VOORWOORD BUURTNUIJTS
Beste mensen
Het is alweer Februari en we zijn op weg naar de carnaval.
Maar even een terug blik op de afgelopen maanden.
Na een start van de vroege winter en ook nog met sneeuw hadden
we een witte kerst.
Voor sommige leuk maar voor andere mensen ook weer niet, in
ieder geval was er sneeuwpret genoeg voor de kinderen.
Verder heeft de buurtraad ook niet stil gezeten en zijn druk in de
weer met het tot stand brengen voor een goede afwikkeling voor
Limmel aan de maas.
Gezien de situatie die er nu voor handen ligt is het moeilijk om de
pdv locatie hier naar het trega terrein te krijgen,
Dit gezien het feit dat er hard wordt getrokken om het naar de
Belverdére te krijgen door een aantal fracties.
We zullen ons in ieder geval er voor in zetten dat het niet opnieuw
een locatie wordt met grootschalige bedrijven.
Verder als jullie dit lezen zijn er een aantal prinsen uitgeroepen en
is de carnaval al in volle gang en zijn we op weg naar de 3 dolle
dagen.
Hopende dat het niet meer gaat sneeuwen met carnaval en dat de
praalwagens gewoon mee kunnen in de optocht.
Verder zal er van alles te doen zijn en staat verder in het buurtnuijts
geschreven.

Namens de buurtraad veel leesplezier en een plezierige en propere
carnaval.
Math Thomissen,
Voorzitter Buurtraad Limmel
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LEEF VASTELAOVENDS VRUN,
Zoe es eeder jaor kiek iech altied eve mét uuch trök op de gebäörtenisse
vaan ut aofgeloupe jaor.
Veer kreege toen de confetti vaan bove oet de loch, en wel in de vörrem
vaan snie.
Ut waor toen zelfs zoe väöl tot veer de cortege vaan Mestreech en de
cortege vaan Lummel en Nazareth te voot höbbe mote aoflègke. Dit waor
‘nne apaarte belevenis mér heet us ouch ’n stökske bekintheid gebrach want
veer koumme toch mér sjoen met us Braniemeekers bij SBS-6 bij ut nuijts.
Us thema vaan veureg jaor waor de stadsingel en oonder dees maskee koum
toen uzze hoeglöstigheid Prins Marcel de ierste oet. Bij de mieste waor heer
toch wel bekint es krètser vaan RKVCL. Heer is us veurgegaange in ’n
sjitterend sezoen. Same met zien vruiwke Meriam en ziene zoon Marco
heet heer dao volop vaan genote, ouch gezeen ut feit tot heer en zien gezin
beslote höbbe um us vereiniging te koumme versterke, en veer höbbe,
same met de luij vaan Lummel en Nazareth, vaan häöm genote. Iech wel
daan ouch aaijd prins Marcel de ierste, Meriam en Marco bedaanke veur de
gastvrijheid en dee sjoene tied dee veer met hun höbbe maage beleve.
Es iech dit aon ut opsjrieve bin is uzze nuije hoeglöstigheid alweer
oetgerope mér noe in tegestelling vaan veureg jaor neet es ingel mér es
duvel. Oonder dat maske koum Prins Bert de ierste te veursjein.
Ouch heer is geine oonbekinde veur de luij oet Lummel en Nazareth. Heer
is o.a. lid vaan RKVCL en vaan Famfaar Zjuliana.
Veer hope tot heer sjus wie ziene veurgenger ‘nne sjoene tied maag beleve.
Veur us es vereiniging koumme d’r drökke tijje aon met diverse aktiviteiten
zoe es vriedeg de 18de ’n awwerwèts awwieverbal, de keendermiddege, de
receptie boe ’n eeder ziene hoeglöstigheid en de zjubbelarisse kin filicitere,
ut carnavalskiene, ut kraanke bezeuk, de mestreechter més, de
mestreechteraovend en netuurlik ut optrèkke vaan uzze Braniemeeker op
carnavals zoondeg.
Geer zeet genôg te doen veur jongk en aaijd.
Iech wel uuch daan ouch noe vanaof dees plaots alvas unne Hiele sjoene en
veural unne propere vastelaovend tow winse.
Mét de vastelaovends kompleminte
Teiken iech,
John van Dijk
Prezzident CV De Braniemeekers
Buurtnuijts limmel februari 2011

