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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)

NATUURGEWELD IN
BOSCHPOORT
Dat de zomer ten
einde gaat hebben we
op een wel heel
gewelddadige manier
gemerkt. Na de felle regenbui van enkele weken
geleden heeft een
grote boom aan de
Meutestraat het helaas
moeten afleggen tegen
dit natuurgeweld. Door
de hevige regenbui
zijn de wortels van de
boom los gespoeld en
de boom is helaas
omgevallen. Met een
hoogwerker zijn de 2 stammen die nog waren blijven
staan voor de veiligheid van mens en dier ook
weggehaald. Gelukkig stonden er geen auto’s
geparkeerd en liepen
er geen mensen of
dieren op de plek waar
de boom dwars over
de weg neerkwam.
Wat rest zijn de
wortels van een mooie
oude boom…..

DONDERDAG
DONDERDAG
ZONDAG
DONDERDAG
WOENSDAG

03 OKTOBER BEJAARDENBOND
10 OKTOBER VROUWENBOND
13 OKTOBER VANGA MARTHY
17 OKTOBER BEJAARDENBOND
23 OKTOBER ONTSPANNING

13.45 UUR
19.30 UUR
14.00 UUR
19.30 UUR
19.30 UUR

DONDERDAG
DONDERDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

07 NOVEMBER BEJAARDENBOND
21 NOVEMBER BEJAARDENBOND
27 NOVEMBER ONTSPANNING
05 DECEMBER BEJAARDENBOND

13.45 UUR
19.30 UUR
19.30 UUR
13.45 UUR

DONDERDAG 12 DECEMBER VROUWENBOND
19.30 UUR
WOENSDAG 18 DECEMBER ONTSPANNING
19.30 UUR
VRIJDAG
20 DECEMBER BEJAARDENBOND 19.30 UUR
ZATERDAG 19 OKTOBER A.S. VAN 09.00 - 16.00 UUR
KLUS ZATERDAG IN HET NIEUWE GEMEENSCHAPSHUIS.
ER ZIJN DIVERSE GROTE EN KLEINE KLUSSEN TE KLAREN.

ONZE BUURT KOMT IN BEWEGING
Aflevering 4 !!BOSU!!KICKS!!
Beste Buurtbewoners,
Wegens grote interesse gaat op 5 oktober een 2de !!BOSU!!KICKS!!
les van start.
Deze les begint om 9.00 en duurt tot
10.00 in onze sportzaal aan de
Meutestraat 100.
Wil je een keer meedoen of gewoon
komen kijken??
Dat kan !! stuur dan een mailtje naar
p.t.maastricht@me.com
Of bel Frank Hoogma 06-39849500.

KOMT U

OOK?????

Feestavond
Op zaterdag 2 november houdt de
Ontspanningsvereniging Bosscherveld haar jaarlijkse feestavond in de
zaal onder de kerk.
De zaal is toegankelijk voor iedereen vanaf 20.00 uur.
De live muziek zal verzorgd worden
door
Rikske
Consumptie bonnen zijn verkrijgbaar
voor €1,25

Dus iedereen is welkom
voor een gezellige avond.

