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Doelstelling Buurtcentrum  

              Sint  Pieter:  

 

Het buurtcentrum wil een 

ontmoetingsplek bieden  aan alle 

bewoners  van St.Pieter-Villapark-

Jekerdal. 

 

 

 

 

Huren van het  Buurtcntrum 

 

Wij hanteren een sociaal tarief (€ 13,00 per 
uur in 2022) en een commercieel tarief (€ 
26,00 per uur in 2022). Dit is afhankelijk van 
de soort activiteit en of de activiteit plaats 
vindt voor bewoners van onze wijken. Het 
buurtcentrum valt niet onder de gemeente 
Maastricht, ontvangt geen exploitatie 
subsidies en dient dus volledig in eigen 
onderhoud te voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik van het Buurtcentrum tijdens de 

zomervakantie 

De zomervakantie voor basisscholen is dit jaar van 23 juli 
t/m 4 september. Het buurtcentrum zal open blijven, mits 
er gebruik van gemaakt wordt. Mogen wij van alle 
gebruikers horen voor 1 juli a.s. of zij tijdens deze vakantie 
gebruik maken van de ruimte. Wij nemen dat dan op in ons 
bezettingsschema en dan krijg je tenminste geen rekening 
voor gebruik als je aangegeven hebt er niet te zijn. Niets 
laten horen betekent dat wij jullie inplannen en dus ook de 
rekening laten toekomen. De actie ligt dus bij jullie. 
Reeds doorgegeven??? Dan hoef je niets te doen. 
Reactie doorgeven aub aan Piet Heijnen. Zijn mail is: 
pajm.heijnen@gmail.com. 
  

  

Sluiting van het Buurtcentrum 

De zolder boven de grote zaal in het buurtcentrum moet 
echt aangepakt worden. Goede isolatie aanbrengen, alle 
gaten naar buiten dicht maken om te voorkomen dat er 
allerlei dieren (marters) over de zolder kruipen. 
Dat gaat gebeuren van 1 augustus t/m 7 augustus. 
Dan is het buurtcentrum in ieder geval gesloten om de 
werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het is niet mogelijk 
om op de zolder te werken en daar onder allerlei activiteiten 
uit te laten voeren. 
 

Zaal gereserveerd en afzeggen. 

Het komt nogal eens voor dat gebruikers op het laatste moment 
het gebruik van de zaal annuleren. Vervolgens het niet eens zijn 
met de rekening, waarop het gebruik van de ruimte op dat 
moment gefactureerd wordt. Wij kunnen als buurtcentrum 
natuurlijk niet zo snel een vervanging vinden voor de gehuurde 
tijd. Als we meer tijd hebben, kan dat in ieder geval voor ons 
gemakkelijker zijn. 
In de contracten staat de volgende passage: 
“Annulering van reservering, die ver voor de ingebruikname 
datum is afgesloten, kan kosteloos geschieden tot 

- 3 weken voor het ingaan van de huurperiode 
- Bij opzeggen 2 weken voor de ingebruikname wordt de helft 

van de huur in rekening gebracht; 
- Bij opzeggen 1 week of korter voor de ingebruikname, wordt 

de volledige huur alsnog in rekening gebracht.” 
 



 

       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. 
      
   
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke mooie activiteiten vinden er allemaal 
plaats in ons Buurtcentrum? 

                       “Steerkes vaan de moand”           
 
Concert  Gemengd koor Sjantée 
 

           
 

Op zaterdag 14 mei werden wij, toehoorders, aangenaam 
verrast  door het optreden van het koor Sjantée . Onder 
leiding van de enthousiaste dirigent Edward  Berden  en 
begeleid op piano door Denny Gorissen, werden we 
gedurende een uur lang muzikaal geleid langs vele landen en 
door diverse  tijdperken.  Een heel gevarieerd,  luchtig 
programma, dat op vocaal gebied mooi gebracht werd door 
een spontaan overkomende zanggroep. 
Mede door een goed gevulde zaal en een zonnige dag was 
het een bijzondere aangename middag.  
Voor de aanwezigen bekend, voor de afwezigen blijft het 
een raadsel:       Burung kakatua, mentjok di djendela….. 
 
