VOORWOORD BUURTNUIJTS

Beste mensen.
Even terug kijken op de laatste 2 maanden.
Inmiddels hebben wij de processie achter de rug en kunnen we
zeggen dat het gezien route erg kort was,toch wel geslaagd was.
Helaas is het niet anders maar hopen dat het volgend jaar er een
grotere route komt.
Wij willen dan ook de mensen die het toch mogelijk hebben
gemaakt dan ook bedanken voor hun inzet.
Ook een dank aan de mensen die toch weer vroeg uit hun bed staan
voor de versieringen op de straten.
Daarna de kermis,deze was door het weg blijven van de attractie
voor de wat oudere jeugd toch maar zeer betreurenswaardig
bezocht.
Als dit zo door gaat dan zal deze dan ook niet meer komen en dat
zou toch zonde zijn.
Wij zullen ons goed moeten realiseren dat voor veel activiteiten wij
nog steeds op zoek zijn naar vrijwilligers.
Als we niks hieraan doen zullen veel gebeurtenissen verdwijnen en
gaan veel tradities verloren.
Inmiddels zijn ook de school vakanties begonnen en gaan er velen
weg op vakantie.
Voor diegene wat blijven is voor de kinderen genoeg te beleven
( zie verder in dit boekje ).

Namens de redactie,
Math Thomissen.
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Nieuws vanuit de Buurtraad
Ook voor ons, leden van de Buurtraad is het na een jaar van vergaderen,
overleggen ook tijd voor vakantie.
We hebben afgelopen maand de laatste vergadering gehad voor de
zomervakantie en zullen in september de draad weer oppakken.
Gebeurt er dan niets meer deze zomer?
Jawel, verderop in deze Buurtnuijts vindt Uw een bericht over het Trega
terrein.
In augustus wordt begonnen met de sloop van de gebouwen.
Dit mede naar aanleiding van een brief die wij als Buurtraad afgelopen
winter hebben gestuurd naar de ontwikkelaars van het Trega terrein en het
stadsbestuur.
Hierin spraken wij onze zorgen uit over de leegstand en de
aantrekkingskracht die zoiets heeft op zwervers, daklozen en vandalisme.
Fijn dat er dan ook gehoor wordt gegeven aan onze bezorgdheid.
In december wordt waarschijnlijk duidelijk hoe de toekomst van dit terrein
eruit gaat zien.
De gemeenteraad neemt dan de beslissing over de plek waar nieuwe PDV
locatie (Perifere Detailhandel) gaat komen.
Wordt dit Belvedère dan is het onzeker of Limmel aan de Maas er ooit zal
komen.
Wordt dit het Trega terrein dan komt Limmel aan de Maas er met grote
zekerheid. Iets waar wij als Buurtraad, onder voorwaarden achter staan.
Hierover hebben wij tijdens de laatste Buurtraad vergadering van
gedachten kunnen wisselen met de mensen van Trega.
Ook is de verwachting dat medio augustus bekend zal worden of het
benodigde geld voor het ondergronds leggen van de hoogspanningskabels
er is.
Het gaat hier om het ontbrekende aan subsidie dat via Den Haag moet
komen en in principe al was toegezegd.
De formele bevestiging heeft op zich laten wachten door de recente
kabinetsperikelen, U wel bekend.
Rest mij U allen, namens de Buurtraad Limmel een fijne zomervakantie te
wensen en rekenen wij ook na deze rustperiode op Uw steun voor onze
wijk.
Namens de Buurtraad,
Buurtnuijts limmel augutus 2010
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Vakantie, u gaat - zij (kunnen) komen...
Met de winter ver achter de rug breekt de periode van de zomervakanties
weer aan. Binnenkort gaat ook u - net als zoveel landgenoten - misschien
wel op vakantie. Heerlijk genieten en ontspannen zonder daarbij aan huis
of werk te hoeven denken. Helaas worden ieder jaar de nodige
vakantiegangers bij thuiskomst onaangenaam verrast, omdat hun woning
doelwit bleek te zijn geweest van inbrekers. Meestal bestaat de buit uit
televisies, computers en andere apparatuur, maar ook uit geld en sieraden.
Dikwijls halen de inbrekers ook nog eens het hele huis overhoop. Buiten de
materiële schade laat de inbraak bovendien vaak diepe emotionele sporen
bij de bewoners zelf achter.