STICHTING LEEFBAARHEID BOSCHPOORT BOSSCHERVELD &
STICHTING BEHEER en EXPLOITATIE GEMEENSCHAPSZAAL
BOSSCHERVELD
Beste buurtbewoners van Boschpoort/Bosscherveld en omstreken,
Allereerst willen we iedereen bedanken die vorige week zaterdag
21 september op de Burendag mee heeft geholpen. Er zijn weer heel
wat klussen geklaard, er is zichtbaar vooruitgang geboekt. We hebben
heel wat nieuwe gezichten gezien en het is te zien dat de
betrokkenheid van de buurt bij het project ‘nieuwe buurthuis’ steeds
groter wordt. Heel erg bedankt, zonder jullie hulp komen we er niet...
VAN, VOOR en DOOR DE BUURT!
Hoe gaan we nu verder? Er zijn nog steeds veel kleine en grote
klussen in het nieuwe buurthuis. Regelmatig werden er opmerkingen
gemaakt dat men op verschillende dagen en tijden zou willen klussen.
Wij gaan kijken wat we kunnen doen om zoveel mogelijk
buurtbewoners te kunnen laten klussen. Daarom willen we jullie vragen
om het volgende aan ons door te geven via het e-mail adres:
info@slbb.nl of stop een briefje in de brievenbus bij het oude
schoolgebouw.
Wat wij graag willen weten is:
- Op welke dag(en) en tijd(en) zou u kunnen klussen? Bijvoorbeeld
regelmatig op een bepaalde avond, een specifieke dag in de week,
enz.
- Zijn er meer buurtbewoners die op een specifieke datum met een
groepje willen komen klussen
We gaan dan meer gestructureerd het buurthuis open stellen. Er is nog
zoveel te doen totdat de grote renovatie/restauratie begint. De
komende maanden gaan we dus gewoon door, ook tijdens de bouw!
Tot binnenkort!
Groeten,
Harie Franssen, Dré van den Broek, Paul Berezinski en Huub Mullers.
Houdt de Facebook pagina in de gaten: Sterk Zelfredzaam Boschpoort

BURENDAG.

Zaterdag 21 september was het “burendag” een
gezamenlijk initiatief van Het Oranje Fonds en
Douwe Egberts. De bedoeling van deze Nationale
burendag, die ieder jaar in de derde week van
september wordt gehouden, is om buren met elkaar
te verbinden doordat buren samen iets ondernemen
in hun buurt. Aan de oproep van de Stichting
Leefbaarheid Boschpoort om aan deze dag deel te
nemen in verband met het opknappen van het
nieuwe buurthuis, hebben veel bewoners van Boschpoort gehoor
gegeven. Vrouwen, kinderen en mannen gingen
gezamenlijk aan de slag om muren weg te breken,
verf af te branden, te schuren, koffie te zetten,
vlaaien aan te snijden, broodjes te smeren, er werd
schoongemaakt en opgeruimd en buiten
werd er door alle leeftijden in de voortuin gewerkt.
Er werd hard gewerkt door iedereen, maar ook
gepraat, gelachen, op vingers geslagen, sterke
verhalen verteld door mensen onderling die elkaar
vaag of niet kenden voorheen. Dat is precies waar
burendag voor staat! Twee vrouwen, die een flink
stuk van de voortuin onkruid vrij hebben gemaakt,
riepen tijdens de afscheidsborrel “dat de tuin nu
wel onderhouden moet blijven”. Ze spraken
spontaan af dat ze samen een plan van aanpak
gingen maken. Dus binnen afzienbare tijd ligt de
voortuin van het buurthuis er piekfijn bij!
Er werd gepraat over de verdere aanpak van de
verbouwing, de plannen voor de toekomst, want er
was heel wat jeugd aanwezig die ook allemaal de
handen uit de mouwen staken.

Kijk maar eens naar de foto’s van onze jonge helden op de
facebook pagina van het buurthuis:
Sterk,Zelfredzaam,Boschpoort.
De regering wil dat we een participatie samenleving worden,
daarmee lopen ze flink achter de optocht aan, want hier in
Boschpoort is dat op Burendag al Koninklijk uitgevoerd, kortom:
Boschpoort loopt ver voor de
optocht uit! Daar mogen we best
trots op zijn met zijn allen en voor
de buurtbewoners die nog niet in
het buurthuis zijn geweest, kom
op, loop eens vrijblijvend binnen
om een kijkje te nemen. Wie
weet word je dan ook
aangestoken door het participatie
virus. Voor elk wat wils is er wel
een karweitje te doen en u weet vele handen maken licht werk.
Onder het motto van: een nieuw buurthuis, door de bewoners, voor
de bewoners, kunnen we de toekomst zonnig tegemoet zien in
Boschpoort, applaus voor jezelf en voor elkaar!
Aat Remkes (tekst en foto’s).
MILITAIRE OEFENING IN BOSCHPOORT
Woensdag 25 september jl. was Boschpoort onderdeel van een
militaire oefening. Jong en oud keek zich de ogen uit bij het zien
van de militaire voertuigen en manschappen. Na een flinke
roeitocht over de Maas was
het tijd om op de mountainbike
richting Eben-Emael te fietsen
om daar verder te gaan met
het trainingsprogramma. Een
kleine fotoreportage, met dank
aan een buurtbewoner voor de
foto’s.
Op alles voorbereid