2

25- 26- 27 fibberwari, wiekend vol
Vastelaovend
veur Joonk en aajd!
Op vriedag 25 fibberwari beginne um 19.15 oor de Braniemeekers
met 't ludieke carnavals kiene in hunne hoftempel 't Kap.
Lochtmanhoes. Vaanaof zes oor zalle veer uuch weer vaan harte
welkom heite en uuch weer laote geneete vaan unne gezellige aovend
vol plezeer en gèt awkloete en neet te vergete weer magnefieke
preize . Dit jaor zien d’r gèt aonpassinge boemèt veer ’t
aontrèkkelikker veur uuch wèlle make mèr zeker neet minder
gezèllig. ‘T sprik veur ziech dat de preise ouch weer nao venant zien
met e paar hiel ludieke debeij. In de pauze stoon d’r weer bruudjes
veur uuch klaor en aon d’n doors is ouch gedach . Veer zalle de
aovend starte um keteer nao zeve zoetot veer kleine pauzes kinne
inlasse veur de roukers oonder us! Degène mèt ’t sjoenste pèkske zal
door de Hoeglöstigheid veurzeen weure vaan e leuk presentsje en ’n
kienkaart nao käös! Dus pak deen kans zow iech zègke en kom
verkleijd naor ’T Lochtmanhoes veur ‘nne leuke en sjoene aovend!
De preise vaan de kienkaarte zien; Eine serie € 5.50 – Twie series €
6.50 en Dreij Series € 7.50.
Zaoterdag 26 fibberwari vaanaof 18.00 oor kreig ederein de
gelegeheid um de Hoeglöstigheid Prins Bert I te fillesitere mèt zien
benumming tot Prins euver ’t riek vaan de Braniemeekers. Ouch is
daan gegelegeheid um uzze zjubbelaris John van Dijk te fillesitere
mèt zien 3x11 zjubbeleij. Dees resepsie weurt muzikaol opgeluustert
door herremenieke In ein gedreijt.
Zoondag 27 fibberwari beginne veer um 9.00 oor mèt us jaorlikse
Mestreechter Més in de kèrk vaan St. Jaan d'n Duiper in Lummel.
Same mèt Pestoer Backus, Famfaar Zjuliana en 't kerrekkoer goon
veer eve stèl stoon beij wat de vastelaovend nog miejer inhèlt. Nao
dees mès zal uzze zjubbelearis John van Dijk intern in 't zönneke
weure gezat.
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S’middag vaanaof haaf twie is d’n tied dao dat de jäög weer
vastelaovend kint viere. Saame mèt de Braniemeekerkes, Prins Bert I
en zien Braniemeekers. Door DJ Ron Rossell weurt geer in de
stumming gebrach.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 3 miert oragniseere C.V. De Braniemeekrs hun
traditionele Mestreechter Aovend mèt tal vaan topartieste in Kap.
Lochmanhoes te Lummel. De antreekaarte aon €11 zien in de
veurverkoup beij :
·
·

Haddocks Populierweeg in Lummel en
Hannie’s Winkelke Kest Schaloenstraot in Nazareth.

