VOORWOORD BUURTNUIJTS

Beste mensen.
Het is al weer 2 maanden geleden dat de eerste uitgave had plaats
gevonden.
Het was een goede maar ook natte en gladde karnaval,waardoor de
optocht helaas niet kon doorgaan.
Het is dan ook zeer jammer voor de bouwers van een carnavals
wagen dat deze om veiligheid redenen niet de weg op mochten.
Zoals de meesten wel weten was dit maar een korte route en alleen
in limmel.
Verder staat er voor de rest van het jaar nog van alles te gebeuren
en zijn er al diverse vergaderingen en bijeenkomsten geweest met
betrekking tot het wop ( wijk ontwikkeling plan ).
Inmiddels zijn ze al begonnen met de aanleg van de wegen voor het
bouwen van de nieuwe woningen op het sereptaplein.
Ook is er een begin gemaakt voor het de te bouwen garage ( van
sebillen ).
De redactie is nog steeds op zoek naar mensen die mee willen
werken aan het tot stand brengen van het buurtnuijts.
Verder wensen wij jullie veel lees plezier en een fijn Pasen.
Math Thomissen,
Voorzitter Buurtraad Limmel

Buurtnuijts limmel april 2010

1

Alvast wat foto’s van de bouw locaties
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Wijkontwikkelingplan Limmel goedgekeurd.
Op 23 februari jl. is door de gemeenteraad van Maastricht het
wijkontwikkelingsplan van Limmel en Nazareth goedgekeurd.
Na een aantal jaren van overleg, plannen maken en nog meer overleg is het
dan eindelijk zover. Limmel zal de komende jaren veranderingen
ondergaan.
Van krachtwijk naar prachtwijk.
Als Buurtraad van Limmel zijn wij tijdens de vele vergaderingen
gesprekspartner geweest van de gemeente, woningstichtingen, stichting
Traject, veilige buurten team en alles wat er verder bij kwam kijken.
Niet alleen de huidige actieve leden maar zeker ook de mensen die de
afgelopen jaren actief zijn geweest in de Buurtraad, klankbordgroep,
kernteam, wijkteam en A2 platform hebben hun bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van deze plannen.
Dit was en is niet altijd even makkelijk en je probeert het als
vertegenwoordiger van en voor de buurt zo goed mogelijk te doen.
Als Buurtraad Limmel streven we naar een zo groot mogelijk draagvlak in
de buurt. Immers, Limmel is van ons allemaal.
Het zou fijn zijn als meer bewoners uit onze wijk Limmel actief deel nemen
in de buurtraad of in een van de commissies zodat de verdere uitvoering
van het wijkontwikkelingsplan inderdaad breed gedragen wordt.

Wat gaat er nu concreet gebeuren?
Voor de mensen met computer en internet.
Op de site van de gemeente: http://www.maastrichtnoordoost.nl/ staat het
hele wijkontwikkelingsplan beschreven.
Ook via de eigen website: http://limmel.maestricht.nl/ kunt U de
ontwikkelingen in Limmel volgen. Deze laatste is zeker voor de mensen die
in Limmel wonen zeer de moeite van een bezoek waard.
De mensen die niet over een computer of internet beschikken proberen we
zo goed mogelijk via het Buurtnuijts op de hoogte houden van de plannen
en ontwikkelingen.

Is er al iets gebeurd sinds afgelopen februari?
Ja, er zijn inmiddels info en voorlichtingsavonden geweest voor de
bewoners van de Askalonstraat Populierweg, Balijeweg, en Tiberiastraat
door de woningstichting
Servatius over de sloop of de renovatie van de woningen in genoemde
straten.
In de volgende editie van het Buurtnuijts zullen wij verder uitleg geven
over wat er nog meer staat te gebeuren in Limmel.
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Informatie van Servatius woningstichting
Op 23 februari 2010 is het WOP (WijkOntwikkelingPlan) Noordoost door de gemeenteraad van
Maastricht goedgekeurd. In nauw overleg met de buurtkaders en de buurt voeren we in de
komende jaren samen een aantal belangrijke sociale- en fysieke projecten in Limmel uit.
De belangrijkste speerpunten van de plannen van Limmel:
- Ondertunneling van het spoor om de barrière tussen Limmel en Nazareth op te lossen
- Het ondergronds leggen van de hoogspanningskabels zodat de Hoolhoeslocatie kan
worden ontwikkeld tot centrumlocatie voor Limmel/ Nazareth.

