VOORWOORD BUURTNUIJTS

Beste mensen.
Met de Pasen en Pinksteren achter de rug komt de zomer langzaam
op gang.
Intussen hebben de communicantjes hun eerste heilige communie
gedaan.
Nog van harte proficiat allemaal.
De processie is 27 juni en er komt een kermis met diverse attracties.
Inmiddels schiet de bouw van de garage al erg op en is de omvang
van de bouw al een beetje te zien.
Verder is het nog altijd wachten op de start van de woningen zelf op
het sereptaplein.
Verder zijn wij nog altijd op zoek naar mensen die willen
deelnemen in de buurtraad of mee willen werken aan het
buurtnuijts.
Ook zullen voor het eerst weer advertenties in het boekje staan.
Indien iemand interesse heeft kan dit , neem dan kontact op met een
van de e-mail adressen.
Verder wensen wij eenieder die met vakantie gaat een prettige
vakantie toe.
Ook voor de mensen die niet kunnen of lekker thuis blijven.

Math Thomissen,
Voorzitter Buurtraad Limmel
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Hennep (wiet) in Limmel
Er zijn veel verschillende manieren waarop de politie strafbare feiten op het spoor
komt.
Op 17 mei 2010 meldde een oplettende bewoner bij de wijkagent dat er aan de
Populierweg in Limmel ergens in een woning een wietplantage was.
De politie kon meteen actie ondernemen. In verschillende kamers van de woning
werd een hoeveelheid apparatuur aangetroffen die bij een wietplantage hoort. Alle
apparatuur werd in beslag genomen. Tegen de eigenaar/bewoner zal proces-verbaal
worden opgemaakt.
Wist u dit?
Veel mensen denken dat ze hennepplanten (wietplanten) mogen hebben, als het er
maar niet meer dan vijf zijn. Dat is niet zo. Je mag geen enkele plant hebben. Er is
een afspraak tussen Justitie en politie gemaakt dat bij het aantreffen van vijf of
minder planten, geen proces-verbaal wordt opgemaakt . Dat is dus heel iets anders.
Dus, wie toch 5 of minder planten heef, raakt die in ieder geval kwijt, maar zonder
proces-verbaal.
Wist u dit?
Het aantreffen van een hennepplantage wordt altijd doorgegeven aan de
woningstichting.
En wist u dit?
Het illegaal aftappen van stroom voor zo'n plantage levert levensgevaarlijke
situaties op. De boetes van de stroomleverancier kunnen oplopen tot wel 1000
Euro. Hier komen dan nog voorrijkosten en de kosten van een nieuwe stroommeter
bij. De boete moet meteen worden betaald. Wie niet meteen betaald, wordt
afgesloten.
Het lukt de politie niet altijd om meteen in actie te komen, bijvoorbeeld omdat er
eerst nog nader onderzoek nodig is. Blijf desondanks toch melden.
Alleen door samen te werken kunnen we een bijdrage leveren aan de veiligheid en
leefbaarheid van de buurt. Alleen samen staan we sterk.

Veilige Buurten Team Limmel/Nazareth
Buurtnuijts limmel juni 2010

2

Processie 2010
Op zondag 27 juni vindt wederom de St. Jansprocessie plaats welke dit jaar begint
met een H. Mis om 09.30 uur op het voorplein van het Kapelaan Lochtmanhuis.
Deze wordt muzikaal opgeluisterd door o.a. het Kerkkoor.
Aansluitend aan de H. Mis is dan de processie die via de volgende straten zal
trekken:
Populierweg
Sionsweg
Askalonstraat
Dolmansstraat
Sint Jan Baptistplein
Via de achteringang betreed het gezelschap het Kerkhof en vervolg zijn weg naar
de kerk alwaar de laatste zegen wordt gegeven.
Aansluitend vindt in het Kapelaan Lochtmanhuis het traditionele fruhshoppen
plaats.
Wanneer U, in welke vorm dan ook, deelname overweegt neem dan even contact
op zodat we het een en ander kunnen afspreken.
Met dank en vriendelijke groet:
Pastoor / administrator:
P. Backus
Het processiecomité:
J. Verhaegen, M. Brüll en J. Boetsen
Pa. Meerssenerweg 39b
6222 AG Maastricht
043-3631388
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Hallo allemaal.
Elke nieuwe klant ontvangt in de maanden Juni en Juli 10% korting.
U kunt bij mijn terecht voor gezichtbehandelingen (ook een chocolade behandeling),
Schoonheidssalon
Mellanie
pedicure, massages
(ook Hotstone massage), Harsen.
Maar ook losse (kleine) behandelingen zijn mogelijk zoal: Epileren, Harsen & verven.
Alle behandelingen worden aangepast aan u huidtypen. Ik werk met de producten van
Living Dimension.
Ook kunt u Cadeaubonnen krijgen voor een bepaald bedrag of behandeling die u zelf
mag kiezen.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen.
Vriendelijke Groeten Mellanie Walthie
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PERSBERICHT

