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

Beste buurtgenoten,
We gingen de zomer in met een
geslaagde stadsronde in Limmel waar de
gebiedsvisie voor Limmel aan de Maas
werd gepresenteerd. Het plan leeft in
Limmel, dat is wel duidelijk gebleken
uit de drukbezochte middag en ook de
vele vragen die het BuurtNetWerk in de
zomer ontving. We kunnen nu melden
dat de gebiedsvisie in het najaar vertaald
wordt naar een bestemmingsplan. In
het Kerstnummer hopen we u meer te
kunnen vertellen. Hou limmel.nl in de
gaten voor meer nieuws.
In deze Buurtpraot kunt u vooral merken
dat het sociale leven in ons stadsdorp
volop in beweging is. Er wordt dit
najaar en carnavalsseizoen enorm veel
ondernomen. Denk aan activiteiten op
het vlak van Halloween, Sinterklaas,
Kerst, en in de jubilerende Hoeskamer.
Voor het gemak hebben we een kalender
toegevoegd. Opnieuw ook weer een
cartoon van Wethouder en Wethouder,
dat inmiddels ook een kleine traditie
begint te worden. En speciaal, een
bijdrage van wethouder Anita Bastiaans
over het welkom en hulp van Limmel
aan asielzoekers.
Nieuws is er ook te melden vanuit
Servatius over de bouwprojecten de
Kop en Askalonstraat-Sionsweg. Ook
Amphitryon is bezig met een nieuwe
sociëteit. Gebouwd wordt er dus volop
aan de buurt. Verder aandacht voor
fietsveiligheid en de oproep voor nieuwe
vrijwilligers voor onze AED. In dit
nummer treft u ook aankondigingen
van Toneelgroep Lummel, CV de
Braniemeekers en Buurt voor Buurt
aan. Kortom, er is genoeg om u over
te informeren. We hopen dat veel
buurtgenoten elkaar dan ook mogen
treffen bij deze activiteiten.
Namens het dagelijks bestuur van
BuurtNetWerk Limmel,
Chris Meys

Wonen

Servatius bouwt door
in Limmel!
door Vivian Beckers

Askalonstraat/ Sionsweg

Goed nieuws! De bouw in de Askalonstraat/
Sionsweg is 28 september gestart!
BAS Bouw realiseert in opdracht van Servatius
18 appartementen, 6 benedenwoningen en
6 bovenwoningen in de Askalonstraat. Aan de
Sionsweg komen 4 benedenwoningen en
4 bovenwoningen.
Deze 38 woningen zijn bestemd voor 1 of 2
persoonshuishoudens. De appartementen
en benedenwoningen zijn gelijkvloers en
daarom geschikt voor senioren of mensen
met een WMO-indicatie. De bovenwoningen
zijn geschikt voor starters, 23+. De kale
huur bedraagt per woningtype €633,25,
servicekosten zijn nog niet bekend.
Op onze website www.servatius.nl/
nieuwbouw leest u meer over dit
nieuwbouwproject. De website wordt
binnenkort bijgewerkt met plattegronden en

een impressie. U kunt zich hier al inschrijven
voor dit project via de oranje button.

de volgende link:
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0935.bpKopblokBalijeweg–ow01.

Ons streven is om eind van dit jaar alle
geïnteresseerden een nieuwsbrief te sturen
met hierin onder andere de status van het
project en de volgorde van toewijzing. De
toewijzingsregels zijn besproken met de
bewonerscommissie. We verwachten de
woningen eind 2023 op te leveren.

‘Kop Balijeweg’

Servatius is voornemens in de toekomst 23
appartementen te bouwen voor de vrije
sector (midden-huur). Het worden ruime
levensloopbestendige appartementen
met lift van zo’n 80m2. Daarom is het
bestemmingsplan vanaf 29 september voor
een periode van 6 weken ter inzage gelegd.
Digitaal is het ontwerpbestemmingsplan in te
zien op de landelijke website met behulp van

Bent u niet in de gelegenheid om het plan
digitaal in te zien of heeft u hulp nodig? Maak
dan een afspraak bij het GemeenteLoket. Dat
kan digitaal via
https://gemeentemaastricht.nl/bouwenen-verbouwen/inzage-bestemmingsplan of
telefonisch via 14 043 (vanuit het buitenland
0031 43 350 4040).
Zodra we meer nieuws hebben, informeren
wij u in ieder geval via dit buurtblad.