Wat kunt u doen?
Het is een kleine kunst om met behulp van bijvoorbeeld een
schroevendraaier, een koevoet of een tang een deur te forceren of - nog
eenvoudiger - via een openstaand raam in de woning te komen. Gelukkig
kunt u zelf heel veel doen om inbraak te voorkomen. Hieronder ziet u
diverse tips die u hierbij zeker kunnen helpen. Deze maatregelen gelden
overigens niet alleen voor een vakantieperiode, maar ook wanneer u 'savonds naar bed gaat of als u slechts even van huis weg bent.
•
•

•

•

Laat om te beginnen geen deuren en (zolder)ramen - hoe klein dan
ook - openstaan.
Kijk eens op uw gemak naar uw huis alsof uzelf zou willen
inbreken. Is het bijvoorbeeld
mogelijk om eenvoudig in uw huis te komen via een ladder die in
de tuin ligt of een GFT-bak.
Informeer uw buren over uw vakantie, maar hang uw afwezigheid
niet aan de grote klok.
Spreek dit bijvoorbeeld niet in op uw antwoordapparaat en zet het
niet op een site op internet.
Zorg ervoor dat uw huis - ook als u weg bent - altijd een bewoonde
indruk maakt. Installeer tijdschakelaars en laat licht zoveel
mogelijk op verschillende tijdstippen branden.
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•

Zorg ervoor dat uw kostbare spullen - zoals een laptop - niet van
buitenaf te zien zijn.
•
Laat uw sleutels niet in de sloten steken en berg deze niet op onder
de deurmat, de bloempot of andere 'geheime' plaatsen. Inbrekers
kennen deze plaatsen natuurlijk ook.
•
Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor
geschikt slot of extra lat aan.
•
Graveer postcode en huisnummer in waardevolle eigendommen of
gebruik hiervoor een
'onzichtbare pen'.
•
Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in een kluisje of
huur eventueel een
bankkluisje.
•
Laat geen (auto)sleutels en dergelijke voor het grijpen - of op de
bekende plaatsen - liggen.
•
Neem geen onnodig risico bij ontdekking op heterdaad, maar sla
gelijk alarm en verjaag de
inbrekers.
•
En... zorg vooral voor goed hang- en sluitwerk. Wilt u hierover
informatie of advies, neem dan
gerust contact op met het politie Preventieteam Limburg-Zuid, tel.
046 4004291 of kijk op
www.politiepreventieteam.nl of op www.politiekeurmerk.nl.
De politie vraagt uw medewerking om alert te zijn op verdachte personen
en voertuigen. Buurtbewoners zijn voor de politie hele belangrijke extra
oren en ogen in hun wijk. Vaak kunnen dankzij alerte buurtbewoners
daders sneller worden opgespoord of een misdrijf zelfs worden voorkomen.
Dus als u iets verdachts ziet, waarschuw dan de politie en bel 0900 8844 of
- wanneer het echt spoedeisend is (bijvoorbeeld als u een inbreker op
heterdaad betrapt) - bel dan het alarmnummer 112.
U kunt ook contact opnemen met uw wijkagent. Op
www.politie.nl/limburg-zuid staat een overzicht van alle wijkagenten in
onze regio. Tot slot zijn in enkele wijken in Maastricht zogenaamde VBT's
(Veilige Buurten Teams) actief bij wie u met uw informatie terecht kunt.
draaien VBT's proef in Limmel-Nazareth, Wittevrouwenveld en
Wyckerpoort. Bij bewezen succes is het de bedoeling het aantal Deze
teams bestaan uit vertegenwoordigers van gemeente, welzijnswerk,

