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Deze uitgave van ‘De Blikopener’
wordt mede mogelijk gemaakt door:

Café D’n Diek
Bosscherweg 169
NIEUW JAAR, NIEUWE KANSEN.
We hopen dat voor iedereen het nieuwe jaar goed
begonnen is. We hopen dat we er met zijn allen weer een
mooi jaar van kunnen maken. Natuurlijk zijn onze ogen
gericht op de verbouwing van de oude school om er een
gemeenschapshuis van te maken. De sleuteloverdracht
heeft inmiddels plaats gevonden en de gemeente
Maastricht heeft een schouw gehouden. De vrijwilligers
krijgen op korte termijn bericht over wat er voor hen te
doen is. Er kunnen zich nog altijd mensen aanmelden om
een helpende hand te bieden. De adressen voor
aanmelding vindt u bij ‘Wist u dat’. Heeft u geen e-mail,
dan mag u ook een briefje met uw naam en eventuele
specialisatie op het redactieadres (Nimrodstraat 45) in de
bus stoppen. Alle hulp is welkom. Samen gaan we voor
Boschpoort weer een mooi plekje maken waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten, verenigingen hun onderdak
vinden (hopelijk tegen een redelijke prijs) en waar
mogelijk nieuwe initiatieven uitgevoerd kunnen worden.
Maar voor het zover is zal er eerst gewerkt moeten
worden. Laten we nu eens niet die afwachtende houding
aannemen en denken ‘de buurman doet het wel’ of ’dat is
niets voor mij’, het is voor iedereen. Ook voor u!!!
Een buurt maak je samen, ook al zijn er soms verschillen
in opvatting, uiteindelijk wonen wij hier met zijn allen en
doen we het voor ons allemaal, voor en met jong en oud.
We laten Maastricht zien dat we een mooie, gezellige
buurt hebben en dat er leven in Boschpoort zit.
CARNAVAL komt eraan. Goeit uuch dedoor, mer…….
Zorg dat u op tijd uw boodschappen in huis heeft, want
ook De Spar viert Carnaval en is op
maandag 11 en dinsdag 12 februari
gesloten. Wij wensen u allemaal alvast ’n
gooje Vastelaovend.
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SALON SINT HUBERTUS
Sinds twee jaar wordt er iedere 3de donderdag van
de maand een Salon georganiseerd. Op deze
middag is het de bedoeling om zoveel mogelijk
mensen uit de wijk een aantal uurtjes bij elkaar te
brengen. Er kan dan samen, onder het genot van
een kopje koffie of thee met iets lekkers, gezellig
worden bijgepraat, een kaartje gelegd, geschilderd of
een spelletje worden gedaan (ter beschikking
gesteld door de spellen uitleen). Vaak wordt er ook
iets creatiefs gedaan met te gek leuke resultaten (bloementaartjes,
kerstballen, kaarten…). Nu is er echter een opkomst van zo’n 10 à
15 mensen per keer, maar eigenlijk is het de bedoeling om zoveel
mogelijk mensen bij elkaar te brengen die samen een gezellige
middag hebben. Op een of andere manier lukt dat niet!!!!???? Terwijl
we toch heel positieve reacties krijgen van de mensen die wel iedere
3de donderdag komen. Dus mensen van Boschpoort…… pak uuch
bie ein en kom eens kijken op deze middag en oordeel dan zelf of
het de moeite waard is om er mee door te gaan of te stoppen. Dat
laatste zou jammer zijn voor de mensen die wel altijd komen. Ook
voor de organisatie is het een tegenvaller dat de opkomst zo laag is,
er kunnen dan ook minder dingen georganiseerd worden.
Wij hopen dat we u op 21 februari tussen 14.00 en 16.30 uur mogen
verwelkomen bij onze Salonmiddag. De locatie is de zaal onder de
kerk. Wij wensen u alvast een fijne Carnaval en we zullen maar
zeggen: tot donderdagmiddag de 21ste!