Maatschappelijk

Sociaal

’ne Groete merci!

11 jaar Hoeskamer Limmel

door Wethouder Anita Bastiaans

door Lonneke Paulissen Traject

Limmel, een groot dankjewel voor
jullie sociaal hart

Intussen alweer 11 jaar geleden werd in Limmel
begonnen met De Hoeskamer; een initiatief
waarbij een pand van Servatius dat deels leeg
ligt, ingezet mocht worden voor gebruik door de
buurt, daarbij ondersteund door Trajekt. De ruimte
is door de jaren heen voor van alles gebruikt, van
vergaderingen tot het project Droomdekens, maar
de hoofdgebruikers/beheerders en manusjes van
alles zijn toch de 4 vrijwilligers van de Hoeskamer.
Iedere donderdagmiddag organiseren zij trouw
een leuke middag voor met name de senioren
uit de buurt die samen komen om te knutselen,
kaarten of bij te praten. Aan alle festiviteiten wordt
op hun eigen manier aandacht besteed. Zo heeft
de Hoeskamer met carnaval ook een eigen ludieke
Prins en verschijnt er ieder jaar rond Kerst een
mooi gedicht voor alle leden.
Tijdens de corona-periode was het jubileum van
deze Hoeskamer sluipenderwijs voorbijgegaan.
Dit was sowieso een periode waarin de bezoekers
elkaar erg gemist hebben. Er waren wel
andere mooie initiatieven zoals de wekelijkse
wandelingen en het verwen-diner van de
studenten van de Hotelschool in het Lochmanhuis,
maar toch… De Hoeskamer was dicht en
werd gemist.
Gelukkig is het nu september 2022 en zit de
Hoeskamer, voor nu, weer helemaal vol met
bezoekers die elkaar vaak al jaren kennen.
Dezelfde vier vrijwilligers, Ida, Trudy, Jose en Anita,
staan nog steeds klaar voor de bezoekers.
Donderdag 22 september was het tijd om vanuit
Trajekt de vrijwilligers een keer extra in het
zonnetje te zetten en te bedanken voor hun
jarenlange inzet. Nel gaf een speech met allerlei
anekdotes van door de jaren heen en er volgde
natuurlijk bloemen, vlaai en een dik applaus.
Ondanks hun eigen drukke levens, staan zij er toch
maar mooi iedere donderdagmiddag met koffie,
knipkaarten, knutseladvies en gezelligheid.
Voor 2023 is er wederom geld aangevraagd om
de Hoeskamer door te laten lopen, met dank aan
BuurtNetWerk Limmel. Ook zijn er plannen ‘iets’ in
de tuin te gaan doen, wat dat gaat worden, is nog
een verassing! Dus, loop een keer binnen als je zelf
wil meemaken hoe gezellig de Hoeskamer Limmel
is en vergeet vooral niet dat dit mede mogelijk
gemaakt wordt door 4 toppers van vrijwilligers.

Eind 2021 gingen we met zijn allen voor
de derde keer in lockdown vanwege
corona. Toen in februari van dit jaar de
omikronvariant minder heftig bleek te
zijn en de meeste maatregelen konden
worden opgeheven, durfden we eindelijk
weer vooruit te kijken naar een open
samenleving. Voor Limmel, en met name
het gebouw Overmaze, betekende dit dat
we de tijdelijke dag- en nachtopvang voor
dak- en thuislozen - die gedurende corona
in Overmaze zat gehuisvest - terug konden
verhuizen naar de Statensingel en dat we
met het BuurtNetWerk en buurtschap
verder konden gaan nadenken over de
toekomstige ontwikkeling van het gebied
waar Overmaze staat.
Hoe anders liep echter de praktijk.
Het Leger des Heils was nog maar
net vertrokken uit Overmaze of de
volgende crisis diende zich aan: de
oorlog in Oekraïne, waarbij een stroom
van vluchtelingen op gang kwam naar
Europa en ons land. Als gemeente kregen
we de opdracht vanuit het Rijk om op
korte termijn voor 400 opvangplekken
te zorgen in de stad. Met de huidige
krapte op de woningmarkt bepaald
geen gemakkelijke opgave. En dus
kwam Overmaze weer in beeld. Het
gebouw dat van de landelijke overheid
is, werd door het Rijksvastgoedbedrijf
aangeboden als opvangplek en hebben
we met het BuurtNetWerk en buurtschap
gesproken om de opvang voor Oekraïense
vluchtelingen daar te kunnen realiseren.
Wederom met steun vanuit Limmel konden
we voor deze groep een veilig onderkomen
maken.

