VOORWOORD BUURTNUIJTS
Beste mensen
Inmiddels is het bijna sinterklaas en zal ook de Kerstman zijn in
tocht maken.
Maar zover is het nog niet.
Eerst het volgende , gezien de omstandigheden is er geen
sinterklaas viering in het Kap.Lochtmanhuis dit jaar.
Er waren veel te weinig aanmeldingen dit jaar en mede daarom
heeft de organisatie besloten om dit feest het volgend jaar opnieuw
te proberen.
Inmiddels heeft de buurtraad ook niet stil gezeten , maar dat is
verder op in deze uitgave te lezen.
Op 18 December houden de Braniemeekers een rommelmarkt dus
gaat allen heen.
Het vriendenkoor heeft ook een activiteit zie elders in deze uitgave.
Natuurlijk hopen wij dat de winter nog even op zich laat wachten ,
maar wie zal het zeggen.
In Oktober had RKVCL hun jubileum en was de eerste dag goed
bezocht.
De tweede dag was voor iedereen die jubileum hadden een leuke
avond met geweldige artiesten.
Een pluim voor de organisatie en iedereen die mee geholpen heeft.
Onze wijk agent heeft een nieuw e-mail adres
Wijkagent.Limmel-Nazareth@limburg-zuid.politie.nl ?
Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe.

Namens de buurtraad veel leesplezier.
Math Thomissen,
Voorzitter Buurtraad Limmel
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Uit de Buurtraad.
Het lijkt vaak erop dat er niet veel gebeurt in Limmel.
Vooral als je er woont en nog steeds geen vooruitgang lijkt te zien.
Het tegendeel is echter waar.
Het zijn drukke tijden voor de Buurtraad en er gebeurt van alles en er
staat nog veel te gebeuren in en rond Limmel.
Als je door Limmel wandelt, bij de bakker of de slager komt dan
hoor je regelmatig de wildste geruchten en verhalen over wat er
allemaal in Limmel gebeurt en misschien juist niet gebeurd.
Als Buurtraad proberen wij U zo goed mogelijk te informeren via het
Buurtnuijts waar wij mee voor U mee bezig zijn en wat er dan wel of
juist niet aan de hand is.
Wij zijn op 31 oktober naar Den Haag geweest voor het aanbieden
van de opgehaalde handtekeningen en een petitie voor het
ondergronds leggen van de hoogspanningskabels en een afvaardiging
van de Buurtraden uit Limmel en Nazareth hebben samen met
wethouder Nuss een gesprek gehad met dhr. De Groot, directeur
energievoorziening.
Hij verwacht dat hier medio december/januari in de
2e kamer over wordt gesproken en er een beslissing over wordt
genomen.
Ondertussen gaan de voorbereidende werkzaamheden verricht door
de gemeente Maastricht gewoon door.
Zoals U wellicht weet is onlangs de gasleiding in de
Kasteel Verduynstraat omgelegd i.v.m. de nieuwe onderdoorgang
onder het spoor.
Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe rotonde op het
kruispunt Meerssenerweg dat ook tot de nieuwe plannen m.b.t. het
centrumplan behoort.
Het blijft uiteraard heel vervelend dat er nog geen definitief Ja is
voor de benodigde 4.2 miljoen uit “Den Haag” voor het ondergronds
leggen van de hoogspanningsleiding.
De Buurtraad zal zich, samen met de betrokken organisaties van
Noordoost en de gemeente, uiteraard maximaal inspannen om dit
voor elkaar te krijgen.
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Ook zijn wij aanwezig geweest bij een eerste presentatie van de
nieuwe aanlanding en verbreding van de Noorderbrug en hebben hier
onze zienswijze op ingediend.
De Buurtraad zal streven na een verkeersluwe Willem
Alexanderweg.
Graag zien wij dat straks verkeer komend vanuit de Beatrixhaven
richting centrum wordt afgewikkeld via de
Galjoenweg/Borgharenerweg om van daaruit de nieuwe oprit van de
Noorderbrug op te rijden met als alternatief voor als dit niet mogelijk
zijn een afwikkeling van hetzelfde verkeer via de
Balijeweg/Borgharenerweg waardoor dan een verkeersluwe Willem
Alexanderweg zuid zal ontstaan.
Wat betreft de locatie van de door de gemeente geplande
coffeeshopcorner in de Beatrixhaven wordt hier mogelijk in
december in de raadscommissie en tijdens de raadsvergadering een
beslissing over genomen.
Wij willen als buurtraad liever geen coffeeshopcorner in de
Beatrixhaven en als het dan toch niet anders kan, dan graag op de
gemeente grens met Meerssen, zover mogelijk van Limmel vandaan.
Ook daar gaan wij voor.
Verder is ook de voorgenomen uitbreiding van de Mosa een thema
dat in een beslissende fase gaat komen.
Wij zijn namens de Buurtraad bezig om onze visie, die van
omwonenden en namens Limmel te formuleren en gaan de komende
periode de fracties van de politieke partijen in Maastricht vragen om
een gesprek hierover met ons aan te gaan.
In dit gesprek proberen wij onze standpunten zo goed mogelijk te
onderbouwen en over te brengen.
Voor alle duidelijkheid.
De Buurtraad Limmel is tegen uitbreiding van de Mosa in Limmel.
Voor actuele informatie over alles wat er speelt en gebeurd rond en in
Limmel verwijzen wij U ook graag naar de website
http://limmel.maestricht.nl/
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Agenda en activiteiten Buurtraad november en december 2011
01 november.
Bezichtiging gemeente van Hoeve Rome en de kinderboerderij in het
kader van de nieuw te ontwikkelen landgoederenzone
07 november.
Gesprek met de GGZ in het kader van het wijkontwikkelingsplan en
wat zij voor Limmel kunnen betekenen in de toekomst.
08 november.
Aanwezig bij de commissie Stadsontwikkeling i.v.m. de
voorgenomen uitbreiding van de Mosa in Limmel.
09 november.
Voorbereiding standpuntbepaling Buurtraad m.b.t. de voorgenomen
uitbreiding van de Mosa. Aansluitend vergadering van het dagelijks
bestuur.
14 november.
Aanwezig bij de conferentie m.b.t. de Veilige Buurten Teams.
15 november.
Overleg met Avenue A2 i.v.m. de onveilige verkeerssituatie
kruispunt Meerssenerweg – Viaductweg na sluiting van de fietstunnel
in Nazareth medio december.
16 november.
Voorlichting bij de Mosa voor de Buurtraad en enkele omwonenden
i.v.m. de voorgenomen uitbreiding van de Mosa in Limmel.
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29 november.
Algemene Buurtraad vergadering om 19.30 uur.
08 december.
Opening Hoeskamer vaan Lummel in de Emmaustraat 61 om13.30
uur.
13 december.
Kernteam vergadering.

