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JAARGANG 20 NUMMER 03 - 2014
STICHTING LEEFBAARHEID
BOSCHPOORT BOSSCHERVELD
Deze uitgave van ‘De Blikopener’
wordt mede mogelijk gemaakt door:
Eetcafé Den Diek bij Frits en Juliëtte Bosscherweg
169 Seizoen specialiteit: Mosselen (reserveren op
nummer 06 53592767 of 043-8525732 is aan te raden)
De tijd gaat snel…..
En er is nog heel veel werk in het nieuwe buurthuis te
doen. Beschikt u over een bepaalde technische
vaardigheid, bouwkundige vaardigheid, administratieve
vaardigheid of steekt u gewoon graag een handje uit,
geeft u zich dan op als vrijwilliger via info@slbb.nl of
sbegb1@gmail.com.
Op 22 mei mag u weer gaan stemmen in de zaal onder
de kerk. Deze keer is het voor Europa en ook nu is het
belangrijk dat u uw stem gaat uitbrengen. Europa is voor
veel mensen de „ver van mijn bed show‟, maar er worden
zaken besloten in het Europees Parlement die ons
allemaal aangaan. Zaken als economie, milieu, tarieven
mobiel bellen, maar ook steunen ze de ondertunneling
van de A2, de Timmerfabriek etc. Leest u de folder, die u
binnenkort thuis krijgt, eens door en maak uw keuze.
Nu de zomer in aantocht is zullen veel mensen weer
meer tijd buiten doorbrengen. Barbecueën, gezellig met
familie en/of vrienden buiten zitten, allemaal gezellige
dingen. Houdt u wel rekening met uw omgeving door
bijvoorbeeld de muziek niet te hard te zetten, laat op de
avond wat minder hard te praten, bij het weggaan
stilletjes afscheid nemen, liefst niet meer toeteren,
kortom, houdt rekening met elkaar. Heeft u een feestje,
waarschuw uw buren dan even. Vraag ook uw bezoek om
rekening te houden met de omwonenden. Zo wordt het
voor iedereen een fijne tijd.
Heeft u vakantie gepland, zorgt u er dan voor dat uw huis
goed achterblijft. Laat uw buren weten dat u weg bent,
zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden. Steekt er
post of reclame in de brievenbus, duw dat dan even door,
dan is het niet voor iedereen zichtbaar dat de bewoners
er niet zijn. Alvast een mooie tijd toegewenst.

DONDERDAG 08 MEI
MOEDERBOND
19.30 UUR
MAANDAG
12 MEI
BEJAARDENBOND 19.30 UUR
WOENSDAG 28 MEI
ONTSPANNING
19.30 UUR
DONDERDAG 05 JUNI
BEJAARDENBOND 13.45 UUR
DONDERDAG 12 JUNI
MOEDERBOND
19.30 UUR
MAANDAG
16 JUNI
BEJAARDENBOND 19.30 UUR
WOENSDAG 25 JUNI
ONTSPANNING
19.30 UUR
Vanaf 1 juli 2014 zal de zaal onder de kerk definitief gesloten
worden. We hopen van harte om u vanaf 1 september te mogen
verwelkomen op de nieuwe locatie, ons buurtcentrum in de
voormalige Alphonsusschool. Wij wensen u alvast een fijne
vakantie.
Beste buurtbewoners.
De verkiezingskruitdampen zijn opgetrokken en de verkiezingskoorts
van menige deelnemer is weer tot een aanvaardbaar peil gedaald.
Boschpoort/Bosscherveld, dat mag zeker vermeld worden, had een
hogere opkomst dan het gemiddelde percentage in Maastricht. Daar
ben ik bijzonder trots op. Zeer blij ben ik dan ook met het feit dat
onze inwoners de moeite genomen hebben te gaan stemmen in een
tijd dat het politieke veld erg verdeeld is en er vaak beslissingen
genomen worden die niet uit te leggen zijn. Ook ben ik ontzettend
trots op het feit dat velen uit ons dorp hun stem weer aan mij
toevertrouwd hebben, zelfs meer dan 4 jaar geleden. Als je ziet dat
het CDA helaas in vele wijken in Maastricht terrein verloren heeft, is
het des te mooier dat het in ons dorp andersom is. Mijn gezin en ik
zijn u dan ook zeer dankbaar dat ik u de komende 4 jaar wederom
mag vertegenwoordigen in de Maastrichtse Gemeenteraad. Ook nu
weer zal ik mij voor de volle 100% voor u allen inzetten. Ik heb op u
mogen rekenen en nu kunt u daar waar mogelijk weer op mij
rekenen.
Met vriendelijke groet,
Jos Gorren, CDA Gemeenteraadslid.

