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Doelstelling Buurtcentrum  

              Sint  Pieter:  

 

Het buurtcentrum is er voor en 

door de bewoners van St.Pieter-

Villapark-Jekerdal. 

 

 

 

 

HUREN VAN HET BUURTCENTRUM. 

 

Wij hanteren een sociaal tarief (€ 13,00 
per uur 2020) en een commercieel 
tarief (€ 26,00 per uur 2020). Dit is 
afhankelijk van de soort activiteit en of 
de activiteit plaats vindt voor bewoners 
van onze wijken. Wij worden door 
niemand gesubsidieerd, zijn het enige 
buurtcentrum in Maastricht dat niet valt 
onder de gemeente Maastricht en haar 
subsidies, en zullen dus onze eigen 
broek moeten ophouden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Berichten van het bestuur 

De nieuwsbrieven zijn een proef om de 
communicatie tussen verschillende groepen te 
vergroten en gebruikers de kans te geven om meer 
bekendheid te geven van hun activiteiten aan de 
andere gebruikers van het buurtcentrum. Dat 
laatste gebeurt op dit moment niet. Vraag is of daar 
geen behoefte aan is of dat het steeds van het 
netvlies verdwijnt totdat de volgende nieuwsbrief 
plotseling in de email bus gevonden wordt. 
Nogmaals de oproep maak er gebruik van als je het 
belangrijk vindt voor je eigen activiteit. 
 
Bestuurssamenstelling. 
Deze is per januari 2020 veranderd: 
Voorzitter               Rob Beaumont 
Penningmeester    Niek Janssen 
Secretaris                Jules Geijselaers 
Leden                       Piet Heijnen 
                                  Rianne Wesenbeek  
 

 

               Kloppend hart 

Iedere donderdag tussen 09.00uur -17.00 uur 
vinden verschillende activiteiten in het kader van 
het Kloppend Hart. Dit is als het ware de huiskamer 
van St. Pieter, waar mensen uit onze buurt binnen 
kunnen lopen en mee kunnen doen aan diverse 
activiteiten. Soms gratis, soms tegen betaling. 
Door de landelijke overheid wordt gepropageerd dat 
burgers zelf meer het initiatief moeten nemen, meer 
moeten participeren in de maatschappij. Vervolgens 
heeft men dat overgegeven aan de gemeenten. 
Maastricht stimuleert het gedachtegoed door het 
ontwikkelen en stimuleren van huiskamers, bij ons 
genoemd Het Kloppend Hart. Zie voor de 
programma’s op de donderdag onze site of de raam- 
posters op diverse plaatsen op St. Pieter. 
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Foto’s van de maand 
 

 
 

 

 

 

 

Een  mooie ruimte? 

Alleen  samen kunnen we  het schoon 
houden, als we ons houden aan de 
huisregels.  Vragen over gebruik van de 
ruimte, neem contact op met onze 
beheerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        De gebruiker vertelt…… 

Tot 1 januari j.l. maakte Humanitas bijna wekelijks 
gebruik van het Buurtcentrum om taallessen te 
geven voor asielzoekers. Immers sinds het AZC 
gehuisvest was op de Parkweg, probeerde men deze 
mensen te betrekken bij de Sint Pieterse 
samenleving. Veel vrijwilligers uit de wijk hebben 
begin 2018 hieraan meegeholpen. Nu het aantal 
deelnemers daalt vanuit het AZC, de locatie ergens 
in 2020 gesloten gaat worden en er steeds meer 
expats kwamen, heeft Humanitas besloten om te 
stoppen met het Taal café.  Dat Taal café was 
namelijk niet bedoeld voor de expats. Een heel mooi 
initiatief waaraan vele mensen uit St. Pieter hebben 
deelgenomen. Dank jullie wel. 

 

 

    Laatste Nieuws, vacatures. 
 We zoeken vrijwilligers die mee willen doen als     
  gastheer/gastvrouw bij onze huiskamer, eens per 
  2 maanden een ochtend of middag. 
 

