
VOORWOORD BUURTNUIJTS

Beste mensen

Met de zomer vakantie die nu volop bezig is begint de zon zich 
enigszins te laten zien.
Als de vakantie voorbij is zal er langzaam een begin worden 
gemaakt met diverse werkzaamheden langs en op het spoor met 
name de spoorweg overgang.
Dit zal zeker niet zonder overlast gaan zie verder het schema in 
deze uitgave.
Op 18 Augustus hebben de Braniemeekers de auto was dag.
Verder staat er nog een stuk in over drugs overlast en wij als 
buurtraad moeten helaas concluderen dat er veel te weinig wordt 
gemeld IVM overlast.
Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van onze oude 
secretaris Theo Dassen.
Hij heeft gekozen om als Burger niet raadslid bij de PVDA.
Onze nieuwe secretaris is Marc Wijkman.
Let wel  wij hebben een nieuw E-mail adres : 
buurtraadlimmel@ziggo.nl 
 Wij wensen Marc veel succes als secretaris.

 

 
Namens de buurtraad veel leesplezier.

Math Thomissen,
Voorzitter Buurtraad Limmel
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Zaterdag  18 augustus
   AUTOWASDAG!  

Locatie:  Willem Alexanderweg

         parkeerplaats RKVCL

                                 Tijd:     11.00 - 16.00 uur.

Kosten                                                             

personenauto €5,- 

Koffie, thee en wafels verkrijgbaar!

We hopen u allemaal te mogen begroeten op 18 

augustus.

“Steun onze kas, we zetten uw auto graag in de 

was”

C.V. DE BRANIEMEEKERS
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Drugsoverlast? Meld het!

Wordt er bij u in de straat openlijk gehandeld in drugs door drugsrunners, 
heeft u signalen dat er zich ergens in uw omgeving een hennepkwekerij 
aanwezig is of ervaart u andere drugsgerelateerde overlast?                  
Meld het dan bij het Frontière Drugsmeldpunt.                                           
Het meldpunt is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.               
Vanaf nu kunt u ook anoniem digitaal melden. 

Hoe melden?
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Melden kan op verschillende manieren: 

• Digitaal via www.maastricht.nl/drugsmeldpunt (anoniem melden 
mogelijk)

• Telefonisch via (043) 350 51 11 (lokaal tarief)

We werken samen aan een veilige en leefbare stad. I nformatie over 
drugsgerelateerde overlast en criminaliteit is voor  het project 
Frontière zeer waardevol in de aanpak hiervan.                                     
Wij kunnen alle informatie die u kunt geven goed ge bruiken!            
Deel daarom deze informatie met ons om een effectie ve aanpak 
mogelijk te maken. 

Buurtterrassen Limmel en Nazareth 

Op woensdag 4 juli en woensdag 11 juli heeft Trajekt bewoners 
uitgenodigd om gezellig met hun buren een bakje koffie of thee te 
komen drinken. 
Het terras bleek een goede plek om ideeën voor de buurt met elkaar 
en met Trajekt te bespreken. 
Het eerste terras, voor de omwonenden van het Kemenadeplein, 
was op woensdagmiddag. 
Op dit terras zijn verschillende zaken besproken die betrekking 
hebben op het verbeteren van de buurt. 
Zoals iemand die zich vrijwillig wil inzetten bij het project Kan 
Wél*, en een bewoner met ideeën voor meer contact met de buurt, 
met hulp voor en door bewoners. 
Diezelfde dag was ‘s avonds het tweede terras, voor de 
omwonenden van het plein bij het Lochtmanhuis. 
Hier hebben buurtbewoners elkaar gevonden met het idee voor een 
straatontbijt op de burendag 22 september*, met leuke 
activiteiten voor kinderen. 
Een week later was er ’s middags een buurtterras op het grasveld 
tussen Balijeweg en Bethlehemweg. 
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Het weer hielp niet echt mee, we zijn daar letterlijk weggeregend. ’s 
Avonds was de lucht weer opgeklaard en hebben we een gezellig 
buurtterras op het grasveld op de Kasteel Neuborgweg kunnen 
houden. 
Veel kinderen waren actief, ze hebben gevoetbald, een 
waterballonnengevecht gehouden en met stoepkrijt de stoep 
versierd. 
Naast initiatieven voor een straatfeest en activiteiten voor kinderen, 
zijn ook contacten gelegd voor het project Mentoren op Straat*. 
Zelf ook een activiteit met uw buurt organiseren, zoals een straatontbijt? 
Kijk voor meer informatie over burendag op: www.burendag.nl, of neem 
contact op met opbouwwerker Karen Hop 06-23419079. 
Meer informatie over Kan Wél? Neem contact op met buurtcoach Ingrid 
van Ommen 06-11874159. 
Wilt u meehelpen met het opzetten van kinderactiviteiten?                           
Bel met kinderwerker Masha Wassink: 06-15437498. 
Meer informatie over Mentoren op Straat kunt u krijgen bij Christina 
Mavridou: 06-11862576.