Stichting Geinen Daank:
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PRETTIG GEZELSCHAP VOOR EENZAME
OUDEREN.
Bent u een alleenstaande thuiswonende oudere, die zich eenzaam
voelt en die graag wel eens iemand op bezoek zou willen hebben
voor een praatje of om een eindje te wandelen of gezellig samen
boodschappen te doen, neem dan gerust contact met ons op.
Een vaste en bij u passende vrijwilliger komt een middag per week
naar u toe om samen iets te doen wat u leuk vindt.
Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met Hans Bindels van
Stichting Geinen Daank,
telefoon (043) 321 89 89, of 06 105 134 41.
E-mail: hans@bindels.demon.nl
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CV De Braniemeekers
Het vijfde seizoen is gestart en de carnaval komt langzaam
maar zeker steeds dichterbij.
Wij zijn dan ook al volop bezig met de voorbereidingen voor
het komende seizoen.
De versiering wordt gemaakt, de DJ, het orkest en artiesten
moeten besproken worden, de pakjes worden uitgezocht, etc.
Ook het eerste uittrekken staat al weer op de agenda.
En bij al deze voorbereidingen kunnen wij wel wat extra
mensen gebruiken.
Wij zijn dan ook op zoek naar mannen tussen de 16 en 60 jaar
en naar 2 hofdames tussen de 16 en 25 jaar die van carnaval
vieren houden en graag meehelpen met het organiseren van
diverse carnavals avonden en middagen.
Heb jij zin in een druk maar vooral gezellig carnavals seizoen?
Twijfel dan niet maar meld je aan bij Esther Dessart-Walthie
0647679303 of bij John van Dijk 0629046660 of via de e-mail
cvdebraniemeekers@ziggo.nl.
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Al heel wat jaren trekt er op carnavalsmaandag een optocht
door de straten van Limmel en Nazareth.
Jammer genoeg merken wij dat er steeds minder animo bij de
mensen is; het wordt steeds moeilijker om de route autovrij te
krijgen, maar ook het aantal groepen die meelopen is
afgenomen en het aantal toeschouwers langs de route ook.
Daarom hebben wij met veel pijn in ons hart moeten besluiten
om te stoppen met het organiseren van de optocht voor
Limmel en Nazareth.
Wij willen iedereen die de afgelopen jaren aan de optocht heeft
deelgenomen en die is komen kijken van harte bedanken.
Met vriendelijke groet namens CV De Braniemeekers,
Esther Dessart-Walthie
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Meerssenerweg 61D | 6222 AH Maastricht | Tel: +31(0)6-55787308
E-mail: senang.hati@hotmail.com
Di t/m Za: 12:00-20:00 uur | Zo: 15:30-20:00 uur |
Maandag zijn wij gesloten
Thuisbezorging op zaterdag en zondag tussen 16:30 en 20:00 uur
(vanaf €20,-)

