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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)

JAARWISSELING…..
Nog even en de jaarwisseling is er weer. Een tijd waarin
mensen goede voornemens maken en hopelijk ook
uitvoeren. Natuurlijk hopen we allemaal dat er over de hele
wereld gestopt wordt met oorlog voeren en mensen elkaar
niet meer naar het leven staan, maar dichter bij huis kunnen
we ook wel wat goede voornemens gebruiken. Eigenlijk gaat
het om simpele dingen, die in de loop der jaren erin
geslopen zijn en waarvan we ons vaak niet meer bewust zijn
dat we ze doen. Enkele voorbeelden:
Fietsen zonder licht op de fiets, aan de verkeerde kant van
de weg of over de stoep fietsen, bumperkleven, te hard
rijden, door rood rijden, fout parkeren, afval dumpen,
hondenpoep niet opruimen, zomaar ergens oversteken etc.
Kleine dingen die wel bij andere mensen ergernis
veroorzaken, soms zelf gevaarlijk zijn en die eigenlijk zo
eenvoudig op te lossen zijn. Kijk eens om u heen of
misschien een van uw buren hulp nodig heeft met
boodschappen doen of wees gewoon vriendelijk en toon
een beetje belangstelling. Dat zal de wereldvrede niet
dichterbij brengen, maar wel de saamhorigheid onder de
mensen. We zijn erg op onszelf gericht en vergeten soms
dat er om ons heen ook verdriet en eenzaamheid is onder
de mensen. Een helpende hand doet dan wonderen en daar
hoeft geen TV programma aan te pas te komen. Waarmee
ik niet wil zeggen dat die programma’s er niet moeten zijn,
maar het is wel makkelijk om ver weg te kijken, want dan zie
je niet wat dichtbij gebeurt en kun je met een gerust hart
zeggen dat je het niet geweten hebt. Toch wensen we u
hele fijne kerstdagen en een goede
jaarwisseling. Voorzichtig met vuurwerk en denk
daarbij ook aan de huisdieren. Namens de
redactie van De Blikopener:
Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar.
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SPEULETIG BOSCHPOORT
SPELLEN, PUZZEL EN BOEKEN UITLEEN
Speelt u graag gezelschapsspelen of puzzelt u graag? In de spellen
uitleen aan de Nimrodstraat 45 (ingang achterom) kunt u spellen,
puzzels en boeken lenen voor kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen.
Er is voor ‘elck wat wils’ en het lenen is (voorlopig) gratis.
Zeker voor opgroeiende kinderen is het vaak niet bij te houden met
de aanschaf van spellen en puzzels. Uiteindelijk belanden dan veel
spellen achterin de kast om er vervolgens nooit meer uit te komen.
Totdat het tijd wordt om te gaan opruimen en dan worden de spellen
en puzzels vaak weggegooid. Wilt u de spellen, puzzels en boeken
niet verkopen maar wel wegdoen? De uitleen is er heel blij mee.
U krijgt er geen geld voor, we werken op vrijwilligheidsbasis, maar u
doet er andere kinderen een groot plezier mee. Voor de gulle gevers
van het afgelopen jaar is hier een dikke MERCI!! De uitleen heeft
heel wat spellen, puzzels en boeken mogen ontvangen. Nu nog wat
meer mensen die komen lenen en het plaatje is compleet.
De spellen uitleen is tijdens de kerstvakantie gesloten en zal op
8 januari 2014 weer open zijn. De openingstijden zijn nu nog:
Woensdag van 12.45-13.45 uur en donderdag van 08.30-11.30 uur.
Deze tijden zijn niet voor iedereen geschikt en we willen daarom
graag van u weten wat voor u geschikte openingstijden zijn, dan
kunnen we daar rekening mee houden. Misschien dat ook u dan
(eventueel met uw kind(eren)) eens komt kijken.
Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar!!