Woningaanpak in Limmel
Sloop en nieuwbouw van de Askalonstraat / Sionsweg:
Op de Askalonstraat/Sionsweg worden 49 woningen gesloopt.
De herhuisvesting start als er besluitvorming is over het ondergronds brengen van de
hoogspanningskabels.
Sloop en nieuwbouw op de kop Balijeweg / Populierweg:
Op de kop van de Balijeweg / Populierweg worden achttien woningen gesloopt om plaats te
maken voor nieuwbouw. Herhuisvesting start in januari 2011
Renovatie van de buitenkant van woningen aan de Populierenweg / Balijeweg.
Naar verwachting starten deze werkzaamheden voorjaar 2011
Renovatie van de buitenkant van de huurwoningen van de Bijbelbuurt.
Naar verwachting starten deze werkzaamheden begin 2012.
Sloop 40 garages aan de Tiberiastraat tbv ontwikkeling Hoolhoeslocatie.

Voortgang nieuwbouw Sereptaplein
Aan het Sereptaplein in de buurt Limmel start op korte termijn de bouw van het eerste – van
drie woonblok van totaal 22 eigentijdse en fraaie gezinswoningen. Bijzonder kenmerkend voor
de woningen is de jaren 30-stijl, welke toepasselijk is voor het dorpse karakter van Limmel.
Van de 22 woningen zijn inmiddels verschillende woningen verkocht / opties verstrekt.
Wanneer de nieuwe brede school gereed is zal de bestaande basisschool worden gesloopt en
zal de nieuwe woonstraat worden doorgetrokken en aansluiten op de Askalonstraat.
Aan weerszijden van de straat kan dan nog eens een woonblok van ca 8 woningen worden
gebouwd.
Het nu nog steeds genoemde Sereptaplein zal na de bebouwing definitief Pastoor Mulkenshof
gaan heten
Indien u interesse heeft of nadere informatie wenst gelieve contact op te nemen met Bonnema
makelaardij BV tel. (043) 361 62 63.
Heeft u vragen over deze plannen of andere vragen of ideeën voor uw buurt, hiermee kunt u
terecht op het spreekuur van Servatius.
Dit is elke woensdag van 13:00-17:00 uur in het wijkservicepunt, Kasteel Schaloenstraat 54.
Ook kunt u gerust contact opnemen met
Wen Haagen, woonconsulent