                         Voor herhaling vatbaar? Wie weet. 

Welke mooie activiteiten vinden er allemaal 
plaats in ons Buurtcentrum? 

                       “Steerkes vaan de moand”           

Op 5 mei j.l. werd tijdens de Salon een film over de 
bevrijding van Maastricht in 1944 gedraaid. Een prachtige 
indruk van een bijzondere  periode. Verhalen van de  
ruimschoots aanwezigen kwamen los, oude beelden van 
Maastricht werden met elkaar gedeeld. En ook realiseerden 
wij ons hoe belangrijk het is om goed te blijven zorgen voor 
onze vrijheid. In Oekraïne vechten ze nu volop om hun 
vrijheid te mogen behouden. 

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlichting in de zaal 

Zaterdag 28 mei heeft de fa. Elinkeu de TL-verlichting in de 
zaal verwijderd en vervangen door nieuwe balken met led 
verlichting. Dit stond al vorig jaar op ons lijstje: sparen van 
energie en daardoor meer milieu bewust bezig zijn. 
 

Verlichting aan en uitmaken 

Er is een aantal veranderingen bij het aan- en uitmaken van 
het licht in de twee zalen. Voorlopig zal het licht als volgt 
aan en uit gaan. 
Bij de entree: druk de knoppen in die nodig zijn 

                                
Achter de bar zie je dezeknoppen: 
                            

                     
  
Meer licht in de hoge zaal?  Dan bij knop “hoge zaal” het 
rechterknopje indrukken tot de gewenste sterkte. Teveel 
licht, dan het linker knopje indrukken tot de gewenste 
sterkte. 
Bij de lage zaal idem dito.    SUCCES 
 

Handdoeken en theedoeken. 

Nu corona voorlopig naar de achtergrond is verdrongen 
willen wij iedereen er nog eens op attent maken dat 
gebruikte handdoeken en theedoeken niet meer direct  
in de afwasmand gegooid hoeven te worden. Hang ze te 
drogen in de keuken en gebruik ze zolang als ze schoon zijn. 
 
Soms zijn alle doeken op omdat ze allemaal in de wasmand 
gelegd worden. 
Jullie helpen ons enorm als dit zo uitgevoerd wordt. En een 
volgende gebruiker treft nog te gebruiken  theedoeken aan! 
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Gesprekken 

Na de zomervakantie willen we met de vaste gebruikers 
een gesprek aangaan over het wel en wee van de 
organisatie en het buurtcentrum. Hoe gaat het bij jullie 
vereniging, zijn er vragen m.b.t. het gebruik van het 
buurtcentrum en hoe zien wij onze toekomst. Wij 
zorgen voor een uitnodiging en de gesprekken worden 
individueel gevoerd. 
 

Woensdagavond 

Een keer in de twee weken mag het buurtcentrum 
incidenteel gebruikt worden als vergaderruimte. Daar zijn 
voor het gebruik geen kosten aan verbonden. 
Wil je als gebruiker daar gebruik van maken, stuur dan een 
verzoek in naar Jules Geijselaers, onze secretaris. 
j.geijselaers1@home.nl 
 

Grote gele gordijnen. 

De grote gele gordijnen waren een paar weken weg. Ze 
zijn gewassen en daarna weer schoon opgehangen. 
 

Iets  stuk gegaan of stuk 

gemaakt? 

Meldt het aub bij de beheerder Ton Jeukens, het is 
jammer als we kapotte glazen en kopjes/schoteltjes in de 
prullenbakken tegenkomen en niemand zegt er iets over. 
Net zoals de stoel die onder het kaarsvet zat en die dus 
de container in moest. Ongelukjes kunnen gebeuren, 
maar melden is wel zo netjes vinden wij. 
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