Op 11 November is het Carnavalsseizoen weer geopend, dat
betekent ook dat wij als Voedingbieters weer van start zijn gegaan
met het seizoen voor 2014. Voor ons als carnaval vereniging van
Bosscherveld word het steeds moeilijker om het hoofd boven water
te houden, OMDAT wij steeds minder leden krijgen.
Ons ledenbestand word steeds kleiner en wij zijn dan ook naarstig
op zoek naar nieuwe leden die onze groep willen komen
versterken, zodat wij als Voedingbieters kunnen blijven bestaan en
Bosscherveld niet weer een vereniging verliest.
Verenigingsleven is erg belangrijk in de buurt , en die
saamhorigheid moet proberen stand te blijven houden!
Heb(ben) jij/jullie interesse om zich bij onze Carnavalsvereniging
aan te sluiten stuur dan een e-mailtje naar
cvdevoedingbieters@hotmail.com
of bel met onze voorzitter Harrie Blauw (Tel: 06-26800603)
Wel kunnen we jullie al vermelden dat op Zaterdag 15 Februari
onze Prinsuitroeping is waar onze nieuwe voorganger bekend word
gemaakt! Meer informatie hierover volgt nog…

CUP CAKE WEDSTRIJD BIJ DE SPAR
Op 23 november jl. mochten de kinderen bij de Spar
cup cakes versieren. Voor het mooiste cup cakeje was er
een heuse beker te winnen en natuurlijk je versierde
cakeje om op te eten.
Aan materiaal
en inzet geen
gebrek. De
kinderen zijn
het heel serieus
bezig

De trotse winnaressen van de beker!

De belangstelling van de kinderen
van Boschpoort viel misschien een
beetje tegen, maar die er waren
hebben met veel plezier hun cakeje
versierd en opgegeten of mee naar
huis genomen. Een leuke
zaterdagmiddag bij de Spar!!!!

SINTERKLAAS BIJ DE SPAR IN BOSCHPOORT
4 december 2013: Sinterklaas en Zwarte Piet brengen een bezoek
aan de Spar!!!! Een jaarlijks terugkerend feestje voor de kinderen
van Boschpoort. In de weken voordat Sinterklaas kwam konden de
kinderen een huisje kleuren en in elkaar plakken en dat hebben ze
bij de Spar geweten. Meer dan 50 huisjes moesten gevuld worden
met een cadeautje en snoep en Sinterklaas deelde ze graag uit.
Aan belangstelling had de Goedheiligman niet te klagen. Vol
spanning stonden de kinderen hem buiten op te wachten om
vervolgens met zijn allen tegelijk naar binnen te rennen.
Prima initiatief Spar Garnier!! Namens Sinterklaas: BEDANKT!!!

Sinterklaas is nog net
zichtbaar tussen de vele
kinderen die hem een hand
willen geven of op de foto
willen. Slechts een enkel kind
was bang en nam gauw het
cadeautje aan en
wegwezen!!!!!!

Maar niet iedereen dacht er zo
over. Vol belangstelling staat
deze kleine dame Sinterklaas
eens goed te bekijken.

En ook als je al wat groter
bent en zoals Sinterklaas
zegt, het schoenzettijdperk al
voorbij bent, is het toch leuk
als je een cadeautje krijgt.