De eerste troepen zijn in zicht…….

En komen aan land…...

Het roeien op de Maas viel nog goed tegen….

De mountainbikes staan al klaar
voor de start……

En daar gaan ze dan,
op weg naar Eben-Emael
met volle pakking op de rug…..

STICHTING
LEEFBAARHEID
BOSCHPOORT
BOSSCHERVELD
AED CURSUS,
JE ZULT HET LEVEN VAN JE OUDER, KIND OF BUUR
MAAR KUNNEN REDDEN!
Beste mensen,
Op dinsdag 22 oktober en/of donderdag 24 oktober worden er weer
AED herhalingscursussen gegeven. Dus noteer beide data in je
agenda.
Voor deelnemers die de eerste herhalingscursus hebben gemist is
het van belang dat ze de opfriscursus meemaken, maar ook
deelnemers die de eerste cursus wel aanwezig zijn geweest zijn
van harte welkom.
Het blijft belangrijk om de vaardigheden regelmatig te oefenen.
Ook mensen die de cursus nog niet hebben gedaan, maar deze
toch graag willen volgen zijn van harte welkom.
Het zal je maar overkomen dat je iemands leven zomaar kan
redden door de cursus AED te hebben gevolgd. Een groter
geschenk kun je iemand niet geven, maar ook jezelf niet.
Het is inmiddels bewezen dat het volgen van de cursus
daadwerkelijke levens redt.
Geef je voorkeur aan welke datum het best voor je uit komt, maar
noteer voor alle zekerheid beide data in je agenda, want het zou
zomaar kunnen dat we alles op één datum moeten plannen
afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden per e-mail:
anmila@home.nl of info@slbb.nl .
Het kan ook telefonisch bij Miranda Peters 043-3252793 of
06 5582 7064
Met vriendelijke groeten,
Miranda Peters & Dré van den Broek

Beste buurtbewoners,
We zijn als bestuur eindelijk gewisseld.
Wil ik hierbij dan ook meteen mededelen
dat we de goede verhouding met de
buurt als een van onze prioriteiten zien. We zullen trachten om het
buurtbeleid goed in stand te houden en de geluidshinder minimaal te
houden. Zelf zal ik ook proberen u allen zoveel mogelijk met informatie
te voorzien van wat er zich bij Saurus allemaal afspeelt. Buiten de
agenda die ik hieronder zal plaatsen heb ik twee data die extra
aandacht vragen. Op 5 oktober zijn bij ons de introsprints. Hierbij
strijden de nieuwe studenten van Saurus tegen elkaar wie het snelste
is op het water. Als u nieuwsgierig bent naar dit spektakel kom dan
gerust even langs om te kijken. verder zal die avond er een groot feest
zijn om de dag mee af te sluiten. Hierbij zal er waarschijnlijk iets meer
geluidshinder ontstaan dan normaal. Wij als bestuur zullen ons best
doen dit zo beperkt mogelijk te houden. Verder wil ik u alvast
informeren over 1 november. Op deze vrijdag zal ’s avonds een
constitutieborrel zijn. Hierbij komen alle besturen van de
studentenroeiverenigingen uit Nederland. Dit is verder geen probleem
alleen bestaat er de kans dat aan het einde van deze borrel om 2 uur
’s nachts er kort geluidshinder kan ontstaan, omdat deze mensen niet
bekend zijn met ons buurtbeleid. Uiteraard brengen wij deze besturen
hiervan op de hoogte. Over beide avonden krijgt u van mij nog een
persoonlijke brief toegestuurd.
Met vriendelijke groet,
Jasper Jonkers
Commissaris Sociëteit & Botenhuis h.t. der M.S.R.V. Saurus
T: 043-3233455 │M: 06-06-22713028 I E: societeit@msrvsaurus.nl
I: www.msrvsaurus.nl Bosscherweg 24, 6219 AC Maastricht │Postbus
175, 6200 AD Maastricht
Agenda:
3 okt: kroegavond
4 okt: diner met comité du patronage
5 okt: introsprints
7 okt: kroegavond/roeimiddag
10 okt: kroegavond/roeimiddag 14 okt: kroegavond/roeimiddag
17 okt: kroegavond/roeimiddag 21 okt: kroegavond/roeimiddag
24 okt: kroegavond/roeimiddag 26 okt: afstudeerborrel
28 okt: kroegavond/roeimiddag 31 okt: kroegavond /roeimiddag
1 nov: constitutieborrel