Kienen
Zondag
22 Juni 2014
Op zondag 22 Juni 2014 houdt Carnavals
Vereniging De Voedingbieters
een kienmiddag voor jong en oud in
Cafe op dn Diek in Bosscherveld.
Dus heb jij zin in een leuke middag,
waarbij je ook nog leuke prijsjes kunt winnen
kom dan kienen op
Zondag 22 Juni 2014
Aanvang: 14.30 uur / Café open : 13.00 uur
Kosten:
1 serie € 4
2 series € 5
3 series € 6

Bosscherveld behoort het verenigingsleven
toe..
Net zoals het dorpsgevoel….
Samen kunnen we dit waarmaken!

Met ingang van medio mei 2014 starten in Maastricht-West
werkzaamheden aan het hoofdriool. Begonnen wordt in het
Boschstraatkwartier, daarna volgen Brusselsepoort en Oud-Caberg
en de overige buurten in Maastricht-West.
Volgens de globale planning komt Boschpoort tussen oktober en
december 2014 aan de beurt en Bosscherveld tussen april en juli
2015. De bewoners ontvangen een brief voor dat de
werkzaamheden beginnen.
De wegen hoeven hiervoor niet opengebroken te worden. Wel
kunnen straten tijdelijk afgezet worden met verkeersmaatregelen.
Het is niet mogelijk om een gedetailleerde planning per buurt te
geven van de werkzaamheden.
Wel ontvangen de bewoners van de straten waar de
werkzaamheden plaatsvinden een bewonersbrief van de aannemer
voordat de werkzaamheden beginnen.
In het bedrijfsverzamelgebouw aan de Posthoornstraat 69 is
gedurende de hele looptijd van het project een informatiepunt
gevestigd.
U kunt er elke woensdagmiddag tussen 13:00 en 14:00 uur terecht
voor informatie.
Het informatiepunt opent op het moment dat de werkzaamheden
starten.
De werkzaamheden aan het hoofdriool in Maastricht-West duren
volgens planning tot juli 2015.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de
projectleider de heer Jeroen Dassen,
tel. 0433504198 of
via e-mail:
jeroen.dassen@maastricht.nl

Breincafé is een maandelijks informatief trefpunt
voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH), hun partners, familieleden,
mantelzorgers, professionals en overige geïnteresseerden. Thema
van de bijeenkomst op 19 mei is: 'Moderne communicatiemiddelen
en hersenletsel'.
Moderne communicatiemiddelen en Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH)
Tijdens het Breincafé van mei wordt een interactieve workshop
„Moderne communicatiemiddelen en NAH‟ verzorgd. De bezoekers
worden geïnformeerd over de voordelen van moderne
communicatie, maar ook over de risico‟s en nadelen die eraan
vastkleven.
Diverse communicatiemiddelen en sociale media komen aan bod
zoals Skype, Facebook, LinkedIn en dergelijke. Deelnemers
mogen hun eigen apparaten (zoals laptop, tablet, smartphone,
Ipad) meebrengen om daar vervolgens mee aan de slag gegaan.
Er wordt gezorgd voor een internetverbinding. Enkele consulenten
van MEE Zuid-Limburg zullen de workshop verzorgen.
Waar en wanneer?
Op maandag 19 mei 2014 in het Activiteitencentrum Maastricht,
Symphoniesingel 60.
De aanvang is om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
NAH kan iedereen overkomen. Het kan ontstaan na een ongeval,
een beroerte of reanimatie bijvoorbeeld. Het leven verandert
drastisch voor degene die het overkomt. Vaak is volledig herstel
niet mogelijk. Ook voor de naaste omgeving van de getroffene zijn
de gevolgen groot. Door lotgenoten te ontmoeten in een breincafé
ontstaat er een voedingsbodem voor acceptatie, begrip, tips,
adviezen en ervaringsuitwisseling. Er wordt ruim gelegenheid
gegeven tot het stellen van vragen. Tevens is er uiteraard de
ruimte om te praten met aanwezige lotgenoten. Bent u deze avond
verhinderd? Zie voor data, tijdstippen, thema‟s en locaties van
volgende bijeenkomsten: www.meezuidlimburg.nl/agenda-