Het jaar 2022 bracht naast de
oorlog in Oekraïne nog een tweede
vluchtelingencrisis met zich mee: de
opvangcrisis van asielzoekers in Ter Apel.
Landelijk werd in juni de crisisnoodsituatie
afgekondigd wat betekende dat we als
Zuid-Limburgse regio de opdracht kregen
om 450 crisisnoodopvangplakken voor
asielzoekers te realiseren tot minimaal
31 december. Inmiddels gebeurt dat op
4 verschillende plekken in de stad. En,
ondanks dat we het gebouw graag enkel
voor de Oekraïense vluchtelingen hadden
voorbehouden, zit ook Overmaze daar
weer bij. De druk in Ter Apel liep zo op
dat er voor 50 minderjarige alleenstaande
vluchtelingen gedurende 8 weken
opvangplekken zijn gemaakt in Overmaze.
Deze keer ging dat besluit, vanwege de
crisissituatie, heel erg snel en voelden
sommige omwonenden zich overvallen.
Ik ontving boze reacties omdat Overmaze
weer is ingezet.
Ik begrijp dat, niemand vindt het fijn om
voor voldongen feiten te worden gesteld.
Ik ook niet. Helaas is deze laatste crisis van
zo’n aard dat we snel moeten handelen in
opdracht van het Rijk. Ik spreek vooral de
hoop uit dat landelijk voor het einde van
het jaar een structurele oplossing wordt
gevonden voor de opvangcrisis. Het feit dat
Limmel echter ook nu alweer een welkom
onderkomen biedt aan een kwetsbare
doelgroep siert de buurt enorm. En daar
spreek ik mijn grote waardering voor uit.
Ik weet ook dat Limmel met smacht
wacht om met de gemeente en het
Rijksvastgoedbedrijf verder om tafel
te zitten over de gebiedsontwikkeling
van Overmaze. Momenteel staan de
gesprekken vanuit het Rijksvastgoedbedrijf
‘on hold’ vanwege de crisisopvang, maar
zodra mogelijk, wil ik weer graag in
gesprek. Afsluitend nog even dit: Ik las
in de laatste edities van de Limmelder
Buurtpraot dat het gebouw ‘de puist van
Limmel’ wordt genoemd. Van een puist
wil je het liefst zo snel mogelijk af. Alleen
deze is nogal hardnekkig gebleken. Limmel
heeft er in de afgelopen jaren meermaals
haar karakter mee bewezen: dat van een
buurt met een groot sociaal hart voor
kwetsbaren in de stad.

Namens Trajekt bedankt en proficiat, op naar de
volgende 10 jaar! Nel – Jim – Lonneke

’ne Groete merci aon uuch allemaol!

› Van links naar rechts: Ida, Trudy, Anita, Jose. Op de
voorgrond 2 bezoekers
Foto: Traject

Sociaal
Sociaal

Oproep deelname training AED

Halloween

door Raymond Huveneers en Wim Gorren
Stichting Beheer Kapelaan Lochtmanhuis,

door de Ouders van Limmel
Het is weer zover Halloween staat voor de
deur. De Ouders van Limmel organiseren op
26 oktober een tocht voor de jonge kinderen
(t/m 12 jaar). Zij zullen, net als vorig jaar, in
groepen langs de deuren gaan om wat lekkers
op te halen. De kosten voor deze activiteit
bedraagt €1,- p.p.
Openbare ruimte

Is het wel de gewilde
Limmelse wilg?
door Jack Ummels
In de herfst van zijn leven is de gewilde wilg
geveld. Z’n knotwilgbroer die vlak naast hem
stond is dit jaar al gerooid. Op zijn plaats
staat nu een nieuw knotwilgtwijgje. Ooit
stonden ze in een wilgenrij als erfafscheiding
van slopersbedrijf Heinz Peters bij de ingang
van Limmel aan de Dolmansstraat. Sinds de
nieuwe gebiedsinrichting, jaren geleden,
kwamen beide wilgen uit de rij en geheel tot
hun recht. De boom is beeldbepalend, wordt
vaak gefotografeerd en doet denken aan het
Rotterdamse standbeeld van de Verwoeste
Stad van Ossip Zadkine.