RONDGANG
Geachte inwoners van
Boschpoort en Bosscherveld,
Als buurtplatform kunnen wij 1x per jaar een rondgang aanvragen bij
de gemeente Maastricht.
Wat houdt zo`n rondgang in en wat kan dat voor u betekenen?
Tijdens zo’n rondgang met ambtenaren kunnen wij knelpunten,
irritaties, achterstallig onderhoud, beschadigingen aan banken,
verkeersborden aangeven, zodat deze in kaart kunnen worden
gebracht. Maar ook de wijkagent zal hierbij aanwezig zijn en zal
geïnformeerd worden over veiligheid of het gebrek hieraan, overlast
van illegaal vuilstorten, drugshandel, enz.
Doordat alle disciplines waarmee we iets te bespreken hebben,
aanwezig zullen zijn bij zo’n rondgang, kunnen we ook afspraken
maken over wanneer en hoe zaken worden aangepakt.
We hebben u als inwoner hierbij nodig om de klachten in kaart te
kunnen brengen, u bent onze ogen. Wij willen u vragen om alles wat u
stoort, of volgens u voor verbetering vatbaar is, even op te schrijven of
door te mailen aan ons. Uw briefjes kunt u ingooien bij onze secretaris
aan de Tirostraat 25 of bij het nieuwe gemeenschapshuis aan de
Pastoor Moormanstraat 80. U kunt het ook aan ons e-mailen via
info@slbb.nl .
Als u graag een terugkoppeling zou willen ontvangen zouden wij u
willen vragen om uw naam, adres, eventueel telefoonnummer en/of
e-mailadres te vermelden.
Maar u kunt uw klachten ook anoniem indienen, ook dan zullen ze
serieus behandeld worden, alleen zal er dan geen terugkoppeling zijn.
Laat ons dus iets weten, wij hebben u nodig om de buurt leefbaar te
houden, te maken en/of te verbeteren.
DE LEEFOMGEVING BINNEN JE EIGEN BUURT BEPAAL JEZELF!
Met vriendelijke groet namens het bestuur van de SLBB,
Dré van den Broek
voorzitter