Tel. (043) 3284 300.
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Onze kinderboerderij Limmel.
De kinderboerderij Limmel heeft een moeilijk jaar achter de rug.
Een moeilijk jaar omdat Jean Theunissen, jarenlang de drijvende
kracht en motor achter de kinderboerderij ons ontvallen is.
Sinds anderhalf jaar ongeveer heeft de Buurtraad daarom een aantal
taken noodgedwongen overgenomen.
Als je er zo plotseling instapt en ook steeds meer te weten komt over
het beheer, dieren, personeel en financiën inhoudt, dan kom je er al
snel achter wat Jean en zijn gezin voor de kinderboerderij Limmel
betekend hebben.
Een leven en een gezin dat geheel in het teken stond van de
kinderboerderij.
Daarvoor onze zeer grote erkentelijkheid, namens de buurtraad en het
personeel van de kinderboerderij die samen met Jean en zijn gezin de
zaak draaiend hielden, maar zeer zeker ook namens de inwoners van
Limmel.
Limmel zonder kinderboerderij. Je moet er niet aan denken.
Momenteel regelt Theo Dassen namens de Buurtraad tijdelijk de
organisatorische zaken en de administratie, en regelt de stichting
Buurtbeheer de personele zaken en het onderhoud.
Zonder de medewerking van deze stichting was het absoluut
onbegonnen werk geweest.
Buurtnuijts limmel april 2010
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Er is altijd genoeg personeel aanwezig en ook de
onderhoudswerkzaamheden die ze voor hun rekening nemen worden
voortreffelijk gedaan.
Of het nu gaat om de nieuwe brandblussers,
EHBO voorzieningen, de nieuwe ladder in de schuur, of de in de
winter opgeknapte banken die nu weer fris geverfd hun plekje terug
hebben gekregen.
Ook hier voor onze dank aan de stichting Buurtbeheer o.l.v. dhr.
Wim Knarren die namens Buurtbeheer alles aanstuurt en regelt.
Hoe ziet de toekomst er nu uit van onze kinderboerderij.
De kinderboerderij en de omgeving is inmiddels opgenomen in de
nieuw te ontwikkelen landgoederenzone i.v.m. de aanleg van de
tunnel onder de A2.
Dit betekend dat de komende jaren groot onderhoud wordt gedaan
aan de kinderboerderij en dat de Kanjel voor een deel zijn natuurlijk
loop terugkrijgt.
De kinderboerderij zal dan het middelpunt zijn van de nieuw aan te
leggen fiets en wandelroutes.
Komt het nu allemaal goed?
Er is nog veel werk aan de winkel.
De kinderboerderij is voor haar Financien grotendeels afhankelijk
van donaties en giften.
Daarom is het noodzakelijk dat er een vaste vertegenwoordiger komt
voor het regelen van de organisatorische zaken en de administratie en
die de PR kan regelen i.v.m. de zo benodigde inkomsten en
donaties zodat het financiële stuk ook voor de toekomst gewaarborgd
wordt.
Mocht U interesse hebben dan willen wij U graag te woord staan
over de inhoud van deze werkzaamheden.
U kunt dit kenbaar maken via het email adres van de Buurtraad:
buurtraadlimmel.1@home.nl
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Fanfare Juliana viert 100-Jarig Jubileum en zoekt oud-leden.