Op 29 oktober wordt nog een tweede tocht
georganiseerd door de Ouders van Limmel in
samenwerking met Trajekt en de Visvereniging
Limmel. De Halloween tocht wordt gehouden
in het park van de Hotelschool en is bedoeld
voor de oudere kinderen en volwassenen. De
adviesleeftijd is vanaf 9 jaar en de kosten zijn
€2,- p.p.
Opgeven voor beide activiteiten kan via de
facebook site van Ouders van Limmel, bij
Marie Kessels of Netty Vincent de Vos. Tevens
kunt u zich aanmelden als de kinderen
26 oktober bij u aan de deur welkom zijn
voor iets lekkers.

Tijdelijk…. want nu is Limmel aan zet!
Is het wel de gewilde Limmelse wilg? De
instandhouding van de wilg ligt in handen
van Limmel. Vind je dat de wilg aan de ingang
van Limmel trouw, fier en treurig moet blijven
staan? Heb je een idee hoe? Stuur dan je idee
naar buurtraadlimmel@gmail.com.

In oktober 2018 deden wij een eerste oproep
voor het verkrijgen van vrijwilligers voor
het toepassen en het bedienen van de AED.
Zowel uit de buurt Limmel alsook onder
de gebruikers van het Lochtmanhuis (de
verenigingen) kregen wij de nodige reacties
en wij waren blij verrast met de opgave van
voldoende vrijwilligers. Wij zijn met z’n allen
trots op deze vrijwilligers, bij nood staan zij te
uwer beschikking en zullen hun taak met veel
kundigheid uitvoeren.
Sinds de AED in Limmel is, organiseren wij
elk jaar een training/opfriscursus BLS en AED
in samenwerking met BHV Competent uit
Valkenburg. Aan deze trainingen zijn voor
de vrijwilligers geen kosten verbonden,
deze trainingen worden door de gemeente
Maastricht bekostigd.

Limmel heeft een band met de wilg. Via
sociale media werd bekend dat de boom
gerooid wordt. Vele reacties volgde: laten
staan, beeldbepalend, och wie errig,
sprookjesachtig etc. De wilg die meer treur
dan knot is, treurt zelfs op de voorzijde van
een bidprentje.
Het ondergronds brengen van de 50kV kabel
heeft beide bomen geen goed gedaan.
Vanwege de veiligheid staat de boom nu op
de rooi nominatie. Dit is een zorgplicht van
de gemeente. De groene stip zit er al op…
en groen is rooien. Na jaren iconisch aan de
ingang van Limmel te hebben gestaan zal ook
de laatste uit de wilgenrij Limmel verlaten.
De gemeente is op de hoogte gesteld van
de reacties uit Limmel en heeft besloten de
groene stip te verwijderen en de wilg tijdelijk
van de rooi nominatie te halen.

Informatie en oproep deelname
training BLS (Basic Life Support) en AED
(Automatische Externe Defibrillator).
Sinds 2018 zijn wij in Limmel verrijkt met een
AED tegen de muur, naast de voordeur van
het Kapelaan Lochtmanhuis Populierweg 36.
Samen met het BuurtNetWerk, Gemeente
Maastricht en stichting beheer Kapelaan
Lochtmanhuis hebben we deze wens kunnen
verwezenlijken. Het Lochtmanhuis is de
eigenaar van de AED en zal voor de komende
jaren borg staan voor dit instrument.

Dinsdagavond 15 november 2022 staat weer
een training/opfriscursus gepland in het
Lochtmanhuis.
Om het systeem dekkend te maken en te
houden, hebben wij nog enkele nieuwe
vrijwilligers nodig.

Aanmelden
garagesale 2023
Limmel en Nazareth
Na het grote succes van 2022 is
er op zondag 2 juli 2023 weer een
garagesale in Limmel en Nazareth!
Zet alvast in jullie agenda.
Aanmelden bij Helma Smeets
via email
garagesalelimmel2022@gmail.
com of 06-29 360 151

Er is voor u de mogelijkheid om deze training/
opfriscursus te volgen, er zijn nog enkele
plaatsen vrij.
Overweegt u om ons team te versterken en
ook de AED te kunnen toepassen?
Geen nood, stuur dan een mail naar
lochtmanhuis@ziggo.nl om u op te geven of
loop er in de ochtenduren even binnen.
Na opgave van uw naam, uw adres, uw
geboortedatum en uw e-mailadres (bij
mondelinge opgave in het Lochtmanhuis),
nemen wij contact met u op en ontvangt u
nadere informatie.
Als laatste willen we graag nog een grote dank
uitbrengen aan al onze huidige vrijwilligers!
Alvast bij voorbaat dank voor uw reactie.