HELP MANTELZORGERS
VAN MENSEN MET DEMENTIE!
Veel ouderen zorgen voor een dementerende partner. Ze staan
dag en nacht voor hen klaar. Dit vinden ze vanzelfsprekend. De
zorg voor een dementerende neemt vaak ongemerkt iedere dag verder toe.
De mantelzorger blijft vaak volhouden totdat hij of zij zelf
gezondheidsklachten krijgt. Door een vrijwilliger in te zetten in deze intensieve
en langdurige situatie kan de mantelzorger de zorg met regelmaat
overdragen. Op deze zogenaamde respijtmomenten gaat de mantelzorger
met een gerust hart even de deur uit en bouwt weer nieuwe energie op. Zo
kan de dementerende langer thuis blijven wonen en wordt voorkomen dat de
mantelzorger zelf ziek wordt. Het aantal mensen met dementie neemt toe. En
er is dus ook steeds meer behoefte aan hulp van zorgvrijwilligers. We zijn
daarom naarstig op zoek naar vrijwilligers die affiniteit hebben met de zorg
voor mensen met dementie. Als vrijwilliger ontvangt u een basiscursus,
specifieke scholing gericht op het werken met mensen met dementie zoals
themabijeenkomsten en de boeiende cursus ‘De wondere wereld van
dementie’ door dr. Anneke van der Plaats. Steunpunt Mantelzorg heeft naast
deze zorgvragen ook nog andere uitdagende zorgvragen. Voor meer
informatie over deze vacatures of voor het aanvragen van een vrijblijvend
kennismakingsgesprek kunt u terecht bij één van de coördinatoren intensieve
vrijwilligerszorg van Steunpunt Mantelzorg per telefoon 043-3215046 of per
email info@voormantelzorgers.nl.

MEE OP WEG
MEE Zuid-Limburg adviseert en ondersteunt mensen met een beperking;
kosteloos en onafhankelijk. Een van de vele projecten van MEE is het project
‘MEE op Weg’, erop gericht om mensen met een beperking in korte tijd te
leren zelfstandig te reizen. ‘Gewoon’ de trein, bus of fiets nemen van A naar B
is niet voor iedereen een routineklus. Het kan voor de mens met een
beperking behoorlijke obstakels opleveren. MEE helpt om deze obstakels
weg te nemen. Zelfstandig kunnen reizen is een voorwaarde om écht mee te
kunnen doen in de samenleving en een behoorlijke stap op weg naar eigen
regie. MEE werkt in dit project onder meer samen met studenten van de
Hogeschool Zuyd.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Martine Nauta-Demacker,
06-31664363 of via m.demacker@meezuidlimburg.nl. Check ook
www.meezuidlimburg.nl.

DEBAT OVER MANTELZORG
DONDERDAG 10 OKTOBER
2013 VAN 14.30 TOT 17.00 UUR
Steunpunt Mantelzorg, Sphinxlunet 3, Maastricht
Kunt u als mantelzorger nog wel een tandje bijzetten? Is
het welzijn van uw buurvrouw uw verantwoordelijkheid? En
ziet de huisarts u ook pas bij het wegrijden in zijn
achteruitkijkspiegel staan? Graag nodigen Stichting Senior
Centraal (SSC), bekend als maker van het tv-programma
GOOD VEUREIN, en Steunpunt Mantelzorg u uit voor deelname aan
een debat met als thema ‘Mantelzorg’. Op 4, 5 en 6 oktober is de
aflevering “Mantelzorg” van GOOD VEUREIN te zien op RTV
Maastricht en te vinden op www.goodveurein.nl.
De landelijke politiek trekt zich terug en delegeert
verantwoordelijkheden naar de gemeenten en naar de burgers. De
lokale politiek kiest ervoor - of ziet zich genoodzaakt - om
verantwoordelijkheden ook neer te leggen bij de burger zelf, met
ondersteuning vanuit het maatschappelijk middenveld. In de zorg voor
hulpbehoevende mensen wordt veel verwacht van de inzet en
betrokkenheid van mantelzorgers. Tijdens het debat gaan we graag
met u en het forum in gesprek over de mogelijkheden van en de
grenzen aan de bijdrage van mantelzorgers. Het forum bestaat uit de
volgende leden:
* Peter van Dijk, gedeputeerde Zorg en Welzijn, Provincie
Limburg (onder voorbehoud)
* Mieke Damsma, wethouder Breed Welzijn Gemeente Maastricht
* Wiel Habets, mantelzorger
* Gertie de Veen, directeur Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL
* Wiel Friedrichs, leider forumdebat
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur: Ontvangst
14.30 uur: Opening door Marian Gans, voorzitter SSC
Aflevering ‘Mantelzorg’ van de televisieserie ‘Good Veurein’
Forumdebat met als thema ‘Mantelzorg’
17.00 uur: Afsluiting
We zien graag uiterlijk 7 oktober uw aanmelding tegemoet bij
Steunpunt Mantelzorg via e-mail info@voormantelzorgers.nl of per
telefoon 043-3215046. Deelname is gratis.

