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Limmel….entree van de Landgoederenzone Buitengoed Kanjel, Geul en Maas en het Rivierpark Maasvallei

Vier en Verbind!

›› Foto: Monique van Bogaert

Beste buurtgenoten,
Na een warme zomer heeft het Buurtnetwerk de draad weer opgepakt. We blikken in dit herfstnummer vooruit
en achteruit. Op 13 september heeft Limmel gezamenlijk een prachtige herdenkingsbijeenkomst gehouden
vanwege het 75 jarig jubileum van de bevrijding van ons stadsdorp. In een uitgebreide bijdrage van de hand van
Wim Gorren kunt u deze geschiedenis nog eens nalezen. We kijken ook vooruit, naar de Omgevingsvisie van
Maastricht en wat die voor gevolgen heeft voor onze buurt. We kunnen melden dat er belangrijke stappen zijn
genomen in twee grote bouwprojecten; de Askalonstraat en het Hoolhoes. Ook is er nieuws van onze biologische
tuinders Limmel en heeft onze eigen Monique in het kader van het project Blauwe Zorg Koning Willem
Alexander en minister Bruno Bruins mogen rondleiden. Onze jubilerende Toneelgroep bezorgt ons weer 12 keer
een lachend Lochtmanhuis. Kortom weer genoeg te melden.
We wensen u veel leesplezier!
Namens het dagelijks bestuur van het Buurtnetwerk,
Chris Meys, voorzitter

Sociaal

75 jaar bevrijding: Vier en Verbind!
door Wim Gorren

De Tweede Wereldoorlog
Leden van de Abwehr, de Duitse spionage- en
sabotagedienst, spioneerden al in november
1939 in Maastricht, van strategische plekken
en van de bruggen over de Maas werden
foto’s gemaakt. Tevens kochten ze het
stratenplan van Maastricht en intussen
werden speciale sabotageacties voorbereid
voor de overval van de bruggen.
Maastricht was voor de Duitsers een
belangrijke stad vanwege de aanwezigheid
van de twee Maasbruggen en de Spoorbrug
over de Maas.
De Duitse aanval op Nederland en de
bezetting van Nazi Duitsland begon op 10 mei
1940en betekende voor Nederlandhet begin
van de Tweede Wereldoorlog. Maastricht was,
na de kortdurende ‘slag om Maastricht’, op
10 mei 1940 bezet door Nazi-Duitsland. Ook
Limmel was deze dag vanaf vijf uur ’s morgens
bezet gebied.

De capitulatie van Nederland
Omdat de over Nederland verdeelde
Duitse paratroepers geen stand wisten te
houden, bombardeerden de Duitsers als
vergelding Rotterdam op 14 mei 1940. Na dit
bombardement gaf Nederland zich over. De
capitulatie van het Nederlandse leger vond
plaats in de nacht van woensdag 15 mei in
de lagere school van het dorpje Rijsoord
(gemeente Ridderkerk).
Maastrichtenaar en Nederlandse
opperbevelhebber van Land- en Zeemacht,
generaal Henri Winkelman tekende namens
Nederland voor de capitulatie.

D-day
D-day, op dinsdag 6 juni 1944, was de
eerste dag van de Operatie Overlord: de
geallieerde landingen in Normandië. Het is
de bekendste militaire operatie, het was de
grootste amfibische invasie in de geschiedenis
en het begin van de bevrijding van WestEuropa. Na de landingen in Normandië
rukten de geallieerden, na een zware strijd
in o.a. Normandië en na de bevrijding van
Parijs op 25 augustus 1944, via NoordFrankrijk en België, snel op in de richting van
Nederland. Vanuit Luik via Visé trok de 30e
infanteriedivisie ‘Old Hickory’ (bestaande
uit: het 117e regiment, het 119e regiment
en het 120e regiment), versterkt met het
113e cavalerie-eskadron ‘Red Horse’, richting
Zuid-Limburg. Dinsdag 12 september 1944
passeerden de eerste Amerikaanse militairen
bij Mesch in Zuid-Limburg de
Nederlandse grens.

