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

Beste buurtgenoten,

Het jaar 2019 is weer ten einde. 
Het bestuur van het Buurtnetwerk 
Limmel blikt terug op een jaar waarin 
gestart is met twee grote projecten; 
de langverwachte nieuwbouw op de 
Hoolhoes en de nieuwbouw van de 
Campus van de Hotelschool. Als deze 
projecten gereed zijn dan zal Limmel 
heel wat inwoners en voorzieningen 
rijker zijn en daarmee aantrekkelijker 
om te blijven wonen of te komen 
wonen. Om de mensen te laten zien 
hoe Limmel leeft, werkt, viert en 
verbindt heeft het Buurtnetwerk een 
promotievideo laten maken. Met de 
video geven we een beeldimpressie van 
een jaar Limmel van nú en een blik op 
de nabije toekomst van Limmel waar 
het goed wonen is in het stadsdorp. 
Heel wat buurtgenoten figureren in 
de korte film waarvoor dank! Op onze 
website www.limmel.nl kunt u de  
film terugkijken.

In Limmel zijn de afgelopen maanden 
ook veel mooie activiteiten geweest. 
We brengen de Kerstmarkt en de vele 
uitverkochte voorstellingen van de 
Toneelgroep Lummel in herinnering.

En nu staat de Carnaval weer 
voor de deur, met veel leuke 
activiteiten georganiseerd door onze 
Braniemeekers. De grote vraag is dan 
natuurlijk: Wie o wie wordt  
onze nieuwe prins(es)?

Het afgelopen jaar stond ook in het 
teken van een nieuw buurtplan voor 
Limmel. Veel buurtgenoten hebben 
daar hun ideeën voor aangeleverd. 
Komend jaar mogen we daar een aantal 
eerste resultaten van verwachten. 
Als u zelf ook wat voor de buurt wil 
betekenen kom dan eens naar een 
vergadering van het Buurtnetwerk. Ook 
vragen we uw hulp om bij de gemeente 
de kapotte stoepen te melden via de 
meld-app van de gemeente.

Rest mij u fijne feestdagen en een 
gelukkig en gezond 2020 toe te wensen!

Namens het dagelijks bestuur van het 
Buurtnetwerk,

Chris Meys voorzitter
Foto: Jean Muijtjens 

 › Glas in lood parochiekerk Limmel Sint Johannes de Doper
 Aanbidding der Heilige Drie Koningen - Atelier Frans Nicolas en Zonen 
 Raam in het transept gedateerd 1914
 www.glasmalerei-ev.de



Sociaal

Première promo  
Limmel stadsdorp aan de Maas
door Jack Ummels

Tijdens de kerstmarkt Lumineus Lummel was 
het dan zover de première van de promotie 
video: Limmel stadsdorp aan de Maas.  
U ziet in 3 minuten een video impressie  
van een jaar Limmel. 

Te zien via Limmel.nl.  
Geniet ervan!

Sociaal

Lumineus Lummel 2019
door Wim Gorren

Maastricht heeft ‘Magisch Maastricht’ en 
stadsdorp Limmel heeft al sinds enkele jaren 
‘Lumineus Lummel’, een Kerstmarkt op het 
pleintje voor het Kapelaan Lochtmanhuis.
Een week voor de Kerstmarkt werd op het 
Populierplein een mooie grote kerstboom 
geplaatst en werden de bomen op het plein 
versierd met kerststerren. Tevens was de 
Kerstman inmiddels al uitgenodigd om ook 
op de Kerstmarkt aanwezig te zijn.

Vrijdag 13 december was het dan zover. 
’s Morgens stonden organisatoren, 
verenigingen, ondernemers en vrijwilligers 
al in de startblokken om het pleintje om 
te toveren in een Kerstmarkt met diverse 
kraampjes, tenten, een podium, sfeervolle 
verlichting en een geluidsinstallatie. Ondanks 
dat het niet droog bleef, heeft eenieder zich 
voor de volle 100 % ingezet om de Kerstmarkt 
tot een succes te brengen.

En dat werd het: Om 18.00 u. waren alle 
kraampjes al bezet door de verenigingen, 
ondernemers, vrijwilligers en studenten 
van de Hoge Hotelschool Maastricht en de 
Kerstman liet ook niet verstek gaan.
Langzaamaan druppelden de bezoekers 
op het pleintje samen om de sfeer van 
de Kerstmarkt te beleven, enkele uurtjes 
samen te zijn en om de goede doelen te 
steunen, zoals bijv. de inzameling voor 
voedselpakketten.  

Er was een lampionnenoptocht voor de 
kinderen en op de Kerstmarkt was van alles 
te zien, te koop, te proeven en te horen. 
De kraampjes boden een variatie van zelf 
gemaakte kerststukjes, snuisterijen, diverse 
informatiepakketten, gratis kleurpotloden en 
lampjes voor de kinderen, warme en koude 
drankjes en ook de inwendige mens werd  
niet vergeten.

Onder het genot van warme chocolademelk 
met slagroom, een bekertje soep, een plak 
cake, verse wafels, een biertje, Belgisch 
speciaal bier en/of Glühwein werden 
contacten gelegd en onderhouden. 
Zangeressen, begeleid door gitaarmuziek, 
lieten zich van hun beste kant horen en 
versterkten de kerstsfeer op het pleintje.
In de hal van het Kapelaan Lochtmanhuis was 
de Promotie Video Limmel te zien. 