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 eenmaal 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 m.b.t. 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 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 onkosten -vergoeding, begeleiding en ondersteuning (ook op facilitair gebied). Is uw interesse gewekt na ’t 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 T: 763 72 61 of 06 52 80 76 02
en/of reageer via jo.rondags@trajekt.nl
WERVING VRIJWILLIGERS
VOOR DE ST. ALPHONSUSSCHOOL.
Het contract met de aannemer BAM is
ondertekend en de werkzaamheden zullen in de tweede week van
januari 2014 van start gaan. Als alles naar wenst verloopt zijn de
werkzaamheden in week 14 geklaard. Maar dan moeten we er wel
met zijn allen staan. De eindafwerking en inrichting van de beneden verdieping moet dan zo snel en degelijk mogelijk worden verwezenlijkt. Maar ook nu en tijdens de verbouwing van BAM kunnen
er al diverse zaken opgenomen en gedaan worden. De hulp die we
van Radar krijgen is een steun in de rug, maar we hebben jullie
hard nodig om de zaak te klaren en dat we iedereen laten zien dat
wij een gemeenschapshuis verwezenlijken VAN, VOOR en DOOR
de BUURT onder het motto Sterk, Zelfredzaam, Boschpoort. Dus
kom helpen, samen maken veel handen licht werk. U kunt zich
aanmelden via klussenbuurthuis@gmail.com maar ook de verbouwing volgen via Facebook pagina: Sterk, Zelfredzaam, Boschpoort.
OPENINGSTIJDEN SPAR RONDOM DE FEESTDAGEN
ZATERDAG
21-12:
08.00 - 18.00 UUR
ZONDAG *
22-12:
12.00 - 17.00 UUR
MAANDAG
23-12:
08.30 - 19.00 UUR
DINSDAG
24-12:
08.00 - 17.00 UUR
WOENSDAG 25-12:
GESLOTEN
DONDERDAG 26-12:
GESLOTEN
VRIJDAG
27-12:
08.30 - 19.00 UUR
ZATERDAG
28-12:
08.00 - 18.00 UUR
*Kom deze zondag genieten van lekkere hapjes bij de
Preuverij in aanwezigheid van de Kerstman

RKBFC 1945-2013
Het doek is na 68 jaar definitief over onze
voetbalclub gevallen.
Er zijn verscheidene oorzaken te noemen,
maar de vergrijzing van onze wijk en het
gebrek aan spelers, die vanuit de jeugd
doorstromen naar de senioren, is toch wel de
voornaamste oorzaak.
Na de sluiting van de kerk en de school en het verdwijnen van
Fanfare Sint Hubertus uit onze wijk is het nu ook stil geworden op
ons voetbalveld.
Even terug in de tijd:
RKBFC werd op 1 mei 1945, na het einde van de Tweede
Wereldoorlog, opgericht. De eerste competitiewedstrijd van ons
1e elftal in het seizoen 1945-1946 werd op Caberg tegen het
toenmalige RKSVC gespeeld en de wedstrijd eindigde in een 3-3
gelijkspel. Ook, naar nu blijkt, ons laatste competitieduel in het
afgelopen seizoen 2012-2013 eindigde in Itteren tegen IBC’03 in
een gelijkspel: 4-4. Tussen deze 2 wedstrijden liggen 68 min of
meer bewogen jaren met ups en downs, die elke vereniging kent.
45 seizoenen speelde ons 1e elftal, hoofdzakelijk met spelers uit de
wijk, in de 4e klasse van de KNVB. Tussen 2001 en 2003 speelde
het team zelfs 2 seizoenen in de 3e klasse KNVB (sportief
hoogtepunt in het bestaan van de vereniging). De overige 21 jaar
speelde het 1e elftal in de 1e klasse Afdeling Limburg
(later 5e klasse KNVB geheten).
De historie van RKBFC in vogelvlucht (hoogtepunten):
Seizoen 1946-1947: 1e elftal kampioen 1e klasse Afdeling Limburg
1948
: Ons A jeugdelftal behaalt de halve finale van
de Limburgse Bisschopsbeker.
Hierin werd eervol met 2-1 verloren van
Juliana uit Spelholzerheide, later opgegaan
in Roda JC.
Seizoen 1948-1949: Kampioenschap A jeugd.
Seizoen 1953-1954: 1e elftal 1e klasse Afdeling Limburg.