’T Program vaan deen aovend zuut es volleg oet;
· Peper en Zaajt
· Harie geit nao de kèrmis
2010
· Bert & Evelyne
· ZiZi KweKwe
· Kartoesj
· Shakin DJ’s
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>Zaank
>Buutkampioen
>Zaank
>Zaank
>Zaank
>Zaank

Optoch vaan Nazareth
nao Lummel!
Nao al die gooij reacsies die veer ’t aofgeloupe jaor weer
höbbe maage oontvaange mèt betrèkking tot d’n optoch,
dinke veer op de gooije weeg te zien beland wat betröf de
organisaasie.
’T Aontal grôppe bleijf greuije en daor doen veer ’t veur,
‘nne sjoene optoch door wieke.
De luij die d’n optoch al ieder höbbe gezeen wete dat ‘t ‘nne
sjoene bonte störrem weurt compleet mèt alle Prinse en
Prinsesse vaan Lummel en Nazareth.
Boete de preise die te verdeene zien in d’n optoch veur de
bès verkleijde grôp of wagel, is d’r ouch ‘nne pries veur wee
de sjoenste verseerde väörroed en/of gevel heet vaan
Lummel en Nazareth.
’N zier geheim zjuri zal dit goon beoordeile en nao d’n
optoch zal d’n oetslaag weure bekind gemaak in ‘t
Lochtmanhoes.
Ouch weure daan de preise oetgereik vaan in d’n optoch.
Höbbe veer Uuch noe op ideeje gebrach mèr geer wèt neet
wie geer ‘n oonderwèrrep moot aonpakke daan kint geer
altied eve mèt us techniesje kemmissie kontak opnumme,
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‘t kin loupend, op ‘nne fiets, ‘nne wagel iech kin ‘t zoe gek
neet bedinke wat de meugelikhede zien.
En iech weet zeker dat de nuij Hoeglöstighede ziech noe al
zitte te verheuge op wat zie te zien kriege in hunne eige
optoch vaan Nazareth vaan Lummel.
Veer hope dat veer op uuche steun kinne rekene, wat
zoonder uuch höbbe veer geine optoch.
Zien de intresse noe zoe hoeg opgeloupe tot geer dink um
mèt te goon in uzze stoet, daan mèld uuch aon beij:
Roy Joosten : ' 06-42944132 vaan De Braniemeekers
Of ’t meel adres: royjoosten@live.nl
Nao ‘t opstelle vaan d’n optoch ter huugte vaan ‘t
milieuperron zal d’n optrekke door de volgende straote;
Kest. Walbörglaon, Kest. Neubörgweeg, Kest.
Eresteinstraot, Kemenadeplein, Kest. Verduynestraot,
Balijeweeg, Bethlehemweeg, Jerichoplein, Emmausstraot en
oppe Populierweeg weurt d’n optoch oonboonde.
Tot Karnevalsmaondag 7 miert !!!!!!!!!
Um 13.30 oor op ut miradoraplein
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Wee weurt “ De Vastelaovesvierder 2011 “
vaan Lummel en Nazareth?
Leef Luij vaan Lummel en Nazareth,
Um de vastelaovend vaan Lummel en Nazareth levedig te hawwe
goon C.V. De Braniemeekers in Lummel en Nazareth opzeuk naor “
de Vastelaovesvierder ” vaan 2011.
Dit goon veer doen veur zoewèl de jäög es beij de volwassene. ‘T
ganse sesoen geit ‘n speciaol zjuri opzeuk nao kinder en volwassene
die de Vastelaovend op de gooj meneer oetdrage.
Op zoondag 6 miert teijens ‘t startmomint vaan de Vastelaovend, es
alle Hoeglöstigheden vaan Lummel en Nazareth de Braniemeeker in
de top höbbe geheeze, weure in Kap. Lochmanhoes de
Vastelaovesvierders 2011 bekind gemaak.
C.V. De Braniemeekers
www.braniemeekers.nl
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R.K.V.C.L. Nieuws!