Het jaar 2010 staat geheel in het teken van het 100jarig jubileum van fanfare Juliana. Naast de gebruikelijke activiteiten die
wij ieder jaar organiseren, zijn er door het jaar heen uiteenlopende
feestelijke activiteiten gepland. Dit feest vieren we niet alleen met de eigen
leden, maar met iedereen die zich bij Fanfare Juliana betrokken voelt.
De eerste activiteit die in het jubileumjaar op het programma stond, was de
officiële opening van het jubileumjaar, met aansluitend een gezellig
samenzijn.
Op zaterdagavond 09 januari werd het jubileumjaar geopend met een
concert, waarbij het orkest enkele muziekstukken ten gehore bracht.
Het publiek was muisstil, terwijl het orkest o.l.v. Ramon Kusters de
muziekstukken op een muzikale voortreffelijke manier tot uiting bracht.
Een groot applaus kon dan ook niet uitblijven. Na afloop werd er speciaal
voor deze gelegenheid een grote fles champagne geopend en was het
jubileumjaar officieel begonnen.
We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.
Op 13 november geeft Fanfare Juliana een feest voor leden en oud-leden.
Er wordt druk gezocht naar de oud-leden van Fanfare Juliana om deze een
uitnodiging te kunnen sturen voor deze geweldige feestdag.
Natuurlijk hopen we ook dat de oud-leden van de fanfare deze avond samen
met ons feest komen vieren en herinneringen ophalen aan hun tijd bij de
fanfare.
Indien u iemand kent of weet, of hebt u zelf in het verleden bij fanfare
Juliana gespeeld, stuur of mail dan uw naam, adres, telefoonnummer en
mailadres naar: 100jaarfanfarejuliana@gmail.com
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Lummel sjoen, Same doen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In het kader van de week “Nederland schoon” kwam vanuit
Studenten vereniging Amphitryon van de Hoge Hotelschool onder leiding
van hun voorzitter Hans Thomassen, het initiatief om als mede bewoners
van onze wijk hier actief aan mee te werken.
Op dinsdag 16 maart jl. kregen de straten, brandgangen voor en achter de
woonhuizen van deze studenten en disputen een schoonmaakbeurt.
Ook de route door Limmel, van en na de Hotelschool werd onder handen
genomen.
Dit met ondersteuning van het “veilige buurtenteam voor Limmel en
Nazareth” dat voor het benodigde materiaal zorgde en voor de afvoer van
het verzamelde vuil en afval.
De Buurtraad van Limmel juicht dit initiatief toe en deze actie illustreert de
verbeterde samenwerking en het overleg met de hotelschool en
studentenvereniging Amphitryon.
De actieve rol hierin van onze wijkagent Fred van Bun en
milieu agent Ron van der Meys mag zeker genoemd worden.
Was dit eens en nooit meer?
Nee, gelukkig niet. Het is de bedoeling dat er over twee maanden weer een
opruimbeurt komt van onze buurt.
Wederom op initiatief van studentenvereniging Amphitryon, samen met de
Buurtraad van Limmel.
Als Buurtraad hopen wij dat er dan ook vanuit onze wijk respons komt en
dat wij als bewoners van limmel laten blijken dat wij deze positieve
samenwerking waarderen door hier actief aan mee te doen.
Samen voor een schoon Limmel.
Wilt U hieraan meewerken, dan kunt U dit nu al kenbaar maken bij de
buurtraad.
Het email adres is buurtraadlimmel.1@home.nl
Wij zorgen er dan voor dat U tijdig op de hoogte wordt gebracht van de
datum en het tijdstip van de volgende schoonmaakbeurt van onze wijk.
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Foto’s van het resultaat
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SERVICEPUNT WERK EN BEMIDDELING
Ik wil graag werken, maar hoe kom ik aan die baan?
Waar ben ik nou goed in en welke baan past bij me?
Heb ik nog bijscholing nodig voordat ik ga werken?
Wie helpt me om aan het werk te komen?
Ik heb al een tijd niet gewerkt, of ik dreig werkloos te
worden.
Ook voor de wijken Nazareth en Limmel is er een Servicepunt
Werk en Bemiddeling. Dit Servicepunt is een initiatief van de
Gemeente Maastricht in samenwerking met het UWV
Werkbedrijf en is gevestigd in de Kasteel SchaloenStraat 54.
U kunt hier iedere morgen tussen 9.00 en 12.30 uur
terecht voor al uw vragen over werk, opleidingen of
uitkeringen.
Paul Zeegers en Jacques Noten staan U graag te woord.
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Beste mensen,
Ik krijg herhaaldelijk vragen uit de wijk(en) over hoe te handelen bij het
aantreffen van afval in uw wijk(en).
Indien afval, bijvoorbeeld een restzak, in een brandgang ligt is deze
melding in eerste instantie voor de desbetreffende woningcorporatie.
Deze woningcorporatie is verantwoordelijk voor alle troep in de
brandgangen. Indien er echter afval in de tuin ligt van een woning is ook de
woningcorporatie in eerste instantie verantwoordelijk voor deze afval.
Echter wij als Gemeente nemen deze melding meestal in behandeling. Wij
sluiten dit dan kort met desbetreffende woningcorporatie.
De bewoner krijgt dan een redelijke termijn om zijn tuin op te schonen,
geeft hij hier geen gehoor aan dan zal er een proces-verbaal opgemaakt
worden.
Indien er afval in de openbare ruimte ligt, zoals bijvoorbeeld voor een
woning of naast een milieuperron, dan kunt u hiervan een melding maken
bij het “Klantenmeldpunt” van de Gemeente Maastricht, telefoonnummer
043 350 4000.
U kunt dit ook rechtstreeks melden bij uw Wijkgebondenmedewerker Ron
van der Meijs, telefoonnummer 06 520 86 367. Deze zal dan hiervan een
melding maken.
Wij zullen dan ter plaatse gaan kijken of we adresgegevens kunnen
achterhalen van de dumper. Indien wij adresgegevens aantreffen zal er
proces-verbaal worden opgemaakt tegen deze persoon.
De boetes kunnen oplopen van € 60,00 tot en met € 160,00.
Het verzoek is dan ook om niet zelf dumpingen te doorzoeken op zoek naar
adresgegevens.
Wij als Buitengewone Opsporingsambtenaren moeten de bewijslast zelf
constateren om een proces-verbaal op te kunnen maken.
Dus als er illegaal is aangeboden kunt u het beste het Klantenmeldpunt
bellen of uw Wijkgebondenmedewerker.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Uw wijkgebondenmedewerker Ron van der Meijs
Namens het Veilige BuurtenTeam.
Buurtnuijts limmel april 2010
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Maastricht, 12 maart 2010.