KOM NAAR DE INFOMIDDAG VOOR OUDEREN
BIJ U IN DE BUURT!
In oktober 2013 organiseert gemeente Maastricht vier
infomiddagen voor senioren. Het thema is participatie. Want ook op
latere leeftijd is het belangrijk dat u blijft meedoen in de
maatschappij. Dat kan op allerlei manieren: door (vrijwilligers of
hobby’s op te pakken, weer te gaan sporten, sociale activiteiten te
ontplooien enzovoorts. Meedoen houdt u jong, het doorbreekt de
sleur en u ontmoet andere mensen. En het allerbelangrijkste: het is
gewoon leuk.
Tijdens deze middagen geven we u informatie, maar we willen ook
graag met u in gesprek gaan om te horen waar u behoefte aan
heeft. De bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken en duren van
14.00 tot 16.30-17.00 (ontvangst vanaf 13:30 uur).
Wanneer?
Wij zijn bij u in de buurt op:
10 oktober in buurtcentrum Manjefiek Malberg in Malberg
21 oktober in buurtcentrum Ambyerhoof in Amby
31 oktober in theaterzaal Bonbonnière in het Stadscentrum
Meldt u aan!
Wilt u aanwezig zijn bij een van de bijeenkomsten? Meldt u dan nu
aan door een e-mail te sturen naar jeske.lammers@maastricht.nl.
Kom naar de bijeenkomst bij u in de buurt, vertel ons uw
ervaringen en laat zien dat ook u nog volop meedoet in Maastricht!
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VROUWENGEZONDHEIDSCENTRUM
MAASTRICHT

Ben je op zoek naar leuke contacten met andere vrouwen?
Kom dan op woensdagochtend van 10 tot half 12 naar "Ladies Only”!
Hier kun je van mening wisselen met andere vrouwen over allerlei
onderwerpen die je interesseren zoals werk, relatie en kinderen.
Deelname is gratis.
Alleen voor koffie/thee wordt een kleine bijdrage gevraagd. Het is
een open groep dus je hoeft je niet van tevoren aan te melden.
Locatie: Spoorweglaan 9, Maastricht.
Meer informatie: via onze website of telefoonnummer 043-3252319.
Bezoek ook eens onze Facebook-pagina!

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 info@budgetkring.nl.
Meer info vind je op www.budgetkring.nl
greep op geld & goed in je vel

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 een openbare vergadering bij
de tuinders houdt en u van harte welkom bent?
U dat alvast in uw agenda zou kunnen noteren?
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 en 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 Tirostraat 25 in de
brievenbus kunt stoppen?
Wij uw mening nodig hebben om iets te kunnen verbeteren?
De Burendag van 21 september zeer geslaagd was?
Er veel geklust is in het nieuwe gemeenschapshuis?
ER NOG HEEL VEEL GEDAAN MOET WORDEN?
Wij nog steeds heel veel handen kunnen gebruiken?
U op facebookpagina Sterk, Zelfredzaam, Boschpoort kunt zien
wanneer u aan de slag kunt?
U ook www.maastrichtbuzz.nl informatie en foto’s kunt bekijken
over Boschpoort?
In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober de klok één
uur terug gaat?
U nog steeds spellen en puzzels kunt komen lenen in de spellen
uitleen aan de Nimrodstraat 45 (ingang achterom)?
De spellen uitleen tijdens de schoolvakanties gesloten is?
De uitleen heel blij is met bruikbare spellen en puzzels?

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

