VOORWOORD BUURTNUIJTS
Beste mensen
De laatste twee maanden is er nog al wat geweest in Limmel.
De voetbalclub RKVCL mocht eerst niet het veld op van de
gemeente.
Gelukkig heeft zich dit goed opgelost en kan er weer gevoetbald
worden.
Ook is er het een en ander gebeurd bij het toekomstige winkel
centrum.
Zo is de voormalige Hoolhoes locatie gesloopt en ook is de
overweg een stuk opgeschoven.
Hopelijk dit jaar nog word er gestart met de bodemsanering waarna
er een start gemaakt kan worden met de tunnel.
Verder in deze uitgave staat een stuk over de intocht van de
goedheilig man Sint Nicolaas.
Ook het vrienden koor heeft een dringende oproep , zie verder in
deze uitgave.
Maar zoals iedereen wel weet hebben veel verenigingen te kampen
met een leden tekort en zijn op zoek naar nieuwe maar vooral jonge
leden.

Namens de buurtraad veel leesplezier.
Math Thomissen,
Voorzitter Buurtraad Limmel
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SINTERKLAAS IN AANTOCHT…
Beste ouders, verzorgers en grootouders,
Na de tegenslag verleden jaar waarbij de Sint aan Limmel geen bezoek
bracht, gaan we er dit jaar voor en wel op 24 november.
Het wordt een andere aanpak als voorgaande jaren.
Ons streven is om dit geheel kosteloos te doen.
De kinderen krijgen een leuke middag aangeboden en na afloop nog een
leuke verrassing.
Graag willen wij van u weten of u belangstelling heeft om uw kinderen op te
geven.
U kunt dit kenbaar maken op nathaliehuveneers@ziggo.nl
Bij te weinig aanmeldingen kan geen doorgang plaatsvinden.
Verder willen wij u vragen om leuke ideeën samen met ons te delen en dit
ook op de mail te vermelden.
Wij hopen jullie op een leuk feest in het Kapelaan Lochtmanhuis. U ook?
Tot ziens op 24 november.
Stichting Sinterklaasfeest Limmel
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Gratis workshops alleen voor mannen

Beleef en ontdek je stem
Het Maastrichtse Vriendenkoor 1882, dat koninklijk erkend is, houdt een
tiental workshops over (zang)muziek met veel aandacht voor de eigen stem.
Alle mannen die interesse hebben bieden wij de gelegenheid een luchtige
en gezellige tocht te maken door de wereld van de zang en wat daar zoal bij
komt kijken.
En dat alles vrijblijvend en geheel GRATIS. Kennis van of ervaring met
muziek of zang is niet nodig.
De workshops besteden aandacht aan muziek in het algemeen, aan het
ontdekken van je eigen stem en hoe je daar alleen of samen met anderen
iets moois van kunt maken.
Als een rode draad door de workshops loopt het werken aan een (korte)
muzikale eindpresentatie, maar deelname hieraan is vrijblijvend.
De workshops zitten vol verrassingen, zijn door deskundigen in elkaar
gezet en worden ook door hen begeleid.
Daarnaast kunnen de deelnemers, desgewenst, nader kennismaken met ons
koor en proeven van de gezelligheid, vriendschap en sfeer in dit oudste
mannenkoor van Maastricht.
Het repertoire van ons koor is heel veelzijdig: van musical tot operette en
van opera en kerstliederen tot Mestreechs.
De eerste negen workshops worden gehouden op een dinsdagavond, telkens
van 19.00 tot 19.45 uur, te beginnen op 16 oktober en eindigend op 11
december.
De eindpresentatie is gepland in het weekend van 22/23 december. Hieraan
zullen dan ook anderen een muzikale bijdrage leveren.
Aanmelden wordt op prijs gesteld.
Dat kan bij secretaris/2e dirigent Rob Christiaans (tel. 06-27250306 of email r_christiaans@hotmail.nl).
Bij hem is ook nadere informatie te verkrijgen.
Maar je kunt ook gewoon naar de eerste workshop komen.
De bijeenkomsten vinden plaats in het kapelaan Lochtmanhuis, hoek
Populierweg-Dolmansstraat in de wijk Limmel (naast de kerk).

Doe mee en ontdek je nieuwe hobby
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P E R S B E R I C H T.

IN 6 WEKEN JE EERSTE HULP DIPLOMA HALEN?

Het Rode Kruis start eind september a.s., bij voldoende
aanmeldingen, een Eerste Hulp cursus.
Kunt u rustig blijven presteren onder tijdsdruk; ’t betrokken
slachtoffer blijven geruststellen en bent u ouder dan 18 jaar?
Dan krijgt u in de Eerste Hulp cursus de werkwijze en technieken
aangeleerd die aansluit bij de professionele hulpverlening.
De eerste hulp is immers de eerste schakel in een keten van zorg,
waarbij het slachtoffer via de EHBO-er terecht kan komen bij een
huisarts of het ziekenhuis.
Indien u na het behalen van het Eerste Hulp diploma besluit om
vrijwilliger bij het Rode Kruis te worden, kunnen wij u kosteloos
verdere verdiepingslessen aanbieden zoals transferlessen; EHBO en
drugs, portofoonlessen; omgaan met agressie etc.
Maak een goed start na uw vakantie, neem onze uitdaging aan! Kijk
op www.rodekruismaastricht.nl voor concretere informatie over de
Eerste Hulp cursus
of bel 043-3215111 ( ma t/m vr. van 14.00 – 17.00 uur).
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Voetverzorging Sandra
Nu ook voor Diabetisch en reuma
Provoet-lid
Krp-geregistreerd
Dolmansstraat 21
6222 EA Maastricht ( Limmel )
06-50984688
www.voetverzorging-sandra.nl
behandeling volgens afspraak