Op maandag 08 maart kreeg ik een melding van een
oplettende voorbijganger. Deze persoon had gezien dat een
onbekend persoon in een auto een 8-tal grijze restzakken had
gedumpt op de Jeruzalemweg te Limmel.
Deze voorbijganger had het merk van het voertuig genoteerd
en het kenteken. Dit heeft hij gemeld bij het klantenmeldpunt
van de gemeente Maastricht, 043 350 4000.
Naar aanleiding van deze melding ben ik nader onderzoek
gaan instellen. Ik heb de persoon die deze zakken heeft
gedumpt “gehoord”.
Deze persoon heeft toegegeven dat hij de zakken langs het
water van de Jeruzalemweg had gedumpt.
Tegen deze persoon is een proces-verbaal opgemaakt van
€160,00.
Ik wil u als bewoners van uw wijk vooral vragen om
onregelmatigheden te blijven melden !!
Alleen met uw hulp houden we de buurt veilig en schoon !!
Uw wijkgebonden Medewerker:
RMF van der Meijs.
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Bij ons in de buurt
Trajekt heeft haar voeten in de klei; dat wil zeggen in de buurt.
Heel dichtbij mensen voeren we onze dienstverlening uit. In onze nieuwe
organisatie onderstrepen we dat nog eens met een gebiedsgerichte
indeling: we hebben teams in Maastricht noordoost, Maastricht noordwest,
Maastricht zuidwest/centrum en in het Heuvelland.
We nemen u telkens mee naar een buurt in een van deze gebieden en
kijken hoe dat werkt, zo‟n buurtgerichte aanpak.
Dit keer zijn we in Maastricht noordoost in de buurt Limmel/Nazareth.
Hier werd vorig jaar een „Veilige Buurten Team‟ opgericht, een
samenwerkingsverband tussen politie, gemeente, wooncorporaties en
Trajekt.
Doel is om de leefbaarheid, veiligheid en burgerparticipatie in de buurt te
vergroten.
Veilige Buurten Team
Werken aan veiligheid doe je samen
Werken aan veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Het Veilige Buurten Team wil samen met de bewoners de leefbaarheid en
de veiligheid in de buurt vergroten.
Dit op basis van burgerparticipatie en zelfredzaamheid. Oftewel, de
bewoners werken mee aan hun eigen veilige woon- en leefklimaat.
Zij bepalen de wijk, hebben meer invloed op het wel en wee van de wijk en
voelen zich ook belangrijk en verantwoordelijk voor de wijk.
En niet onbelangrijk: ze zijn zich bewust van hun eigen invloed op
veiligheid.
Momenteel heeft Maastricht drie Veilige Buurten Teams, allemaal in
noordoost.
Doelstelling is om ook in andere buurten dergelijke teams op te zetten. Wij
zijn nu te gast bij het Veilige Buurten Team van Limmel/Nazareth: Met Fred
van Bun (Politie Limburg-Zuid), Roel Nuss (Trajekt), Wen Haagen
(Servatius), Angelo van Kan (Woonpunt) en Ron van der Meys (Gemeente
Maastricht, Team Handhaven).
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Fred van Bun
Wijkagent: “Het idee komt oorspronkelijk uit Engeland”
“Het idee van een Veilige Buurten Team komt oorspronkelijk uit Engeland.
Politie, gemeente en Trajekt gingen er kijken hoe een en ander werkt.
Vervolgens werd het idee aangepast aan de Maastrichtse situatie en hier
opgezet. Eerst in beperkte vorm, waarbij we samenwerkten met de
gemeente en Trajekt.
Maar al snel merkten we dat we belangrijke partners vergeten waren.
Nu werken we in het Veilige Buurten Team samen met Team Handhaven
van de gemeente, Trajekt, de woningstichtingen en natuurlijk de bewoners
van Limmel/Nazareth zelf.
Belangrijk hierbij is luisteren naar bewoners en samen zoeken naar
oplossingen, gericht op leefbaarheid en veiligheid.
Daarnaast blijft handhaven, informatie verzamelen en het opsporen van
strafbare feiten een belangrijk deel van het werk in de wijken.
Een voorbeeld. Laatst was er een melding van een bewoner over overlast
van verdovende middelen.
De melding kwam ook van de woningstichting.
De dag erna volgde actie. Er werden in een woning verdovende middelen