Op het moment dat deze uitgave van het Buurtnuijts verschijnt regeert
de Carnaval!
Door de slechte weersomstandigheden van het afgelopen jaar moesten
we in de periode voor de Carnaval vol aan de bak.
De eerste wedstrijden na de winterstop waren positief.
Hopelijk kunnen we deze lijn tot aan de Carnaval doortrekken.
Onze E1 zou op zaterdag 12 februari begonnen zijn aan de
voorjaarsreeks, helaas gooiden ook nu weer de weergoden roet in het
eten.
We hopen dat onze E1 inmiddels een aantal wedstrijden heeft kunnen
spelen.
De jeugd van Limmel die interesse heeft om in 2011 te gaan voetballen
is nog steeds van harte welkom! Neem dan even contact op met onze
jeugdcoördinator N. Menten,
06-26742904. Het is dus nu niet alleen maar trainen maar ook
wedstrijden spelen op zaterdag!
Het ‘studentenproject’ is helaas toch niet van de grond gekomen.
Op het moment dat het serieus werd blijkt het toch moeilijk om afscheid
te nemen van de eigen club! Jammer!
Op donderdag 20 januari zijn we op bezoek geweest bij wethouder (Dhr.
Gerdo van Grootheest) die belast is met de spreiding van de
buitensportaccommodaties.
De wethouder vertelde ons dat er tot en met 2013 niks veranderde voor
onze vereniging en dat we op ons eigen complex kunnen blijven.
We wachten maar weer af wat de Gemeente dan uit de hoge hoed tovert!
Het mag de gemeenschap Limmel niet ontgaan zijn!!! We tappen
voortaan Jupiler in de kantine.
Vanaf deze plaats een woord van dank aan Drankenhandel Koekkelkoren
en de Gulpener Bierbrouwerij voor de jarenlange prettige en vruchtbare
samenwerking!
Uiteraard hebben we veel vertrouwen dat ook de samenwerking met
Jupiler prettig zal verlopen. Schud in!
Dan nog enkele mededelingen die vallen onder de noemer: Noteer alvast
in de agenda!
Koninginnedag 2011
Beste inwoners van Limmel en Nazareth en leden van R.K.V.C.L. opgelet!
Zaterdag 30 april “Oranje familiedag “ op sportcomplex Hoeve Rome in
Limmel.
De organisatie is in handen van R.K.V.C.L., CV De Braniemeekers en VC
Mestreech.
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Papier ophalen!
Nogmaals willen de inwoners van Limmel erop wijzen dat we de eerste
woensdag van de maand het oud papier ophalen in Limmel. U steunt
onze vereniging als U het papier voor ons bewaard en niet naar het
milieupark brengt!!! Zorg ervoor dat de ophalers aan het eind van de dag
een kromme rug hebben!!!
Kijk voor het actuele nieuws van onze vereniging op www.rkvcl.nl. Wilt U
onze vereniging iets laten weten stuur dan een bericht naar
info@rkvcl.nl.
Tot slot wensen we alle carnavalsvierders en met name de prinsen Bert I,
Bjorn I en Maurice I een prettige en gezellige carnaval. Wij als R.K.V.C.L.
zijn er weer trots op dat een rasechte R.K.V.C.L.-er als Prins van de
Braniemeekers, Limmel en Nazareth voorgaat in deze carnavalstijd. De
mensen die de Carnaval ontvluchten wensen we uiteraard ook een
prettige vakantie toe.
Tot de volgende uitgave.
Met vriendelijke sportgroet.
Jean Slapak
Bestuurslid R.K.V.C.L. PR & sponsoring