EEN NIEUW INITIATIEF IN BOSCHPOORT:

BRUUDSJE BOSKAJ
Herkent u dit: Opeens krijgt u
ontzettend veel zin in een lekker
broodje kaas, ham, paté, eiersalade,
brie, rosbief of wat dan ook, maar
helaas heeft u nou net dat niet in
huis. Geen nood. Sinds maandag
14 januari jl. kunt u bellen naar
Bruudsje Boskaj en het wordt vers
voor u gemaakt en bezorgd. Als u in
Boschpoort woont is bezorgen
gratis. U heeft allemaal de folder in
de bus gekregen waarop u kunt zien
wat ze allemaal voor u kunnen
maken. Zelfs frisdrank kunnen zij u
erbij leveren.
Van maandag tot en met vrijdag kunt
u vers belegde broodjes bestellen
van 09.00 uur tot en met 21.00 uur.
Ook bedrijven kunnen gebruik
maken van deze service.
Bruudsje Boskaj is bereikbaar op
telefoonnummer: 043-8795560.
Via internet vindt u Bruudsje Boskaj
op: www.bruudsjeboskaj.nl

Wij willen iedereen bedanken voor de vele felicitaties,
kaarten, bloemen, attenties etc. die wij mochten
ontvangen bij ons 65 jarig huwelijksfeest.
Het is een onvergetelijke dag geworden.
Henk en Miep Luckerhof

Zijn er in Boschpoort nog creatieve mensen

?….

Mensen die het leuk vinden om te tekenen of te schilderen?
Mensen die het leuk vinden om met anderen een paar gezellige
uurtjes door te brengen?
Op de woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur, in de zaal onder
de kerk!
Werken met acrylverf, aquarel, inkt, pastelkrijt, al deze genoemde
materialen zijn aanwezig!
Ook de basismaterialen zoals potloden, gummen, penselen ed. zijn
aanwezig!
Je hoeft absoluut geen Rembrandt te zijn, maar het gewoon leuk te
vinden om creatief bezig te zijn.
Je kunt ook vrijblijvend een woensdagavond
komen meedraaien.
Iedere woensdagavond leggen we in principe
€ 2,50 bij voor het aanschaffen van nieuwe
materialen.
Bij voldoende deelname kunnen we een
professioneel iemand inhuren om ons op weg
te helpen….
Voor koffie en thee wordt gezorgd, wat wil je
nog meer….
Voor meer informatie of opgeven kun je terecht bij;
Sandra van der Zweep, tvdzweep@home.nl 0628072077
Wim Smeets, wim.smeets@kpnplanet.nl 043-3211033
Tot woensdag!?

De Prinsuitroeping komt er
weer aan!!
Wanneer? Zaterdag 26 Januari 2013
Hoe laat? Uitroeping 20.11 uur,
Zaal open 18.30 uur
Waar?
Zaal “Onder de kerk” te
Bosscherveld
Met optredens van:
Bert en Evelyne,
Nick Gilissen en Joie de Vivre
De muziek op deze avond zal verzorgd
worden door
DJ Johan Godding
Wij kunnen nog nieuwe leden gebruiken zowel de heren als de
dames zijn bij ons welkom!
Wil jij je bij ons aansluiten?
Bel dan naar 06-26800603 of
stuur een mailtje naar cvdevoedingbieters@hotmail.com
Wij

hopen jullie te mogen begroeten op
onze uitroeping ,
tot dan!

