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

Beste buurtgenoten,

We hebben de eerste ijspret al achter de rug! 
Koning Winter heeft zich al vroeg gemeld in 
december. 

Deze maand betekent in Limmel sinds 
enige jaren dat er mooie activiteiten op 
ons dorpsplein georganiseerd worden. De 
mooi versierde kerstboom met zijn lichtjes 
en de sterren in de bomen zorgen voor de 
kerstsfeer op het plein. De Kerstmarkt is elke 
keer weer een feestelijke gebeurtenis. En 
ook de jaarlijkse hulpactie voor gezinnen 
in Limmel en Nazareth die de extra 
ondersteuning goed kunnen gebruiken.

In deze Buurtpraot blikken we ook terug op 
de vele mooie activiteiten die in de herfst 
hebben plaatsgevonden.  

Halloween werd in het park gevierd, 
het bezoek van Sint en Piet aan de 
Oekraïense vluchtelingen in Overmaze 
bleek een succes alsook de workshop die 
Hotelschoolstudenten verzorgden voor 
Oekraïense kinderen in Beek. 

Bij een nieuw jaar horen ook nieuwe 
ontwikkelingen. In deze uitgave leest u 
over de bouw die van start is gegaan aan 
de Askalonstraat-Sionsweg en de plannen 
voor de kop Balijeweg-Populierweg. 
Met deze twee projecten van Servatius 
wordt Limmel uitgebreid met de 
broodnodige appartementen. Maar ook 
de renovatieplannen van de zo succesvolle 
Hoeskamer van Lummel en de workshop 
Gezellig en gezond die daar georganiseerd 
wordt. En hoe verder met “De wilg” en 
de komst van kapsalon de Tweeling. De 
komende maanden organiseert CV de 
Braniemeekers weer tal van gezellige 
activiteiten in wat wel het vijfde seizoen 
wordt genoemd. Hun kalender treft u aan in 
deze Buurtpraot. Om genomineerd te zijn 
voor de Hub Cobbenprijs 2022 vond het BNW 
al mooi maar ook nog te prijs in de wacht te 
slepen was echt geweldig. Wat ons deugd 
doet, is ook de enthousiaste bijdrage van een 
nieuwe Hoolhoesbewoonster. De inzet van 
vele vrijwilligers voor de eigen buurt loont! 
Ik wil hen in het bijzonder danken voor hun 
inzet! Samen maken we Limmel tot  
een succes!

Namens BuurtNetWerk Limmel wens 
ik u fijne feestdagen en een gelukkig 
en gezond nieuwjaar toe!

Chris Meys - Voorzitter
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Sociaal Maatschappelijk

BuurtNetWerk Limmel wint Hub Cobbenprijs 2022
 
door Chris Meys

Op 2 december is de Hub Cobbenprijs voor het jaar 2022 uitgereikt aan BuurtNetWerk Limmel. 
Een professionele jury nomineerde Limmel met 4 andere kandidaten uit een totaalaantal van 
22 voorgedragen initiatieven. De Hub Cobbenprijs is een prijs die in het leven is geroepen om 
mensen die zich op een strijdbare wijze belangeloos inzetten een compliment te maken en een 
steun in de rug te geven. 

Limmel is voorgedragen vanwege het inspirerende verzet tegen de megaloods. De jury 
omschreef ons als volgt” Vastberaden, creatief en gezamenlijk tegen een megaloods in de 
arbeidersbuurt Limmel. Langdurig en massaal! Vol muziek en optimisme. Maar ook inhoudelijk 
scherp op de bal”. Vervolgens was het aan het algemeen publiek om te stemmen. 10 dagen lang 
kon er online worden gestemd. We hebben flink campagne gevoerd zoals u heeft gemerkt. In 
de buurt trof je eind november overal onze actieposter aan. Uiteindelijk hebben we honderden 
stemmen mogen ontvangen. Met 27 stemmen verschil met nummer 2 was de winst voor Limmel. 
Het BuurtNetWerk weet zich gesteund door velen en draagt de prijs dan ook op aan eenieder die 
ons gesteund heeft in de strijd tegen de megaloods en voor woningbouw. Limmel aan de Maas 
moet er gewoon komen! 