Al met al was het, ondanks dat de weergoden 
ons minder goed gezind waren, een geslaagd 
evenement dat het volgend jaar zeer zeker 
navolging mag krijgen.
Chapeau voor eenieder die zich ingezet heeft 
om de Kerstmarkt mogelijk te maken en te 
laten slagen. Een grote Merci allemaal, graag 
tot volgend jaar en voor eenieder: 

Fijne Kerstdagen en een gelukkig  
en gezond 2020!

 › Foto: Monique van Bogaert



Wonen

Bouw Campus 
Hotelschool 
door Sylvia Knols  
Hotel Management School 
Maastricht 

Van het eerste en tweede 
gebouw zijn de muren van 
de begane grond en de vloer 
van de 1e verdieping gereed. 

De fundering van het derde 
gebouw is ook gereed en de 
bouw hiervan is gestart. We 
hopen dat de ruwbouw klaar 
is in het eerste kwartaal van 
2020. 
Bijgaand een impressie van 
de nieuwe studentenkamer.

Wonen en voorzieningen

Hoolhoes: het nieuwe ‘hart’ van Limmel en Nazareth
door Roy Hendrix BPD Ontwikkeling BV 

Het duurt niet lang meer voordat Limmel en Nazareth met elkaar worden verbonden door de nieuwe buurt Hoolhoes. De wijk, bestaande 
uit een winkelcentrum, huurappartementen en koopwoningen, begint steeds meer vorm te krijgen. De bouw van het winkelcentrum met 
huurappartementen start rond de zomer van 2020, daarna volgen de koopwoningen. In totaal komen er 28 huurappartementen en 42 
koopwoningen (hoek-, rij- en levensloopbestendige patiowoningen). De woningen in Hoolhoes zijn helemaal voorbereid op een gasloze toekomst 
met verschillende duurzame technieken en installaties. Daardoor heeft een gemiddeld gezin, bij bewust energieverbruik, geen energielasten. Een 
echte nul-op-de-meterwoning! 

Ben jij benieuwd naar de verschillende woningtypes en wil je op de hoogte blijven?  
Meld je dan aan via www.nieuwbouw-hoolhoes.nl. 

 › Foto: Jack Ummels

 › Foto: BPD



26-01 Prins Oetrope 20:11 oor Kapl. Lochtmanhuis
02-02 Seniorenmiddag + 

Oetreike Hoegste 
Oondersjeijjing

13:30 oor Buurtcentrum Nazareth

07-02 Mestreechter Aovend 20:11 oor Kapl. Lochtmanhuis
09-02 Oetrope Jäög Prinsepaar 14:11 oor Kapl. Lochtmanhuis
14-02 Vastelaovendskiene 19:00 oor Kapl. Lochtmanhuis
15-02 Prinsereceptie 18:11 oor Kapl. Lochtmanhuis
16-02 Mestreechse Mès 09:00 oor St. Jan de Doper kerk
16-02 Jäög middag 13:30 oor Kapl. Lochtmanhuis
21-02 Sjaolebezeuk IKC de 

Geluksvogel carnavalslès
IKC de Geluksvogel in Limmel

22-02 Vastelaoftrap 20:11 oor Café ‘t Tönneke
23-02 Cortège door Lummel

Braniemeeker Heijse
Carnavalsontbijt
Optoch Mestreech 

10:15 oor
11:11 oor
aonsletend
13:00 oor

Hoeve Rome
Plein Populierweg
Start Café ’t Tönneke
Mestreech

24-02 Keenderoptoch Mestreech 13:30 oor Mestreech
25-02 Carnaval
26-02 Assekruiske hole en 

hieringbiete
18:45 oor St. Jan de Doper kerk

21-03 Haafvastebal 20:11 oor Café ‘t Tönneke

Colofon
Contactgegevens buurtraadlimmel@gmail.com
Buurtpraot is een uitgave van Stichting Buurtnetwerk Limmel en verschijnt 4 keer per jaar.
Bezorgers van de Buurtpraot: Els Limbourg, Lilian Seegers, Marrio Ummels, Jean Limbourg en Jos Rokx
Grafische vormgeving: Egbert Kochen
Voor actuele buurtraadinformatie: www.limmel.maestricht.nl
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Openbare ruimte

Schots en scheef
door Jack Ummels

Op meer dan 150 plekken liggen de 
stoeptegels in Limmel schots en scheef. De 
gemeente Maastricht heeft aangegeven 
om de bewoners van Limmel aan te sporen 
deze locaties te melden. 

Met de Maastricht meldt App kunt u dit snel 
bij melden. Meteen op de plaats én op het 
moment dat u het signaleert. 

U kunt ook de melding doorgeven  
zonder app: 
www.mijn-melding.nl/maastricht/viewer.php

Waarom is melden zo belangrijk?
U bent de oren en ogen van uw buurt. 
Door een melding te maken draagt u bij aan 
een fijn en leefbaar Limmel. 

Wat kunt u nog melden?
Bijvoorbeeld overlast door 
hondenpoep, drugs, gladheid in de winter, 
een verstopte put of problemen met het 
asfalt. Bent u iets verloren of heeft u iets 
gevonden? Overlast vanuit panden in uw 
buurt, kunt u melden bij ons Flexteam.

Programma cv Braniemeekers 2020