›› Foto ANP

De bevrijding van Maastricht
Het 120e regiment trok via een voetbrug over
de Maas richting Groot-Ternaaien, veroverde
het Belgische fort Eben Emael, stak het
Albertkanaal over en nam Klein-Ternaaien
in. Daarna trokken vier compagnieën op
naar het noorden, richting Maastricht.
Woensdag 13 september 1944 veroverde het
117e regiment, geëscorteerd door het 113e
cavalerie-eskadron, Eijsden-Breust, Rijckholt,
Gronsveld en Heugem. Het 2e bataljon van
het 117e regiment, een eenheid van ca. 800
man versterkt met tanks, bevond zich in de
omgeving van Eckelrade en kreeg tegen twee
uur ’s middags het bevel om zich af te splitsen
en noordelijk op te rukken rechtstreeks naar
Maastricht. Op de Kampweg in Gronsveld
kwam het 2e bataljon in een vuurgevecht
met de Duitsers dat werd beslecht in
het voordeel van de Amerikanen. Bij de
windmolen tussen Gronsveld en Heer stootte
de E-compagnie van het 2e bataljon op een
Duitse eenheid die felle weerstand bood.
Enkele Duitsers sneuvelden en ca. 90 Duitse
soldaten werden krijgsgevangen gemaakt.
Heer werd ’s middags om halfvijf bevrijd en
langs de Heerderweg trok het 2e bataljon het
Maastrichtse stadsdeel Wyck binnen.
Volgens opdracht moesten de rest van het
117e en 119e regiment een deel van de weg
Maastricht-Vaals-Aken in handen zien te

krijgen. Inmiddels waren het 1e en 3e bataljon
van het 117e regiment met tanksteun via
Sint Geertruid en Eckelrade doorgestoken. ’s
Middags om halftwee werd Cadier en Keer
bevrijd door het 1e bataljon en daarna werd
Bemelen bevrijd. Het 3e bataljon van het
117e regiment trok op naar Amby en Limmel.
Limmel werd ‘s middags tegen halfvijf tot aan
de kerk bevrijd.
Donderdag 14 september 1944 trokken de
vier compagnieën van het 120e regiment
via Kanne, Wolder en Smeermaas naar de
westelijke stadsrand van Maastricht. Daar
wachtten ze op de F-compagnie van het 117e
regiment die Wyck hadden bevrijd en die
vanaf ’s ochtends bezig waren om met bootjes
de Maas over te steken omdat de Duitsers, net
voordat de Amerikanen Wyck binnen trokken,
de bruggen hadden opgeblazen. In de loop
van de dag ontmoetten de twee regimenten
elkaar op de linker Maasoever en zodoende
was Maastricht helemaal in handen van de
Amerikanen. Eindelijk, na 4 jaar,
4 maanden en 4 dagen, was Maastricht als
eerste Nederlandse stad weer een vrije stad!
Ongeveer 800 Amerikanen werden belast met
de handhaving van de orde en het beveiligen
van de stad.

Voor foto’s zie:
limmel.maestricht.nl/2019/09/terugblik-viering-75-jaar-bevrijding-limmel-13-september-jl/

›› Foto: Monique van Bogaert
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Nachtmis in Groeve de Schark

75 jaar bevrijding

Zondag 24 december 1944 werd door de
Broeders van de Beyart in Groeve de Schark
(in de Sint Pietersberg aan de Mergelweg) een
Nachtmis opgedragen voor de Amerikaanse
militairen. In de groeve was van tevoren een
gang door de broeders klaargemaakt voor
de viering van de Nachtmis met o.a. een van
mergelsteen gemaakt altaar. Op een leeg stuk
geëgaliseerde muur mochten de Amerikanen
na afloop van de Nachtmis met houtskool hun
handtekening zetten. Op een andere wand
tekende een Amerikaanse militair een tafereel
van de bevrijding van Europa. Kort na deze
Nachtmis moesten de Amerikanen naar het
Ardennenoffensief, waar velen het
leven lieten.

Vrijdag 13-09-2019 was het 75 jaar geleden
dat Maastricht en dus ook Limmel door de
Amerikanen werden bevrijd van de
Duitse bezetting.
Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten
gaan, werd er door de werkgroep Vier &
Verbind (bestaande uit: Buurtnetwerk Limmel,
Stichting beheer Kapelaan Lochtmanhuis en
Integraal Kind Centrum De Geluksvogel) op
vrijdag 13 september 2019 een programma
opgezet en een herdenkingsbijeenkomst
georganiseerd.

