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STICHTING LEEFBAARHEID
BOSCHPOORT BOSSCHERVELD
Deze uitgave van ‘De Blikopener’
wordt mede mogelijk gemaakt door:

Café D’n Diek

Bosscherweg 169

Dit zijn de
trotse
kunstenaars
van
Boschpoort.
Zij hebben de
schilderijen
gemaakt die
momenteel de
brug, de
Hubertusbrug,
een fris en
vrolijk uiterlijk
geven. Samen met enkele vrijwilligers zijn deze
schilderijen in het toekomstige gemeenschapshuis
gemaakt. Dus, beste mensen, u ziet het:
het gemeenschapshuis is nog niet in
gebruik en toch komen er al mooie
dingen uit voort. Dat belooft veel goeds
voor de toekomst, mits er genoeg hulp
van vrijwilligers komt. Nu al zijn enkele
mensen op verschillende dagen in de
week bezig met allerlei werkzaamheden.
Ook u kunt daarbij helpen. Voor de
school staat een bord met informatie.
Daar kunt u op zien wanneer er gewerkt
wordt en u kunt even binnenlopen om u
aan te melden. Hoe meer hulp, hoe beter
het zal gaan. Het is tenslotte voor ons allemaal goed dat
er weer een centrale ontmoetingsplek in de buurt komt
waar zich alle mensen, jong en minder jong, thuis kunnen
voelen en waar activiteiten kunnen worden gehouden. U
hoeft geen bouwvakker te zijn om mee te kunnen helpen.
Er zijn ook kleinere klussen die geklaard moeten worden.
Het gemeenschapshuis wordt toch voor en door
Boschpoort gemaakt. Helpt u mee???????!!!!!!
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21 SEPTEMBER 2013 VAN 10.00 TOT 16.00 UUR:
BURENDAG IN BOSCHPOORT.
Deze dag zal in het teken staan van de omvorming van de oude
school naar een mooi gemeenschapshuis in Boschpoort.
U bent uitgenodigd aan de Pastoor Moormanstraat 80.
Wij zorgen voor de koffie en de vlaai wordt gesponsord door
Spar Garnier Boschpoort

BESTE INWONERS VAN BOSCHPOORT EN BOSSCHERVELD.
Op 24 augustus hebben wij de eer gehad de Cultuurvlag van
Boschpoort Bosscherveld te
overhandigen aan de
wethouder van Cultuur de heer
Jacques Costongs. Ook
wethouder Mieke Damsma
was aanwezig om ons
initiatief, ten aanzien van
werkplekken voor cliënten van
Radar in het WMO kader, te
ondersteunen. Beide
wethouders waren bereid om de tekeningen, die de kinderen van
Boschpoort Bosscherveld in hun vakantie geschilderd hadden,
samen met de kinderen te onthullen. Dat was een enorm succes.
De kinderen waren blij met hun tekening en
hun medaille, de ouders en grootouders trots
en de rest van de aanwezigen gecharmeerd
van de prachtige tekeningen. Deze
tekeningen blijven nog een hele tijd te
bewonderen voor iedereen.
Wij, het bestuur van SLBB en SBEGB, waren
aangenaam verrast over de opkomst. Heel
veel mensen hadden zich de moeite genomen
om een kijkje te komen nemen en hebben
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de
basisschool te bekijken en uitleg te krijgen
over hoe de transformatie gestalte moet
krijgen. Het leeft onder de bevolking, nu
moeten de handjes nog uitgestoken worden om het tot een
gemeenschapshuis om te vormen. Het moet een huis worden van,
voor, maar ook zeker DOOR de bewoners.

Op 21 september, nationale burendag, kan een ieder die wil al een
handje uitsteken. Er kan geschuurd, geverfd, gebroken en
opgeruimd worden. Maar er zijn nog vele andere taken die
uitgevoerd moeten worden. Als u komt zal het aanwezige bestuur u
uitleggen wat er gedaan kan worden en kan u een karweitje dat u
graag wilt uitzoeken. We hopen dat de opkomst weer zo groot zal
zijn als op 24 augustus. We starten op 10.00 uur en sluiten de
werkzaamheden af om 16.00 uur. Voor de werkers zal er tijdens
het middaguur een lunch klaar staan.
De werkzaamheden zullen onderbroken worden voor het onthullen
van de buurtbanner met ons motto, STERK, ZELFREDZAAM,
BOSCHPOORT.
Mensen, kom op en laat zien waar Boschpoort toe in staat is. We
hebben jullie nodig om het tot een gemeenschapshuis te vormen.
Verenigingen van Boschpoort roep je leden op, het gaat erom dat
jullie een betaalbare ruimte krijgen voor de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van SBEGB
namens SLBB
Huub Mullers
Dré van den Broek
voorzitter
voorzitter

De jonge kunstenaars

ja, je mag er trots op zijn

en deze heb ik gemaakt!!!

