VOORWOORD BUURTNUIJTS
Beste mensen
Met de carnaval achter de rug kunnen we zeggen dat het een zeer
rustig jaar was in Limmel.
Ondanks het goede weer waren er maar weinig deelnemers aan de
optocht die dit jaar van Nazareth naar Limmel ging.
Dit is erg jammer voor andere mensen die wel de moeite doen om
er nog iets van te maken, maar ook voor deze mensen wordt de
animo steeds minder om er nog iets leuks van te maken.
We hopen dat volgend jaar toch meer mensen of groepen zich
opgeven.
Nu de carnaval voorbij is komt Pasen er weer aan.
Met de lente volop in zicht zijn er op het terrein van de voetbal club
RKVCL op 30 april tal van activiteiten te beleven, verdere info
volgt.
Ook zullen de Braniemeekers weer met de paaseieren actie komen
op 16 april.
Ook is er een bijeenkomst avond geweest voor de mensen van
Nazareth en Limmel om nog ideeën en wensen te laten horen voor
het nieuwe winkel centrum op de hoolhoes locatie.
We kunnen spreken van een goed verlopen avond met veel plus als
min punten, dus genoeg reden voor de wooncorporatie en de
gemeente om te zorgen voor een goede afwikkeling.
Helaas is het nog steeds wachten op de toe zegging voor het laatste
geld om de hoogspanningskabels onder de grond te krijgen.

Namens de buurtraad veel leesplezier.
Math Thomissen,
Voorzitter Buurtraad Limmel
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Basisschool ‟t Spoor:
KALENDER:
Woensdag 16 maart 2011 volleybaltoernooi voor groep 5&6
gepland.
Sporthal: De Heeg Deelname = gratis 13.30-16.30 uur
Eigen vervoer heen en terug.
Minimale deelname van 6 leerlingen.

KALENDER:
Woensdag 23 maart 2011 Cruyff Court kampioenschappen voor
groep 6,7,8.
Meisjes en jongensteams. Eigen vervoer heen en terug.
Old Hickoryplein
Deelname = gratis 13.00-16.30 uur
Tijdens de gymles worden de briefjes uitgedeeld om je hiervoor
op te geven.
Zwemmen:
Wellicht heeft u de media gevolgd en weet u inmiddels dat er nog
steeds hard aan gewerkt wordt om het zwemmen zoals dit bij De
Letterdoes en ‟t Spoor georganiseerd wordt, structureel gefinancierd
te krijgen bij de gemeente Maastricht.
Op donderdag 17 maart heeft Herma Westenberg als combinatie
functionaris school & sport een gesprek met de wethouder van
onderwijs (mevr. Damsma) en de wethouder van sport (dhr.
Grootsheest).
Ten tweede, hebben de beide basisscholen van Stichting Kanunik
Salden NIeuwenhof een éénmalige donatie ontvangen van €2.500,voor het zwemmen schooljaar 2011-2012.
We zijn hier heel blij mee, echter dit bedrag is nog niet geheel
toereikend om de totale begroting sluitend te maken.
Er blijft hiermee nog een bedrag van €5.000 open staan, welke nog
gefinancierd dient te worden.
Ten slotte, het eerste afzwemmoment van dit schooljaar.
Op vrijdag 11 februari hebben de eerste leerlingen weer gezwommen
voor hun A-diploma.
Buurtnuijts limmel April 2011

2

Zeer trots waren ze dan ook bij het in ontvangst nemen van het
welverdiende diploma. Raeven Zink, Joni van Haaren, Colin Jennie
en Kristy de Laat: van harte proficiat!