1e elftal wint het Maastrichtse Boys toernooi
door Maasvogels in de finale (na een 0-2
ruststand) met 4-3 te verslaan.
1978:
Ons 1e elftal neemt op uitnodiging deel aan
een toernooi in La Ferté sous Jouarre
(Frankrijk). De ploeg won tot verrassing van
de Fransen het toernooi door onze gastheren
in de finale met 2-1 te verslaan!
1983:
1e elftal wint voor de 2e keer het Maastrichtse
Boys toernooi door een 5-2 overwinning in de
finale op Willem I.
1985:
RKBFC viert haar 40 jarig bestaan en
ontvangt de KNVB-vlag.
6 mei 1989:
Officiële opening van ons nieuwe
sportcomplex. Door woningbouw moest de
vereniging het terrein aan de ‘Kiezelkoul’
verlaten. Vooral de ouderen onder ons denken
zeker nog met plezier terug aan de gezellige
uurtjes, na afloop van de wedstrijd, in de
kleine kantine (voormalig kleedlokaal)!
Seizoen 1990-1991: A jeugd kampioen.
Seizoen 1991-1992: 1e elftal promoveert naar de 4e klasse KNVB,
na een 2e plaats in de eindstand 1e klasse
Afdeling Limburg.
December 1993:
Ons nieuwe sportcomplex komt meer dan één
meter onder water te staan door de
overstroming van de Maas. In februari 1995
gebeurde dit nog een keer.
Seizoen 1994-1995: 1e elftal kampioen Hoofdklasse Afdeling
Limburg. In de beslissingswedstrijd op
het veld van RKUVC in Ulestraten werd
Klimmania met 4-0 verslagen.
Seizoen 19981999: 1e elftal kampioen 5e klasse KNVB. Tevens
winnaar van het ballenklassement van het
Limburgs Dagblad, als meest scorende
amateurploeg in Limburg (Standaardelftallen).
1961:

Seizoen 2000-2001: 1e elftal kampioen 4e klasse KNVB en promotie
voor het eerst in het bestaan naar de 3e klasse
KNVB (sportief hoogtepunt).
Seizoen 2006-2007: 1e elftal ongeslagen kampioen in 5e klasse
KNVB.
Natuurlijk is hiermee niet alles gezegd. Ook onze seniorenelftallen en
jeugdteams behaalden in de loop der jaren het kampioenschap in
hun klasse. Verder maakten ook een veteranen- en damesteam enige
jaren deel uit van de vereniging.
De opheffing van onze jeugdafdeling enkele jaren geleden is zeker
ook één van de oorzaken geweest (en waarschijnlijk de voornaamste)
die geleid heeft tot het einde van de club.
Aan de doorstroming naar de senioren kwam een einde en het gebrek
aan voldoende kader, vrijwilligers, financiën etc. deed de rest.
Jammer genoeg kwam een einde aan een vereniging, waaraan veel
mensen in Boschpoort Bosscherveld actief als speler of als
bestuurslid, vrijwilliger, jeugdleider of als supporter langs de lijn hun
plezier hebben beleefd en waarop velen toch met enige weemoed
zullen terugzien.
Wij wandelden laatst langs het sportcomplex. Doelen en lichtmasten
waren al verwijderd en het veld ligt er maar verlaten bij in een
weekend.
Een triest einde van een vereniging die vele jaren niet weg te denken
was uit onze gemeenschap.
Ton Hermans
Beste Buurtbewoners,
De sint is alweer in het land
geweest en de kerstinkopen
worden gepland. Ook bij
de studentenvereniging
merken we hier alles van. De lootjes zijn bij de
verschillende commissies al getrokken en de discussie over
het kerstdiner is hier al in volle gang. Ondanks deze hectiek
staat er in de maand december ons nog veel meer te wachten.