›› Foto: Monique van Bogaert

Kapelaan Hein Lochtman

›› Foto: Monique van Bogaert

Oorlogsslachtoffers
Tijdens de bezetting van Nederland zijn
enkele bevolkingsgroepen extra hard
getroffen.
Denk hierbij aan de Joden, Jehova’s getuigen,
Roma en Sinti en voor Maastricht aan
‘zwarte vrijdag’, vrijdag 18 augustus 1944.
Aan het begin van de avond, voert een
groep Amerikaanse bommenwerpers een
aanval uit op de spoorbrug over de Maas
met als doel de terugtocht van de Duitse
troepen te bemoeilijken en hen te beletten
om voorraden aan te voeren. Echter in
plaats van de spoorbrug te raken, zaaien de
bommen dood en verderf in de naastgelegen
woonwijken Amélie (Krèjjedörrep) en Rood
Dorp (Sint Maartenspoort) met als gevolg vele
burgerslachtoffers.
Ook verzetsstrijders waren niet veilig en
werden hard getroffen door o.a. hun hulp aan
krijgsgevangenen, onderduikers en piloten,
het huisvesten van Joden, het verstrekken van
valse papieren, afgifte van valse paspoorten,
het drukken en verspreiden van illegale
lectuur en het verzamelen van wapens en
munitie. Velen werden gefusilleerd en/of
opgepakt en gearresteerd en vervoerd naar
concentratiekampen.

Voor Limmel is Kapelaan Hein Lochtman
vermeldenswaardig. Hij werd in september
1940 aan de parochie toegewezen en
was actief als duikhoofd van de L.O.
(Landelijke Organisatie voor Hulp aan
Onderduikers) Maastricht. Hein bood hulp
en schuilgelegenheid aan onderduikers en
was leider van de verzetsbeweging. Om deze
redenen werd Hein Lochtman, door verraad
van een Maastrichtse vrouw (Gonnie ZeguersBoere) die met de bezetters heulde, op 10 mei
1944 door de Duitsers opgepakt en werd zelf
slachtoffer. Hein Lochtman overleed op 27
februari 1945 te Bergen-Belsen.
Dit droevige bericht bereikte de inwoners van
Limmel op 25 mei 1945, pas drie maanden
later dus. Er was een ware rouwstemming in
de parochie.
Na de oorlog zijn er op diverse plekken in het
land monumenten opgericht ter herdenking
van de slachtoffers, zo ook in Limmel.

Het gedenkteken voor
oorlogsslachtoffers
Het gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers
op het kerkhof Limmel herinnert aan de
21 slachtoffers uit Limmel die de Tweede
Wereldoorlog niet hebben overleefd. Het
gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers
op het kerkhof is door wijlenPastoor Jean
Mulkens aan Limmel en is in 1995 door
hemzelf onthuld.

’s Morgens werd door een groep kinderen van
IKC De Geluksvogel bloemstukken gemaakt
en door een andere groep kinderen werd
het gedenkteken voor oorlogsslachtoffers
gepoetst.
Aan de gevel van het Kapelaan Lochtmanhuis
werden Amerikaanse-, Nederlandse-,
Limburgse- en Maastrichtse vlaggen
opgehangen. De zaal in het Kapelaan
Lochtmanhuis werd feestelijk aangekleed met
vlaggen, stoelen en tafels, statafels en op elke
tafel stonden vaasjes met vlaggetjes. Tevens
was er een hoekje ingericht met een diashow
met informatie en filmbeelden
over de bevrijding.
Om 13.45 u. kwamen de kinderen van
de bovenbouw van IKC De Geluksvogel
met de leerkrachten naar het plein voor
het Lochtmanhuis en kregen ze allemaal
een vlaggetje. Samen met inwoners van
Limmel en afgevaardigden van Limmelse
verenigingen liep eenieder naar het
gedenkteken voor oorlogsslachtoffers op
het kerkhof Limmel. Om 14.00 u. werden
de klokken geluid en aansluitend begon de
herdenking. Door de kinderen werden enkele
zelf gemaakte gedichten voorgedragen, de
directeur van IKC De Geluksvogel noemde alle
namen van de Limmelse oorlogsslachtoffers
op en deelde mede dat het gedenkteken
voor oorlogsslachtoffers Limmel door De
Geluksvogel was geadopteerd, een mooie
en bijzondere geste.
Hierna werden door leerlingen en
verenigingen bloemstukken bij het
gedenkteken geplaatst. Na het voordragen
van een gedicht door een van de kinderen
werd ‘The last Post’ gespeeld, gevolgd door
twee minuten stilte. Nogmaals werd door een
van de kinderen een gedicht voorgedragen en
daarna liep eenieder langs het gedenkteken
en nam op zijn/haar eigen wijze afscheid. In
het Lochtmanhuis werd bij het borstbeeld van
Kapelaan Lochtman een door de leerlingen
gemaakt bloemstuk geplaats.
Na afloop van deze herdenking kon eenieder
in het Kapelaan Lochtmanhuis napraten onder
het genot van koffie, thee, fris en een stukje
’75 jaar bevrijdingscake’. Voor de kinderen was
er, geheel in Amerikaanse stijl, ook chocolade
en kauwgum. Al met al was het een mooie
herdenking die, met dank aan allen, zeker
navolging verdiend.