Beste buurtbewoners,
De eerste maand van het
nieuwe jaar zit er al weer op.
Na de vakantie starten we
altijd rustig aangezien
iedereen weer moet wennen aan het oude ritme. De avonden
worden rustig bezocht, maar dat mag de pret niet drukken. We zijn
druk bezig met de voorbereidingen op Carnaval en komende
donderdag 31 januari komen de Tempeleers bij ons langs. De
dinsdag daarvoor, 22 januari, is het vrow Wielemosj feest. Dit is
een carnavalsfeest dat elk jaar wordt georganiseerd door de
studentenverenigingen in samenwerking met de Tempeleers. Dit
zijn leuke activiteiten om je mee bezig te houden. Daarna, in
februari zullen de wedstrijden beginnen en begint voor iedereen het
roeiseizoen en zal de rest van het jaar vrij druk worden. Wij hebben
er zin in en zijn enorm benieuwd naar de rest van het jaar.
Roeien
Zaterdag 12 januari is voor onze wedstrijdroeiers een bijzondere
dag geweest. Deze dag is het moment dat zij allemaal in training
zijn gegaan. Dit is een traditie die zolang Saurus bestaat bij ons
aanwezig is. Op deze dag beloven alle mensen die serieuze
roeiers willen worden, of al zijn, het komende half jaar, zolang het
wedstrijd seizoen is geopend, gezond te leven. Dit houdt in dat ze
op hun dieet letten, dat ze op tijd slapen, een goede levensstijl
hanteren en belangrijk; geen alcohol drinken. De 12 e was voor
iedereen het laatste feestje van dit jaar. We zijn met iedereen uit
eten geweest, waar uitgebreide verhalen werden verteld, en daarna
is iedereen op de kroeg in training gegaan door hun handtekening
te zetten. Het was een mooie, onvergetelijke avond voor de meeste
mensen.
Nu begint het serieuze werk. 23 en 24 februari zijn de eerste
wedstrijden. Vanaf dan is er ongeveer om de week een belangrijke
wedstrijd. We zijn ontzettend benieuwd naar de prestaties dit jaar
en we hopen dan ook veel te bereiken met onze roeiers.
Mocht u nog opmerkingen hebben dan kunt u mij altijd bereiken op
buurt@msrvsaurus.nl of telefonisch op 06-57939416

Agenda
Activiteit

Datum

Kroegavond
kroegavond
Carnavals cantus
Kroegavond
Kroegavond
Comporno
(trainingsweekend Tilburg)-winterwedstrijden
Delft
Algemene vergadering
kroegavond

Maandag 4 februari
Donderdag 7 februari
Zaterdag 9 februari
Maandag 18 februari
Donderdag 21 februari
Weekend 23/24 februari

Maandag 25 februari
Maandag 28 februari

Met vriendelijke groet,
Eva Joosten
Commissaris Intern & Sociëteit h.t. der M.S.R.V. Saurus
Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus
Postbus 175 6200 AD Maastricht
Bosscherweg 24 6219 AC Maastricht
Telefoon: 043-3233455 (tijdens kantooruren)
Mobiel: 06-57939416 (buiten kantooruren)
buurt@msrvsaurus.nl
Stichting Leefbaar Boschpoort – Bosscherveld
info@slbb.nl
www.slbb.nl
Op zondag 6 januari jl. is ook voor ons toch nog
onverwacht onze mam, schoonmoeder en oma
overleden.
Mevrouw C. Paulissen-Lyon
De crematie heeft in kleine kring plaats gevonden.
Tiny & Eduard
Kevin
Ger & Kittie
Davy & Michel