Maatschappelijk

Kerst in Limmel 2022
 
door Marcel Coolen

In september zijn we met een klein 
gezelschap gestart met de voorbereidingen 
voor een aantal kerstactiviteiten in Limmel. 
Voor een aantal daarvan was het vanwege 
corona alweer twee jaar geleden dat we deze 
voor het laatst gehouden hadden. Wat ons 
heel positief verrast heeft is dat er dit jaar 
veel meer animo was om mee te doen, dan 
voorheen. Het lijkt erop dat Limmel weer zin 
heeft dingen sámen te doen. Ook hebben we 
weer de verbinding met Nazareth gezocht en 
ook hier hebben we lichtpuntjes ontdekt in de 
samenwerking. Wat fijn is om ook dat te zien.

We zijn de kerstactiviteiten begonnen met 
het plaatsen van een mooie kerstboom op 
het plein aan de Populierweg. We hopen 
dat iedereen dit jaar met zijn handen van de 
kerstverlichting zal afblijven want we hebben 
weer veel geld moeten uitgeven aan nieuwe 
verlichting nadat deze vorig jaar vernield 
werd. Ook stralen weer de mooi verlichte 
sterren op het plein.

Als rode draad door alle activiteiten heeft 
de inzamelactie voor de voedselpakketten 
gelopen. Vanuit de mooie kerstgedachte 
iets te kunnen en willen betekenen voor de 
buurtgenoten van Limmel en Nazareth die 
het om diverse redenen het niet zo goed 
hebben als we eigenlijk zouden willen. 
Het was wederom overweldigend om te 
zien hoeveel mensen en ook bedrijven 
bijgedragen hebben aan het slagen van deze 
geweldige actie. Enkele dagen voor kerst gaan 
we veel gezinnen blij maken met een heel 
mooi levensmiddelenpakket. Op die manier 
hopen we dat ook deze mensen een fijne kerst 
mogen beleven. 

 › Foto: Hubcobbenprijs



Op donderdag 15 december hebben de 
kinderen van IKC de Geluksvogel en de 
cliënten van Radar (De Kaanjel) de kerstboom 
op het plein versierd. Samen met de kerstman 
en de studentenband van de Hotelschool, 
werden in het Kapelaan Lochtmanhuis 
kerstliedjes gezongen en genoot men van 
lekkere versnaperingen.

Op vrijdag 16 december werd een 
lampionnentocht gehouden voor de kinderen. 
In de week ervoor werden mooie lampionnen 
gemaakt op de kinderboerderij en nu 
werden deze door Limmel meegedragen 
naar de kerstboom op het plein. Op deze 
manier hebben de kinderen, samen met de 
kerstman, het licht naar de boom gebracht. 
Na het aftellen van 10 naar 0 werd het licht 
in de kerstboom ontstoken en kon kerstmis 
beginnen.

Het ontsteken van het licht was ook het 
startsein voor de kerstmarkt, welke weer op 
het pleintje voor het Kapelaan Lochtmanhuis 
gehouden werd. In 2018 bij de eerste 
kerstmarkt hadden we slechts enkele 
kraampjes en nu in 2022 hebben we het hele 
plein moeten gebruiken om alle deelnemers 
een kraampje aan te kunnen bieden. Wat 
mooi en fijn om te zien dat steeds meer 
partijen willen meedoen. Het was een bonte 
mengeling van etenswaren, snoepgoed, 
glühwein, kerststukjes, diverse drankjes, 
kerstcadeaus, zelf gemaakte hebbedingetjes 
en andere lekkernijen. Ondanks het koude 
weer hebben veel buurtgenoten de moeite 
genomen om ons te bezoeken om zo in de 
juiste stemming te komen voor kerstmis. De 
deelnemende partijen waren zeer blij met de 

opkomst en wat ze allemaal hebben kunnen 
verkopen. 
Tot slot wil ik een heel groot compliment 
maken aan iedereen die eraan heeft 
meegeholpen om al deze kerstactiviteiten 
weer tot een groot succes te maken. Zonder 
vrijwilligers die de buurten een warm hart 
toedragen kan er immers niets gebeuren in 
onze mooie wijken. 
Dat geldt voor de deelnemers aan de 
activiteiten maar zeer zeker ook de mensen 
die de handen uit de mouwen steken om alle 
activiteiten mogelijk te maken. 
Mooi, wat we in Limmel weer sámen hebben 
laten zien, Chapeau! 