Een grote merci voor:
De sponsors van het voorleesontbijt van donderdag 27 januari.
- Poeliersbedrijf de Hazedans
- PLUS Amby
- C1000 Voltaplein
En de „prominente Maastrichtenaren‟ die zijn komen voorlezen.
dhr. Ron Elzen van MVV
mevr. Vivianne Heijnen
van het CDA
dhr. Benoit Wesly
mevr. Rietje Creussen
van de gemeente Maastricht
dhr. Ad Smits van de hoge hotelschool
mevr. Gemma
Geritsen van Woonpunt
dhr. Roel Nuss van Trajekt
dhr. Koos Smeets van
Servatius
mevr. Annette Wijnen (directeur beide locaties)
mevr. Marleen Hodenius (locatie directeur beide locaties)
Allen hebben deze week een foto ontvangen met „hun
voorleesmoment‟ als dank.

Dagarrangementen sport: korfbal en een extra gymles.
In week 12 start het nieuwe blok dagarrangementen.
Wat betreft sport kunnen de leerlingen in Limmel zich opgeven voor
korfbal (in samenwerking met korfbalvereniging Amby) en de
leerlingen in Nazareth kunnen deelnemen aan de „extra gymles‟ van
meester Bart en meerster Ruud.
Als voorproefje krijgen de leerlingen van groep 3-4 en 5-6 in Limmel
op maandag 28 feb. Een kennismakingsles korfbal, gegeven door
trainers van korfbal vereniging Amby.
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“Boe is dat feeske? “ Bjorn Eppenga verzorgt
kennismakingslessen voetbal (RKVCL en KNVB):
Vanaf week 11 (Limmel: woensdag 16 maart en Nazareth: donderdag
17 maart) zal er voor de groepen 1 t/m 8 een blok voetbal starten.
Deze lessen maken deel uit van het project „school en voetbal‟ van de
KNVB. Zij organiseren dit samen met voetbalvereniging RKVCL,
waarbij Bjorn Eppenga (MVV) deze lessen zal geven samen met een
trainer van de KNVB.
Vervolgens kunnen de leerlingen zich opgeven voor FASE 2 ,
waarbij de leerlingen op woensdagmiddag gaan trainen op de velden
van RKVCL (Limmel).
Tenslotte is er FASE 3, waarbij de leerlingen op de dinsdagavond
mee kunnen trainen bij RKVCL, tijdens de reguliere trainingen.
Dit alles is geheel vrijblijvend en er zijn geen verdere kosten aan
verbonden.
In schema:
FASE 1:
Kennismakingslessen onder schooltijd: week 11, 12,13,14
FASE 2:
Woensdagmiddag trainen bij RKVCL – 13.30 tot 14.30 uur.
Eigen vervoer heen en terug.
woensdagmiddag 6 april, 13 april, 20 april.
FASE 3:
Dinsdagavond trainen bij RKVCL – 18.00tot 19.00 uur. Eigen
vervoer heen en terug.
dinsdagavond 19 april, 26 april (vak.), 3 mei (vak.), 10 mei.
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DE EERSTE JONGERENBUURTBEMIDDELAARS ACTIEF
IN MAASTRICHT
Maastricht- De eerste 13 jongerenbuurtbemiddelaars van
Maastricht en omstreken werden op donderdagmiddag 17
februari officieel benoemd in het stadshuis van Maastricht.
Wethouder Mieke Damsma en Trajekt-bestuurder Anne Buskens
spraken deze middag de jongeren toe en bedankten voor hun
inzet in de stad.