                                                 Voetverzorgin
g Sandra

   Uw voeten, mijn zorg

  Dolmansstraat 21
6222 EA Maastricht ( Limmel )

06-50984688
   www.voetverzorging-sandra.nl        

behandeling volgens afspraak          

Behulpzaam, zorgzaam en dichtbij
“Dat zijn wij!, iedere dag ben ik er voor mijn cliënten, voor het
verzorgen van een wond, het geven van een injectie. 
En even eenpraatje maken, dat hoort er ook bij, of samen lachen, 
even een
lichtpuntje in de dag. 
Werken als verpleegkundige geeft veel voldoening,
mensen kijken naar je uit, je kunt iets voor hen betekenen.
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En we komen graag op huisbezoek om samen te kijken waarmee
we kunnen helpen, en zo’n huisbezoek is nog gratis ook!”
Vanaf de thuiszorglocatie Kasteel Neuborgweg, Maastricht bezoekt
het team Verplegen en Verzorgen van GroenekruisDomicura haar
cliënten in de directe omgeving van Nazareth/Limmel. Wilt u meer
weten over de mogelijkheden. 
Vraag een gratis huisbezoek aan.

Bel 043 - 3 690 670 voor het maken van een afspraak.

Kelly Goossens, Sylvia van Kan, Raymond Kraamer en Bonny van 
Wijk
maken deel uit van het team Verpleegkundigen

Nieuw centrum Limmel/Nazareth (Hoolhoes) in voorber eiding 
en uitvoering
Stand van zaken en planning

Op 29 februari dit jaar heeft er een grote bewonersbijeenkomst 
plaatsgevonden in de Hotelschool over het nieuwe centrumplan voor 
Limmel en Nazareth. 
Er was veel belangstelling voor deze bijeenkomst. 
Er waren zo’n 125 aanwezigen. 
Na afloop van de bijeenkomst hebben de aanwezigen een verslag 
ontvangen. 
Dit voorjaar is ook hard in het groen gewerkt, als voorbereiding op het park 
dat er gaat komen. 
Veel bewoners hebben aan de ‘groene dagen’ meegewerkt, samen met 
mensen van het IKL (ism IVN en CNME) . 

Centrumplan (Hoolhoes-locatie)
Nu is uw vraag misschien: “Wat nu? Hoe gaat het nu verder? 
Ik zie er nog maar weinig van”. Momenteel wordt achter de schermen volop 
gewerkt aan de diverse onderdelen, maar dit is niet zo zichtbaar voor de 
bewoners. 
Daarom vindt u hier een overzicht van de verschillende onderdelen met de 
voorlopige planning. Het Hoolhoes-project is een groot project: het bouwen 
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van een school en supermarkt, nieuwe woningen en verdere voorzieningen. 
Om er  te kunnen bouwen worden eerst de hoogspanningskabels onder de 
grond gebracht en wordt ook de onderdoorgang onder het spoor gebouwd. 
Rond de Hotelschool en het nieuwe centrum komt een parkachtige zone. 

Deelprojecten en planning
Wanneer gaat wat gebeuren? 
En wanneer worden de bewoners erbij betrokken? 
De verschillende onderdelen en projecten met de actuele planning:

• Hoogspanningskabels onder de grond: 
. eind 2013 gaan de hoogspanningskabels onder de grond
. de gemeente heeft de omwonenden en verdere betrokkenen per 

brief geïnformeerd. 
Voor informatie: www.maastrichtnoordoost.nl. 

. TenneT bereidt momenteel de werkzaamheden voor. Dat 
betekent o.a. onderzoeken in het kader van een 
bestemmingsplanwijziging. 
Begin juli ontvangen de betrokkenen hierover een brief.
 In najaar 2012 organiseert TenneT een informatiebijeenkomst. 