SPEULETIG BOSCHPOORT – SPELLEN UITLEEN
Al geruime tijd kunt u aan de Nimrodstraat 45, ingang achterom,
terecht voor het lenen van spellen, puzzels en boeken voor kinderen
vanaf 2 jaar en volwassenen. Er is van alles te leen: bekende spellen,
maar ook minder bekende. Spannende spellen en gezelschapsspellen. Grote en kleine legpuzzels. Boeken voor volwassenen (kleine
collectie), stripboeken, voorleesboeken en boeken voor kinderen om
zelf te lezen. Het lenen is voorlopig nog gratis en is iedereen mag
komen lenen (kinderen wel met toestemming van de ouders). Loopt u
gewoon eens binnen tijdens de openingstijden: woensdag van
12.45 tot 13.45 uur en donderdag van 08.30 tot 11.30 uur.
U kunt ons nog steeds blij maken met spellen, puzzels en boeken die
u niet meer gebruikt en weg wilt doen. We kunnen u helaas geen geld
geven voor deze spullen, maar u maakt er wel andere kinderen blij
mee. Iedereen is van harte welkom. Tot gauw??!!

Beste buurtbewoners,
Vele maanden zijn momenteel
verstreken waarbij wij als
bestuur de touwtjes in handen
hebben. Toch is de maand mei
alweer de maand waarin we kijken naar wie volgend jaar deze mooie
vereniging kan runnen. Op het water zijn we ook zeer aanwezig. Op
de Nederlandse wateren zijn wij de zuidelijke krijgers die zoveel
mogelijk overwinningen proberen binnen te halen voor het mooie
Maastricht. De maand mei is voor de M.S.R.V. Saurus altijd een
bijzondere maand. 27 mei aanstaande zullen we weer als vereniging
een jaartje ouder worden. De week ervoor zal dan ook het een en
ander georganiseerd worden op het verenigingsterrein waarover later
meer informatie zal volgen. Mochten er nog vragen of opmerkingen
zijn kunt u deze altijd doormailen naar onderstaand adres.
Met rood-witte groet,
Jasper Jonkers
Commissaris Sociëteit & Botenhuis h.t. der M.S.R.V. Saurus
T: 043-3233455 │M: 06-22713028│E: societeit@msrvsaurus.nl │

Agenda mei:
Zaterdag 10 mei
Zondag 11 mei
Maandag 12 mei
Donderdag 15 mei
Zaterdag17 mei
Zondag 18 mei
Maandag 19 mei
Dinsdag 20 mei
Woensdag 21 mei
Donderdag 22 mei
Zaterdag 24 mei
Zondag 25 mei
Maandag 26 mei
Dinsdag 27 mei
Zaterdag 31 mei
Zondag 01 juni

Ouderdag, ZRB( externe wedstrijd)
ZRB ( externe wedstrijd)
midseasonbreak/kroegavond
kroegavond
Peil(externe wedstrijd)
Peil(externe wedstrijd)
Diesweek/ liederencantus
Diesweek/ kroegavond
Diesweek/ open feest timmerfabriek
Diesweek/ BBQ en sparwedstrijd+
kroegavond
Hollandia ( externe wedstrijd)
Hollandia ( externe wedstrijd)
kroegavond
verjaardag Saurus
EDR(externe wedstrijd)
EDR(externe wedstrijd)

SPREEKUREN VOOR VRAGEN OVER
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN UITKERING
Voor mensen die vragen hebben over WAO of (toekomstige) WIAuitkering, bijvoorbeeld:

Wat zal mijn inkomen zijn als ik word afgekeurd voor mijn
werk (geheel of gedeeltelijk)?;

Hoezo verandert mijn uitkering?; Hoe kan ik nog een beetje
werken; en wat levert me dat dan op?

Rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij
langdurig ziek-zijn.