woningbouwverenigingen en politie.
Voorlopig Veilige Buurten Teams in de loop van volgend jaar verder
uit te breiden.
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R.K.V.C.L. Nieuws!
R.K.V.C.L. wil gaarne weer de draad oppakken en de lezers van het
Buurtnuijts op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen de
grootste vereniging van onze wijk.
Onze leden halen de informatie van de vereniging wel van de website af
(www.rkvcl.nl) maar de meeste inwoners van Limmel zijn waarschijnlijk
nog niet bekend met onze website en zijn dus niet op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Allereerst informatie betreffende de bestuursmutaties die per 1 juli 2010
hebben plaatsgevonden.
Na een periode van 14 jaar heeft Jean Slapak besloten als voorzitter
terug te treden.
Hij gaat niet verloren voor onze vereniging maar zal verder gaan in de
functie van bestuurslid PR en sponsoring.
Invulling van deze functie was voor Jean en voor het bestuur al langere
tijd een wens en kan nu ingevuld worden.
De functie van voorzitter zal vanaf 1 juli 2010 tot aan de algemene
ledenvergadering ad interim ingevuld worden door Peter Koevoets.
De functie van penningmeester zal gedurende die periode ad interim
ingevuld worden door Jean-Paul Moust.
Tijdens de algemene ledenvergadering die op donderdag 7 oktober a.s.
gehouden zal worden, dienen deze functies middels stemming bevestigd
te worden.
Uiteraard staat het leden vrij om andere personen kandidaat te stellen.
Dit geldt ook voor de overige nog vacante bestuursfuncties, welke voor
de algemene ledenvergadering bekend gemaakt worden.
Na een geslaagd WK van onze oranjehemden willen we vanaf deze plaats
nogmaals onze voormalige trainer Bert van Marwijk (hij was trainer van
onze vereniging van 1991 tot 1995) van harte feliciteren met het
bereikte resultaat op het WK in Zuid-Afrika en wensen we hem veel
succes in de aanloop naar het komende EK in Polen/Oekraïne.
R.K.V.C.L. hoopt in ieder geval dat de prestaties van het Nederlands
Elftal een positieve invloed hebben op de jeugd om te gaan voetballen en
zodoende zich ook weer jonge leden aanmelden bij R.K.V.C.L.
Het is bekend dat we afgelopen seizoen geen jeugdelftallen op de been
hebben kunnen brengen.
Ondanks dat de vooruitzichten gunstig zijn is het even afwachten hoe we
er aan het begin van het seizoen voorstaan en of we weer jeugdelftallen
kunnen inschrijven voor de competitie.
Het zou echt jammer zijn als het jeugdvoetbal in Limmel zou verdwijnen.
Uiteindelijk zet dit ook de leefbaarheid van onze wijk onder druk!
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Onze senioren zullen al weer volop in training zijn als dit Buurtnuijts
verschijnt. We gaan ervan uit dat de mouwen opgestroopt worden om er
vanaf het begin van de competitie te staan en een rol van betekenis te
spelen in de strijd om het kampioenschap!
Het spreekt uiteraard voor zich dat alle aanmoedigen vanuit Limmel
welkom zijn.
Hier volgt het programma van de voorbereiding op het nieuwe seizoen:
Dinsdag

27 juli

start training

19:30 uur

Vrijdag

30 juli

training

19:30 uur

Zondag

01 augustus

training

11:00 uur

Dinsdag

03 augustus

training

19:30 uur

Woensdag

04 augustus

Do-It cup

R.K.V.C.L. - Standaard

Zaterdag

07 augustus

Do-It cup

Vinkenslag - R.K.V.C.L.

Zondag

08 augustus

training

Woensdag

11 augustus

Do-It cup

Vrijdag

13 augustus

training

Zondag

15 augustus

Do-It cup

Dinsdag

17 augustus

training

19:30 uur

Vrijdag

20 augustus

training

19:30 uur

Zaterdag

21 augustus

SV Epen – R.K.V.C.L.

18:00 uur

Dinsdag

24 augustus

R.K.V.C.L. – Klimmania

18:45 uur

Vrijdag

27 augustus

training

19:30 uur

Zaterdag

28 augustus

Oranje Boys – R.K.V.C.L.

18:00 uur

Dinsdag

31 augustus

training

19:30 uur

Vrijdag

03 september

training

19:30 uur

Zondag

05 september

11:00 uur
RKBFC - R.K.V.C.L.
19:30 uur
Finale Dag bij Willem I

start competitie

14:30 uur

Rest mij nog om eenieder die nog moet gaan een prettige vakantie toe
te wensen Rust goed uit en kom gezond weer terug.
Tot de volgende uitgave.
Jean Slapak
Bestuurslid R.K.V.C.L.
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Hier kan ook uw advertentie staan u kunt u kontact opnemen met
de redactie buurtnuijts.
Schoonheidssalon Mellanie