Na een korte inleiding door Sandra Smeitink, projectleider van
jongerenbuurtbemiddeling in Maastricht, sprak wethouder Mieke
Damsma namens de gemeente haar waardering uit voor de inzet die
deze jongeren willen gaan leveren aan het leefbaar maken van hun
buurt.
Dat dit niet zo maar een certificaat is werd nog eens benadrukt door
Erik Feekes.
Hij coördineert jongerenbuurtbemiddeling landelijk en gaf ook aan
dat het uitgereikte certificaat landelijke zijn waarde heeft.
Maastricht is de 6de stad landelijk die jongerenbuurtbemiddeling
inzet om de dialoog tussen mensen in de buurt weer op gang te
brengen.
Harry Hanssen namens buurtbemiddeling Maastricht nodigde deze
groep jongeren uit om met de reeds bestaande groep volwassenen die
buurtbemiddeling in Maastricht uitvoeren rond de zomer samen iets
te gaan ondernemen.
Na een hapje en een drankje in het stadhuis trokken de jongeren zich
samen terug om zich voorbereiden op hun eerste 'klussen'. Trajekt
wens hun heel veel succes!
Jongerenbuurtbemiddelaars zullen ingezet worden in de stad
Maastricht om te voorkomen dat conflictsituaties gaan escaleren
tussen buurtbewoners en jeugd of jeugdigen onderling.
De jongerenbuurtbemiddelaars hebben allemaal een 2-daagse training
gevolgd die gegeven is door trainer Erik Feekes.
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Erik Feekes heeft aan de wieg gestaan van Jongerenbuurtbemiddeling
in diverse steden van Nederland.
De jongeren staan te “popelen” om hun ervaringen opgedaan in de
cursus in praktijk te brengen.
Mocht u denken : “Kan Jongerenbuurtbemiddeling een bijdrage
leveren aan mijn buurt of straat"?
Schroom niet en neem contact op met Sandra Smeitink van Trajekt
via sandra.smeitink@trajekt.nl.
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R.K.V.C.L. Nieuws!
Het schrijft natuurlijk een stuk makkelijker als een dag van te voren het
eerste elftal onder redelijke publieke belangstelling weet te winnen met
4-3 na een schijnbaar hopeloze 3-1 achterstand!
Het tweede middels een goede winstpartij uitzicht houdt op het
kampioenschap en de overige elftallen, het 3 e en de Dames, hun
stinkende best hebben gedaan een zo goed mogelijk resultaat te
behalen.
Verder gloort er hoop voor het 3 e want er lijkt versterking aan te komen!
Ook onze E1 doet zijn stinkende best om goede resultaten te behalen
maar ondanks het feit dat het elke week beter gaat wisten ze nog niet te
winnen. Ga zo door!
Als deze uitgave van het Buurtnuijts verschijnt, zal de competitie op zijn
einde lopen.
We hopen dat het eerste elftal zich weet te plaatsen voor de
nacompetitie.
We rekenen dan ook op de steun van onze supporters!
Dan nog enkele mededelingen die vallen onder de noemer: Noteer alvast
in de agenda!
Slotfeestavond
De slotfeestavond zal plaatsvinden op zaterdag 21 mei.