Hoeskamer Lummel
Buurtnuijts limmel December 2011
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Ervaar een stukje gezelligheid in de buurt.
Voor bewoners van Limmel, Nazareth en omgeving, die behoefte hebben
aan gezelligheid,
contact en gezamenlijke activiteiten is er vanaf 8 december iedere
donderdag van 13.30 –
16.30 uur ‘de hoeskamer vaan Lummel’.
Op donderdag 8 december is de ‘hoeskamer ook open vanaf 13.30 – 17.30
uur.
Dan zal wethouder Albert Nuss namelijk deze ontmoetingsruimte voor
ouderen en
volwassenen om 16.15 uur feestelijk openen.
Vanaf die dag bent u dus iedere donderdag van harte welkom.
U vindt de Hoeskamer aan de Emmausstraat 61.
Kom dus gerust een keer vrijblijvend kijken en ervaar een stukje
gezelligheid in de buurt.
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door buurtraad Limmel,
Servatius, gemeente Maastricht en Trajekt.
Meer info:
Trajekt, René Mennens
T 043 – 328 85 46 / M 06 – 504 408 69
E rene.mennens@trajekt.nl
Trajekt, Ellen Dackus
T 043-3620066
E ellen.dackus@trajekt.nl

Voetverzorging Sandra
Uw voeten, mijn zorg!
Dolmansstraat 21
6222 EA Maastricht ( Limmel )
06-50984688
www.voetverzorging-sandra.nl
volgens afspraak
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behandeling

Kerstrevue Vriendenkoor 1882
't Geit drop aon !

11-december Lochtmanhuis Limmel
14:00 - 15:30 uur
17-december Trefcentrum WVV
19:00 - 20:30 uur
Zondag 11 december en zaterdag 17 december voert het
Vriendenkoor een (mini) Kerstrevue uit. In samenwerking met de
Kinderköpkes, combo Fanfare Juliana en de 8 van Tricht. Het
geheel staat onder leiding van Manuel Speth.

De zeer geslaagde revue “Boe mot dat nao tow” in 2008 met 3
volle zalen in de Bonbonnière verdiende navolging. In de vorm van
een mini-revue wordt hiermee nu een proef opvolging gemaakt. Bij
succes zal er elk jaar een kerstrevue worden uitgevoerd.
Het concept van deze revue is de samenwerking tussen
verschillende amateurs en (semi)-professionals uit diverse
kunstgroeperingen, in diverse leeftijdsgroepen, die hiermee een
podium wordt geboden. Door de optredens plaats te laten vinden in
meerdere (kansarme) wijken verkleinen we de drempel tot het
bezoeken van deze revue. Om elk jaar zo'n optreden te kunnen
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uitvoeren zijn leden nodig. We hopen dat die zich aansluiten bij een
van de deelnemende verenigingen.
De revue krijgt nog een apart tintje. Officieel neemt Rob Christiaans
op 11 december afscheid als dirigent van het Vriendenkoor 1882. Hij
blijft daarna uiteraard als 2e dirigent aanwezig.
Na de uitvoering op 11 december zal er een receptie zijn waarbij
vertegenwoordigers van diverse groeperingen Rob kunnen
toespreken. Laat het ons weten als u hiervan gebruik wil maken.