Wajong-uitkering en werk; indicatiestelling na 1-1- 2015

WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW
Onze ervaringsdeskundige spreekuurhouders geven gratis uitleg
en denken graag met u mee (ook in de mei-vakantie):

WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld,
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht
tel. tijdens spreekuur: 06-12122947
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – vrij inlopen
Stg. Raad van Uitkeringsgerechtigden
Bogaardenstraat 35-B, 6211 SN Maastricht
tel. tijdens spreekuur: 06-20381921
Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur - vrij inlopen
WijkServicePunt Manjefiek Malberg,
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht
tel. tijdens spreekuur 06–13863215
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur - vrij inlopen
Werkplein Gulpen
Kiebeukel 41, 6271 BH Gulpen
tel. tijdens spreekuur: 06-30042209; afspreken: 043-4072579
Iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur – vrij inlopen
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

STEUN MENSEN MET DEMENTIE EN HUN
MANTELZORGERS
U kunt als zorgvrijwilliger de persoon met
dementie en zijn mantelzorger ondersteunen door
er gewoon te zijn of samen met deze persoon
activiteiten te doen die aansluiten bij de
belevingswereld van hem/haar. Dit kan variëren van biljarten tot
tuinieren en van samen foto's kijken tot muziek luisteren. Dankzij uw
inzet kan de familie de zorg langer volhouden en kan de persoon met
dementie langer thuis blijven wonen.
Werkgebied:
In Maastricht of in de Heuvellandgemeenten Meerssen, GulpenWittem, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Vaals.
Help ons helpen. Maak een afspraak voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek met Co Wildeboer Schut, coördinator
intensieve vrijwilligerszorg. Naast het begeleiden van mensen met

dementie zoeken we ook vrijwilligers voor de ondersteuning van
mensen met een licht verstandelijke beperking of een chronische
ziekte.
GEZOCHT: HULP VAN ONSCHATBARE WAARDE
Mensen met een licht verstandelijke beperking die weinig of geen
gebruik kunnen maken van de ondersteuning van mantelzorgers
voelen zich vaak eenzaam. Als zorgvrijwilliger van Steunpunt
Mantelzorg kunt u deze persoon helpen door op bezoek te gaan en
een praatje te maken, door te luisteren, samen te wandelen,
ergens naar toe te gaan of een spelletje te doen. U stemt samen af
wat u leuk vindt en wat haalbaar is.
Werkgebied:
In Maastricht of in de Heuvellandgemeenten Meerssen, GulpenWittem, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Vaals.
Help ons helpen. Maak een afspraak voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek met Co Wildeboer Schut, coördinator
intensieve vrijwilligerszorg. Naast het begeleiden van mensen met
een licht verstandelijke beperking zoeken we ook vrijwilligers voor
mensen met dementie en mensen met een chronische ziekte.
Meer informatie:
Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL / Sphinxlunet 3,
6221 JD Maastricht
T 043-3215046 of
E info@voormantelzorgers.nl
W: voorzorgvrijwilligers.nl
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BEZOEK ‘LANGER THUIS ZATERDAG’
Iedere derde zaterdag van de maand
organiseert Vegro „Langer thuis zaterdag‟. Op deze dag kan men
tussen 11.00-15.00 uur in alle Thuiszorgwinkels terecht voor de
gratis huistest. Tijdens de huistest wordt de woning onder de loep
genomen en ontvangt men advies over hoe de zelfredzaamheid
binnen de woning verhoogd kan worden.
Zolang de mogelijkheid er is blijven de meeste mensen graag
zelfstandig thuis wonen. Thuis, in een vertrouwde omgeving, met
vrienden en familie in de buurt. We weten allemaal dat ouderdom
komt met gebreken. Dus wat zijn de mogelijkheden om zo lang
mogelijk zelfstandig en comfortabel thuis te blijven functioneren? Het
is goed om ruim van tevoren al informatie in te winnen over dit
onderwerp. Zo kan er snel worden gehandeld op het moment dat het
nodig is.
Er zijn diverse oplossingen voor alledaagse
obstakels. Vaak wordt er direct gedacht aan
aanpassingen van de woning door middel van
een traplift of aangepaste badkamer. Maar ook
voor de kleinere dagelijkse bezigheden zijn
handige hulpmiddelen te vinden. Te denken
aan keukenhulpmiddelen, zoals een potopener
of een gehoekte kaasschaaf of huishoudelijke
hulpmiddelen waaronder een helping hand of
drempelhulp. Producten als een sta-opstoel of
binnenhuis rollator zorgen ervoor dat men, op
een veilige manier, mobiel blijft binnen de eigen
woonomgeving.
Kijk voor meer informatie over de huistest of het dichtstbijzijnde
adres op www.vegro.info of bel
0800 – 2 88 77 66 (gratis).