Tijdens deze slotfeestavond gaan we, onder deskundige
begeleiding van Gilbèr Royen, op zoek naar de beste biertapper
van onze vereniging! Iedereen die de vereniging een warm hart
toedraagt is van harte welkom.
Papier ophalen!
Nogmaals willen we 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!!!
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R.K.V.C.L. 65 jaar
Dit jaar bestaat onze vereniging 65 jaar! Dit heuglijke feit willen we op
gepaste wijze vieren.
Op vrijdag 28 oktober wordt een reünie georganiseerd.
De organisatie probeert zoveel mogelijk leden en oud-leden persoonlijk
te benaderen.
Als oud leden interesse hebben in deze reünie zou het fijn zijn als men
zich alvast zou melden bij Huub Last (huublast@home.nl).
Op zaterdag 29 oktober zullen de jubilarissen gehuldigd worden met
aansluitend een feestavond met medewerking van diverse artiesten!
Ook zal er op zaterdagmiddag een jeugdactiviteit georganiseerd worden
voor de jeugdleden en de kinderen van de leden.
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 de volgende uitgave.
Met vriendelijke sportgroet.
Jean Slapak
Bestuurslid R.K.V.C.L. PR & sponsoring
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Hondenshow van PHV Volharding Limmel.
Afgelopen zaterdagochtend rond de klok van 10.30 uur onder het genot van
een klein maar lekker zonnetje verschenen de leden van de
hondenvereinging PHV Volharding bij het Miradorplein om de
voorbereidingen te treffen van de show die zij deze ochtend zouden gaan
geven.
Rond de klok van 11.00 uur waren er ongeveer een 120-tal aanwezige
bezoekers aanwezig die kwamen kijken naar de show.
De aanwezige bezoekers werden een vol uur getrakteerd op een geweldige
show van de vereniging.
Er werd gewerkt met een “pakwerker” die zijn mannetje tegen de honden
maar net kon staan.
De honden kregen stokslagen maar hielden stand met een aangehouden
verdachte.
Er vielen deze ochtend zelfs enkele pistoolschoten, ook dit weerhield de
honden er niet van om hun werk te doen.
Hierna werden er nog enkele “volgvoorbeelden” gedaan met de honden.
De hondentrainers hadden de zaken perfect onder controle en het koste de
trainers niet al te veel werk om de honden hun werk te laten doen.
Aan het einde van de show mochten de aanwezige bezoekers met de
honden op de foto !!
Hier blijkt weer uit dat politiehonden geen valse honden zijn maar zeer
lieve beesten die getraind zijn om goed te luisteren.
Met dank aan de leden van de vereniging en een speciaal dankwoord voor
Jacq Aarts die dit met zijn leden mogelijk heeft gemaakt.
Ron
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Al gehoord van mentoren op straat?
Mentoren op straat is een project voor en door de buurt.
Doot dit project willen we meer tolerantie, begrip en vooral
samenwerking bereiken tussen de verschillende
(leeftijds)groepen die samen leven in dezelfde buurt.
Wij zijn op zoek naar jeugd en volwassenen die hieraan mee
willen werken.
Met elkaar gaan we bekijken wat we kunnen doen voor een
buurt waar jong en oud het naar hun zin hebben! Trajekt biedt
ondersteuning, training en andere zaken die nodig zijn.
Steentje bijdragen?
Of gewoon nieuwsgierig?
Neem vrijblijvend contact op:
Lonneke Paulissen (mentoren op straat)
Bereikbaar in ’t Trefcentrum
Edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
T 043-3620066
M 06-25094576
E lonneke.paulissen@trajekt.nl
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Succes samenwerking bewoners en VBT Limmel/Nazareth
Beste buurtbewoner,
Het Veilige Buurten Team (VBT) Limmel / Nazareth werkt samen met de
buurtbewoners aan een leefbaar Limmel en Nazareth.
Bij deze samenwerking bepalen de buurtbewoners zelf welke knelpunten
als eerste worden aangepakt.
Een logische keuze, want het gaat tenslotte om de buurtbewoners.
Zo stelden de bewoners van Nazareth tijdens een buurtbijeenkomst op 12
januari 2011 de prioriteiten voor hun wijk vast.
De Top-3 van deze prioriteiten waren: aanpak drugs, behoud winkels en de
aanpak van criminaliteit.
Sindsdien werd er door het VBT, de gemeente en de politie extra
geïnvesteerd, onder meer door middel verhoging van het aantal
surveillances.
Bovendien nam het aantal meldingen van bewoners toe.
Dat deze verhoogde inzet - maar met name de samenwerking tussen
bewoners en het VBT -zeer succesvol is, bleek al snel.
Op 17 maart jongstleden leidde dit namelijk tot een inval in een winkel aan
het Kemenadeplein.
De nieuwe eigenaar bleek vorig jaar niet alleen de winkel te hebben
overgenomen, maar ook een hennepplantage in hetzelfde pand.
Deze plantage was al enkele jaren in bedrijf, waarmee de winkelier bewust
een groot risico nam.
Op de verdieping en zolder werden meer dan 700 hennepplantjes
aangetroffen.
Alle planten werden in beslag genomen en vernietigd.
De winkelier werd door de politie aangehouden en voor verhoor
meegenomen.
Hierna is er proces-verbaal tegen hem opgemaakt.
De eigenaar van het pand beëindigde met onmiddellijke ingang de
huurovereenkomst.
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Zoals u ziet, is uw hulp van groot belang.
Samen met de inzet van buurtbewoners kan het VBT daadwerkelijk zorgen
voor een verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. Dat doen
wij graag, want wij zijn er immers voor u.
Met vriendelijke groet,