aangetroffen.
De bewoner werd aangehouden en kreeg een flinke boete.
Het resultaat werd teruggekoppeld naar de melders en werd gepubliceerd
in het wijkblad.”
Roel Nuss
Opbouwwerker Trajekt: “Geen individuele acties, maar in teamverband”
“Gezamenlijk problemen aanpakken, dat is de kracht van het Veilige
Buurten Team.
Dat betekent ook elkaar continu informeren.
Zo hebben wij wekelijks overleg. Iedere woensdagochtend komen we bij
elkaar en bespreken we wat er allemaal geconstateerd of gemeld is.
En hoe we iets gezamenlijk aanpakken.
Dat betekent dus geen individuele actie, maar juist actie in teamverband.
Dat wil niet zeggen dat we telkens een week moeten wachten voordat er
actie ondernomen wordt. In geval van bijvoorbeeld een overlastsituatie
informeren we de betrokken partijen tussentijds en ondernemen actie.
Op ons overleg wordt dan de casus besproken.
Een succes delen we vervolgens met de buurt. Oftewel we zoeken de
publiciteit op.
Bewoners moeten immers weten dat deze aanpak werkt en dat hun inbreng
van groot belang is.
En natuurlijk waar ze met hun klacht naar toe kunnen.“
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Ron van der Meys
Wijkgebonden medewerker Team Handhaven: “Deze gezamenlijke aanpak
werkt gewoon”
“Voorheen zaten we wel al met de politie samen in een pand.
Daardoor werden we toen al middels onderling overleg met de wijkagent op
de hoogte gehouden over de stand van zaken in de wijk.
Maar nu gaan we bijvoorbeeld ook gezamenlijk surveilleren.
Deze gezamenlijke aanpak werkt gewoon.
Laat ik een tweetal voorbeelden noemen.
Er werd geklaagd over studentenoverlast.
Dat hebben we natuurlijk serieus aangepakt.
Met als resultaat dat er nu vaker overleg is met o.a. de voorzitters van de
studentendisputen.
De overlast is afgenomen.
Een ander voorbeeld was de klacht van bewoners van de Kasteel
Cortenbachlaan over te hard rijden.
We hebben daarop de bewoners uitgenodigd voor een gesprek en
geïnventariseerd wat het probleem exact was.
Vervolgens zijn we de snelheid gaan meten en bleek het juist allemaal mee
te vallen.
Deze informatie hebben we met de bewoners gedeeld. Maatregelen bleken
zodoende niet nodig te zijn, maar er was wel begrip.”
Wen Haagen
Woonconsulent Servatius: “We zijn nu op zoek naar sleutelfiguren”
“ We zitten nog in de pioniersfase.
Als partners weten we inmiddels wat we van elkaar willen, maar we zoeken
nog steeds naar hoe we de participatie van de bewoners op gang kunnen
krijgen en houden.
Zo hebben we in het begin veel huisbezoeken afgelegd.
Daardoor kwam je in contact met bewoners en proefde je wat er in de
buurt leeft.
Maar om hen te mobiliseren om mee te werken aan veiligheid is meer
nodig.
Zo kijken we nu wie de sleutelfiguren in de buurt zijn en hoe we hen kunnen
overhalen om middels bewonersvertegenwoordiging mee te denken over
de leefbaarheid. “
Guido Doijen
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Beste mensen en kinderen van limmel en Nazareth
Zo als jullie wel allemaal weten hebben hier we in Limmel een
jeugdraad van elf C.V. de Braniemeekerkes,die de Vastenavond uit
draag voor de jeugd in limmel en Nazareth.
Wij zijn nog altijd op zoek naar nieuwe leden, kinderen van 6 jaar
t/m 12 jaar die hier voor interesse kunnen zich dan ook op geven.
Ook als er kinderen zijn die graag jeugdprins of prinses willen
worden van C.V. de Braniemeekerkes kunnen zich ook opgeven.
Als wij met onze jeugd uitrekken zijn wij nooit later thuis als 18.00
uur.
Want na 18.00 uur trekken wij niet meer uit met onze jeugdraad.
Mochten er ouders zijn die wat meer willen weten hier over kunnen
altijd bellen of een mailtje sturen
Opgeven kunnen de kinderen zich bij Jo Boumans
Sionsweg 18 Tel nr 06-46246159
Of per E-mail :franjo@home.nl