Namens stichting Buurt voor Buurt, 
Raymond Huveneers, David Winkens en 
Marcel Coolen

Met dank aan alle medewerkers van Trajekt 
voor de ondersteuning



Nieuwbouw  
Askalonstraat- Sionsweg
 
door Ayla Drummen BAS bouw 

Beste lezer/bewoner,

Graag stellen wij u namens BAS bouw 
voor aan ons project aan de Askalonstraat 
in Limmel. In opdracht van Servatius 
creëren wij samen met de Architectenzaak 
38 wooneenheden in verschillende 
woningtypes. Aan de Sionsweg worden 2 
tweekappers gebouwd, aan de Askalonstraat 
realiseren wij 12 duplexwoningen en de 
laatste 18 wooneenheden vormen een 
appartementencomplex aan de Askalonstraat.

Inmiddels is de vorm van het project al wat 
duidelijker te zien. De begane grondvloeren 
zijn namelijk gelegd!! Een dezer dagen 
worden ook de eerste wanden gebouwd en 
beginnen de woningen vorm te krijgen.

Wij kijken erg uit naar het verdere verloop van 
de bouw! U ook?!

Servatius bezoekt Limmel!
 
door Vivianne Beckers Servatius

Askalonstraat/ Sionsweg
In de vorige editie informeerden wij jullie 
dat de nieuwbouw in de Askalonstraat en 
Sionsweg van start is gegaan.
Op woensdag 7 december hebben wij 
het startmoment gevierd. Samen met 
onder andere de direct omwonenden, 
bewonerskrachten, bewonerscommissie, 
huurdersvereniging Servaassleutel, 
BuurtNetWerk Limmel, gemeente en 
aannemer Bas Bouw kwamen we op het 
bouwterrein bij elkaar. Gezellig samenzijn, 
herinneringen ophalen, onder het genot van 
een warm drankje met vlaai. 

Om het startmoment te vieren hebben we 
drie vlaggen gehesen. De vlaggen van de 
gemeente, Bas Bouw en Servatius wapperen 
momenteel aan de Askalonstraat. Leuk om 
te vermelden dat Annie Niesten, al 66 jaar 
woonachtig in de Askalonstraat, namens 
Servatius de vlag heeft mogen hijsen.
Ze is ‘gruuts’, dat zij hier al zo lang woont. 
En Servatius trots dat zij al zo lang trouwe 
huurder is.

Ze heeft een aantal jaar geleden de renovatie 
en verduurzaming van haar woning en de 
andere woningen in de straat meegemaakt. 
Vervolgens de sloop van de woningen 
aan de overzijde en nu de nieuwbouw. 

Wonen

Alle werklieden worden al jaren door haar 
regelmatig voorzien van een versnapering. 
Waardering en samendoen!

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. Begin 2023 start het verhuurproces 
(woningtoewijzing). Naar verwachting kunnen 
de bewoners volgend jaar kerst genieten van 
hun nieuwe woning.

‘Kop Balijeweg’
Zoals eerder gecommuniceerd is 
Servatius voornemens in de toekomst 23 
appartementen te bouwen voor de vrije 
sector (midden-huur). Het worden ruime 
levensloopbestendige appartementen met lift 
van zo’n 80 m2. 
Eind oktober heeft Servatius in het Kapelaan 
Lochtmanhuis een presentatie gegeven voor 
omwonenden van de Kop Balijeweg. Dit is 
met enthousiasme ontvangen.