Als belangrijkste de selectiebekendmaking. De afgelopen weken
hebben 26 mannen en 20 vrouwen gestreden voor een plek in de
wedstrijdsectie. 9 December is de beslissing gevallen en weten ze
wie het waard is om voor het Saurusrood te strijden op de mooiste
wateren van Nederland. De rest van de vereniging blijft tegen
elkaar sparren om ook op een lager niveau te kunnen strijden
tegen roeiend Nederland.
Na de feestdagen gaan we met onze wedstrijdselectie weer hard
aan de slag. Allereerst zullen de kerstkilo’s er weer op de
ergometers af gezweet worden door de wedstrijdroeiers. Vanaf
11 januari gaan ze in training. Dit wil zeggen, dat ze op 11 januari
nog een keer op de kroeg komen om te drinken zoveel ze willen en
kunnen, om vervolgens tot de slotwedstrijden in juli niet meer te
drinken. Voor de andere leden is januari ook een drukke maand.
Op de universiteit draait iedereen een 4 weken rooster waar je
normaal 8 weken hebt. De eerstejaars beginnen in januari feesten
te organiseren om te laten zien wie ze zijn. Ook beginnen er enkele
eerstejaars aspirant tijd te lopen bij enkele van onze
genootschappen. Als laatste kan ik nog mededelen, dat de
Nieuwjaars borrel op 26 januari zal zijn vanaf 17.00 uur.
Binnen een aanzienlijke tijd krijgt u hier nog een persoonlijke
uitnodiging van. Tevens zal er binnenkort een brief op uw mat
liggen over de geluidsontheffingen voor januari tot en met maart.
Vrijdag 20 december tot en met 5 januari: Kerst reces
Jaarwisseling:
’s nachts kroeg geopend
Verder rest mij u allen een vrolijk kerstfeest te wensen en alvast
een gelukkig nieuwjaar. Via deze weg meld ik u ook alvast dat er
weer een Nieuwjaarsborrel aankomt waar iedereen nog persoonlijk
voor uitgenodigd zal worden.
Met vriendelijke 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 │
I: www.msrvsaurus.nl

DANSEN IN HET PARK – MAASTRICHT NOORD WEST

Op zondag 22 december a.s. is er alweer voor de 20ste keer
‘Dansen in het Park’ en dit maal geheel in Kerstsfeer.
De zaal zal feestelijk versierd zijn en de hapjes hebben een echte
Kerstsmaak.
Het vrijwilligerscomité heeft ook gezorgd dat de jaarafsluiting van
Dansen in het Park met nog een extraatje gepaard gaat: er staat een
optreden gepland van een bekend regionaal artiest(e)!?!?
Dus mensen: haal uw balboekje uit uw tas en noteert u er deze
datum in. Senioren uit alle wijken van Maastricht Noord West kunnen
weer naar hartenlust èn met ‘n vleugje weemoed dansen op die
geweldige dansmuziek uit de 50-, 60- en 70'er jaren, gedraaid en
gepresenteerd door onze vaste disc-jockey William.
Tussen 14.00 en 17.00 uur ligt de dansvloer in de grote zaal van het
Centre Manjefiek Malberg aan de Malbergsingel 70 voor u – met ’n
laagje poeder erop - gereed.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Entree: € 2,=
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur.
Kent u iemand in uw omgeving die alleenstaand is; vraag hem/haar
eens om mee te komen. Immers: ‘Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!’ U bent in ieder geval allen van harte welkom !

SPREEKUREN VOOR VRAGEN OVER
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN UITKERING
U kunt bij ons terecht voor gratis uitleg en ondersteuning door
(ervarings-)deskundige vrijwilligers:
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – vrij inlopen
WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld,
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht
tel. tijdens spreekuur: 06-12122947
Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur - vrij inlopen
Stg. Raad van Uitkeringsgerechtigden
Bogaardenstraat 35-B, 6211 SN Maastricht
tel. tijdens spreekuur: 06-20381921
Iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur - vrij inlopen
WijkServicePunt Manjefiek Malberg
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht, tel. 043 – 7630030
en ook donderdags van 10.00 tot 12.00 uur – vrij inlopen
Werkplein Gulpen
Kiebeukel 41, 6271 BH Gulpen
tel. tijdens spreekuur: 06-30042209
Alleen van 23 december t/m 3 januari is er geen spreekuur.
Voor meer informatie: www.waowiamaastrichtheuvelland.nl
COLOFON
Buurtinformatieblad ‘De Blikopener
Jaargang19 nummer 01 2013 Oplage 900
Redactieadres: Mevr. Y.Wittelings-Timmermans
Nimrodstraat 45 6219 BD Maastricht
e-mailadres: deblikopener@hotmail.com
Uiterste inleverdatum kopij volgende editie: 15 januari
Volgende editie verschijnt, op of rond 25 januari
Redactie: D. v.d. Broek, Y.Timmermans
De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde
artikelen in te korten, te wijzigen of niet op te nemen.