_______________________________________________________

Lotereij Cv de Kaanjeleers
Dat is:
Haddock's Schoenpoetsset : groen 784
Sauter wijnen Receptenboek: groen 21
Frans Ritz Trolley: groen 176
"Bij Karin" Tegoedbon vlaai: groen 773
Cigo Ezzebleef Mestreechter Kalender: geel 940
Haddock's Trein: rose 207
svp melden bij Prissy van der Weijden-Bruijnzeels
kaanjeleers@gmail.com
06-53840005
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Leef luij vaan Lummel en Nazareth,
Es geer dit aon ´t leze zeet,daan zien veer alweer e tiedsje geleije
bijj Uuch aon de deur gewees um
donateurskaarte te verkoupe.
Langs dees weeg wèl iech eederein bedaanke dee de deur veur us
heet open gemaak en us gesteund heet.
Op dit memint zien veer nog zonder prinsepaar ,op 22 fibberwarie is
´t bènkelik memint aongebroke tot veer us nuij prinsepaar zalle
bekint make.
Venaof dees plaots wel iech us prinsepaar Prins Yilman en Prinses
Shannen en hun awwers bedaanke
veur de meneer boeop zie us zien veurgegaange in ´t aofgeloupe
vastelaovessezoen.
Mochte d´r nog keender zien vaan 6 tot 12 jaor die gere lid vaan de
Braniemeekerkes wèlle weure,daan kinne die zich opgeve bijj Jo
Bouman,Sionsweeg 18 in Lummel.
Naomes alle Braniemeekerkes wins Iech eederein ´nne gooje en
plezeerige vastelaovend touw.
Gerda Laurensse
Veurzitster Braniemeekerkes.
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PRINS BERT 1e
Muzicanticus, Voetbaltechnicus,
Machiniscus
In de Börgelikkestand vaan Mestreech steit Heer ingesjreve es,
Hubertus – François - Anna Krapels.
Zien ierste leevesleech zaog Heer op 15-12-1963 oppe greuneweeg 38 ( noe
Sionsweeg ) te Lummel Mestreech. D’n Hoeglöstigheid heet nogal op gèt plaotse
in Lummel gehojz. Heer is via de Askalonstraot en de Populierweeg goon hojze op
de Carmelstraat 13. Heer is de zoon vaan Lies en Sander Krapels en keump oet e
gezin vaan 4 kinder, Heer heet naomelik nog 3 zusters.
Zèlf heet Heer twie dochters; Priscilla ( 16 jaor ) en Ashley ( 10 jaor ) en Zien
vrundin Gonni heet ein dochter; Demi ( 15 jaor ).
Ziene sjaoltied is Heer begonne beij Juf. Hameleers op de kaksjaol. Toen zat Heer
ziene liergaank veurt oppe St. Ludwinasjaol in Lummel. Nao de lieger sjaol begos
Heer aon ’n opleiding op ’t St. Maartenscollege en naor twie jaor besloot Heer
euver ‘t stappe naor Mavo Geusselt. Nao ’t behoole vaan zien diploma heet heer
nog bouwkunde op de MTS gedoon. Dees opleiing doorleep Heer glansriek en
sloot Heer aof met ’n diploom.
Nao de MTS moos heer in 1985 ’t leger in. Es deenspliechtig militair heet Heer
ziene tied kinne doorbringe es muzikant beij ’t Famfaarkorps vaan de Genie.
Heibeij waore zien hoegtepunte de konzèrreise naor Noorwege en Fraankriek.
Nao dee sjoene tied is heer 1 juni 1986 begonne mèt wèrke beij de VBF buize.
Neet lang, want vaanaof 17 november in dat jaor is heer begonne beij NS reizigers
es machinis, en dat deit heer noe nog steeds.
Ziene groetste hobbie is voetballe. Dat heet heer 5 jaor gedoon beij Standaard en
vaanaof 1975 beij RKVCL. Heer is nog steeds actief aon t voetballe en heet de
funcsie wedstreidsikkretaris. Es echte vereinigingsmaan heet heer diverse
wèrkzaomhede binne de club oetgeveurd; terreinknech, lotto ophole, cóntributie
ophole, de “Voltreffer” roondbringe en rinnovatie vaan de Hoeve. Zien sportieve
hoegtepunte waore de diverse kampioensjappe beij versjellende elftalle.
Deeptepunt waor zien gebroke kuutbein in 1992.
Sinds 1973 is Heer ouch lid vaan Famfaar Zjuliana. Iers heet Heer op de heure
gespäölt en noe späölt heer op de bas. Binne de Famfaar is heer in 1982 ouch lid
vaan de Kaanjeleers gewoore boebeij heer ouch prins is geweest. Ziene groetste
droum waor oets nog ‘ns Prins te weure vaan die Braniemeekers vaan Lummel en
Nazareth en dee wins is beij noe oet gekoume.