Verkeersveiligheid

Val op in het donker en bij regenachtig weer
door wijkagent Francois
De donkere dagen breken aan. Het is vaak mistig of regenachtig. Het zicht wordt slechter.
Wijkagent Francois: “In dit soort weersomstandigheden krijgen veel fietsers haast. Die
combinatie maakt ze extra kwetsbaar in het verkeer. Goede fietsverlichting wordt dan belangrijk
voor hun veiligheid. Automobilisten en andere weggebruikers zien fietsers met licht sneller. Dat
kan het verschil betekenen tussen wel of niet botsen. Met licht kom je veiliger thuis!
En belangrijk voor de portemonnee: zonder kans op een fikse bekeuring. De politie zal extra gaan
toezien op de naleving van verlichting op de fiets gezien de gevaar zetting.
Vroeger moest verlichting aan de fiets vastzitten. Tegenwoordig mag je ook losse lampjes
gebruiken.
Een setje (wit voor, rood achter) kost in de winkel ongeveer € 5,-. Ruim tien keer minder dan het
boetebedrag (€ 60,- exclusief administratiekosten).
De regels rond fietsverlichting:
•
Vóór een witte of gele lamp, achter een rode.
•
De lampjes moeten aan de fiets zitten, of aan je kleding, tas of rugzak.
•
De lampjes moeten goed zichtbaar zijn en recht vooruit en achteruit schijnen.
•
Lampjes moeten continue branden en mogen niet knipperen.
•
Andere verplichte fietsonderdelen:
•
Rode achter reflector
•
Pedalen met gele reflectoren
•
Wit of geel reflecterende banden of wielen en
•
Fietsbel
Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in.
Automatisch verschijnen dan naam en foto of gebruik onderstaande QR-code.

Sociaal

“Misère in Hoeze Belvedère”
door Marcel Coolen namens Bestuur en leden
Toneelgroep Lummel
Hallo beste inwoners van Limmel,
Na een veel te lange afwezigheid willen we
met enige geruststelling aan u melden dat
Toneelgroep Lummel vanaf 6 september jl.
onder de bezielende leiding van onze nieuwe
regisseur, Jean Ramaekers, gestart is aan de
voorbereidingen op een nieuwe voorstelling.
Onze nieuwe productie, zal vanaf maart 2024
te zien zijn onder de naam: “Misère in Hoeze
Belvedère”.
Waar het stuk over gaat, willen we nog heel
even geheimhouden maar we beloven u dat
het weer een hele leuke en gezellige middag/
avond zal worden. Uiteraard houden we u op
de hoogte van alle ontwikkelingen.
Wij van TGL verheugen ons ook al op de
a.s. kerstactiviteiten. Zo zullen we weer
meewerken aan de Kerstshows van André
Rieu in het Mecc en zijn we ook present
tijdens de kerstmarkt in Limmel.
Veer zien us en ’t geit uuch good!

Amphitryon
door Philip Melaard
Voorzitter der Bestuur SV Amphitryon
Studenten

Hotelschool Boosttraining
door Nel Knapen Traject
Een chronisch probleem in Limmel:
studentenoverlast. Er wordt al jaren van alles
tegen ondernomen. Met meer of minder
succes. Eén van die dingen is de Boosttraining.
In augustus en februari, wanneer weer een
nieuwe groep studenten start, nodigt de
opbouwwerker van Trajekt alle betrokken
partijen uit om aan deze training mee te
werken. Handhaving, Buurtbemiddeling,
Politie, de Buurtraad en enkele
buurtbewoners. De hotelschool zorgt voor het
programma, samen met studentenvereniging
Amphitryon. Het komt erop neer dat kleine
groepjes studenten aan tafel gaan met een
buurtbewoner, twee buurtprofessionals en
een ouderejaars van de studentenvereniging.
Samen voeren ze een goed gesprek.
Buurtbewoners vertellen dat zij ook jong
zijn geweest, maar dat het wel een opgave
is; elke nacht luidruchtige studenten in de
straten en regelmatig kleine vernielingen die
voor veel frustratie en onmacht zorgen. De
oudere student spreekt de nieuwe mensen
aan op hun medeverantwoordelijkheid voor
het imago van de studenten en van de school.
En voor de relatie tussen school en buurt. De
professionals hebben hun eigen verhalen en
tips over afvalzakken, fietsen en geluid. De
sfeer tijdens deze gesprekken is relaxed. De
nieuwe eerstejaars zijn zich niet zo bewust
van het feit dat ze last kunnen veroorzaken,
vinden het prima om erop aangesproken te
worden en zijn heel bereid om hun gedrag
aan te passen. We hebben met z’n allen de
indruk dat dit nuttige avonden zijn, die samen
met alle andere maatregelen helpen de
overlast in de hand te houden.