Met de komst van de nieuwe dirigent Manuel Speth slaat het koor
een vernieuwende weg in. Het nieuwe repertoire is meer gericht op
de musical-revue zodat de optredens sprankelend en frivool zullen
zijn. Met dit genre van muziek hoopt het Vriendenkoor1882 meer
luisteraars en leden te boeien.
Laat het er niet bij zitten en kom eens luisteren op een repetitie,
wordt lid en doe mee.
Informatie vind u op onze site www.vriendenkoor.nl
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Samenvatting overleg Regioraad FPC
Overmaze
Vergadering
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig

:
:
:
:
:

Afwezig:

Kopiehouder

:

Notulist

:

Regioraad FPC Overmaze
4 juli 2011
15.30 – 17.00 uur
Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39, Maastricht
Albert Albers (stadsdeelleider Noordoost)
Hyacinthe van Bussel (locatiedirecteur Organisatie FPC
Overmaze)
Rietje Creusen (assistent stadsdeelhouder Noordoost)
Floor Keijsers (communicatiemedewerker FPC de
Rooyse Wissel)
Marleen Mingels – Leclaire (lid bewonersoverleg)
Jean-Paul Moust (namens RKVCL)
Monique Nemri – Ruyters (buurtraad Limmel)
Fred van Bun (wijkagent Limmel, Nazareth)
Jo D’Elfant (1e beleidsmedewerker algemene en
juridisch zaken Gemeente Meerssen)
Marleen Hodenius/Annette Wijnen (basisschool ’t
Spoor)
Sjer Pisters (teamchef politie Limburg Zuid)
Koos Smeets (woningbouwvereniging Servatius)
Jan Vink (Hotelschool)
Hans Coenjaerds (PI Limburg Zuid), Maria
L’Homme (dorpsraad Itteren), Edwin Gulikers (politie
Limburg Zuid)
Nicole Zwakenberg

Opening en mededelingen
Mevrouw Van Bussel opent de vergadering om 15.30 uur en heet de
aanwezigen welkom.
Mevrouw Mingels haalt aan dat er geluidsoverlast wordt veroorzaakt door
medewerkers die naar huis gaan na de dienst van 22.00 uur. Mevrouw
Van Bussel zal de medewerkers hierop aanspreken.
Evaluatie informatievoorziening over incidenten
In korte tijd heeft zich een drietal incidenten voorgedaan binnen FPC
Overmaze. De Regioraad is hierover geïnformeerd en mevrouw Van
Bussel vraagt zich af hoe de leden de informatievoorziening hebben
ervaren.
Mevrouw Nemry-Ruyters geeft aan dat de informatievoorziening goed is
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verlopen, maar dat de onrust in de buurt er niet door afneemt.
De heer Albers geeft aan dat hij bij het zien van het programma
‘Opsporing Verzocht’ een geheel ander gevoel kreeg over de onttrekking
dan hij eerder had bij de informatie vanuit de FPC Overmaze. In het
programma wordt de patiënt op een verontrustende manier neergezet.
De heer Koolen merkt op dat de kliniek hierin niet betrokken wordt en
dat elke onttrekking door de Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD)
bijzonder hoog wordt opgenomen. Het is terecht dat dit ernstig wordt
weggezet door ‘Opsporing Verzocht’.
Volgens mevrouw Mingels ondervinden omwonenden hinder van
gedetineerden die in vrijheid worden gesteld vanuit het PPC, doordat ze
buiten wachten op vervoer. Soms worden omwonenden dan door hen
aangesproken. De heer Koolen geeft aan dat wanneer de exgedetineerde niet binnen wil wachten, het aangeboden vervoer naar het
station weigert en ook niet wil worden opgehaald, er geen andere opties
meer zijn voor het PPC. De persoon is immers in vrijheid gesteld. Voor
omwonenden is dit echter bijzonder vervelend. De heer Koolen geeft aan
dat hieraan door het PPC extra aandacht moet worden geschonken, maar
dat dit geen garantie is voor de oplossing van het probleem.
Nagekomen bericht: het voorval is intern besproken. Er is tot nu toe
geen overlast meer geweest.
Mevrouw Keijsers stelt voor, als hieraan behoefte is, een presentatie in
de buurt te geven over tbs. Wellicht bestaat er een beeld van de tbs dat
niet helemaal klopt. De presentatie zou bijvoorbeeld tijdens de Open
Avond voor de buurt gehouden kunnen worden. Mevrouw Nemri-Ruyters
stelt voor om bijvoorbeeld één keer per jaar het Lochmanshuis
(Populierweg 36 te Limmel) af te huren voor een informatieavond voor
de buurtbewoners. Mevrouw Van Bussel en de heer Koolen vinden dit een
prima voorstel. Mevrouw Van Bussel zal contact opnemen met de buurt
om een informatie avond te organiseren rond september/oktober.
Nagekomen bericht: de Open Avond is op 29 september georganiseerd
voor de buurt.
Rondvraag en sluiting
De volgende bijeenkomst van de Regioraad vindt plaats op maandag 3
oktober aanstaande, 15.00 – 17.00 uur.