Drugsmeldpunt: we hebben u hard nodig!
Het Drugsmeldpunt is de belangrijkste schakel tussen u, de
inwoners van Maastricht, en de teams die op straat actief
drugsoverlast aanpakken. In het meldpunt werken onder andere de
gemeente Maastricht en de politie samen aan de bestrijding van
drugsoverlast.
Waarom samenwerken?
Samenwerken betekent een effectievere en daadkrachtigere
aanpak. Want als de partijen regelmatig met elkaar aan tafel zitten
en informatie delen ontstaat er een beter beeld van de problemen
en kunnen we gerichter handelen.
Bijvoorbeeld: al politieagenten vermoeden dat een persoon vanuit
een woning drugs dealt, mogen zij volgens de wet dit huis niet
zomaar binnenvallen. Door samen te werken delen we snel zo veel
mogelijk informatie. Wie woont er op het adres? Staan er bedrijven
ingeschreven? Zijn de bewoners bekend met de drugshandel? Nu
kunnen we een afgewogen beslissing maken: als er nog meer
informatie nodig is onderzoeken we op welke manier deze het
beste te verzamelen is. Als er volgens de wet genoeg informatie is,
nemen we zo snel mogelijk een kijkje.
Wat is uw rol?
Ook u kunt een bijdrage leveren. Door overlast te melden bij het
Drugsmeldpunt krijgen we een nog beter beeld van de situatie en
kunnen we dus nog daadkrachtiger en gerichter handelen. Alle
informatie helpt daarbij: nummerborden, beschrijvingen van deals
en drugsrunners, werkwijzen van staathandelaren of uw
vermoeden van een hennepplantage. Ook de helft van een
nummerbord kan ons helpen, want misschien heeft iemand anders
de andere helft van het nummerbord voor ons beschreven. Elke
melding wordt serieus behandeld. Hoe past deze melding in het
beeld van de overlast? Kennen we de auto in deze melding? Komt
de beschrijving van een persoon overeen met een handelaar die
we al op de korrel hebben? Het liefste bellen of mailen we u ook
nog terug om eventueel meer informatie te verzamelen en u op de

hoogte te houden van de ontwikkelingen rond uw
melding.
Anoniem melden
Bent u bang dat de verdachte achter uw naam
komt? Vermoedt u dat uw buren een hennepplantage hebben, maar wilt u niet dat ze weten dat
u gemeld hebt? Anoniem melden kan: deel uw
informatie in het meldingsformulier, maar vul uw
eigen gegevens niet in. Ook anonieme meldingen
worden serieus genomen!
Melden kan digitaal via www.maastricht.nl/drugsmeldpunt
Of meld telefonisch via (043) 350 5111 (Lokaal tarief)
Meer informatie www.maastricht.nl/drugs
HULP BIJ HET SCHRIJVEN VAN JOUW LEVENSVERHAAL
Het Centrum voor ontmoeting en inspiratie "In de Rooden Leeuw"
aan de Bogaardenstraat 50 in hartje stad Maastricht, heeft al een
aantal jaren veel succes met het aanbod om te helpen bij het
schrijven van je eigen levensverhaal. Onder deskundige leiding
wordt een cursus gegeven van negen
bijeenkomsten. U hoeft geen 'schrijver van
huis uit' te zijn. Er worden richtlijnen
gegeven om tot een goed leesbaar
levensverhaal te komen aan de hand van
praktische thema’s. De ervaring heeft
geleerd dat de deelnemers erg enthousiast raken en om een
vervolgcursus vragen. De cursus wordt eenmaal in de veertien
dagen gegeven door Alexandra Lahoye op woensdagochtend van
09.45 tot 12.00 uur in het Centrum "In de Rooden Leeuw". De
eerste bijeenkomst vindt plaats op 28 augustus 2013. Meer
informatie is terug te vinden op de website: www.roodenleeuw.nl
Voor de gehele cursus wordt een vergoeding van 55 euro
gevraagd. Aanmelden kan bij het
Centrum (043-3500625) of via het
e-mailadres: centrum@roodenleeuw.nl
Schrijft u met ons mee?