Het VBT Limmel/Nazareth

Heeft u geen baan ? Ontvangt u geen uitkering ? Maar wilt u wel
graag aan het werk ?
Zelf een baan vinden is soms lastig. U kunt hierbij hulp krijgen van uw
gemeente. Woont u in Maastricht en bent u 27 jaar of ouder en wilt u aan
het werk? Schrijf u dan in bij Werkplein Maastricht.
Om u snel en goed te helpen, werken de gemeente Maastricht en het UWV
Werkbedrijf samen in Werkplein Maastricht. Samen met een medewerker
van het Werkplein bespreekt u uw wensen en mogelijkheden en wordt een
plan gemaakt om passend werk te vinden.
Meer weten?
Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om (weer) aan werk te gaan? Loop
dan binnen bij Werkplein Maastricht en maak een afspraak met Judith van
Mieghem via telefoonnummer (043) 350 48 71, of via de mail;
judith.van.mieghem@maastricht.nl
Waar vind ik het Werkplein?
Werkplein Maastricht, Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
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Seizoensopening Speeltuin Fort Willem
Ingebed in de historische vestingwerken van Maastricht ligt sinds
1946 speeltuin Fort Willem. Traditioneel opent de speeltuin in maart
haar poorten, dit jaar op zondag 27 maart aanstaande vanaf 13.00
uur. Deze dag wordt de speeltuin en haar bezoekertjes in het
zonnetje gezet door een donatie van de Rabobank.
Speeltuin Fort Willem, bekend binnen en buiten Maastricht, heeft in
haar jarenlange bestaan een geweldige reputatie opgebouwd.
Steeds wordt de jeugd verrast met aantrekkelijke attracties, die
horen bij het spelen in de speeltuin.
Ook in 2011 zijn er weer een aantal nieuwe, flitsende speeltoestellen
geplaatst, en is er een speciale speeltuin voor de allerkleinste
gasten ingericht!
Daarnaast zal bij mooi en warm weer het zwembad zijn geopend (op
eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers).
Laat je verrassen en kom snel op ontdekkingstocht! Daarnaast zijn
er nog meer dan 60 speeltoestellen, minigolfbaan, peutertuin met
zonnescherm voor de kleintjes tot 6 jaar en het petit restaurant, waar
voor redelijke prijzen diverse versnaperingen voor jong en oud te
koop zijn.
De speeltuin is voorzien van een prachtig ligveld, waar
ouders/verzorgers een prima uitzicht hebben op de spelende
kinderen.
Verder informatie:
Kom dus snel een keer naar de speeltuin, er is genoeg
parkeergelegenheid aanwezig tegenover de speeltuin. LET OP:
Parkeren is gratis voor bezoekers van de speeltuin. U kunt de
kosten van de dagkaart terug krijgen bij de ingang van de speeltuin
tegen inlevering van de dagkaart. Lees de informatie op het bord
goed. Speeltuin Fort Willem is van vrijdag t/m zaterdag open van
10.00 uur tot 18.00 uur. Op zon- en feestdagen is de speeltuin
geopend van 13.00 uur tot 18.00 uur.
De entreeprijs voor de speeltuin bedraagt € 1,70 per persoon, voor
het midgetgolfen betaalt u € 1,00 per persoon.
Voor informatie kunt u ook een kijkje nemen op onze website:
www.speeltuinfortwillem.nl
Verdere informatie kunt u krijgen bij dhr. Sprenger, T 043 -343 15
97.
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Houdt u van tuinieren?
Wellicht is dan een lidmaatschap van de Eerste Maastrichtse Dahlia
Vereniging (EMDV) een goed idee.
De EMDV heeft als doelstelling om de dahliateelt in stand te houden en de
kennis omtrent deze prachtige bloem over te dragen.
Hiertoe hebben wij op ons complex aan de Hooverenweg / Molenweg
ongeveer 40 tuinen beschikbaar die worden verhuurd.
Op deze tuinen die 5 meter breed en ongeveer 20-25 meter diep zijn moet
ieder lid op de voorste 8 meter 5 rijen dahlia's planten die door de
vereniging worden geleverd.
Op de rest van de gehuurde tuin kan ieder lid zelf bepalen wat hij doet,
(biologisch) groente telen of nog meer dahlia's planten..............
De grond wordt overigens jaarlijks voorbewerkt, dus zelf spitten of ploegen
is niet nodig.
Kijk eens op www.emdv.nl om een beeld te krijgen van de vereniging.
Ook leden die geen eigen tuin wensen zijn van harte welkom.
Een deel van het complex is n.l. bedoeld voor het kweken van dahlia's die
door de bloemschik afdeling worden gebruikt.
Ook deze verenigings percelen dienen onderhouden te worden.
Op deze manier kunt u ook het gehele seizoen genieten van het werken in
de buitenlucht en de pracht van de bloemen.
De vereniging heeft ook een actieve afdeling Bloemschikken! Met Dahlia's
en hulpmaterialen (vaak uit eigen kweek) worden prachtige stukken
gemaakt.
Heeft u interesse vul dan onderstaand inschrijfformulier in en lever dat in bij
een van de bestuursleden of mail de gegevens naar: emdv-1934@live.nl
Wij nemen contact met u op om u uitgebreid te informeren.
U kunt ook een afspraak maken met onze tuincoördinator de heer Ad
Smarius. Hij is bereikbaar via 06-47022421
-------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJFFORMULIER
Naam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoon :vast