Extra zorg in Maastrichtse krachtwijken
De wijkverpleegkundige als 'zichtbare schakel'
GroenekruisDomicura start met de inzet van extra wijkverpleegkundigen in
Maastricht Noord Oost waaronder de wijk Nazareth/Limmel.
Ook in deze wijk kan een sterke, centrale wijkverpleegkundige ervoor zorgen
dat meer mensen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ook
mensen die daar momenteel van verstoken blijven. Het is tijd voor de
wijkverpleegkundige als 'Zichtbare schakel in de zorg'.
Raymond Kraamer is als wijkverpleegkundige verbonden aan de wijk
Nazareth/Limmel. Met iedere hulpvraag kan men bij hem terecht:
tel. 06 - 42 75 65 27.
Raymond: “Het gaat meestal om mensen met complexe problemen, die niet alleen
met zorg, maar vaak ook met wonen en welzijn te maken hebben. Denk
bijvoorbeeld aan allochtone families met een taalachterstand of aan gezinnen met
problemen die drank- en druggerelateerd zijn. Dankzij de inzet van extra
wijkverpleegkundigen krijgen we nu de mogelijkheid om in contact te komen met
deze mensen en ze verder te helpen. Bij gezondheidsproblemen doen we dat waar
mogelijk zelf, maar minstens zo belangrijk is de spilfunctie van de
wijkverpleegkundige die kan doorverwijzen naar ketenpartners. Vandaar dat we
spreken over 'Zichtbare schakel in de zorg'.”
"Samenwerking met andere organisaties is van belang om zo vroeg mogelijk
problemen te signaleren en om daarna tot de beste oplossing te komen. Als
wijkverpleegkundige wil ik structureel contacten onderhouden met
woningcorporaties, Trajekt, wijkservicepunten, huisartsen, de gemeente,
buurtplatformen, CJG, multiculturele platformen, Riagg, noem maar op. In overleg
met hen wil ik kijken wat praktische en effectieve vormen van samenwerking zijn.
Is het zinvol om elke week even bij de huisarts langs te gaan? Dan doe ik dat.
Verder is het in deze fase vooral van belang om zichtbaar en bereikbaar in de wijk
te zijn. Naast een spreekuur in de wijk, betekent dat ook gewoon: rondfietsen,
aanwezig zijn, het vertrouwen winnen. Uiteindelijk moeten de mensen weten: hém
moet je aanspreken, dan word je geholpen."
Raymond Kraamer heeft elke maandag spreekuur van 13.00 - 17.00 uur
in het wijkservicepunt Kasteel Schaloenstraat 54, Maastricht
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 Limburg Zuid
 Stafbureau Communicatie

Huis- aan huisverkoop elektronische inbraakpreventie
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Persbericht