Gegeven 6 fibberwarie 2011 door de
Kanselereijraod
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PEERSBERIECH KAANJELEERS 2011
CV De Kaanjeleers vaan Famfaar Juliana, oet Lummel
Oonder groete belangstelling is op zoondag 13 fibberwari 2011

Prins Maurice d’n 1e es 56e hoeglöstigheid
vaan c.v. de Kaanjeleers vaan Famfaar Juliana oet Lummel oetgeroope.
Ziene börger naom is Maurice Krutzen. Heer is 3*11 jaor aaijd en geboore op
12 juli 1977 in ’t aaijt Hospitaol sint Annadal en heet gewoend aon de Adelbert
vaan Scharnlaan en de Kestiel Montfortstraot in Nazareth.
Heer is getrowd met Inge Verkooijen, zie is bestuurslid vaan eus vereiniging,
en same höbbe ze ‘nne zoon Ruben dee 1,5 jaor aaijd. Is. Zien prinselik
pelies steit in de Heeg aon de Kruyshaag 33.
Binne eus Famfaar Juliana is heer al 12 jaor muzikant beij ‘t orkès en speult
dao Bugel .
Zien groetste hobbie is Carnaval viere meh ouch de Famfaar, ouch meziek
luistere en lekker kooke
Heer is ouch ‘nne echte Bourgondiër zoe vind heer ’t heerlik um oet ete
goon. .
Ziene pa, Jo, woars in 1970 ’Hoeglöstogheid vaan eus Kaanjeleers.
Nao zien opleijing aon de LTS riegting consumptieve techniek en de
vakopleijing Horeca vaan ut SVH heet heer ‘t MBO Arcus collega gedoon
um te liere veur zelftstandige kok. Dao nao is heer oonder andere goon
wèrreke beij van Beek, ’t Klükske in Vaols, Restaurant Reube, Pay Bas,
Apple Bees en V&D La Place.
Noe wèrrek heer es Kok beij Brasserie Monopole.
Heer heet 'nne hekel aon lèstige luij en kint neet tege Oonrèg.
Wat heer èch leuk vind is zien Vrow Inge en ziene zoon Ruben en natuurlik
Vastenaovend viere. .
't lekkerste ete vind heer Tournedos, heer is ‘nne echte vleis eter. 'T vieste
um te éte vind heer spinazie en sproete. Mèr heer kin dat wel lekker kooke
veur aandere
Zien gooi eigesjappe volgens zien vrow: Zörregzaam zier zeker ouch mèt
Ruben, heer hèlt devaan um ‘t gezellig te maake en natuurlik ’t lekker
kooke wat heer deit.
’N gèt minder gooij eigesjap is tot heer soms gèt chaotisch is en soms te
impulsief dinger deit. Heer deit soms gèt te snel boe heer soms beter iers
gèt langer euver had moote naodinke.
Heer zal regeere euver ’t Kaanjelriek vaan Famfaar Juliana onder de
zwoer gekose titulair benumminge