›› Foto: Monique van Bogaert
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Ben je geïnteresseerd in Positieve Gezondheid en wil je er meer over weten?
Neem dan gerust contact met mij op.
Sociaal

Blauwbloed ontmoet Blauwe zorg

Monique Alting Siberg-Franssen
Dolmansstraat 15 6222 EA Maastricht
Email: Monique.franssen@me.com

door Monique Franssen
Wat een verrassing en grote eer was het
woensdag 4 september! Koning WillemAlexander en minister Bruno Bruins waren
in Maastricht om met alle betrokkenen
van de Pilot ‘Blauwe Zorg in de wijk’ in
gesprek te gaan. Met dit experiment
wordt de zorg duurzamer en effectiever
ingericht met de vraag van de burger als
uitgangspunt. Positieve Gezondheid is een
onderdeel hiervan. Niet de ziekte, maar
een betekenisvol leven van mensen staat
centraal. De nadruk ligt op veerkracht, regie
en aanpassingsvermogen van de mens en niet
op de beperkingen of ziekte zelf.
Als een van de ambassadeurs van Positieve
Gezondheid in Maastricht mocht ik koning
Willem-Alexander en minister Bruins vertellen
over deze ‘kijk op het leven’ waar ik bijzonder
enthousiast over ben. Tijdens een korte
wandeling stelden de Majesteit en de minister
vragen hierover en omdat ik chronisch ziek
ben en mede door Positieve Gezondheid mijn
leven weer op de rit heb gekregen, kon ik met
volle overtuiging het gesprek aangaan. Ik heb
hen verteld over mijn ervaringen binnen de
gezondheidszorg. Wat wel en niet werkt en
wat anders kan. Een open gesprek van mens
tot mens met oprechte belangstelling. Heel
bijzonder om mee te maken en ik heb dan ook

volop van de gelegenheid gebruik gemaakt
mijn woordje te doen!
De strekking hiervan wil ik met jullie delen;
“Niet alles in het leven is maakbaar…
gezondheid is daar een voorbeeld van. Als
je chronisch ziek bent kan een huisarts of
specialist vaak op medisch gebied niet veel
voor je betekenen. De zin ”U zult er mee
moeten leren leven” wordt uitgesproken.
En dat is juist de zin die je niet wilt horen! Ik
weet er alles van! Jarenlang ben ik van het
ene naar het andere onderzoek gegaan, heb
ik behandelingen gehad, revalidatietrajecten
gevolgd en vooral heel veel medicatie
geslikt. Ik was gefocust op mijn ziek zijn en
liet me leiden door wat anderen, hoe goed
ook bedoeld, vonden dat het beste voor me
was. Eigenlijk wachtte ik op het moment
dat mijn ziekte genezen kon worden en ik
mijn oude leventje weer op kon pakken. Met
de wetenschap dat dit voorlopig niet ging
gebeuren, besefte en besloot ik het zelf
te doen.
Zelf maar zeker niet alleen! Samen met mijn
huis- en revalidatiearts en lieve mensen om
mij heen heb ik een omslag gemaakt. Ik heb
mezelf vragen gesteld. Hoe haal ik ondanks
mijn beperkingen weer voldoening uit het