Verschillende mensen in onze regio hebben de politie benaderd omdat zij op vrij
agressieve manier benaderd zijn door verkopers van elektronische
inbraakpreventie.
Ook gaven de verkopers informatie over het aantal inbraken in
de wijk waar zij op dat moment waren en vertelden ze in een aantal gevallen dat
ze samenwerken met de politie waarbij soms de naam van een (wijk)agent werd
genoemd. Deze informatie klopt niet, vandaar dat de politie u graag wat tips en
informatie wil geven:
* De politie geeft geen inbraakcijfers af aan bedrijven die elektronische
inbraakpreventie verkopen.
* Zij werkt niet samen met deze bedrijven, ook niet via de wijkagent.
* De politie raadt u aan om niet meteen te beslissen, maar een paar dagen over
de offerte na te denken.
De goedwillende bedrijven zullen hier ook geen moeite
mee hebben.
De verkopers richten zich op elektronische inbraakbeveiliging.
Daarnaast kunt u
het de inbrekers natuurlijk ook moeilijker maken door te letten op de fysieke
beveiliging, zoals goed hang- en sluitwerk.
Hiervoor is het Politiekeurmerk Veilig
Wonen ingesteld. Op de website www.politiekeurmerk.nl kunt u meer informatie
vinden over dit keurmerk.
In onze regio is het Politie Preventieteam actief op het
gebied van het Politiekeurmerk.
Zij geven onder meer advies over fysieke
beveiliging, meer informatie hierover vindt u op www.politiepreventieteam.nl.
U kunt ook bellen met 046 - 400 4291.
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De Zeven Bronnen zoekt vrijwilligers.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om, één of meerdere dagen per
week, te helpen tijdens het souper van 16.00 tot 18.00 uur en zorg dragen voor
gezelligheid in de woonkamer.
De werkzaamheden vinden plaats op een somatische afdeling. Op deze afdeling
wonen cliënten die een lichamelijke beperking hebben.
Wij bieden een gezellige en gemoedelijke werksfeer, goede begeleiding,
reiskostenvergoeding en een W.A.-verzekering.
Wij zoeken vrijwilligers die gemakkelijk contact maken en het leuk vinden om met
mensen om te gaan.
Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met:
Meriam Gorissen,
Tel: 043-6314300 tst. 275.
mgorissen@vivre.nl
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NIEUWS VAN UW SERVICEPUNT WERK EN BEMIDDELING:
Wet Investering Jongeren (WIJ):
Wat is de WIJ?
De WIJ staat voor Wet investeren in Jongeren (WIJ). Ben je jonger dan 27 jaar en
ga je
niet naar school of heb je geen werk, dan moet deze nieuwe wet ervoor zorgen dat
je zo
snel mogelijk weer terugkeert naar het onderwijs of gaat werken. De gemeente
moet in dit verband een zogenoemd werkleeraanbod doen. Je moet daar wel eerst
een aanvraag voor
indienen.
Waar kan ik een aanvraag doen?
Je kunt op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.00 uur een aanvraag voor een
werkleeraanbod
doen bij het Werkplein Maastricht. Het adres is: Randwijcksingel 22, 6229 EE
Maastricht.
Bij binnenkomst kun je vragen voor een gesprek met een Jongerenadviseur. Dit is
een medewerker van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Deze zal je dan verder informeren.
De gemeente doet meer voor mensen met minder:
In Maastricht hoeft niemand aan de kant te staan. Ook niet als het gaat om leren,
sporten of vrijetijdsbesteding. Zo kunt u, als u een uitkering of minimumloon heeft,
een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten van sociale- en
culturele activiteiten in de kosten van kinderen. De folder Declaratieregelingen
2010 is te verkrijgen bij het Wijkservicepunt aan de Voltastraat 50.
Actuele werkgelegenheidsprojecten:
Bent u op dit moment werkloos? Dan heeft Werkplein Maastricht interessante
projecten, vaak met een baangarantie. Bijvoorbeeld in de detailhandel, horeca, en
zorg.
Kandidaten dienen wel te voldoen aan bepaalde eisen.
Wilt u meer informatie over de onderwerpen loop dan gerust binnen bij het
Servicepunt
Werk en Bemiddeling aan de Voltastraat 50. Dit Servicepunt is een initiatief van de
Gemeente Maastricht in samenwerking met het UWV Werkbedrijf. U kunt hier
iedere morgen terecht tussen 09.00 uur en 12.30 uur voor al uw vragen over werk,
opleidingen en uitkeringen. Jaffar Sharifzadeh en Jacques Noten staan U graag te
woord.
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Kunstwerk voor Limmel
Een paar jaar geleden is er vanuit de Buurtraad Limmel gevraagd aandacht te
besteden aan de entrees van Limmel.