Muziekalikös *

Bourgondikös

*

Kokkerelikös

Prins Maurice d’n 1e
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BERIECH VAAN IMPORTANSIE
Jeh, es voetballer dinkste noch welins trök aon ’t WK vaan 2010
en……….en es dee dikke tien vaan de kieper vaan Olé Olé Spaanje
neet in de weeg had gelege daan…………daan waore v’r mesjien
wereldkampioen gewore. Es..es is ’n krom lètter en rizzeltaote oet
’t verleie, beeje gein garanties veur d’n touwkoms! Dus motte v’r
zelf werke aon uzze touwkoms.
Meh ierlek is ierlek..de wereld kleurde wekelaank ORAANJE! En
dat gong us es VCL’ke toch ouch aon de prei. ’T Is toch us kleur.
En noe tot de pecunia op zien en de boojem vaan de gemeintekas
in ziech is, kinne v’r gerös stèlle dat veer veurleupeg hei op d’n
Hoof Roeme kinne blieve voetballe.
En es dao ein Hin euver de middestip is, daan volg d’n haon vaan
zelf moot de Kanselerijraod ziech gedach höbbe. Veureg jaor
woort ‘nne magnefieke doorstart gemaak mèt en oonder
inspirerende leiding vaan de vrouwlui. Jao, ze zwejde zelfs de
scepter euver Trampeleersland. En dat gaof weer ‘schwung’ en
inspiratie um de Trampeleers ’t nui decennium in te laote goon.
De kanselerijraod zoch nao eine mèt ‘nne gouwe touwkoms, eine
dee aon ’t begin steit vaan get sjoens, eine dee inspiraties heet
en talent, eine dee es ’t moot de sjuif ope trek en daan de remme
los goejt. Zjus wie zien moojer en ziene vaajer ‘m dat gelierd
höbbe. Eine dee weit wat ’t is um in de praktijk de scepter te
zwejje. Heer zal de Trampeleers motte veurgoon en ’t
vlaggesjeep motte zien vaan RKVCL veur de koumende tied. En
este dat allemaol bij-ein optels, daan hoofste neet lang te zeuke
binne VCL. Daan ligk ‘r kompleet op e glaaze prizzenteerbleedsje
veur d’ch. En wie de kanselerijraod aon häöm vroog, wie ze ‘m
zoe mèt zien vrun en vriendinne aon de geng zaoge, weurt diech
dat neet allemaol te väöl. Toen spraok heer de historiese wäörd:

“de leefs toch mer eine kier”
En daorum kinne veer stelle dat de Kanselerij-kemissie decharge verlient
weurt euver ’t Vastelaovendsjaor 2000 + 1X11 en dat euver de velde vaan
eus VCL ’ke en ’t Trampeleersriek geit regere……………………………..

PRINS BJORN D’N IERSTE
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Cv de Trampeleers
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D’n Lummelse en Nazarethse
Vastelaoves-aoftrap!
Zoondag 6 miert zal um 11.11 oor op t plein veur ’t Lochmanhoes de
Vastelaovend vaan Lummel en Nazareth weer mèt t ophaange vaan
d’n Braniemeeker weure aofgetrap.
Aonsleetend kinne e ederein nao ’t Lochmanhoes koume um dit same
te viere.
In ’t Lochmanhoes zal daan ouch veur d’n ierste kier de
Vastelaovesvierder vaan ’t jaor 2011 bekind weure gemaak. Zoewel
‘ne jäögdige es ‘ne volwassene zal daan in ’t zönneke weure gezat.
Smiddags vaanaof 14.00 oor is dao weer volop Vastelaovend veur
joonk en aajd.
Laote veer mèt z’n alle deveur zörge dat de Vastelaovend in Lummel
en Nazareth weer ‘ne gooje start kreig.
Tot daan Vastelaovend same.
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Afscheid Lieske Krapels van bewonerscommissie Limmel.
Op maandag 13 december namen de bewonerscommissie en
Servatius afscheid van een betrokken commissielid.
Lieske Krapels neemt na 22 jaar afscheid van de commissie.
Het afscheid heeft ze gelukkig zelf kunnen regisseren; “op mijn
tachtigste verjaardag vind ik het goed geweest,“ kijkt ze terug.
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Lieske Krapels is een begrip in de wijk.
Als echte verenigingsvrouw betrokken bij allerlei activiteiten in de
wijk en als actief lid van de bewonerscommissie was Lieske zeker
niet op haar mond gevallen; “ik ging voor het belang voor de
bewoners, maar deed dit met respect naar de bouwvereniging.”
In 1988 leert Servatius Lieske kennen.
De Askalonstraat staat aan het begin van een renovatie, waar zij
als inwoner van de straat mee te maken krijgt.
De badkamer werd naar boven geplaatst ten faveure van een
slaapkamer, dubbele beglazing, aanleg CV installatie; dat waren
o.a. de geplande werkzaamheden.
Lieske kan zich dit nog goed herinneren.
We kregen toen dfl 1200,00 overlastvergoeding.
De werkzaamheden echter waren veel omvangrijker en duurder
veel langer dan was gepland en gecommuniceerd.
Ik ben daarom bij dhr. Beier (toenmalig hoofd Servatius) geweest
en we kregen na lang onderhandelen nog eens dfl 1200,00.
De bewoners van de straat hebben me toen aangenaam verrast
met een grote levensmiddelenmand als dank.
Ook herinnert ze zich de vroegere “wijze van toewijzing”.
Een medewerker van Servatius kwam toen bij mij alle kastjes
controleren en ging met een vinger langs de kozijnen of het
allemaal wel schoon was bij mij.
Anders kon je een nieuwe woning vergeten.