HET EINDE IN ZICHT
Alle kerstspullen zijn weer opgeruimd, nu
kunnen we ons gaan opmaken voor
Carnaval. Ook hier in Bosscherveld wordt
ieder jaar Carnaval gevierd. Wie heeft dit
niet gedaan met pap en mam, opa en oma,
en verdere familieleden om gezellig aan de
bar wat te drinken, uit volle borst
meezingen en als we dan honger hadden
was er in de keuken altijd wel wat te eten. Veel bewoners van
Bosscherveld kijken toch terug op die gezellige uurtjes, in de
zaal onder de kerk, waar de kinderen lekker kunnen rennen,
springen, met hun pistooltjes schieten en confetti rond strooien.
Zo wordt het ook dit jaar voor de bewoners weer een feest.
Maar ook een afscheid. Dit jaar wordt er voor de laatste keer
Carnaval gevierd in de zaal onder de kerk en dit is de laatste
keer dat Frans en José Cretz dit organiseren. Zij zorgden dat er
met Carnaval genoeg te drinken en eten was en dat al vanaf
2001. Met hun vaste medewerkers stonden zij toch menig
uurtje voor ons klaar om het ons naar de zin te maken. Niet
alleen voor Carnaval, maar ook voor feesten en partijen
zorgden zij dat de zaal er spic en span uitzag.
Ik wilde dit niet zomaar voorbij laten gaan, want het is toch een
hoop geregel om er weer ieder jaar voor jong en oud een leuk
feest van te maken en dat met hun gezegende leeftijd:
chapeau.
Ik hoop dat het voor Frans en José (en natuurlijk hun
medewerkers) een geweldige
Carnaval wordt en dat er veel
mensen even binnen wippen
om mee te feesten bij de
laatste Carnaval in de zaal
onder de kerk.
Frans en José, bedankt voor
alle jaren dat jullie het mogelijk
gemaakt hebben om het
Carnavalsgevoel in de wijk te houden.
Sandra v.d.Z.

Beste mensen,
Wij als bestuur van Stichting Leefbaarheid Boschpoort
Bosscherveld willen reageren op de brief die op 14 december 2012
in het Boostencomplex is verspreid. Onder de kop “Woongenot”
wordt SLBB verweten dat wij het woongenot binnen onze buurt
niets waard zouden vinden en/of ons hier niets aan gelegen zou
zijn. Verder zou SLBB er alles aan gedaan hebben om het betaald/
combiparkeren tegen te houden.
Om met de eerste opmerking te beginnen, voor SLBB is het
woongenot en de leefbaarheid binnen de wijk BOSCHPOORT /
BOSSCHERVELD de reden van oprichting geweest en zelfs de
hoofdtaak van het bestuur.
Ten tweede hebben wij alle medewerking gegeven aan het initiatief
voor betaald /combiparkeren in het Boostencomplex.
Het bestuur van SLBB heeft de gemeente Maastricht gevraagd
(na overleg met de werkgroep Parkeren Boostencomplex en in
opdracht van deze werkgroep) om te onderzoeken of het mogelijk
was om binnen het Boostencomplex betaald/combi parkeren in te
voeren. Het bestuur heeft de afdeling parkeren van de gemeente
Maastricht gevraagd om schouw te komen nemen in de buurt. Bij
deze schouw zijn twee leden van de werkgroep aanwezig geweest.
De conclusie uit deze schouw en onderzoek was dat er niet
genoeg parkeerdruk (< 80%) was binnen de GEHELE wijk om over
te gaan tot het invoeren van betaald parkeren. De nadruk lag op
het feit dat betaald/combiparkeren alleen in het Boostencomplex
geen optie was voor de gemeente Maastricht. Het was of de
gehele wijk Boschpoort of nergens. Voor de GEHELE WIJK was er
op geen enkel moment een parkeerdruk aan te geven van 80%,
zelfs geen 60%.
DIT ZIJN DE REGELS DIE DE GEMEENTE MAASTRICHT
HANTEERT, NIET DE REGELS VAN SLBB OF LEDEN VAN HET
BESTUUR VAN SLBB.