Samen uit! Samen genieten!
Gaat u ook zo graag naar het theater?
Maar komt het er niet meer van omdat u
niet graag ’s avonds alleen naar de
bushalte loopt, moeite krijgt met autorijden in het donker, het
vervelend vindt om alleen te moeten gaan of een arm nodig hebt?
Speciaal voor u is er Vier het Leven!
Vrijwilligers halen u op, gaan met u mee en brengen u weer thuis.
Samen uit! Samen genieten!
Vier het Leven is een landelijk initiatief en sinds 2012 actief in Zuid
Limburg. Vier het Leven biedt theaterprogramma’s aan in
samenwerking met de theaters in Maastricht, Parkstad en SittardGeleen.
Wanneer u belangstelling heeft, belt u naar het landelijk bureau en
krijgt u alle informatie die u wilt.
U kunt ook schrijven, e-mailen of u via de website
opgeven.
Wanneer u besluit om mee te gaan, komen de
plaatselijke vrijwilligers u ophalen en gaan zij met u mee.
Vier het Leven – Nelleke de Kruik – regiocoördinator Limburg
Stichting Vier het
Leven
Harderwijkerzand 36,
1274 TC Huizen,
tel 035 035-5245156
e-mail:
info@4hetleven.nl
website:
www.4hetleven.nl

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,

Er nog steeds vrijwilligers nodig zijn om van de St. Alphonsusschool
een mooi buurtcentrum te maken?

De vrijwilligers die nu al een hele tijd bezig zijn dat met plezier doen?

U op Facebook pagina Sterk, Zelfredzaam Boschpoort het laatste
nieuws over het buurtcentrum kunt vinden?

Wij op zoek zijn met naar specialisten, die een handje willen helpen bij
de verbouwing en u zich kunt aanmelden door even binnen te lopen
tijdens de ’klusuren’ of via klussenbuurtbhuis@gmail.com?

Wij graag willen weten welk tijdstip voor u geschikt is om te komen
klussen, zodat wij de deur voor u open kunnen doen?

Als u geen buurtblad in de bus krijgt u het tocht kunt lezen op
www.slbb.nl of als u geen computer of internet heeft er ook altijd wel
enkele exemplaren bij de Spar liggen en u dus niets hoeft te missen?

SLBB op 10 februari 2014 weer een openbare vergadering houdt om
20.00 uur bij de tuinders en u daar van harte welkom bent?

U altijd een kopje koffie of thee mag verwachten?

Op 22 december a.s. koopzondag is bij de Spar en er tevens een
Preuverij gehouden wordt, waar u misschien nog een idee voor het
kerstdiner kunt op doen en de Kerstman voor het extra feestelijk tintje
zal zorgen?

De spellen uitleen in de kerstvakantie gesloten is en u op 8 januari weer
van harte welkom bent?

Wij hopen dat degene die vuurwerk gaat afschieten met de
jaarwisseling dat met de nodige voorzorgsmaatregelen doet en ook de
resten opruimt om ongelukken te voorkomen en dat er goed op de
huisdieren gelet wordt?

Het bestuur van SLBB en de redactie van De Blikopener u een
gelukkig en vooral gezond 2014 toewenst?

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