De Gemeente en Servatius hebben toen een werkgroep van bewoners samengesteld
om de mogelijkheden te bekijken voor de verbetering van onder andere de entrees
aan de zijden van de Willem Alexanderweg/Balijeweg, bij de Dolmansstaat ter
hoogte van de Mosa en brandweerkazerne, en de entree bij de spoorwegovergang.
De situatie op dit moment is dat door de herstucturering van de Hoolhoeslocatie
(nabij de kringloopwinkel en spoorwegovergang) en de uitbreiding van de Mosa
nabij de Dolmansstraat door de herinrichting hier weinig mogelijkheden zijn voor
de aanpak van de entrees.
Wel heeft de zogenaamde “Sphinxmuur” ter hoogte van brandweerkazerne een tijd
lang op de nominatie gestaan om met Servatiusgeld aangepakt te worden.
Door het faillissement van Sphinx en de overdracht van het terrein aan een
investeringmaatschappij is de toekomst van het Sphinxterrein alles behalve zeker;
sloop van de muur om het terrein op korte termijn is dan ook heel goed denkbaar.
Gekozen is derhalve om het beschikbare geld voor een ander doel te gebruiken;
gekozen is voor een kunstwerk op de plek hoek Willem Alexanderweg en
Balijeweg.
Met bewoners en een tiental kunstenaars hebben inmiddels twee bijeenkomsten
plaatsgevonden en zijn er onderling ideeën uitgewisseld.
Ook is onlangs met de kunstenaars de plek waar het kunstwerk moet verrijzen
bekeken.
De bedoeling is nu dat het kunstwerk straks op een of andere manier Limmel
symboliseert, waaraan de kunstenaars hun eigen fantasie en interpretatie mogen
geven.
Binnenkort dienen alle kunstenaars hun conceptontwerp in en uit die concepten
worden door de leden van de werkgroep entrees 3 ontwerpen gekozen voor diepere
uitwerking.
Deze 3 definitieve ontwerpen worden dan voorgelegd aan de bewoners van Limmel
op een avond in het Lochtmans; de bewoners van Limmel mogen dan uit deze 3
ontwerpen een definitieve keuze maken!
Verwacht wordt dat in de loop van dit jaar, begin volgend jaar de plaatsing van het
kunstwerk zijn beslag zal krijgen.
Uiteraard houden we u van de verdere voortgang en ontwikkelingen op de hoogte.
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Angel's Hairstyle
Populierweg 108
6222 CS Maastricht
06-44774384
info@angelhairstyle.nl
Openingstijden;
dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 18.00
en op zaterdag 09.00 – 16.00
U kunt altijd terecht zonder afspraak.
Nieuw bij ons in de zaak meta make-up!!
Dus loop ook eens binnen voor gratis make-up
advies.
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Beste Buurtgenoten,
Na een lange aanloop tijd van voorbereiding en een korte intensieve campagnetijd
was 3 maart jl de dag van de waarheid voor politiek Maastricht en in het bijzonder
voor mijzelf.
Voor het eerst nam ik deel aan de Gemeenteraadsverkiezingen in Maastricht. Een
dag vol spanning werd dagen van spanning voor CDA Maastricht maar zeker ook
voor mij.
Maar uiteindelijk kwam waarnemend Burgemeester Jan Mans vrijdag 5 maart dan
met de beslissende uitslag. CDA Maastricht kwam met 9110 stemmen als grote
winnaar uit de bus en zal haar verantwoordelijkheden voor de stad Maastricht weer
gaan nemen.
Voor mij persoonlijk kwam ik met 273 stemmen net 36 stemmen te kort om direct
plaats te kunnen nemen in de gemeenteraad.
Een persoonlijke teleurstelling maar de mensen die mij kennen weten dat ik
strijdvaardig ben en weer hard ga werken om bij de volgende verkiezingen een
gooi te doen naar een raadszetel.
Helemaal stil zitten ga ik niet daar CDA Maastricht mij heeft voorgedragen om als
burger-niet-raadslid te gaan fungeren in de commissie Stadsbeheer, Milieu en
Mobiliteit.
Vanuit deze positie zal ik zeker Limmel en Nazareth niet uit oog verliezen.
Ik wil dan ook eenieder die zijn stem aan mij heeft gegeven bedanken voor zijn/
haar vertrouwen en steun en hoop in de toekomst weer op deze steun te kunnen
rekenen.

Met vriendelijke groeten

Mat Brüll Burger-niet-raadslid
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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
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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

Ruilbeursvereniging Nazareth
Secretariaat: M. Nelissen
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 - 850 09 75
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 22 juli 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
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