leven. Wat heb ik nodig, vind ik belangrijk
en waar word ik blij van. In plaats van een
afwachtende- ontstond er een actieve
houding die gericht was op het verbeteren
van de kwaliteit van mijn leven. Dat voelde
als nieuwe energie maar het was ook eng!
Ik wilde ontdekken wat voor mij in het
leven zinvol en haalbaar was! Mijn huis- en
revalidatiearts hebben binnen de zorg
gekeken hoe ze mij daarmee konden helpen.
Een plan werd opgesteld en ik ging aan de
slag. Het was niet gemakkelijk. Ik moest elke
dag mijn grenzen verleggen, mijn angsten
overwinnen en tegenslagen accepteren. Twee
stappen vooruit en een achteruit… maar
langzaamaan kreeg ik weer grip om mijn
leven. Behalve fysieke vooruitgang heeft het
mij mentaal ook een stuk verder gebracht.
Ik kan nu weer zeggen: “Ik heb mijn leven
weer terug”. Niet hetzelfde maar minstens zo
waardevol!”
Ik wil graag als ambassadeur van
Positieve Gezondheid deze boodschap
uitdragen.
Nooit gedacht dat Koning Willem-Alexander
mijn toehoorder zou zijn….

4

›› Foto: Hans Volders

Voorzieningen en wonen

Hoolhoes, nieuw centrum
van Limmel en Nazareth
door Hans Thewissen gemeente Maastricht
Op de Hoolhoes-locatie komt een nieuw
centrum voor Limmel en Nazareth. De
gemeente heeft een contract gesloten met een
ontwikkelaar om daar winkels, appartementen
en woningen te bouwen. Het bestemmingsplan
staat sinds juli 2019 vast en midden oktober
beginnen we met het klaar maken van het
terrein zodat de aannemers in
2020 kunnen starten met bouwen.
Wat gaat er gebeuren?
De volgende activiteiten staan op de planning:
•
het verwijderen van de fietspaden;
•
het aanleggen van nieuwe riolering;
•
het aanleggen van de wegen voor
het bouwverkeer;
•
het aanleggen van kabels en leidingen
door de nutsbedrijven.

Meer informatie
Meer informatie over het nieuwe centrum
Hoolhoes vindt u op www.nieuwbouwhoolhoes.nl. De naam Hoolhoes komt
trouwens van het bedrijf dat vroeger op de
plek lag waar nu het centrum komt.
#missionzeromaastricht
Maastricht wil in 2030 klimaatneutraal zijn.
Bij plannen als Hoolhoes is duurzaamheid
een belangrijk thema. De woningen en
appartementen worden energiezuinig en
levensloopbestendig. Warmtepompen,
zonnepanelen en maximale isolatie zorgen
voor een lage energierekening. Er komt geen
gasaansluiting in Hoolhoes. En op enkele
parkeerplaatsen kunnen elektrische auto’s
opgeladen worden.

Herinrichting Populierplein
(voormalige oprit naar
de overweg)
Het ontwerp hiervoor is opgesteld en
besproken met enkele buurtbewoners. We
zijn nu nog met Enexis in overleg over de
aanwezige kabels en leidingen en helaas
duurt dat langer dan verwacht. Tevens zijn
nieuwe bodemonderzoeken nodig.
Maar de verwachting is dat we dit plein eind
2019 of begin 2020 kunnen aanleggen.
Hondenlosloopgebied
Het hondenlosloopgebied aan de Balijeweg
bij de school is vanaf november gesloten. Er
komt een nieuw hondenlosloopgebied voor
in de plaats in de buurt van de spoorlijn.
In die weken kunt u gebruik maken van de
hondenlosloopgebieden aan de Willem
Alexanderweg of Kasteel Liebeekstraat.