Wat betreft de brief die achtergehouden zou zijn, de brief gaf aan dat
de gemeente niet zou overgaan tot het instellen van betaald /combi
parkeren in de wijk Boschpoort. Los van het feit dat er tegen deze
beslissing geen beroep aangetekend kon worden, omdat wanneer dit
wel het geval is het altijd in het schrijven vermeld staat, was de termijn
(waarin dit volgens een lid van de werkgroep, schrijver van het
pamflet, moest gebeuren) nog niet verstreken. Het lid van de
werkgroep heeft contact met SLBB opgenomen en gezegd dat wij een
bezwaar moesten indienen. Het bestuur heeft aangegeven dat het
schrijven van de gemeente Maastricht helder en duidelijk was en naar
de mening van het bestuur geen mogelijkheid gaf tot het maken van
bezwaar. Het bestuur heeft aan het lid van de werkgroep gevraagd
om zelf een bezwaar te schrijven en dat SLBB er zorg voor zou
dragen dat de brief dan OP TIJD op het bureau van de medewerker
parkeren zou liggen.
Het lid van de werkgroep was het hier niet mee eens en heeft zelfs de
geplande bijeenkomst van de werkgroep afgezegd. Het vervolg was
het pamflet dat naar onze mening niet nodig was geweest. Hierin
spreekt men ook van oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen. Bij wet
zijn dit echter openbare parkeerplaatsen waar iedereen gebruik van
kan/mag maken, of men nu buurtbewoner, student, binnenstadwerker
of toerist is. Men kan hier geen rechten claimen.
Het bestuur van SLBB betreurt deze hele gang van zaken en begrijpt
uw teleurstelling, maar wij maken de regelgeving (helaas) niet.
SLBB heeft afspraken gemaakt met team Handhaving: als u
constateert dat er voertuigen verkeerd geparkeerd staan, hinderlijk
geparkeerd staan of voertuigen al weken op dezelfde plek staan en u
uw klacht telefonisch doorgeeft, men zal handhaven.
Wij willen u oproepen om met ons te blijven samenwerken, want
samen kunnen we dingen veranderen, als we ons versplinteren
hebben we geen schijn van kans.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van SLBB
Dré van den Broek
voorzitter

BIJZONDERE VAKANTIES
MOGELIJK GEMAAKT
door vrijwilligers van het
Rode Kruis
Voor wie doet een weekje vakantie nou geen
wonderen? Wat ons betreft, is dit voor
iedereen weggelegd. Ook wanneer u
bijvoorbeeld minder mobiel bent of veel zorg
nodig heeft. Het Nederlandse Rode Kruis afd.
Maastricht, Meerssen, Mergelland is
specialist in volledig verzorgde vakanties voor
mensen met lichamelijke en sociale
beperkingen, op bijzondere locaties in Nederland, Duitsland,
Tenerife en Spanje. Een team van goed opgeleide vrijwilligers staat
voor u klaar en de accommodaties zijn uitstekend ingericht op bv.
gebruik van een rolstoel. U hoeft zelf nergens aan te denken, u
hoeft alleen maar te genieten!
In 2013 omvat ons aanbod vakanties in Nederland : J.H. Dunant
schip; ’t Laarhuus te Ommen; de Rode Kruis bungalow in Someren
en een nieuwe accommodatie in ons aanbod is ’t Wolders Ven in
Waalre.
Voor onze buitenlandse vakanties kunt u kiezen voor de
adembenemende natuur rond Neuerburg en Bad Schandau (Dld)
of genieten onder de zon in Tenerife of naar onze nieuwe
accommodatie in Fuengirola.
Interesse?
Inwoners uit de gemeente Maastricht, Meerssen en Gulpen
Wittem, die in aanmerking willen komen voor een van de
bovenstaande vakanties, kunnen contact opnemen met het
Rode Kruis afd. Maastricht, Meerssen, Mergelland. op woensdag
tussen 14.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 043-3215111,
bijzonderevakanties@rodekruism3.nl of
www.rodekruismaastricht.nl
De kandidaat gasten worden ingedeeld op basis van medische
indicatie en zorgvraag.