STICHTING GEINEN DAANK.
Heeft u een paar uurtjes per week tijd?
Stichting “Geinen Daank” zoekt vrijwilligers/sters.
Stichting “Geinen Daank” heeft als doel eenzame ouderen éénmaal per
week te bezoeken, om zodoende de eenzaamheid onder ouderen enigszins
te verlichten.
Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers.
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een beetje gezelligheid, een
praatje, sociaal contact etc.
Volledige reiskosten zullen door de stichting vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u een paar
uurtjes per week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, schroom u dan niet en
neem contact op met St.”Geinen Daank”
Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar: Stichting “Geinen Daank” Postbus 2753,
6201 JB Maastricht. Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
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Beste bewoners van Limmel,
Ik wil mij langs deze weg even voorstellen.
Mijn naam is Harold Ceulemans, ik ben 39 jaar jong en ben geboren en getogen in
ons mooie Maastricht.
Ik ben de waarnemend wijkagent voor de wijken Limmel en Nazareth en doe dit
sinds 1 januari 2012.
U zult mij wellicht een keer zijn tegengekomen in de wijk en of hebben gesproken,
mocht dit echter niet het geval zijn, dan zal dit in de nabije toekomst zeker nog wel
gaan plaatsvinden.
Tevens maak ik onderdeel uit van het Veilige Buurten Team (Limmel en
Nazareth).
Heeft u vragen of wilt u een persoonlijk gesprek, dan kunt u mailen naar :
0428@limburg-zuid.politie.nl
of u kunt bellen met 0900-8844
en dan vragen naar de wijkagent.
Met vriendelijke groet
Uw wijkagent
Harold Ceulemans
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Massagetherapie Florence

geopend aan de Bethlehemweg 41 in Limmel
U kunt hier terecht voor een heerlijke ontspanningsmassage zoals:







Klassieke ontspanningsmassage
Aromamassage
Hot Stone massage
Thaise voet-/onderbeenmassage
Salon Hammam
Holistic Pulsing

Voor lezers van 't Buurtnuijts geldt een leuke kennismakingskorting.
Boek in oktober of november een klassieke ontspannings- of
aromamassage en ontvang
€ 10,- korting. Een klassieke ontspanningsmassage van ca. 1,5 u. kost
dan € 30,een aromamassage van ca. 1,5 u. slechts € 35,-.
Vermeld de code buurtnuijts als u een afspraak boekt.
Voor de overige massages gelden de tarieven op de site.
Tip!
Op zoek naar een leuk cadeau voor Sinterklaas/Kerstmis een verjaardag of
gewoon zomaar?
Verras iemand eens met een cadeaubon voor een heerlijke
ontspanningsmassage.
Afspraak maken/ meer informatie/ een cadeaubon bestellen?
Kijk op de site www.massagetherapie-florence.nl
of stuur een e-mail naar massagetherapie-florence@live.nl
Bellen kan ook:
maandag t/m donderdag na 19.00 u.
vrijdag/zaterdag tussen 10.00 en 20.00 u.
tel. 06-20 980 650.
Spreek a.u.b. een bericht in op de voice-mail als ik de telefoon niet direct
kan opnemen.
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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
Buurtnuijts limmel Oktober 2012

9

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: Marc Wijkman
Balijeweg 49 6222 BE 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
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
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
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Telefoon: 043 - 363 66 79
Telefoon: 043 - 363 20 65
Telefoon: 06 - 55 897399
Telefoon: 06 - 14424149
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 - 363 27 00

Telefoon: 043 - 3631969

Telefoon; 043-3111526

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
Peter Koevoets
Penningmeester
Jean-Paul Moust
Secretaris
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: 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
06-55864509
06-34560590
06-13917386
Inlichtingen:
Jo Maka,
Kast.Rimburglaan 53
Telefoon: 043 - 362 19 86

Aanleveren kopij/advertenties voor 20 November 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
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Afval kalender 10/10/2012 t/m 12/12/2012
GFT-BAK

HUISVUILZAK

GFT-EMMER

OUD-PAPIER

WOENSDAG
10/10

WOENSDAG

WOENSDAG
10/10
17/10
24/10
31/10
07/11
14/11
21/11
28/11
05/12
12/12

WOENSDAG

17/10
24/10
31/10
07/11
14/11
21/11
28/11
05/12
12/12

07/11

05/12

Hallo Lezers
Hier een bericht voor mensen met groene vingers.
Graag wil ik jullie iets mededelen over onze Stichting Biologische
Tuinders Limmel, ons complex ligt al ongeveer 30 jaar aan ’t Brook.
Met 20 leden zijn wij niet zo’n hele grote vereniging maar wij telen toch
met veel toewijding en liefde biologische groente, aardappels en klein fruit.
Ieder tuintje is circa 100 vierkante meter en geeft voldoening als na al dat
spitten, harken, zaaien, onkruid wieden een mooie oogst volgt van bv sla,
aardappels en boontjes.
Het is in de loop van de jaren al verschillende keren veranderd ook nu
weer gaat het op de schop, het wordt een kwart slag gedraaid.
Door de nieuwe ligging en verloop door ouderdom hebben wij nog plaats
voor enkele enthousiaste tuinvrienden die met ons een prachtige uitstraling
gaan geven aan het nieuwe complex in de Landgoederen zone.
De huur van een tuintje bedroeg afgelopen jaar €20 per jaar.
Wie niet bang is om te werken met zijn handen is dit een fantastische hobby
met veel vrienden, ook voor mensen zonder tuinervaring (wij zijn altijd
bereid voor hulp en uitleg) u kunt reageren per email
edith_vliegenal@home.nl of u kunt mij bellen 043-3632324,
mvg Ger Vliegen voorzitter van de Biologische Tuinders Limmel.
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