Wonen

Status nieuwbouwprojecten Servatius
door Koos Smeets Servatius
Regelmatig bereiken ons vragen over de voortgang van de twee geplande
nieuwbouwprojecten aan de Askalonstraat en de Balijeweg.
Askalonstraat-Sionsweg
Voor het nieuwe bestemmingsplan van dit project zijn de voorbereidingen bijna afgerond.
Het gaat hierbij om bijvoorbeeld onderzoeken betreffende, archeologie, bodemonderzoeken,
parkeren, stikstof, enzovoort. Dit nieuwe bestemmingsplan is noodzakelijk om de nieuwbouw
van 38 woningen te mogen realiseren. Er komen 18 appartementen met lift, 10 begane grond
woningen met tuin en 10 bovenwoningen. Deze zijn bedoeld voor kleine huishoudens (een à
twee personen) met een bijpassende huurprijs van rond de € 607. De openbare ruimte zal de
gemeente geheel vernieuwen.
Een voorwaarde voor het indienen van een nieuw bestemmingsplan is dat vooraf de
omwonenden van het project geïnformeerd zijn over de plannen. Op 19 september is daarom
een informatieavond gehouden en is het plan voornamelijk positief ontvangen. Het plan wordt
daarom binnenkort ingediend (in procedure gebracht) bij de gemeente. Normaal geldt dan
een doorlooptijd van 6 maanden, tot definitieve vaststelling.
Tijdens deze periode van 6 maanden is er ook een periode waarin bezwaar mag worden
gemaakt tegen het plan of onderdelen van het plan.
Na definitieve vaststelling van het bestemmingsplan, zullen we de sloop van de 30 woningen
gaan uitvoeren. Als alles naar wens verloopt, zal dit plaats vinden in de periode april- juni 2020.
Met de definitieve nieuwbouw wordt dan gestart in september 2020.
Kop Balijeweg-Populierweg
Voor het project aan de Balijeweg zijn Gemeente Maastricht en Servatius met elkaar in
gesprek voor de eventuele nieuwbouw van appartementen voor de sociale huur. In een
intentieovereenkomst worden daarom afspraken vastgelegd voor een onderzoek naar de
beste mogelijkheden. De exacte aantallen, omvang, architectuur en huurprijzen zijn dus nog
niet bekend maar gaan wij samen met de gemeente verkennen. In het voorjaar van 2020
verwachten wij u meer te kunnen vertellen over dit plan.

›› Foto: Jack Ummels
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Volkstuinen complex het Brook
door Joop Praster van de
stichting biologische tuinders Limmel
Ons complex ligt aan het einde van de
Korvetweg op de hoek van de Galjoenweg
te Maastricht in de wijk Limmel.
Op ons complex met 48 tuinen van
100 vierkante meter, is het leuk groenten,
fruit en bloemen kweken. Een ontspannende
inspanning met resultaat. Het aflopende
tuinjaar 2019 is een goed tuinjaar geweest.
De resultaten waren goed, wat betekende
dat de meeste tuinders meer oogst hadden
dan honger. Zodat ook vrienden en bekende
konden meegenieten van de lekkere
biologische groenten en fruit geteeld op ons
complex het Brook. De variëteit aan geteelde
producten is enorm te noemen, daar kan
geen supermarkt aan tippen, we zijn een
speciaalzaak. Tenminste als je de verhalen aan
de koffietafel mag geloven. Er zijn nog een
paar tuinen vrij voor verhuur.

›› Foto Hans Volders

De 10 “quick wins“ met o.a. over het (vracht)
verkeer op de Willem-Alexanderweg,
fietsparkeerplekken, aanpak van het talud
Enexis/Ziggo en het spoor. Zie de Buurtpraot
zomer 2019.
En de 10 punten voor de langere termijn
o.a. het Trega/Zinkwitterrein, behoud van
de regels kamerverhuur, aanpak Balijeweg/
Populierweg en aandacht voor de sociaal
zwakkeren in onze buurt.
Deze thema’s en nog vele andere zijn terug
te vinden in de Omgevingsvisie van de
gemeente Maastricht. Dit boekwerk bestaat
uit twee delen en telt bijna
300 bladzijdes!