BUDGETKRINGEN WEER VAN
START
Heb je geldzorgen? Wil je een
leuker leven, maar kom je moeilijk
tot actie? Dan is een Budgetkring
misschien iets voor jou. Je gaat concreet aan de slag om dingen
anders aan te pakken. Daar heb je meteen voordeel van : handig
inkopen, zuinig met energie, slim besparen, lekker eten voor een prik.
Je werkt samen met anderen, dus je staat er niet alleen voor.
Deelname is gratis.
Binnenkort starten weer nieuwe kringen in verschillende wijken in
Maastricht. Doe ook mee en meld je aan op tel. nr. 043 – 325 86 83 of
stuur een mail naar budgetkring@gmail.com.
Meer info vind je op www.budgetkring.nl
greep op geld & goed in je vel

Toon Hermans Huis Maastricht:
Open dag in het kader van Wereldkankerdag.
Zondag 3 februari van 12.00 – 16.00 uur.
Kom sfeer proeven en veel meer! www.thhm.nl
Dinsdag 5 februari, Ondersteuning hoofd/halskanker,
14.00-16.00 uur Jeanny Reinaerts.
Donderdag 7 februari, Wandeling met natuurgids.
12.30 uur lunch in het THHM daarna vertrek voor een wandeling door
het Jekerdal met beversporen. (€ 3,-)
Donderdag 7 februari . Partners en naasten van mensen met
kanker ontmoeten elkaar. 19.30-21.30 uur.
Soep met een verhaal. Iedere vrijdag samen eten, 12.00-13.00 uur
(€ 1,-)

KIKKERDRILMIDDAG IN MAASTRICHT EN LANAKEN
In de lente worden vooral de bruine kikkers weer actief en zorgen
voor heel veel kikkerdril. Ouders met kinderen
mogen op woensdagmiddag 13 maart 2013 vanaf
14.00 uur op verschillende locaties in Maastricht
een beetje kikkerdril afhalen om die thuis te
verzorgen tot het kikkertjes zijn. Die kunnen
vervolgens teruggebracht worden naar plek waar
de dril werd afgehaald. Een ‘gebruiksaanwijzing’
krijg je er natuurlijk bij en kun je ook alvast
downloaden van www.cnme.nl .
Je hebt thuis een plastic of glazen bak van ± 46 x 26 x 24 cm
nodig.
Neem op 13 maart een schoon jampotje mee!
Kijk op de activiteitenkalender op www.cnme.nl op welke adressen
in Maastricht de kikkerdril
afgehaald kan worden.
In Lanaken kun je dril afhalen
bij kinderboerderij Pietersheim
aan de Neerharenweg.
Meer informatie: CNME
Maastricht en regio
Tel. 043 – 3219941

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 februari
Volgende editie verschijnt, op of rond 22 februari
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.

SPREEKUREN VOOR VRAGEN OVER
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN UITKERING
De wereld verandert – soms sneller dan we verwachten …
Daarom nu al weer een bericht van wijziging van spreekuurtijd:
In Malberg kunt u voortaan wekelijks terecht
op donderdag van 13.00 tot 15.00 uur - ook zonder afspraak.
Dit spreekuur is dus verhuisd van maandag naar donderdag; het is
nu één van meer spreekuren waar men die middag terecht kan in het
WijkServicePunt Manjefiek Malberg (tel.043-3472020 werktijd)
Wie toch een afspraak wil maken kan daarvoor bellen met de balie of
zich melden via het contactformulier op
www.waowiamaastrichtheuvelland.nl
Verder kunt u zoals eerder terecht bij:
WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld,
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht
telefoonnummer tijdens het spreekuur: 06-12122947
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – vrij inlopen
en bij: 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
Ook in 2013 kijken de vrijwilligers van de wao-wia groep graag weer
met u naar de puzzels met betrekking tot uw (toekomstige) uitkering.
Voor meer informatie: www.waowiamaastrichtheuvelland.nl
SPEULETIG BOSCHPOORT SPELLEN UITLEEN
Al geruime tijd kunt u aan de Nimrodstraat 45, ingang via de tuin aan
de achterkant, terecht voor het lenen van spellen en puzzels voor
alle leeftijden, vanaf 2 jaar. Er zijn ook kinderboeken te leen en zelfs
enkele boeken voor volwassenen. Het lenen is, voorlopig, gratis. U
kunt gewoon tijdens de openingstijden binnenlopen: woensdag van
12.45 – 13.45 uur en donderdag van 08.30 – 11.30 uur. Voor spellen
en puzzels voor jonge kinderen is dit een goedkope manier om ze te
laten spelen. Komt u gerust eens kijken. U bent van harte welkom.
Heeft u nog complete spellen, puzzels en (kinder)boeken in goede
staat en wilt u ze weg doen? Denkt u dan eens aan de spellen
uitleen. We kunnen u er geen geld voor geven, maar u maakt er wel
andere kinderen weer blij mee. Tijdens de schoolvakanties is de
spellen uitleen gesloten (let u op de vlag). Tot gauw,
Yvonne