mobiel

e-mail adres :
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Heeft u vragen over ouder worden?
De ouderenadviseur reikt u de hand.
Herkent u dit ook:
U wordt ouder en
u ziet veel op u afkomen waar u geen raad mee weet;
u heeft moeite rond te komen van uw AOW of klein
pensioen;
u komt steeds meer alleen te staan; u heeft nog weinig
aanspraak;
u heeft steeds meer moeite met boodschappen doen, Eten
koken, de deur uit gaan;
u bent op zoek naar leuke activiteiten met leeftijdgenoten.
Kortom u zou best wel eens met iemand willen praten die u bij uw
vragen de weg kan wijzen, die uw problemen eens aanhoort, die
wél weet bij welke instantie u moet zijn en die op de hoogte is
van het activiteiten-aanbod.
Zo iemand zou een ouderenadviseur van Trajekt kunnen zijn.

De ouderenadviseurs van Trajekt:
Komt bij u thuis zodat u de verschillende vragen aan
haar of hem kan voorleggen. Bv. over wonen, alleen
zijn, veiligheid, maaltijd-voorziening, thuiszorg en
dergelijke.
Gaat vertrouwelijk te werk en heeft daarbij altijd uw
belang, behoefte en vragen voor ogen.
Zoekt samen met u naar antwoorden op uw vragen;
door u bijvoorbeeld te helpen bij het contact leggen
met verschillende instanties, verzorgers en
voorzieningen.
Houdt, nadat hij of zij bij u op bezoek is geweest, nog
een tijdje de vinger aan de pols en informeert af en toe
of alles nog naar wens verloopt.
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U kunt de ouderenadviseur rechtstreeks bellen; de
ouderenadviseur voor
de buurten Limmel en Nazareth is:

Spreekuur is op dinsdag-middag van 14.00 uur tot 16.00 uur in het
Wijkservicepunt Nazareth/Limmel.
Kasteel Schaloenstraat 54..
Ook kan men telefonisch een afspraak maken voor een huisbezoek.
Tel.3620066.
Mailen kan ook mieke.kengen@trajekt.nl