In januari wordt de vaststelling van het 
plan in de gemeenteraad besproken. 
Hopende op eenzelfde enthousiasme van 
de gemeenteraad over het plan, kunnen wij 
vervolgens onze plannen met een architect en 
aannemer verder gaan uitwerken. We houden 
u op de hoogte van deze plannen  
en planning.



De Hoolhoes Burgerbegroting 
barbecue
 
door  
Marij Hannon Bewonerscommissie Servatius

Toen in mei jl. de Hoolhoes appartementen 
werden opgeleverd, kwam via facebook 
Burgerbegroting langs. Ik dacht, ik ga een 
barbecue organiseren voor de nieuwe 
bewoners van de appartementen. Ik heb 
me aangemeld voor de Burgerbegroting en 
we waren door naar de 4 ronde. Met allerlei 
andere mensen uit Maastricht mochten de 
bewoners van Maastricht stemmen over de 
ingezonden aanvragen en bij iedere ronde 
gingen er 5 door naar de volgende ronde. In 
ronde 3 kwam ineens naar voren dat wij, de 
barbecue voor het Hoolhoes, hebben gehaald 
en hierdoor een mooi bedrag tegemoet 
mogen zien.

Wij als Bewonerscommissie willen deze 
barbecue gaan organiseren in de maand mei. 
Tegen die tijd krijgt iedere bewoner een brief 
van ons hoe en wat. We moeten nu alles goed 
op papier gaan zetten.

Ik ben erg trots erop dat ik dit voor jullie heb 
rond gekregen. Ik vond het een heel leuk idee.

Voor meer info over de Burgerbegroting: 
www.burgerbegrotingmaastricht.nl

Limmel aan de Maas  
en hoe nu verder…
 
door Monique Franssen

Op vrijdag 16 december heeft het BNW 
Limmel, sinds lange tijd, weer aan tafel 
gezeten met de gemeente over Limmel 
aan de Maas. Het was té stil en menigeen 
begon al, met de voorgeschiedenis in het 
achterhoofd, zenuwachtig te worden. 

In de media horen we over het 
stikstofprobleem bij Natura 2000 gebieden 
en het niet meer mogen bouwen langs grote 
rivieren. Ontstaat er weer een doemscenario 
voor Limmel?….
Nee, gelukkig niet! 

Het rijk heeft onlangs definitief subsidie 
toegekend aan Limmel aan de Maas. 
Het hoge water wordt door verlegging 
van de Maaskade en het ophogen 
van het plangebied aangepakt en het 
stikstofprobleem lijkt met veel rekenen, 
passen, meten en creatieve oplossingen 
verijdeld. De gemeente heeft de afgelopen 
maanden volop en met alle expertise gewerkt 
aan oplossingen zodat Limmel aan de Maas  
in fases gerealiseerd kan worden. 

De verleende subsidie vereist dat er binnen 5 
jaar gebouwd moet worden. Bovendien willen 
alle partijen vóór 01-07-2023, de datum dat 
de nieuwe omgevingswet wordt ingevoerd, 
het bestemmingsplan inhoudelijk hebben 
uitgewerkt. Voor de zomer is er dus nog een 
hoop werk te doen. We zijn positief gestemd 
en gaan in het nieuwe jaar weer samen aan 
tafel en ons met frisse energie inzetten voor 
een mooi Limmel aan de Maas!

We houden jullie op de hoogte! 
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Cursus  
Gezellig Gezond
 
door Lonneke Traject

Afgelopen 2 maanden vond in 
het buurtcentrum Nazareth de 
cursus Gezellig Gezond plaats voor 
buurtbewoners uit Limmel en 
Nazareth. In 6 middagen kwamen 
de belangrijkste thema’s rondom 
gezondheid aan bod. Dit alles 
volgens het gedachtegoed van 
Positieve Gezondheid, dat zich vooral 
richt op gezond voelen en blijven.

Met een gezellige groep hebben 
we workshops gevolgd over 
mindfulness, slaap, voeding, 
bewegen en positieve gezondheid. 
Activiteiten waren onder andere 
een wandeling door de hernieuwde 
natuur aan de noordzijde van 
Nazareth, samen bewegen met 
Nederland in Beweging, diverse 
ontspanningsoefeningen en het 
proeven van gezonde hapjes. 
Naast serieuze onderwerpen en 
gesprekken, was het ook gezellig en 
hebben we veel samen gelachen!

