie willen
doorgeven aan belangstellenden .
Mocht u hiervoor belangstelling hebben, of bent u op andere wijze bereid
uw kennis in de vorm van een cursus, workshop of lezing over te dragen
aan belangstellenden, dan kunt u contact opnemen met een van de
medewerkers van het kantoor van de Stichting ’t Gilde Maastricht aan de
Pastoor Habetsstraat 42, 6217 KM te Maastricht. Tel 043- 3440910 .
De kantooruren zijn van maandag t/m donderdag van 14.00 – 16.00 uur
en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. U kunt ook een bericht inspreken . Ons
e-mail adres is kantoor@gildemaastricht.nl Onze website is :
www.gildemaastricht.nl

Heeft u vragen over ouder worden?
De ouderenadviseur reikt u de hand.
Herkent u dit ook:
U wordt ouder en
•
•
•
•
•

u ziet veel op u afkomen waar u geen raad mee weet;
u heeft moeite rond te komen van uw AOW of klein pensioen;
u komt steeds meer alleen te staan; u heeft nog weinig aanspraak;
u heeft steeds meer moeite met boodschappen doen, Eten koken,
de deur uit gaan;
u bent op zoek naar leuke activiteiten met leeftijdgenoten.

Kortom u zou best wel eens met iemand willen praten die u bij uw vragen
de weg kan wijzen, die uw problemen eens aanhoort, die wél weet bij
welke instantie u moet zijn en die op de hoogte is van het activiteitenaanbod.
Zo iemand zou een ouderenadviseur van Trajekt kunnen zijn.
De ouderenadviseurs van Trajekt:
•

Komt bij u thuis zodat u de verschillende vragen aan haar of hem
kan voorleggen. Bv. over wonen, alleen zijn, veiligheid, maaltijdvoorziening, thuiszorg en dergelijke.

•

Gaat vertrouwelijk te werk en heeft daarbij altijd uw belang,
behoefte en vragen voor ogen.

•

Zoekt samen met u naar antwoorden op uw vragen; door u
bijvoorbeeld te helpen bij het contact leggen met verschillende
instanties, verzorgers en voorzieningen.

•

Houdt, nadat hij of zij bij u op bezoek is geweest, nog een tijdje
de vinger aan de pols en informeert af en toe of alles nog naar
wens verloopt.

U kunt de ouderenadviseur rechtstreeks bellen; de ouderenadviseur voor
de buurten Limmel en Nazareth is:

Stef Rensen

Trefcentrum
Edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
Telefoon: 043-3620066

AFVALKALENDER

van 23.07.08 t/m 24.09.08

GFT-BAK

HUISVUILZAK

GFT-EMMER

OUD-PAPIER

WOENSDAG

WOENSDAG

WOENSDAG

WOENSDAG

23/07

23/07
30/07
06/08
13/08
20/08
27/08
03/09
10/09
17/09
24/09

30/07
06/08
13/08
20/08
27/08
03/09
10/09
17/09
24/09

06/08

03/09

Nebostraat 36-38, Maastricht-Limmel
Tel: 043-3632662
Openingstijden:
Maandag
Di t/m/ Vr
Zaterdag

09.00
09.00
14.00
08.30

-

13.00
13.00
17.00
16.00
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