vakantie 2010

Buurtnuijts limmel augutus 2010

7

Buurtnuijts limmel augutus 2010

8

Buurtnuijts limmel augutus 2010

9

Buurtnuijts limmel augutus 2010

10

Buurtnuijts limmel augutus 2010

11

Opening Jerichoplein
Zoals de meeste mensen wel weten is het Jerichoplein al jaren
onderkomen.
Vandaar dat de buurt ambassadeurtjes van de wijk het initiatief
hebben genomen om samen met traject , de gemeente en de
buurtraad om er een gezellig nieuwe speelplaats van te maken.
Na ruim 1 jaar is het dan bijna zover en is de gemeente bezig met het
opknappen van het plein.
Helaas is dit nog niet gelukt voor de school vakantie en moeten de
kinderen er nog op wachten voor dat het klaar is.
Dit vinden we erg jammer maar het blijkt dat je toch altijd
afhankelijk blijft van leveranciers van speeltoestellen.
Wel is er afgesproken dat het plein feestelijk wordt geopend en wel
op zaterdag 18 september.
Er zullen dan ook tal van kraampjes en activiteiten plaats vinden.
Wij hopen natuurlijk dat als het plein klaar is dat er ook verstandig
mee omgegaan wordt.
Het plein krijgt ook een publicatie bord met gedragsregels die samen
gesteld worden door de kinderen zelf.
Deze zullen dan ook op borden gemaakt worden en geplaatst bij het
plein.
Hopende jullie hiermee alvast te hebben geïnformeerd en willen
iedereen dan ook van harte welkom heten.

Met vriendelijke groet
De wijkambassadeurtjes,traject en buurtraad Limmel.
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Sloop trega terrein
Zoals in de vergadering van 29 juni reeds indicatief aangegeven starten we
9 augustus a.s. met de asbestsanering en sloopwerkzaamheden.
De werkzaamheden zullen ca 1 jaar in beslag nemen en worden uitgevoerd
conform de asbestsaneringsplannen en sloopvergunning.
Het bedrijf ( hoofdaannemer) welke de sloop uitvoert is van Eijk
sloopwerken BV. en de directievoering namens Trega vastgoed geschied
door Hofstede milieuadviseurs; de heer Jan Barsch.
Bij calamiteiten is dhr. jan Barsch bereikbaar via 06-34491543.
Controle vindt natuurlijk ook plaats via de gemeente Maastricht.
Met vriendelijke groeten,
Trega Vastgoed
Michel Mulders

De afdeling Limmel van de Kankerbestrijding is naarstig op zoek
naar 1 of 2 nieuwe collectanten voor de jaarlijkse collecte, die dit
jaar gehouden wordt van 6 september t/m 11 september 2010.
Mensen die interesse hebben voor 1 of 2 straten te lopen, kunnen
contact opnemen met het afdelingshoofd van de wijk Limmel t.w.
Marij Hannon, Jerichoplein 11, tel.043-3623046 of per e-mail:
p.hannon@home.nl.
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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 september 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
GFT-BAK

HUISVUILZAK

GFTEMMER

OUD-PAPIER

WOENSDAG

WOENSDAG

WOENSDAG

WOENSDAG

04/08
11/08
18/08
25/08
01/09
08/09
15/09
22/09
29/09
06/10

04/08

04/08
11/08
18/08
25/08
01/09
08/09
15/09
22/09
29/09
06/10
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01/09

06/10

Beste bewoners,

Per 01 juli 2010 heeft de gemeente Maastricht de nieuwe restzak in
gebruik. Deze nieuwe restzak is rood/wit van kleur. De oude restzak
mag vanaf deze datum NIET meer gebruikt worden.
Alle inwoners van de gemeente Maastricht hebben tot 01 juli 2010
de kans gekregen om hun “oude restzak “ om te ruilen tegen de
nieuwe restzak.
Indien men na 01 juli 2010 de oude restzak aanbied zal er tegen
deze aanbieder een proces-verbaal opgemaakt worden voor het niet
gebruiken van het juiste aanbiedmiddel.
Hierop staat een sanctie van 60,00 euro !!

Ik hoop dat iedereen zich houd aan het gebruik van de nieuwe
gemeentelijke restzakken.
Verder wil ik iedereen een veilige en leefbare zomervakantie
toewensen !!
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