• Aanleg onderdoorgang onder het spoor:
. uitvoering van werkzaamheden vanaf eind 2012
. de onderdoorgang wordt aangekleed met kunst. 

Meteen na de zomervakantie 2012 wordt hierover contact opgenomen met 
bewoners die zich hebben opgegeven.

• Verleggen spoorwegovergang:
. vanwege de onderdoorgang moet ook de spoorwegovergang 
worden verlegd
. deze werkzaamheden vinden plaats in het weekend van 24 t/m 26 
augustus 2012. Hierover ontvangen de buurten en omwonenden 
nog nader bericht

• Bouw supermarkt, school, woningen:
. momenteel worden de tekeningen voorbereid
. in het najaar geven Woonpunt en de verdere projectpartners 

hierover actuele informatie. . de voorbereidingen voor de school lopen. 
De verschillende organisaties die straks een rol hebben in het nieuwe 
kindcentrum stellen nu een gezamenlijke visie op. 
Daarna worden de eisen voor de bouw van de school (wat is er nodig) 
vastgesteld. 
Ouders worden via de school op de hoogte gehouden, bewoners die zich 
hebben opgegeven om mee te denken worden in het najaar benaderd 

door de gemeente.
• Aanleg parkzone en herinrichting Kanjelzone (paden, bruggen 

etc): 
. de herinrichting is in gang: voorjaar 2012 is het groen 

onderhouden en de boomgaard aangelegd.  

Buurtnuijts limmel Augustus 2012                                                                     8



. de herinrichting van de tuin Jeruzalem is gepland in het voorjaar 
2013

. de rest van de herinrichting van de Kanjelzone is gepland na het 
onder de grond brengen van de hoogspanningkabels.

• Restauratie kasteel Jeruzalem: 
. de verbouwing is van start gegaan 

• Station Noord en P&R-voorziening:
. ten noorden van Limmel komt het nieuwe station Maastricht Noord 

gecombineerd met een P&R voorziening 
. najaar 2012 wordt hierover uitgebreid gecommuniceerd.  

Meer informatie over het centrumplan Limmel/Nazareth (Hoolhoes) kunt u 
vinden op: www.maastrichtnoordoost.nl. 
Regelmatig publiceren we er ook over  in de Nieuwsflits Maastricht 
Noord. Wilt u deze Nieuwsflits ontvangen, dan kunt u zich hiervoor 
opgeven via de website van Maastricht Noordoost. 
Ook in nummer 3 van de wijkinfokrant Maastricht Noordoost (najaar 2012) 
volgt weer actuele informatie.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan  contact op met Elise 
Oosterbaan: tel. 06-25074932 of elise.oosterbaan@maastricht.nl. 

Beste mensen,

Graag willen wij jullie inlichten hoe de vlag erbij hangt voor Fanfare Juliana.

Momenteel gaan we door zwaar weer, dat hoef ik menig mens niet te vertellen. De 
vergrijzing slaat ook toe binnen onze vereniging en de nieuwe aanwas blijft uit. 
Hierdoor komt er ook een gebrek aan inkomsten, maar blijven de uitgaven wel in 
stand. Jammer genoeg moet je dan je reserves aanspreken om de leden toch hun 
hobby te laten uitoefenen.  Subsidies worden wel verstrekt, maar die zijn gebaseerd 
op het aantal leden die lid zijn van de Fanfare. 
Via diverse acties op scholen zijn wij er niet in geslaagd om nieuwe leden te 
werven. Ook de mond op mond gesprekken binnen onze gemeenschap heeft niet 
geleid tot nieuwe muzikanten.
Het aantal leden loopt steeds meer terug, zodanig dat we momenteel niet in staat 
zijn om goede muziek te maken. 
De repetities werden wel bezocht, maar het leden aantal blijft beperkt. Hierdoor 
verloor onze Fanfare langzaam zijn kleur en was dit ook te horen in het 
commentaar van onze leden. Onze dirigent gaf meermaals aan dat het bijna geen 
zin had om met zo’n kleine groep nog te repeteren.
Met dit gegeven zijn we vorig jaar al gaan samenwerken met Fanfare St. Martinus 
uit Itteren. Deze samenwerking bevalt uitstekend en dit was duidelijk te zien en te 
horen tijdens ons gezamenlijke optreden bij het marsdefilé en Kerstconcert in 
Itteren en het Nieuwjaarsconcert in Limmel in het afgelopen jaar.
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Maar hierna zat nog steeds de kleine club leden te repeteren, maar van muziek 
maken was geen sprake.
Hierop hebben de leden van het orkest besloten om niet alleen gezamenlijk 
optredens te verzorgen maar ook samen te repeteren.
Nu is dit laatste een feit geworden voor ons orkest en repeteren onze leden op 
maandagavond gezamenlijk in Itteren. Met plusminus 30 mensen op zo’n avond 
muziek maken, brengt het plezier terug van onze leden. Dit laatste is niet alleen te 
horen maar ook duidelijk te zien. Ons voornemen is om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn voor de toekomst, vandaar dat beide Fanfares het voornemen 
hebben om de samenwerking uit te breiden. Vanuit dit gegeven is er door leden van 
uit Itteren en Limmel een commissie gevormd, die beide Fanfares zal adviseren, 
wat de mogelijkheden zullen zijn om onze samenwerking te continueren.

