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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 (€ 12,75 
per uur 2019) en een commercieel 
tarief (€ 25,50- per uur 2019). 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 

 
Eerste uitgave 
Hierbij de eerste uitgave van een nieuwsbrief 
van het Buurtcentrum St. Pieter. We gaan als 
proef proberen een nieuwsbrief uit te geven 
voor alle onze gebruikers. Op deze wijze 
proberen we de communicatie tussen allen 
te verbeteren. 

     Deze nieuwsbrief kan ook gebruikt worden     
     door de gebruikers om mededelingen door te  
     geven aan andere gebruikers. Op die wijze  
     zou deze nieuwsbrief een interactief  
     gebeuren kunnen worden tussen alle  
     partijen. 

Heb je dus aanvullingen / opmerkingen laat 
ze horen. De volgende nieuwsbrief zal 
verschijnen begin december. Zorg ervoor dat 
als je iets te melden hebt, dat dit uiterlijk 20 
november a.s. doorgegeven is aan Rob 
Beaumont, secretaris van het buurtcentrum. 

    

 
. 

   KLOPpEND HART. 

Op donderdag zijn er allerlei activiteiten in het 
kader van het Kloppend Hart. Activiteiten voor en 
vaak ook door bewoners van St. Pieter-Villapark-
Jekerdal. In een volgende nieuwsbrief wordt hier 
uitgebreider op ingegaan. Houdt onze website, 
het parochieblad en de affiches, verspreid in de 
wijk, in de gaten, daar staat altijd het laatste 
nieuws op. 
 

 

 

   De gebruiker vertelt 

     In deze rubriek willen we telkens een (vaste)         
     huurder hun activiteiten onder de aandacht     
     brengen. Heb je info, geef die dan door aan   
    de redactie. 
 

 
 



 
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. 

 

Laatste Nieuws, vacatures. 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die 1x per 2 
maanden willen helpen als gastheer / gastvrouw op 
donderdag in ons buurtcentrum. Van 10.00-13.30 
uur of van 13.30-17.00/17.30 uur. 

 
 

De actualiteit 

LEKKAGES IN HET BUURTCENTRUM. 
 

Zoals jullie misschien gemerkt hebben, hebben we 
de laatste tijd veel last gehad van lekkages in het 
buurtcentrum, met name rondom de installatie. 
Tijdens stevige regenbuien kwam het water de 
ruimte in lopen. De constructie van dit gebouw 
dateert al van begin vorige eeuw en het is lastig om 
precies te weten waar welke leidingen lopen. Met 
dank aan de inzet van Ton Jeukens, onze beheerder, 
hopen we het probleem redelijk onder controle te 
hebben. Hij heeft vele uren doorgebracht in het 
buurtcentrum om na te gaan wat er precies aan de 
hand was. Duidelijk is nu dat er grondwater op komt 
bij die hevige buien en wij niet precies weten waar 
dat gebeurt. 

 
 
 

 

 
Bibliotheek 
In het buurtcentrum is een gratis 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. 

 
 

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)  
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