UITNODIGING
OPENING VAN HET NIEUWE JERICHOPLEIN IN LIMMEL
OP ZATERDAGMIDDAG 18 SEPTEMBER VANAF 14.00 UUR

“Jerichoplein, plein voor jong & oud“
Voor de zomervakantie is het Jerichoplein vernieuwd en bijna helemaal opnieuw
ingericht, met nieuwe speeltoestellen, jeu de boules baan en zitbanken.
De jeugdambassadeurs hebben samen met de buurtraad Limmel, betrokken bewoners,
stichting Trajekt en de gemeente ervoor gezorgd dat deze vernieuwing/ herinrichting
er is gekomen. De ambassadeurs hebben namens de kinderen zo'n 140 handtekeningen
opgehaald bij bewoners. Dit ter ondersteuning van het bewonersinitiatief. Het nieuwe
Jerichoplein mag er nu wezen! Er staat voor elk wat wils.
Op zaterdag 18 september om 14.00 uur wordt het vernieuwde Jerichoplein
officieel geopend. Wethouder Albert Nuss zal het plein samen met jong en oud
openen. Er wordt van 14.00 tot 17.00 uur een buurtmiddag voor de kinderen, ouders,
omwonenden, buurtbewoners en alle verdere belangstellenden gehouden. Een middag
met spelen, attracties, activiteiten, muziek en informatie (oa. van het 'veilige buurten
team'). Ook studenten van de Hotelschool zijn er bij.
Iedereen is van harte welkom! Mede namens de buurtraad en kinderen van Limmel,
Stichting Trajekt - Karin Rutten (tel: - 3620066/ mail: karin.rutten@trajekt.nl )
Gemeente - Astrid Dreesen (tel: - 3504120 / mail: astrid.dreesen@maastricht.nl)
Meer informatie? Neem contact op met een van de contactpersonen.

Programma op 18 september
14.00 uur

Opening van het Jerichoplein, door wethouder Albert Nuss met
kinderen en bewoners. Dit onder muzikale begeleiding van
jeugddrumband WVV 28.

14.30 uur

Start van activiteiten: luchtkussen, kinderrommelmarkt, jeu de
boules demonstratie met wedstrijden en verder…
vooral spelen op de toestellen van het vernieuwde Jerichoplein.
Grimeclowns laten hun “kunsten” zien.
Jeugddrumband WVV 28 laat kinderen kennis maken met muziek
door middel van demonstratie en lessen.
In dialoog met het Veilige Buurten Team van Limmel.
Hoe houden we SAMEN het plein leefbaar en veilig voor de buurt.
Gedragsregels: met ouders, kinderen en andere bewoners
worden gedragsregels opgesteld voor het plein. Op basis van deze
gedragscodes wordt een bord gemaakt voor het Jerichoplein.
Hoge Hotelschool Maastricht zorgt voor versnaperingen.
Studenten en buurtbewoners ontmoeten elkaar.

17.00 uur

Afsluiting van de buurtmiddag.