Lieske heeft ook veel tijd doorgebracht bij RKVCL.
Allerlei han- en spandiensten heeft ze daar vervuld.
Geld inzamelen kon Lieske ook heel goed. “Ik was de grootste
bedelaar van Limmel.”
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Als ze me zagen komen, trokken ze al de portemonnee, de
Fanfare, Carnevalsverenigingen, de Zaaten Ingel, allemaal
konden ze een beroep op haar doen. ( goed om te weten dat in
deze tijd Limmel 45 verenigingen kende).
Jean Muijtjens weet zelf nog te vertellen dat ze tijdens de
carnavals-kroegentocht, Lieske tegen kwamen, die dan een mand
met koteletten, omeletten etc. uitdeelde, zodat iedereen er weer
flink tegenaan kon.
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Aan haar samenwerking met Servatius bewaart Lieske goede
herinneringen.
Met Wen Haagen heb ik altijd goed kunnen werken, hij heeft ook
altijd het belang van de inwoners proberen te behartigen.
Tijdens het laatste overleg met Lieske als commissielid wordt ze
bedankt door Servatius en door haar eigen commissieleden.
Aansluitend vond een gourmet avond plaats in de Emmaustraat
61.
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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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PHV Volharding
Helaas is op zondag 06-02-2011 is in ons clubgebouw van onze honden
vereniging aan de Judeaweg [ achter de kringloopwinkel ] tot op de grond
toe afgebrand.

Na politie onderzoek is gebleken dat er is ingebroken en vervolgens de boel
in brand gestoken.
Wij als vereniging kunnen en willen dit soort zinloos vandalisme niet
begrijpen.
Wij zijn nu zwaar gedupeerd [ ongeveer € 10.000,- ] en hebben helemaal
niks meer.
Als vereniging hebben we besloten dat wij wel verder willen gaan maar dat
we dit niet kunnen zonder de hulp van de buurten Nazareth en Limmel,
vandaar dat wij een oproep willen doen voor een donatie.
Iedere donatie is welkom en zal zeer gewaardeerd worden door ons.
Uw vrijwillige donatie kunt u storten op bankrekening nummer SNS ;
858522489t.n.v. PHV Volharding.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Voorzitter: Jack Aarts
Telefoon ; 06-19640510
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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
Camphaag 75 6228 ED Inl: Dhr. H. Nelissen
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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
Telefoon: 043 - 363 82 97

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 Heer-Maastricht
Jo Maka, Kast.Rimburglaan 53

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 17 maart 2011
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 math.thomissen@home.nl
AFVALKALENDER

van 23.07.08 t/m 24.09.08

Afval kalender 16/02/2011 t/m 20/04/2011
GFT-BAK

HUISVUILZAK

GFT-EMMER

OUD-PAPIER

WOENSDAG
16/02

WOENSDAG

WOENSDAG
16/02
23/02
02/03
09/03
16/03
23/03
30/03
06/04
13/04
20/04

WOENSDAG

23/02
02/03
09/03
16/03
23/03
30/03
06/04
13/04
20/04
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02/03

06/04