Jongerenbuurtbemiddeling geslaagd instrument
bij (buurt)conflicten
Behoefte aan meer jeugdige bemiddelaars
In 2010 ging het project Jongerenbuurtbemiddeling (JBB) van start
in Maastricht. Doel van het project is het oplossen van
conflictsituaties tussen jongeren en ouderen of jongeren en/of
jongerengroepen onderling door middel van
Jongerenbuurtbemiddelaars. Soms gebeurt dit met hulp van
volwassen bemiddelaars.
In toenemende mate weten jeugdigen, ouders, buurtbewoners,
politie, gemeente Maastricht en scholen in het basis- en het
voortgezet onderwijs de Jongerenbuurtbemiddelaars te vinden. Zij
vragen hulp van de Jongerenbuurtbemiddelaars bij conflicten. Het
aantal geslaagde bemiddelingen neemt gestaag toe.
Momenteel zij er 11 gecertificeerde Jongerenbuurtbemiddelaars in
Maastricht. Maar door een sterke groei in het aanbod van casussen
zoeken we nog meer Jongerenbuurtbemiddelaars!
Zie jij een uitdaging in Jongerenbuurtbemiddeling?
Lijkt het jou leuk om ook als jongerenbuurtbemiddelaar aan de slag
te gaan en je steentje bij te dragen bij het oplossen van (buurt)
conflicten? En kun jij je vinden in de werkwijze van
Jongerenbuurtbemiddeling? Neem dan vrijblijvend contact op met
Sandra Smeitink via sandra.smeitink@trajekt.nl, M 06 - 556 952 79
of via Facebook: Trajekt_Sandra, en laat je voorlichten over het
werk als Jongerenbuurtbemiddelaar.
Om als Jongerenbuurtbemiddelaar aan de slag te gaan dien je
minimaal 16 jaar te zijn.

Jongerenbuurtbemiddeling werkt vanuit een bepaalde methodiek.
In een vierdaagse cursus kun je deze methodiek ervaren en leren.
Daarnaast kom je in contact met andere
Jongerenbuurtbemiddelaars.
Nieuwe cursus start in oktober 2013
Er is plaats voor maximaal 8 jongeren per cursus, dus wees er
snel bij.
Aanmelden kan bij Jongerenbuurtbemiddeling Sandra Smeitink
p/a Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
M 06 - 556 952 79
E sandra.smeitink@trajekt.nl
Fb Trajekt_Sandra
Meer info: www jbb-trajekt.nl

De eerste lichting jongerenbuurtbemiddelaars van Maastricht

Breincafé is een maandelijks informatief
trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH), hun partners, familieleden,
mantelzorgers, professionals en overige geïnteresseerden. Het
vindt plaats in Brunssum, Sittard en Maastricht.
Breincafé september over ‘Liefde alleen is niet genoeg:
gevoelens, valkuilen en tips’
Liefde alleen is niet genoeg: gevoelens, valkuilen en tips
Als een geliefde of naaste wordt getroffen door niet aangeboren
hersenletsel sta je als (mantel)zorger voor grote uitdagingen en
obstakels. Zeker ook op emotioneel gebied. De term Mantelzorg
geeft aan dat de zorg de naaste omhult als een warme mantel. Dit
suggereert dat liefde alleen volstaat. Helaas is dit een misvatting.
Bijbehorende minder aangename gevoelens zijn er ook. Het niet
uiten van die gevoelens is de voedingsbodem voor ongezonde
stress en een bedreiging voor de gezondheid. Als mantelzorger zijn
vele talenten en kwaliteiten vereist om de vaak langdurige zorg te
kunnen bieden. Men geeft het beste van zichzelf weg en staat vaak
te weinig stil bij de eigen gevoelens en behoeften. De Breincafés in
september gaan over ‘Liefde alleen is niet genoeg: gevoelens,
valkuilen en tips’. Deze avond wordt verzorgd door medewerkers
van de Steunpunten Mantelzorg.
Op maandag 9 september geeft Hans Pluijmaekers, Steunpunt
voor Mantelzorgers Parkstad Limburg uitleg over het onderwerp in
Activiteitencentrum Brunssum, De Insel 18.
Op maandag 17 september geeft Yvonne van Rooij, Steunpunt
Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg uitleg over het
onderwerp in het Activiteitencentrum Maastricht,
Symphoniesingel 60.
De aanvang is telkens om 19.30 uur. De toegang is gratis.
Thema van de bijeenkomsten in oktober is: 'Hoe houd ik mijn
zorg in eigen hand?' Vergroten van de eigen zeggenschap.
De kwaliteit van de zorg en hulp die u krijgt hangt niet alleen af van
de deskundigheid en de houding van uw zorgverlener. Als
zorgvrager of als naaste van degene die de zorg ontvangt, speelt u
zelf ook een grote rol hierbij. Door op te komen voor uzelf of voor
uw naaste zorgvrager, door de juiste vragen te stellen, door u te
laten informeren en adviseren.