Jo Boumans
Kretser C.V .de Braniemeekerkes
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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: 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
Buurtnuijts limmel april 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

Camphaag 75 6228 ED Inl: Dhr. H. Nelissen
Speel-O-Theek Nazareth
Basisschool ’t Spoor, Kasteel Schaloenstraat 8
Maandagmiddag: 15.00 uur tot 16.00 uur
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: Jean Slapak
slapak@scarlet.nl
Secretaris: Marcel Coolen
coolen.marcel@gmail.com
Penningmeester: Peter Koevoets
pjcmkoevoets@home.nl
“Vrienden van het Hart”
Recreatief bewegen voor hartpatiënten, onder
begeleiding. Elke woensdag 18.30 u tot 19.30 u
Locatie: gymzaal Kelvinstraat in HeerMaastricht
Jo Maka, Kast.Rimburglaan 53

Telefoon: 043 - 363 82 97
Inlichtingen: Mevr. Smeekes
Telefoon: 043 - 363 59 86
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
Telefoon: 043 - 707 41 30
Telefoon: 043 - 363 34 97
Telefoon: 06 - 139 17 386
Telefoon: 06 - 558 64 509

Inlichtingen:
Jo Maka,
Kast.Rimburglaan 53
Telefoon: 043 - 362 19 86

Aanleveren kopij/advertenties voor 19 mei 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
mthomissen1@home.nl
AFVALKALENDER
Van
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Afval kalender 07/04/2010 t/m 02/06/2010
GFT-BAK

HUISVUILZAK

GFT-EMMER

OUD-PAPIER

WOENSDAG

WOENSDAG

WOENSDAG

WOENSDAG

07/04

07/04
14/04
21/04
28/04
05/05
12/05
19/05
26/05
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07/04

14/04
21/04
28/04
05/05
12/05
19/05
26/05
02/06
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