In 2023 gaan we door met een 
vervolg. Er zijn ook plannen de 
cursus weer opnieuw op te starten 
met een nieuwe groep mensen uit 
Limmel en Nazareth. Lijkt het je 
leuk om mee te doen of wil je meer 
informatie? Meld je dan gerust bij 
Trajekt.

Lonneke.paulissen@trajekt.nl  
06 – 10 03 39 98
 
Nel.knapen@trajekt.nl 
06 - 52 80 75 96



Sociaal

Ontmoetingsplek de Hoeskamer Limmel
 
door Ida Beijer Hoeskamer

11 Jaar geleden stelde Servatius hun pand ter beschikking voor buurtactiviteiten. René Mennens 
van Trajekt is in Limmel huis aan huis gegaan om hier een centrum te maken voor 55-plussers. 
Hij verzamelde 4 vrijwilligers om zich heen en startte op donderdagmiddag vol energie. Dit 
bleek een goede actie te zijn van Trajekt. Nu is na 11 jaar de Hoeskamer van Limmel een begrip 
geworden en willen we de mogelijkheid bieden om meer samen te komen om te praten of iets 
gezelligs te doen.

Donderdagmiddag
Op donderdagmiddag is de Hoeskamer geopend van 13:30u tot 16:30u. Verdeeld over de 
Hoeskamer zitten bij binnenkomst de kaarters; in de achterste ruimte wordt geknutseld, gebreid, 
gepuzzeld, gekleurd, kaarten gemaakt en vooral samen verteld. Op donderdagmiddag geldt een 
bijdrage van € 0.50 per deelname en € 0.50 voor koffie of thee. Helaas is de donderdagmiddag 
vol.

Inloopochtend
Wij willen daarom een vrij toegankelijke inloopochtend organiseren voor mensen uit Limmel en 
Nazareth die hier behoefte aan hebben. Als hier animo voor is, starten we daarmee wekelijks in 
de Hoeskamer Emmausstraat 61 in Limmel op maandagochtend van 10:30u tot 12:00u. De eerste 
keer is dan op maandag 3 januari 2023 de koffie en thee zal voor u klaarstaan. Wel vragen wij 
daar een vergoeding van €0.50 voor. Gewoon een praatje maken, de krant ligt klaar, puzzelen, 
mandala’s kleuren of een breiwerkje erbij. U bent van harte welkom. 

Handwerken
Als er handwerkers zijn die een dagdeel samen willen handwerken, dan kijken we of er een 
ochtend of middag gereserveerd kan worden. U kan zich opgeven via: hoeskamer@hotmail.com

Ook als er andere vragen zijn, kunt u mailen naar dit e-mailadres.

Namens de Hoeskamer
Anita Cruts, Ida Beijer, José Smeets en Trudy Hardy

Hotelschoolstudenten 
bezorgen gevluchte 
Oekraïense kinderen  
leuke middag
 
door Marianne Peters Hotelschool

Wat begon als een Module 3 wEvent project 
resulteerde in twee bezoeken, waarbij 
hotelschoolstudenten hun tijd en creativiteit 
ter beschikking stelden aan Oekraïense 
vluchtelingen op Maastricht Airport.
Voor hun Module 3 wEvent besloot een 
groep van zes studenten dat ze graag een 
verschil wilden maken voor diegenen in de 
samenleving die dat nodig hebben. Daarom 
gingen deze HMSM-studenten naar een 
Oekraïens opvangcentrum, waar ze een 
typische Oekraïense maaltijd bereidden om 
de vluchtelingen te laten herinneren aan hun 
leven vóór de oorlog en hen te helpen zich 
bij ons thuis te voelen. De studenten kookten 
deze maaltijd samen met de vluchtelingen. 
Zaterdag 10 december jl. brachten de 
studenten een tweede bezoek aan het 
vluchtelingencentrum op Maastricht Airport 
om samen met de kinderen peperkoekhuisjes 
te bouwen en te versieren; een mooie 
kersttraditie. Het werd een prachtige middag. 
Met dank aan de HMSM voor de sponsoring 
van de peperkoekpakketten. › Foto: Ida Beijer