Beste buurtbewoners

Superleuk dat wij als Amphitryon de
mogelijkheid krijgen om een artikel te
schrijven voor de Buurtpraot. Vorige
maand zijn wij van Bestuur gewisseld en
hebben dus net onze eerste maand erop
zitten. In dit artikel wil ik jullie graag wat
meer duidelijkheid geven over wat er een
beetje speelt bij onze vereniging en wat wij
eventueel voor elkaar kunnen betekenen!
Zoals vele van jullie weten zijn wij bezig met
het realiseren van de bouw van een nieuwe
Sociëteit, de voorbereidingen verlopen
goed en wij hopen in de nabije toekomst
de eerste steen te kunnen gaan leggen. De
nieuwe Sociëteit biedt voor ons veel nieuwe
mogelijkheden, zoals een nieuwe keuken,
modernere ruimtes en een beter geïsoleerd
gebouw. Goed voor jullie om te weten is
dat wij in het proces ook veel bezig zijn met
mogelijkheden waarmee wij de overlast, die
nu nog regelmatig voorkomt in de wijk, te
verminderen.
De afgelopen weken hebben wij als Bestuur
al een paar keer ideeën binnengekregen
van buurtbewoners om samen te werken
aan sommige projecten. Bijvoorbeeld een
goede doelen actie en de kerstmarkt. Wij als
Amphitryon vinden dit leuke initiatieven en
willen dan ook waar mogelijk ook helpen bij
dit soort projecten. Dus mochten jullie eens
koffie willen drinken of een idee peilen bij ons
over een samenwerking, stuur dan gerust een
mailtje naar hbvoorzitter@amphitryon.nl. Dit
is mijn mailadres en ik kan dan samen kijken
met de rest van mijn Bestuur naar wat wij
kunnen betekenen!
Wij kijken uit naar een mooi jaar en hopen
dat wij als Bestuur voor jullie aan de ene kant
de overlast kunnen verminderen, en aan de
andere kant kunnen samenwerken met jullie
om mooie initiatieven neer te zetten!

Sociaal

Sint en Pieten Speurtocht
in Limmel
door het Sinterklaascomité!
Lieve kindjes,
Ook dit jaar is er weer op zondag 27
november een Sint en Pieten Speurtocht
in Limmel.
Ben je 8 jaar of jonger en wil je hier graag
bij zijn? Meld je dan vóór dinsdag
1 november aan bij Samantha Raven:
06 41 73 16 50.
Deelname bedraagt €5,- euro per kind.
Verder informatie volgt!

Kerst kunnen we dit jaar weer samen inluiden
door Buurt voor Buurt Limmel en de deelnemers
Na 2 jaar van afwezigheid hopen we dit jaar weer samen de kerst te vieren met U, bewoners,
verenigingen, stichtingen, onze scholen, de Kanjel enz..
Wat wij zeker weer gaan doen is de voedselactie voor onze directe buren die het moeilijk hebben
rond te komen, zeker in deze tijd, onze vrijwilligers zien de deelnemerslijst jammer genoeg
met de week groter worden bij de voedsel uitgiften op de kinderboerderij. Dus heeft U nu al
lang houdbare levensmiddelen maar ook hygiëne en of poetsmiddelen die U zelf niet gebruikt,
bewaar het even straks zijn anderen er dolblij mee.
De kerstboom wordt weer opgetuigd op het plein en samen met de cliënten van Radar
(Activiteitencentrum de Kanjel) en de schooljeugd van de Geluksvogel willen wij deze weer
versieren op donderdag 15 december. Nadien is er een fijne middag in het Lochtmanhuis met
mooie kerstmuziek, chocomel en wat lekkers.
Vrijdag 16 december gaan we weer een kleine gezellige kerstmarkt houden op het pleintje voor
het Lochtmanhuis. Diverse verenigingen, stichtingen en groepen hebben hun medewerking ook
nu wederom toegezegd.
Zodra het programma bekend is zullen wij het communiceren op de digitale buurtkrant van
Limmel https://limmel.maestricht.nl/ en diverse kanalen op de sociale media, tevens zal t.z.t.
weer een flyer in uw brievenbus vallen met alle tijden en wanneer u bij onze inzamelingsactie
terecht kunt.
Dus schrijf de dagen voor de kerst al in de agenda en hopelijk mogen we u begroeten op een van
onze activiteiten of inzamelingen.