www.gemeentemaastricht.nl/
omgevingsvisie

›› Foto: Jack Ummels

Omgevingsvisie
door Joke de Jong
In 2021 vervangt de Omgevingswet de
bestaande wet Ruimtelijke Ordening.
De gemeente Maastricht wordt net zoals
alle gemeentes in Nederland verplicht om
een Omgevingsvisie op te stellen.
Om te weten wat er in Maastricht leeft onder
de bewoners leeft, heeft de gemeente een
aantal dialoogavonden georganiseerd.
Het betreft de leefbaarheid in de buurten,
het inspelen op klimaatveranderingen,
milieu, veiligheid en wonen. Maar ook sociale

thema’s zoals gezondheid, zorg en inspelen op
vergrijzing en eenzaamheid horen daarbij.
Het dagelijks bestuur van het Buurtnetwerk
Limmel heeft deze avonden ook bezocht
en de nodige inbreng betreffende Limmel
geleverd. In februari is door het Buurtnetwerk
ook een avond georganiseerd voor
Limmelaren, winkeliers, mensen van de
Hotelschool en Mise en Place om te weten wat
zij belangrijk vinden voor de toekomst van
Limmel. Aan de hand daarvan zijn de ‘2x 10
van Limmel’ opgesteld.

Tijdens de informatieronde en de stadsronde
is vanuit het Buurtnetwerk gereageerd op
de onderwerpen die betrekking hebben
op Limmel. Door Chris Meys is onder meer
gepleit voor een meer evenwichtige opbouw
van de wijk. De plannen uit 2010 zoals ze
opgesteld waren in het Wijkontwikkelingsplan
zijn nog steeds van kracht. Er is gewezen op
de geïsoleerde ligging van het stadsdorp
Limmel als gevolg van de industriële
bebouwing, spoor en Noorderbrug. Monique
Franssen heeft dan ook aangegeven dat de
beloofde groene long en verbinding met de
stad in het ene hoofdstuk teniet wordt gedaan
door de mogelijke aanleg van een P&R in een
ander hoofdstuk. Geen extra zuurstof, maar
extra fijnstof, geluid en hittestress.
Aan het opstellen van bezwaren op de
Omgevingsvisie voor de punten die Limmel
aangaan, wordt nu hard gewerkt.
We houden jullie op de hoogte van verdere
ontwikkelingen en mocht het nodig zijn dan
rekenen we op jullie steun en inbreng.
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›› Foto Toneelgroep Lummel

Jubileum productie ‘SJOENE
SJIEN’ van Toneelgroep Lummel
Wat gaan we voor u op de planken
brengen? Na het overweldigende succes
van de voorstelling ‘Allo, Allo’ is Toneelgroep
Lummel sinds 5 oktober begonnen aan een
uitdagende jubileumvoorstelling, opnieuw
gebaseerd op een bekende tv-serie!
‘Sjoene Sjien’ is de toneelbewerking van
de Britse TV hit ‘Schone schijn’. (Keeping
Up Appearances) Hyacinth Boeket doet
er alles aan om bij de Mestreechse elite
te behoren. Op een dag lijkt deze droom
werkelijkheid te worden als ze een brief van
een wereldberoemde Maastrichtse violist
ontvangt en wordt uitgenodigd om deel te
nemen aan een wedstrijd. Wie de mooiste
viool weet te kweken, mag de Maestro in
levenden lijve ontmoeten. Hyacinth zet
alles op alles en weet de hele familie mee te
sleuren in een avontuur dat niet altijd even
soepel verloopt... ondertussen bereiden zus
Daisy en schoonbroer Onslow hun 25-jarig
huwelijksfeest voor, vindt Rose de liefde van
haar leven (denkt ze) en weet buurvrouw
Elisabeth zich geen raad met de escapades
van Hyacinth. Alles komt tot een groot
hilarisch hoogtepunt wanneer de hele familie
in het huis van de Maastrichtse Maestro
terechtkomt en de ‘doorbraak’ van Hyacinth
geruïneerd lijkt te worden.
Regie: Jolanda Jonkers Vertaling in het
Maastrichts dialect: Els Ottenheym en
Toneelgroep Lummel