Groen

Van gewilde wilg tot 
‘boomzaagkunst- 
boekenruilkast’?
door Jack Ummels

In de herfst editie is een oproep 
gedaan aan u lezer wat de 
toekomst wordt van de gewilde 
wilg. Ida Beijer heeft met een 
bord vol met handtekeningen 
uit de buurt duidelijk gemaakt 
dat Limmel de boom wil 
behouden zoals ook de reacties 
op facebook. De boom moet 
vanwege veiligheid op termijn 
worden geveld.

Aan de oproep is gehoor 
gegeven. Een aantal creatieve 
ideeën zijn kenbaar gemaakt 
bij het BuurtNetWerk o.a. 
een gietijzeren afdruk van de 
boom, boomzaagkunst en een 
boekenruilkast.

Voor een gietijzeren wilg 
gaan de financiën te ver. De 
boomzaagkunst en/of een 
boekenruilkast behoren 
tot de betaalbare ideeën. 
De boomzaagkunstenaar is 
ter plekke geweest en ziet 
mogelijkheden voor een 
“BZKBRK”! 

Hier gaan we mee verder en 
houden u via de Buurtpraot op 
de hoogte. Heeft u nog ideeën 
schroom niet en stuur een 
mail naar het BuurtNetWerk: 
buurtraadlimmel@gmail.com  

Sint en Piet  
bezoeken de 
Oekraïense kinderen

door Jack Ummels

De intocht van Sint en Piet was 
dit jaar weer een dubbelsucces. 
De speurtocht van de Limmelse 
kinderen bracht hun bij Sint en 
Piet die pontificaal in de Jan 
Linders zaten te wachten op de 
Lummelse dreumesen. 

De Limmelse intocht was in 
vol ornaat met twie peerd en 
kojts vooraf werd een bezoek 
gebracht bij de Oekraïense 
vluchtelingen in Overmaze. 

Sint en Piet werden enthousiast 
ontvangen door de ouders en 
kinderen. De kleintjes werden in 
het Oekraïens door Sint te woord 
gestaan met hulp van een tolk. 
Het Oekraïens volkslied werd 
door ouders en kinderen vol 
passie gezongen. Bij Sint en Piet 
liepen de sjevrouje en tranen 
over rug en wangen. 

De slotwoorden van Sint: ”Tot 
volgend jaar in jullie moederland 
met vrede”! De kinderen kregen 
hun welverdiende snoep en 
cadeautjes.

Halloween
 
door Marie Kessels Ouders van Limmel

29 oktober was er een geweldige opkomst bij de Halloween tocht 
georganiseerd door Ouders van Limmel, visvereniging Limmel en 
Trajekt. Er is veel gelachen en natuurlijk ook geschreeuwd door de 
bezoekers dat was natuurlijk te danken aan alle geweldige schrikkers 
die zich door het hele park hadden verstopt.

Zoals het nu uitziet zal de nieuwe datum voor volgend jaar  
28 oktober zijn!

Hoog GasprIJspret
door Jack Ummels

Tot nu toe deze winter, kort 
maar krachtig een koudegolf 
over ons land. Afzien bij 
deze hoge gasprijs maar ook 
ijspret voor groot en klein. 
In het Bethlehempark werd 
op de vijver van het kasteel 
geschaatst en gekluund. 
Horry van de visverenging 
was voorbereid en had alles in 
paraatheid gezet: voor vuur, 
chocomel en port zorgde 
hij zelf en het ijs moeder 
natuur. Zomaar onverwachts 
spontaan samenzijn op 
schaats en slee!
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Even voorstellen 