TELEFOON AGENDA
Alarmnummer
112
Apothekerscentrale
043-3619404
Blokkeren bankpas
0800-0313
Brandweer meldpunt Zuid-Limburg
043-4006800
Bruudsje Boskaj
043-8795560
Bureau Slachtofferhulp
0900-0101
De Spar
043-3510135
Dierenambulance
0900-4433224
Drugsmeldpunt
043-3505111
Gemeente Maastricht
14043

Klantenmeldpunt
14043

Milieumeldpunt
043-3504400

Buurtbeheerbedrijven
043-3430269

Stadsdeelleidster Noord/West
043-3505261
Service van Envida
043-3690610
Huisartsenpost. Vooraf bellen
043-3877777
Kapsalon Pastelss
043-3438024
Klussendienst
043-3633470
Misdaad Anoniem
0800-7000
Politie (geen spoed)
0900-8844
Servatius
043-3284300
Servatius service en onderhoud
043-3284545
Slachtofferinformatie Zuid-Limburg
043-3465547
Speuletig Boschpoort spellen uitleen
043-3254493
Trajekt
043–7630000
Wijkagent
0900-8844
Buurtplatform:
Stichting Leefbaarheid Boschpoort Bosscherveld
Voorzitter: A. van den Broek
Secretariaat :Pastoor Moormanstraat 80 6219 AS Maastricht
E-mail: info@slbb.nl
Website: www.slbb.nl
TIP
Sla in uw GSM een nummer op dat de hulpdiensten kunnen bellen
bij een noodgeval. Sla dit nummer op onder contacten met
vermelding ICE (in case of emergency).

WIST U DAT,
SLBB op dinsdag 10 juni 2014 om 20.00 uur een openbare

vergadering belegt bij de tuindervereniging en wij dit doen om u
volledig te kunnen informeren en de koffie en thee klaar staan?
Iedereen welkom is, met of zonder probleem en wij u graag proberen
te helpen als u een probleem heeft, maar u ook welkom bent met
ideeën om de leefbaarheid binnen de buurt te verbeteren en wij u ook
daarbij graag proberen te helpen?
Wij de officiële gesprekspartner zijn voor de buurt bij de gemeente
Maastricht, maar hoewel dit ook voor ons geen extra deuren opent wij
wel vaak de sleutel weten te vinden?
Ook als het probleem nog niet is opgelost wij ons desondanks niet
laten afschrikken en het bestuur steeds zijn best zal doen om tot een
goede oplossing te komen?
Wij u wel nodig hebben om de buurt leefbaar te houden/te maken en u
zelf bepaald hoe leefbaar de wijk is en wij daar allemaal samen voor
moeten zorgen?
Wij nog steeds op zoek zijn naar vrijwilligers die samen met ons het
gemeenschapshuis een gezicht willen geven?
Het gemeenschapshuis van, door en voor ons allemaal moet worden?
Wij u dus heel hard nodig hebben om dit te realiseren?
ZONDER VRIJWILLIGERS WIJ DEZE KLUS VOOR DE BUURT
NIET GEKLAARD KRIJGEN?
Op 24 mei weer een kluszaterdag is samen met studenten van
Enactus en wij u dan graag willen verwelkomen?
Wij wel graag willen weten hoeveel personen er komen en wat hun
specialiteit(en) zijn? (zie aanmelding op de voorpagina!)

SPAR GARNIER
Pastoor Moormanstraat 160,6219 AX Maastricht
Telefoonnummer: 043-3510135
Voor al uw dagelijkse boodschappen - Vers gesneden vleeswaren Stomerij - Drogisterij - Staatsloten - Krasloten - Lotto - Pinautomaat
Gratis thuisbezorgen vanaf € 25,00.
Pinnen mogelijk, ook voor kleine bedragen
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 - 19.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