Stichting Tsjernobyl kind te gast zoekt gastgezinnen voor de maand
juni 2012
Op zaterdag 26 april 1986 om 1 uur 24 gebeurde een nooit gekende
nucleaire ramp. 2 miljoen mensen werden besmet met radioactief
materiaal.
Velen zijn al overleden. Nog meer zijn ongeneeslijk ziek.
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Voor de naasten is er het spookbeeld van de ziekte. Juist de gevolgen zijn
zo erg.
Alles in het meest getroffen land BELARUS (Wit-Rusland) is nog steeds
besmet.
Het graan, het gras dat de koeien eten en dus ook de melk die ze
produceren.
Het is een geschiedenis zonder einde. De afname van de radioactiviteit
wordt niet voor niets uitgedrukt in halveringstijd; het gaat dus heel
langzaam.
Zonder verder wetenschappelijke uitleg te geven blijkt dat als kinderen
enige weken uit dat besmet milieu weg zijn,hun energieniveau sterk
verbetert.
Hun lichaam en vooral hun schildklier kan tot rust komen om nadien de
besmetting beter te bestrijden.
Gewone niet besmette boterhammen doen al wonderen.
De stichting Tsjernobyl "kind te gast" nodigt elk jaar een aantal kinderen uit.
Zij worden liefdevol welkom geheten in de gastgezinnen
en het bestuur van de stichting zorgt voor een aantal uitstapjes.
De kinderen komen onder begeleiding van een arts en 2 begeleidster met
de bus naar Nederland en deze reis duurt ongeveer 34 uur.
In 2012 verwachten wij hun op 3 juni tot 1 juli. Het eerste weekend van juli
is dan tevens het eerste weekend van de basischoolvakantie in Limburg.
Wilt U meer weten hoe het is om gastgezin te zijn neemt dan contact op
met het bestuur van de stichting Ton van den Boorn 045 5273863 of Jet
Knuppe 043 3611823.
Op www.stichtingtsjernobylkindtegast.nl kunt U meer informatie lezen.
Hopelijk kunnen we dit jaar weer voldoende gastgezinnen welkom heten
zodat wij als stichting weer een bus vol kinderen kunnen uitnodigen om
naar Nederland te komen.
Alvast bedankt.

TELEFOONNUMMERS GEZONDHEIDSZORG 2011:
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Apotheek Nazareth
Dierenambulance
Dierenarts Croughs
Fysiotherapie Mays
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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 2011:
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

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
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Telefoon: 043 - 363 66 79
Telefoon: 043 - 363 20 65
Telefoon: 06 - 55 897399

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
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
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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
Inlichtingen: Mevr. Smeekes
Telefoon: 043 - 363 59 86
Telefoon: 043 - 347 22 60
Telefoon: 043 - 362 72 28

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
Penningmeester
Secretaris

Peter Koevoets
Jean-Paul Moust
Marcel Coolen

“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: 06 - 222 31 873
Telefoon: 043 - 362 31 98
Telefoon: 043 - 362 00 66
Telefoon: 06 - 307 73 028
e-mail: info@rkvcl.nl
06-55864509
06-34560590
06-13917386

Inlichtingen:
Jo Maka,
Kast.Rimburglaan 53
Telefoon: 043 - 362 19 86

Aanleveren kopij/advertenties voor 26 Januari
2012
Let op ! IVM de Carnavals uigave mag de inlever datum iets
afwijken.
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
AFV

ALKA

LENDER

van 23.07.08 t/m 24.09.08

Afval kalender 07/12/2011 t/m 08/02/2012
Buurtnuijts limmel December 2011

19

GFT-BAK

HUISVUILZAK

GFT-EMMER

OUD-PAPIER

WOENSDAG
07/12

WOENSDAG

WOENSDAG
07/12
14/12
21/12
28/12
04/01
11/01
18/01
25/01
01/02
08/02

WOENSDAG
07/12

14/12
21/12
28/12
04/01
11/01
18/01
25/01
01/02
08/02

Buurtnuijts limmel December 2011

20

04/01

01/02