Graag zal ik van tijd tot tijd jullie op de hoogte houden over de uitkomsten die uit 
deze commissie zullen komen.

Met vriendelijke groet,

Servé de Vries
Voorzitter a.i. van Fanfare Juliana 

Beste inwoners van Limmel en Nazareth,

Met de zomervakantie weer voor de deur, willen wij  u enkele praktische tips niet 
onthouden. 

Deze tips hebben tevens betrekking op de nieuwe top 3 van prioriteiten die is 
vastgesteld op de afgelopen buurtbijeenkomst van 23 mei 2012 in het 
Lochtmanhuis te Limmel.

Nieuwe top 3:
1) Inbraken. 
2) Drugsoverlast (drugsrunners).
3) Zwerfvuil en dumpingen.

1) Inbraken 
Zorg ervoor dat wanneer u een dag of enkele dagen / weken van huis bent, u alles 
goed afsluit en uw buren in kennis stelt. Laat niet duidelijk zien dat u niet thuis bent. 
Probeer verlichting aan te sluiten op tijdklokken en laat een bekende de gordijnen in 
de ochtend open en in de avond dicht doen.
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Let op met social media!
Berichten over uw afwezigheid op de social media (hyves, facebook, msn, twitter 
etc.) kunnen negatieve gevolgen hebben. Inbrekers zijn vooral actief op deze social 
media en maken er dankbaar gebruik van als ze lezen dat u bepaalde dagen niet 
thuis bent.

2) Drugsoverlast 
Als u ziet dat er bij u in de buurt gedeald wordt en dat er drugs- activiteiten 
plaatsvinden, laat dan aan de betreffende personen zien dat u het gezien hebt. 
Noteer kentekens  en kenmerken  van de personen en leg deze eventueel vast op 
de meldingskaarten  drugsoverlast welke te verkrijgen zijn op het wijkservicepunt 
te Nazareth. Belangrijk is ook dat de overlast gemeld wordt bij het drugsmeldpunt. 
Dit meldpunt is te bereiken via: 043 – 350 51 11 
Uw meldingen zijn nodig!

3) Zwerfvuil en dumpingen
Als u ziet dat iemand afval of papier op straat gooit of in de achterpaden dumpt, 
spreek elkaar daarover aan. Probeer ook zelf uw woonomgeving schoon te houden, 
want uiteindelijk geldt toch: “verbeter de wereld, begin bij jezelf”. 

Vriendelijke Groet, 
Veilige Buurten Team Limmel  en Nazareth 

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:
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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                       

 
Telefoon: 043 - 363 66 79     
Telefoon: 043 - 363 20 65

Buurtraad Limmel
Voorzitter: Math Thomissen
Dolmansstraat 20 6222 EC Maastricht
Secretaris: Marc Wijkman
Balijeweg 49 6222 BE Maastricht
Penningmeester: Jo Boumans
Sionsweg 18 6222 EK Maastricht

 
Telefoon: 06 - 55 897399

Telefoon: 06 - 14424149

Telefoon: 06 - 46246159

C.V. De Braniemeekers
Prizzedent: John van Dijk                                    
Krètser:  Esther Dessart-Walthie 
Kasteel Hartelsteinstraat 32  6222 XE 
Maastricht

 
Telefoon:  06 - 290 466 60
cvdebraniemeekers@ziggo.
nl
Telefoon:  06 - 476 793 03