Op die manier kunt u er samen met de zorgverlener aan bijdragen dat
de juiste en de beste zorg verleend wordt. Of dit nu bij de huisarts is of
bij de specialist. Tijdens het breincafé van oktober krijgt u adviezen
over hoe u uw zorg echt in eigen hand houdt en hoe u uw
zeggenschap hierin kunt vergroten. Deze avond wordt verzorgd door
Roel Sillen en Esther Stoffers, adviseurs van het Huis voor de Zorg.
Waar en wanneer?
Op maandag 7 oktober 2013 in het Activiteitencentrum Sittard,
Wielewaalstraat 1.
Op maandag 14 oktober in Activiteitencentrum Brunssum, De
Insel 18.
Op maandag 21 oktober in het Activiteitencentrum Maastricht,
Symphoniesingel 60.
De aanvang is telkens om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Jonge zorgvrijwilligers gezocht!
Steunpunt Mantelzorg is op zoek naar jongeren die
de pool jonge zorgvrijwilligers komen versterken.
Steunpunt Mantelzorg biedt diverse vormen van
vrijwilligerswerk: werken in de vrijwillige thuiszorg,
steun voor mensen met dementie,
ziekenhuisbegeleiding, respijtzorg voor
mantelzorgers en begeleider van de activiteiten voor jonge
mantelzorgers. Kijk eens op de website www.voorzorgvrijwilligers.nl of
www.voorjongemantelzorgers.nl naar een impressie van onze
ondersteuning. Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken.
Ben je tussen de 18 en 30 jaar en wil je een paar uurtjes per maand
vrij maken om je in te zetten voor anderen? Of ben je als 1 e of 2e jaar
student op zoek naar een zinvolle stageplek? Bel of mail dan naar het
steunpunt voor het plannen van een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. We kijken dan samen welke mogelijkheden er
zijn. Je ontvangt bij het steunpunt vrijwilligerswerk op maat,
deskundige begeleiding, scholing, een verzekering,
onkostenvergoeding en een waardevolle vermelding op je CV!
Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met
Joyce Willemsen, coördinator intensieve vrijwilligerszorg per email
j.willemsen@voormantelzorgers.nl of per telefoon 043-3215046.