TELEFOON AGENDA
Alarmnummer
112
Politie (geen spoed)
0900-8844
Misdaad Anoniem
0800-7000
Drugsmeldpunt
043-3505111
Huisartsenpost. Vooraf bellen
043-3877777
Brandweer meldpunt Zuid-Limburg
043-4006800
Bureau Slachtofferhulp
0900-0101
Slachtofferinformatie Zuid-Limburg
043-3465547
Servatius
043-3284300
Servatius service en onderhoud
043-3284545
GroeneKruis/Domicura
043-3690690

Verplegen en verzorgen
043-3690670

Kraamzorg
043-3690630
Apothekerscentrale
043-3619404
Dierenambulance
0900-4433224
Klussendienst
043-3633470
Gemeente Maastricht
14043

Klantenmeldpunt
14043

Milieumeldpunt
043-3504400

Buurtbeheerbedrijven
043-3430269

Stadsdeelleidster Noord/West
Evelien Meijerink
043-3505261
Speuletig Boschpoort spellen uitleen
043-3254493
Trajekt
043–7630000
Wijkagent
0900-8844
Blokkeren bankpas
0800-0313
De Spar
043-3510135
Kapsalon Pastelss
043-3438024
Bruudsje Boskaj
043-8795560
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 iedere tweede maandag een openbare vergadering houdt voor de
buurt en dat dan iedereen welkom is, ook u?
 Dat we voor de eerstvolgende vergadering een uitzondering moeten maken,
omdat wij anders op carnavalsmaandag zouden moeten vergaderen en wij
dat geen goed idee vinden?
 Wij daarom een week eerder vergaderen en wel op 4 februari ?
 Ook dan de koffie, thee of fris voor u klaar staat en u ook langs kunt komen
om alleen te luisteren?
 Als u een probleem heeft met de leefbaarheid, wij u proberen te helpen?
 Wij eindelijk de sleutel van de St. Alphonsusschool hebben ontvangen en
wij nu wachten op de gemeente Maastricht voor een begin opname?
 Wij eerder niets kunnen doen, maar wij toch goede hoop hebben dat dit snel
gebeurt en wij aan de slag kunnen?
 Wij dan alle vrijwilligers, die zich al aangemeld hebben, zullen uitnodigen
voor een bezichtiging en uitleg?
 Wij nog veel vrijwilligers kunnen gebruiken, want: ‘Vele handen maken licht
werk’ en Wij vermoeden dat er nog veel specialisten onder u een handje
willen uitsteken?
 U zich kunt aanmelden via hariefranssen@msn.com of info@slbb.nl of
sbegb1@gmail.com ?
 Iedereen wel een specialisme heeft en wij u graag willen verwelkomen?
 Wij Bruudsje Boskaj veel succes wensen en hopen dat veel bewoners en
bedrijven gebruik gaan maken van hun diensten?
 Wij hopen dat het Carnavalsfeest in de zaal onder de kerk weer een groot
succes zal worden?
 Dit zonder Frans en José Cretz niet mogelijk zou zijn geweest?
 Wij van ganser harte ‘Dank u wel’ tegen hen willen zeggen?
 Carnavalsmaandag en dinsdag De Spar gesloten is?

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