C.V. de Braniemeekerkes
Veurzitter: Gerda Laurensse
Krètser:  Jo Boumans Sionsweg 18, 6222 EK

 
Telefoon:  043 - 363 08 50
Telefoon:  06 - 462 461 59

Carnavalsvereniging de Kakpepers
Voorzitter: Jack Verhaegen                                  
Penningmeester: Nico Ummels                            

Telefoon:  043 - 362 56 08
Telefoon:  06 - 549 283 57 
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Secretariaat: Ted de Vrees   Meerssenerweg 69a  
E-mail: mail@kakpepers.nl 
Website: www.kakpepers.nl

Telefoon:  043 - 363 24 15 
of
Telefoon:  06 - 473 408 31

Damesvereniging Nazareth          
Inlichtingen bij: 
Mevr. Stevens Kasteel Wolfraathstr. 47B             

 
Telefoon:  043 - 362 24 26

Fanfare  Juliana                
www.fanfare-juliana.nl
Inge Krutzen-Verkooijen
Cruyshaag 33 

E-mail:
I.verkooijen1@home.nl 
Telefoon:  06 - 51310170

Spreekuur maatschappelijk werk
Maandag van 9.00 uur tot 11.00 uur

 Jef Lardinois/Ellen Dackus
Telefoon: 043 – 362 00 66

Buurtcentrum Nazareth
Miradorplein 39, 6222 TE Maastricht
Inlichtingen: John en Anita Ramakers Telefoon:  043 - 363 27 00
Peuterspeelzaal ’t Greumelke
Basisschool ’t Spoor, Sareptaplein 1
Openingstijden: ma, di, wo en vrij 8.30 - 11.45 
uur

Telefoon:  043 - 3631969

Bejaarden en invaliden bond Limmel
Iedere woensdag  kienen van 14.00 tot 17.00 uur 
Zaal open vanaf  12.30 uur
Voorzitter Thea v/d Bosch Goessen 
Scouting Titus Brandsma        
 Dhr. R.van Beekum             
r.beekum@planet.nl 
Groepsvoorzitter: Robert Roijen 
robert@titusbrandsmamaastricht.nl 

Telefoon; 043-3111526

Telefoon:  043 - 347 22 60
Telefoon:  043 - 362 72 28
Telefoon:  06 - 222 31 873

Stichting De Kestielretjes
Judoclub J.C.K.R. Nazareth

 
Telefoon:  043 - 362 31 98

Trajekt         Trefcentrum W.V.V.  
Maastricht

Telefoon:  043 - 362 00 66

Vriendenkoor 1882     Repetitie: 
Dinsdagavond
Inlichtingen: F. Purnot  Kast. 
Hartelsteinstraat 16

 
Telefoon:  06 - 307 73 028

R.K.V.C.L. Voetbalclub Limmel  
(“Nazareth”)
Voorzitter                 Peter Koevoets 
Penningmeester       Jean-Paul Moust  
Secretaris               Marcel Coolen                 

e-mail: info@rkvcl.nl

06-55864509
06-34560590
06-13917386

“Vrienden van het Hart”
Recreatief bewegen voor hartpatiënten, onder 
begeleiding. Elke woensdag 18.30 u tot 19.30 
u
Locatie: gymzaal Kelvinstraat in Heer-

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

Aanleveren kopij/advertenties voor 20 september 

2012         
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

Afval kalender 01/08/2012 t/m 03/10/2012

Over twee jaar studeer ik af aan de academie voor schone kunsten in Genk. 
Ten behoeve van mijn eindexamenproject zou ik graag in contact komen 
met mensen die mij iets kunnen vertellen over het kasteeltje Jerusalem. 
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GFT-BAK HUISVUILZAK GFT-EMMER OUD-PAPIER

WOENSDAG WOENSDAG WOENSDAG WOENSDAG
01/08 01/08 01/08

08/08          08/08
         15/08 15/08

22/08 22/08
         29/08 29/08

05/09 05/09 05/09
         12/09 12/09

19/09 19/09
26/09 26/09              

03/10 03/10 03/10

14



Het kan zijn over iets wat jezelf of kennissen van je hebben meegemaakt, 
maar het kan ook een verhaal zijn wat je hebt gehoord, wat ooit eens is 
overgeleverd. Schroom niet om in de pen te klimmen. 
Ook kleine verhalen kunnen grote betekenis krijgen. 
Reacties a.u.b. sturen aan:   m.stax@wanadoo.nl 
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