 

    Huishoudelijke mededelingen 

---  Voor de kerstvakantie hebben we gevraagd 
welke gebruikers in die periode gebruik wilden 
maken van het buurtcentrum. Daarop hebben we 
reacties ontvangen van sommige gebruikers, niet 
van allen. We vragen dit omdat er met een 
regelmaat werkzaamheden gebeuren in het 
buurtcentrum en het is voor ons dan handig om te 
weten of de ruimte leeg is. Ook liepen we er 
tegenaan dat de organisatie aangaf geen gebruik te 
willen maken in die periode van de ruimte maar dat 
de lesgevende dit niet wist en voor de stellages 
stond in het buurtcentrum. Handig dus om goed te 
communiceren naar het buurtcentrum, maar ook in 
de eigen organisatie. 
--- Iemand een idee waar de koffie lepeltjes naar toe 
gaan? De ene maand liggen er drie in de la de 
maand daarna 30. Wij begrijpen dat niet?? 
 

 
 
 
 

http://www.buurtcentrumsintpieter.nl/cubes/data/img/gallery/Interieur-/spiegelwand.jpg
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                 Bibliotheek 

In het buurtcentrum is een bibliotheek aanwezig. 
Iedereen kan boeken gratis komen halen op donderdag 
en mag er boeken brengen die hij/zij niet meer 
gebruikt. Tevens liggen er tijdschriften die ook 
meegenomen mogen worden. Je mag ze ook ter plekke 
lezen. Er wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van onze 
bieb en er zijn dus geen kosten aan verbonden. 
 

 
                       Reacties 

Vind je de nieuwsbrief een goed initiatief, laat het ons 
weten. Heb je er geen behoefte aan, laat het ons ook 
weten. (r.beaumont53@gmail.com)  
 
 

                   Donaties 

Dankzij Sevagram hebben we de beschikking gekregen 
over “nieuwe “stoelen en tafels, een biljard en diverse 
andere materialen. Wiersma verhuisbedrijf uit Heerlen 
heeft ons dit oudjaars dag gebracht! Geweldige geste 
van beide bedrijven waarvoor heel veel dank. 

 
     

Welkom aan de nieuwe gebruiker 

In 2020 gaat de stichting “Locatie Alzheimer Café “ elke 
eerste maandag van de maand  haar bijeenkomst 
houden. De eerste bijeenkomst is geweest en men is 
enthousiast over de faciliteiten die we als Buurtcentrum 
kunnen verlenen. Wij wensen dan ook onze nieuwe 
gebruikers zinvolle avonden toe om hun mooie werk te 
kunnen uitvoeren. 

Geen nieuwe gebruiker, maar wel andere ‘directie’. 
Sinds een aantal maanden vallen de bridge-groepen niet 
meer onder de gemeentelijke organisatie Traject, maar 
gaan ze verder “op eigen kracht’ .  Wat een mooie actie 
van de dames/heren die nu de verantwoordelijkheid 
moeten dragen voor het reilen en zeilen van de bridge-
groepen. 
 

 
 
 
    

mailto:r.beaumont53@gmail.com
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Indexering 

Als  gebruiker van het buurtcentrum bent u 
geïnformeerd geworden over de huurindexering  die 
wij hebben doorgevoerd per 1 jan 2020. Het gaat 
niet om geweldige aanpassingen. De huurprijs voor 
sociale, buurtgebonden activiteiten is verhoogd van 
€ 12,75  naar € 13,00 en voor commerciële 
activiteiten en feesten van €25,50 naar  € 26,00.  Om  
het Buurtcentrum rendabel te kunnen blijven 
exploiteren zijn ook voor de Stichting Buurtcentrum 
St Pieter alle kleine bijdragen nodig. Zoals jullie 
weten ontvangen wij (behalve voor de activiteit 
Kloppend Hart) geen subsidies of hebben geen 
andere sponsoren. 

 
De stichting Buurt Net Werk 

Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsborrrel heeft de Stichting 
BuurtNetWerk (BNW) zich officieel gepresenteerd en haar  
doelstellingen toegelicht. Het spreekt van zelf dat er veel 
aanrakingsvlakken zijn  met het werk en de doelstellingen van  
ons Buurtcentrum.  De nieuwjaarsborrel van 12 januari  was 
dan ook een eerste stap in het samen denken en samenwerking   om 
van onze buurt voor een breed publiek  een goede  leef- 
omgeving te kunnen onderhouden.  
Momenteel zijn we dan ook in goed overleg  met het BNW om  
na te gaan hoe we elkaar kunnen, ondersteunen, aanvullen,  
versterken. Meer over het BNW is te lezen op hun site. 

(www.pieterbuurt.nl)  

 
 
    TE KOOP 

       De biljard die in het buurtcentrum staat is te koop. 

 

http://www.pieterbuurt.nl/