KAARTKLUIS VOOR DE
GEHANDICAPTENPARKEERKAART
In diverse media is er al aandacht aan besteed:
de zéér sterke stijging van het aantal diefstallen van gehandicapten
-parkeerkaarten (GPK) uit auto's. U denkt misschien: “Dat zal mij
niet overkomen”. Toch kan ook u het slachtoffer worden. De
kaarten zijn een fel begeerd object en worden dan ook voor zeer
hoge geldbedragen verkocht. De kaart is persoonsgebonden, maar
kan in iedere auto worden gebruikt. De gebruiker geniet dan van
voordelen, zoals veelal gratis en voor een onbepaalde tijd
parkeren. De gevolgen van diefstal zijn echter zowel op financieel
gebied als op emotioneel vlak groot. Niet alleen hebt u te maken
met hoge kosten voor het herstel van uw auto, ook het
veiligheidsgevoel is na diefstal aangetast.
Om diefstal van uw gehandicaptenparkeerkaart te voorkomen, is er
de kaartkluis. De kaartkluis bestaat uit twee delen: de houder zelf
waar de gehandicaptenparkeerkaart in geplaatst kan worden en
een beugelslot die aan het stuurwiel vastgezet kan worden. Met
deze kaartkluis denken dieven nog wel een keer extra na!
De Kaartkluis is verkrijgbaar in de Thuiszorgwinkels en op
www.vegro.info. Voor informatie over de adressen kunt u bellen
met het 0800 - 2887766 (gratis) of kijken op www.vegro.info. Onze
klantenservice is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR NIEUWE
VRIJWILLIGERSKOEPEL IN MAASTRICHT NOORD WEST
Het nieuwe welzijnsbeleid - ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ - is er op gericht dat
mensen meer samen en zelf gaan doen, meer op zoek gaan naar
gelijksoortige voorzieningen in de buurt en meer verantwoordelijkheid
op zich nemen.
Deze veranderende samenleving ( van “u vraagt, wij draaien” naar
“samen kunnen we ’t zelf”) houdt in dat Trajekt steeds vaker in plaats
van zelf activiteiten aan te bieden, vrijwilligers ondersteunt in het
organiseren en uitvoeren daarvan. In de wijken Boschpoort,
Bosscherveld, Caberg, Oud-Caberg, Malberg en Malpertuis zijn op dit
moment ± 40 activiteitengroepen actief, waarbij altijd één of
meerdere vrijwilligers betrokken zijn, vaak één maal per week op of
vanaf een vaste locatie en soms onder leiding van een vakkracht.
Het betreft hier activiteiten in het kader van het Meer Bewegen voor
Ouderen (MBvO) en het Ouderen- en Volwassenenwerk (O&VW)
Hiervoor wil het Trajekt-team in Maastricht Noord West vrijwilligers
gaan werven om een zogenaamde vrijwilligerskoepel in dit gebied op
te richten.
Deze vrijwilligerskoepel wordt de paraplu waaronder de activiteiten
op het terrein van O& VW en het MBvO kunnen blijven plaatsvinden.
De koepel kan bijvoorbeeld helpen bij ruimtebieding, (beheer) van
financiën en werving van deelnemers en contacten met vakkrachten.
Trajekt op haar beurt biedt ondersteuning aan de koepel, zowel voor
inhoudelijke - als met betrekking tot facilitaire zaken. Trajekt denkt dat
de vrijwilligerskoepel uit zo’n 5 à 6 personen zou moeten bestaan, met
kennis van zaken op divers terrein.
We zijn daarom op zoek naar vrijwilligers, mannen en vrouwen die
onder bovenstaand idee de schouders willen zetten.
Wat verwachten we van kandidaat-vrijwilligers?

U staat achter het idee dat mensen meer zèlf moeten, willen en
kunnen, waar nodig met een steuntje in de rug. U onderschrijft
het belang van kleinschalige ontmoeting en activiteiten voor de
leefbaarheid in de buurten;

U heeft goede contactuele eigenschappen en kan in een team
samenwerken;

U bent bereid zich te verdiepen in de materie van het MBvO en
het O&VW;

U wilt tijd en energie steken in het nieuwe vrijwilligerswerk;