› Foto: Jean Muijtjens

Voor informatie kunt u terecht bij:
Marcel Coolen, Dave Winkens, Raymond Huveneers
of mail naar lochtmanhuis@ziggo.nl

CV de Braniemeekers
& CV de Braniemeekerkes

Limmel kalender

door Paul Gerrits en Marcel Coolen
Hallo bèste luikes vaan Lummel,
We gaan ons alweer stilaan opmaken voor
de start van het 5e seizoen, zoals wij dat als
fervente carnavalsvierders altijd zo
mooi zeggen.
Het gaat voor ons straks beginnen
op 12 november want dan zal het
‘Vastelaovendsleedsje 2023’ uitgeroepen
worden in de Muziekgieterij door alle
Samenwèrkende Mestreechse Vastelaovends
Vereineginge (SMV) waar de Braniemeekers
ook nadrukkelijk bij betrokken zijn.
Ook CV de Braniemeekers is gestart
met de voorbereidingen op een nieuw
carnavalsseizoen. We hopen nu weer eens een
‘normaal’ verenigingsjaar te mogen krijgen.
Want na 2 jaar zonder te hebben gedaan gaat
het nu weer gebeuren:
Zondag 22 januari 2023
Uitroepen van de nieuwe Prins van Limmel
& Nazareth
Zondag 5 februari 2023
Uitroepen van de nieuwe jeugdprinsenpaar
van Limmel & Nazareth
(op deze beide dagen is de entree gratis!)
Ook alle andere activiteiten gaan we weer
oppakken, zoals:
•
Seniorenmiddag > 29 januari
•
Mestreechter Aovend > 3 februari
•
Carnavalskienen > 10 februari
•
Prinsenreceptie > 11 februari
•
Mestreechse Mès > 12 februari
•
Schoolcarnaval > 13 februari
•
Vastelaoftrap > 18 februari
•
En de carnavalsdagen > 19, 20 en 21
februari

26 oktober 		

Halloween jonge kinderen komen langs de deuren

29 oktober 		

Halloween tocht in het Bethlehempark

15 november 		

Training/opfriscursus AED Lochtmanhuis

27 november 		

Sint en Pieten Speurtocht

15 december 		

Kerstactiviteit optuigen Kerstboom

16 december 		

Kerstmarkt

22 januari 2023 		

Uitroepen Prins van Limmel & Nazareth

29 januari 		

Seniorenmiddag 		

3 februari 		

Mestreechter Aovend

5 februari		

Uitroepen Jeugdprinsenpaar van Limmel & Nazareth

10 februari 		

Carnavalskienen		

11 februari 		

Prinsenreceptie		

12 februari 		

Mestreechse Mès		

13 februari 		

Schoolcarnaval		

18 februari 		

Vastelaoftrap		

19 t/m 21 februari

Carnaval

2 juli 2023 		

Garagesale Limmel en Nazareth

Uiteraard houden we u op de hoogte van
alles rondom onze activiteiten en hopen u
hierbij te mogen treffen. Heb je interesse om
mee te helpen of vind je het leuk om zelf bij
de carnavalsvereniging te gaan, ook dat kan,
want zowel bij de jeugd (van 6 t/m 17 jaar) als
bij de volwassenen (vanaf 18 jaar) willen we
graag gezellige mensen ontmoeten.
Aanmelden of andere informatie kun je
opvragen bij onze secretaris Marcel Coolen
door een e-mail te sturen naar
info@braniemeekers.nl
Veer zien us!
Bestuur en leden

Grafische vormgeving: Egbert Kochen Foto’s: Jack Ummels of anders vermeld
Voor actuele buurtraadinformatie: www.limmel.maestricht.nl en facebook limmel.nl
De volgende Buurtpraot verschijnt in de winter 2022.
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