Nuie Lummeleer,
door Janine Verstegen bewoner Hoolhoes woningen

Toen we ons inschreven voor de nieuwe huizen 
van ‘Hoolhoes’ kende ik Limmel nog niet. We zijn 
de wijk al tijdens de bouw lopend gaan verkennen, 
vanuit het centrum over de Noorderbrug. Meteen 
vielen me de duidelijke protestborden op van 
‘Limmel aon de Maos’, tegen de plannen voor een 
megaloods en vóór woningbouw. Fantastisch 
dat de buurt en heel Maastricht deze strijd heeft 
gewonnen. De buurtgemeenschap Limmel 
heeft onder meer hiervoor de Hub Cobben prijs 
ontvangen. Een duidelijk bewijs van een zeer 
betrokken buurtgemeenschap. Dat blijkt ook 
uit de activiteiten rond kerst en oud en nieuw. 
Via internet heb ik ontdekt dat de bewoners van 
Limmel zich al lang inzetten om hun wijk nog 
krachtiger en aantrekkelijk te maken. Daar kunnen 
de nieuwe bewoners nu van meegenieten.  
Eerste kerstdag wonen we precies 3 maanden in 
ons nieuwe huis. Dat bevalt prima. Verrassend was 
het leuke welkomstkaartje van het Integraal Kind 
Centrum De Geluksvogel.
Ik geniet van het park Bethlehem en wandelingen 
door Mariënwaard, van het groen tussen de 
nieuwe huizen en langs de Balijeweg. De snelle 
fietsverbinding met de stad via de Groene Loper is 
heel handig. Kortom, ik voel me hier al prima thuis. 

Janine Verstegen een ‘Nuie Lummeleer’.

Nieuw! Effe voorstellen kapsalon 
‘De Tweeling’

Hoi! Wij zijn Alicia en Laura. Sinds kort trotse 
eigenaresses van kapsalon ‘De Tweeling’ gelegen 
aan de populierweg 108 in Limmel.
Het zal u misschien niet verbazen maar wij zijn 
ook écht een tweeling. Beiden van jongs af aan 
geïnteresseerd in haarverzorging en beiden 
meerdere jaren actief als kapster.
Vanaf 1 december dus in onze eigen kapsalon.
Dat biedt ons de mogelijkheid om de klanten op 
onze eigen manier te verwennen met de beste 
haarverzorging. Van knippen of verven tot een 
strakke barber fade, we doen het allemaal!

Tot snel! De tweeling 

Daotum Activiteit Aonvaank Boe ?

22-01-2023 Prins Oetrope 19:11 oor Kapl. Lochtmanhuis

29-01-2023 Seniorenmiddag + 
Oetreike Hoegste 
Oondersjeijjing

13:30 oor Buurtcentrum 
Nazareth

03-02-2023 Mestreechter Aovend 20:11 oor Kapl. Lochtmanhuis

05-02-2023 Oetrope Jäög 
Prinsepaar

14:11 oor Kapl. Lochtmanhuis

10-02-2023 Vastelaovendskiene 19:00 oor Kapl. Lochtmanhuis

11-02-2023 Prinsereceptie 18:11 oor Kapl. Lochtmanhuis

12-02-2023 Mestreechse Mès 09:00 oor St. Jan de Doper 
kerk

12-02-2023 Jäög middag 13:30 oor Kapl. Lochtmanhuis

17-02-2023 Sjaolebezeuk IKC 
de Geluksvogel 
carnavalslès

09:00 oor IKC de Geluksvogel  
in Limmel

18-02-2023 Vastelaoftrap 20:11 oor Café ‘t Tönneke

19-02-2023 Cortège door 
Lummel
Braniemeeker Heijse
Carnavalsontbijt
Optoch Mestreech en 
trök nao Lummel

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

Hoeve Rome
Plein Populierweg
Start Café ’t 
Tönneke
Mestreech

20-02-2023 Keenderoptoch 
Mestreech  
en trök nao Lummel

13:30 oor Mestreech

21-02-2023 Carnaval + Aoftreije 
Prins

13:00 oor

22-02-2023 Assekruiske hole  
en hieringbiete

18:45 oor St. Jan de Doper 
kerk

18-03-2023 Haafvastebal 20:11 oor Café ‘t Tönneke

CV de Braniemeekers Prizzentere