Trajekt biedt u een vrijwilligerscontract, training- en/of scholing, een
vrijwilligers onkostenvergoeding, begeleiding en ondersteuning
(ook op facilitair gebied).
Is uw interesse gewekt na het lezen van bovenstaande? Dan bent
ú misschien wel diegene naar wie we op zoek zijn ! Belt u dan met
Trajekt Noord West op werkdagen via telefoonnummer:
043- 7637261 of 06 52 80 76 02 en/of reageer via
jo.rondags@trajekt.nl
GEZOCHT: VRIJWILLIGERS
ZIEKENHUISBEGELEIDING
Als mensen niet goed op eigen kracht een
ziekenhuis, tandarts of andere hulpverlener
kunnen bezoeken dan is het fijn wanneer ze een
beroep kunnen doen op een vrijwilliger . Als
zorgvrijwilliger van Steunpunt Mantelzorg biedt u, naast emotionele
steun, een luisterend oor en een helpende hand. Voordat u samen
naar het ziekenhuis of de specialist gaat heeft u eerst contact met
de coördinator intensieve vrijwilligerszorg voor bijzonderheden. U
kunt zelf aangeven welke en hoeveel dagen u beschikbaar en
ontvangt een onkostenvergoeding en verzekering.
Bent u diegene die we zoeken? Neem dan gerust contact op met
Marlies Maas of Fieke Damoiseaux, coördinatoren intensieve
vrijwilligerszorg van Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL per
telefoon 043-3215046 of per e-mail info@voormantelzorgers.nl.
Wilt u meer informatie over onze organisatie? Kijk dan op
www.voorzorgvrijwilligers.nl.
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Beste Buurtbewoners,
Elk studentenjaar stopt het ene bestuur en neemt een volgend
bestuur deze taken over. Ik zal komend studiejaar uw
contactpersoon zijn vanuit Saurus.
Mijn naam is Jasper Jonkers en ik zal de functie van
sociëteitscommissaris overnemen van Eva Joosten. Ik heb enorm
veel zin in het bestuursjaar en wil hierbij u alle
uitnodigen voor de buurtborrel van Saurus. Zo leert
het nieuwe bestuur de buurt kennen en vice versa.
Deze zal op 27 september ‘middags plaatsvinden.
Een officiële uitnodiging zal nog volgen.
Verder zou ik de buurt willen vragen als ze
verdachte dingen zien gebeuren op het vlot bij
Saurus deze bij mij te melden. Pas is het motorbootje stuk gemaakt
en dit is natuurlijk voor ons zeer vervelend.
Als laatste heb ik alvast een weekend en een avond waarvan ik u
ook op de hoogte wil stellen. Het weekend van 8 september zullen er
nieuwe studenten allerlei klusjes komen verrichten op onze locatie.
Hierbij kan er misschien meer geluid geproduceerd worden dan
anders overdag het geval is.
11 september is er ’s avonds een activiteit buiten die tot uiterlijk
21.30 uur zal duren. Deze activiteit bevat voornamelijk gezellig
liedjes zingen met elkaar.
Dit was hem weer voor deze maand.
Rest mij alleen nog te
zeggen dat ik hoop u alle
te mogen ontvangen
tijdens onze buurtborrel.
Met vriendelijke
groeten,
Jasper Jonkers

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
GroeneKruis/Domicura
043-3690690

Verplegen en verzorgen
043-3690670

Kraamzorg
043-3690630
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
Secretaris: H. Stevens
Secretariaat :Tirostraat 25 6219 BC
043-3251553
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 14 oktober om 20.00 uur weer een openbare vergadering houdt bij
de tuindervereniging Boschpoort en u alvast de datum in uw agenda zou
kunnen noteren en u van harte welkom bent?
 Wij uw inbreng nodig hebben om de buurt leefbaar te houden?
 Wij in de 3e week van oktober een rondgang willen organiseren met
gemeente ambtenaren?
 Wij de buurt wel kennen maar niet alles weten?
 Wij graag van u willen weten wat voor u een bron van ergernis is?
 U dat kunt melden via info@slbb.nl?
 U ook een briefje bij onze secretaris in de brievenbus kunt gooien?
 De desbetreffende brievenbus in de Tirostraat 25 te vinden is?
 Wij uw mening nodig hebben om iets te kunnen verbeteren?
 Wij u graag willen verwelkomen op 21 september in de oude basisschool?
 Wij dan samen aan de slag kunnen in ons nieuwe gemeenschapshuis?
 U daar verwend wordt met een lekker kopje koffie / thee en een stukje
vlaai?
 Boschpoort er 2 nieuwe straatnamen bij heeft, te weten: de Hubertusbrug
en het Pastoor Lenderspad?
 De belangstelling bij de overdracht van de Cultuurvlag en het onthullen van
de kindertekeningen aan de Hubertusbrug op 24 augustus jl. overweldigend
was?
 Wij hopen dat het ook in de toekomst zo mag zijn, dat er belangstelling
vanuit de buurt is bij activiteiten?
 De spellen uitleen alweer volop in bedrijf is en u op woensdag tussen 12.45
en 13.45 uur en op donderdag van 08.30 tot 11.30 uur terecht kunt aan de
Nimrodstraat 45, ingang achterom via de tuin?
 In de nacht van 26 op 27 oktober de wintertijd ingaat?
 U de klok dan één uur achteruit mag zetten?

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