Cv de Braniemeekers
Zaoterdag 16 Aprél zalle de Braniemeekers weer langs de
deure koume um paoseier te verkoupe.
Dit alles zal vaanaof 15.00 oor plaots vinde met de paoshaos.
Veer hope dat geer dit jaor weer allemaol get eier koup en
um te veurkoume dat ver te wienig höbbe zien der miejer
besteld.
Tot zaoterdag.
Cv de Braniemeekers
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Koninginnedag – Oranje Familiedag
Op zaterdag 30 april aanstaande, Koninginnedag, wordt op de voetbalvelden van
R.K.V.C.L. een
Oranje Familiedag georganiseerd. De organisatie is in handen van R.K.V.C.L., de
Braniemeekers en Volleybalclub Mestreech. De organisatie hoopt er een leuke dag
van te maken met sport en spel en het nodige amusement voor jong en oud! Het
bij de meeste inwoners van Limmel en Nazareth bekende en zeer gewaardeerde
Oranjefeest wordt verplaatst naar de voetbalvelden van R.K.V.C.L.
Het grote verschil met vorige edities op het plein is dat VC Mestreech haar jaarlijks
familietoernooi organiseert! Iedereen is overigens van harte welkom om deel te
nemen aan dit recreatieve volleybal toernooi. Verder is de organisatie blij dat ook
onze Fanfare Juliana meewerkt door de Oranje Familiedag muzikaal te openen.
De navolgende activiteiten zullen op deze dag aan bod komen:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Opening door Fanfare Juliana
Volleybal toernooi
Vrijmarkt, iedereen die nog wat spulletjes op de zolder heeft die hij graag
kwijt wil kan deze spullen op deze dag proberen aan de man te brengen.
Dit alles volgens het principe ‘deken uitrollen’ en verkopen maar. Er
zullen geen professionele kramen opgesteld worden!
Uiteraard wordt ook van elke deelnemer verwacht dat hij zijn niet
verkochte spullen weer mee naar huis neemt!!
Ballonnenwedstrijd
Fiets versierwedstrijd
Spellencircuit met oud Hollandse spelen voor de jeugd
Verder gaan we op zoek naar de beste Oranje Familiedag penalty
schutter! We zijn momenteel in onderhandeling met MVV om keeper Jop
Bulters onder de lat te krijgen. We zullen strijden in de categorieën
pupillen, junioren en senioren!
Uiteraard kan een Tombola niet ontbreken!

Uiteraard wordt gezorgd voor een natje en een droogje. De organisatie zorgt voor
genoeg bier en fris en ook zal de BBQ niet ontbreken.
Nadat de fanfare is uitgespeeld zal een DJ het muzikaal overnemen.
De start van het programma is
Einde sport en spel programma
Einde Oranje Familiedag

10:00 uur
16:00 uur
19:00 uur

Tot ziens op zaterdag 30 april!

Namens het organisatie comité
Jean Slapak
Voor meer informatie kunt U bellen met: 06-51408141 of mail naar
slapak@scarlet.nl

Buurtnuijts limmel April 2011

20

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
Inge Krutzen-Verkooijen
Cruyshaag 33
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:
of
Telefoon:

043 - 362 56 08
06 - 549 283 57
043 - 363 24 15
06 - 473 408 31

Telefoon: 043 - 362 24 26

E-mail:
I.verkooijen1@home.nl
Telefoon: 06 - 51310170
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 HeerMaastricht
Jo Maka, Kast.Rimburglaan 53

Aanleveren
2011

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

kopij/advertenties voor

20 Mei

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
AFV

ALKA
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LENDER

van 23.07.08 t/m 24.09.08

Afval kalender 13/04/2011 t/m 15/06/2011
GFT-BAK

HUISVUILZAK

GFT-EMMER

OUD-PAPIER

WOENSDAG
13/04

WOENSDAG

WOENSDAG
13/04
20/04
27/04
04/05
11/05
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06

WOENSDAG

20/04
27/04
04/05
11/05
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06

04/05

01/06

Verloren/gevonden
Gevonden een huis sleutel met label te bevragen bij Dhr
Callemeijn Balijeweg 58
Verloren op carnavals maandag armband met 2 kinderkopjes
eraan.
Tel 0655897399
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