Extra voorstellingen! Vanwege de
enorme belangstelling hebben we
besloten om 2 extra voorstellingen
voor u te gaan spelen. Deze extra
voorstellingen zullen gespeeld worden
op: Vrijdag 15 november en zaterdag
23 november
Hoe kunt u nog aan een kaartje
komen? Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Tabakspeciaalzaak Haddock’s aan de
Populierweg 45 in Limmel. De kaarten
kosten € 12,50 per stuk. Dus..... als u
interesse heeft, aarzel dan niet en koop
een kaartje voor een leuke en hilarische
avond. Kijk voor de nog beschikbare
kaarten op:
www.haddockslightershop.com/nl/
service/toneelgroep-lummel/
Resterende speeldata:
Vrijdag 11 oktober, Zaterdag
12 oktober, Vrijdag 25 oktober,
Zaterdag 26 oktober, Vrijdag 1
november, Zaterdag 2 november,
Vrijdag 8 november, Zaterdag 9
november, vrijdag 15 november,
Zaterdag 16 november en
zaterdag 23 november.
Alle voorstellingen worden gespeeld
in ons Limmelse Theater, het Kapelaan
Lochtmanhuis. Aanvang: 20:00 uur en
de zaal gaat open vanaf 19:30 uur.
Voor meer info zie www.
toneelgroeplummel.nl of op facebook
Toneelgroep Lummel
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Sociaal

Aankondiging
evenementen Limmel
Sinterklaas
Beste kinderen, papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s
Vanuit het mooie Spanje, ben ik in mijn kasteel
alweer hard aan het werk om alles voor te
bereiden voor mijn komst naar Nederland.
Wij doen er elk jaar alles aan om de agenda zo
in te plannen dat we alle kindjes een bezoek
kunnen brengen. Gelukkig is het ons weer
gelukt om op zondag 24 november naar
Limmel te komen. Samen met mijn Pieten
en de vrijwilligers van Kinderclub Creatief
gaan we er weer een gezellige middag van
maken in het Lochtmanhuis. Willen jullie erbij
zijn? Meld je dan aan bij Kinderclub Creatief
(WhatsApp 0657802933)
Tot zondag 24 november!

Samen eten in Limmel
Het project ‘Samen eten’ in de Hotelschool
staat voor gezelligheid, saamhorigheid
en delen.

Kerst in de buurt
Sfeer, ontmoeting, gezellig
samenzijn.
Het staat allemaal centraal met…
kerst! De blaadjes zijn op dit moment
aan het vallen van de bomen,
maar de voorbereidingen voor de
kerstactiviteiten rond de kerstboom op
het plein aan de Populierweg zijn al in
volle gang.
Zet daarom alvast op de kalender:
Vrijdagavond 13 december
Kerstsfeer op het plein
bij het Lochtmanhuis
Graag tot dan!
Namens alle organiserende partijen.

Vooral voor alleenstaanden, eenzame burgers,
maar ook voor u lezer, u bent welkom.
De nieuwe eerstejaars internationale
studenten koken iedere donderdag voor ons.
Zij proberen dan een Nederlands gerecht te
bereiden met een creatief tintje.
Mocht u deel willen nemen aan dit diner van
17.00u - 18.30u dan kunt u zich opgeven.
Betalen doen we met de pinpas. Dus vergeet
uw betaalpas niet.
Geef u voor iedere woensdag van de week op
via onderstaand mailadres.
Mailadres is hoeskamer@hotmail.com
Opgeven is noodzakelijk aangezien er een
maximum is aan gasten.
Heeft u géén computer dan kunt u op
donderdagmiddag even binnenlopen
in de hoeskamer.
De Hoeskamer is iedere donderdag
open van 13.30u tot 16.30u.
Hier kunt u zich opgeven voor het diner van
de volgende week donderdag.

CV De Braniemeekers
Carnavalsseizoen 2020
CV de Braniemeekers is weer gestart
met alle voorbereidingen op een nieuw
carnavalsseizoen. We zijn voornemens
een SENIOREN middag te gaan
organiseren voor de senioren van Limmel
& Nazareth. De details hierover zullen we
z.s.m. bekend maken.
Activiteiten seizoen 2020
Zondag 26 januari 2020
Prins uitroepen
Vrijdag 7 februari 2020
Mestreechter Aovend
Zondag 9 februari 2020
Uitroepen Jeugdprinsenpaar
Vrijdag 14 februari 2020
Carnavalskienen
Zaterdag 15 februari 2020
Prinsenreceptie
Zondag 16 februari 2020 Mestreechse H. Mis en kindermiddag
Vrijdag 21 februari 2020
Carnaval op
Basisschool IKC de Geluksvogel
Zaterdag 22 februari 2020
Vastelaoftrap
23 t/m 15 februari 2020
Carnaval
Zaterdag 21 maart 2020
Halfvastenbal

Noteer de data
alvast in uw agenda!
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