
9 november: Mergelweg | Afsluiting tussen Maastricht en Poppelmondeweg bij 
Kanne
Van 9 november 7.00 uur t/m 4 december 16.00 uur is de Mergelweg in beide richtingen 
 afgesloten vanaf de bebouwde kom in Maastricht en Poppelmondeweg/Belgische grens bij 
Kanne.

23 november: Nachtafsluiting tunnel Maasboulevard Maastricht
Vanwege onderhoudswerkzaamheden is de tunnel Maasboulevard van maandagavond  
23 november 20.00 uur tot vrijdagochtend 4 december elke nacht afgesloten. De nachtafslui-
tingen zijn telkens van 20.00 uur ‘s avonds tot 6.00 uur de volgende ochtend.

7 december: Nachtafsluiting tunnel Maasboulevard Maastricht
Vanwege onderhoudswerkzaamheden is de tunnel Maasboulevard van maandagavond  
7  december 20.00 uur tot dinsdagochtend 8 december 6.00 uur afgesloten voor doorgaand 
 verkeer.

AGENDA

De corona-pandemie heeft gezorgd voor 
nieuwe leefregels. En nodigt ook uit om na 
te denken over ons eigen beweeg-, werk- en 
reisgedrag. Want: hoe blijf je in beweging 
als de oproep is om zoveel mogelijk thuis te 
blijven? En hoe reis je slim, veilig en duur-
zaam naar het werk als thuiswerken geen 
optie is? Zuid-Limburg Bereikbaar wil zo-
veel mogelijk inwoners in de regio slim en 
duurzaam in beweging brengen, ook nu. 
“De nieuwe campagne ‘Fit thuis, slim er-
opuit’ is een uitnodiging om letterlijk en 
figuurlijk mee te bewegen”, aldus Gert-Jan 
Krabbendam, voorzitter van de Stuurgroep. 
Vind jij het ook belangrijk om fit en in be-
weging te blijven? Doe dan ook mee!

Fit thuis, slim eropuit
In de campagne maken zoveel mogelijk men-
sen een eigen plan voor extra beweegminu-
ten. Zuid-Limburg Bereikbaar helpt dit waar 
te maken door concrete tips, tools en leuke 
winacties. Het programmabureau werkt sinds 
2010 aan bereikbaarheid en slimme, veilige en 
duurzame mobiliteit. Nu thuiswerken voor veel 
werkgevers een realiteit is, maakt het program-
mabureau de stap om ‘gezond thuiswerken’ te 
stimuleren. De ambities en doelstellingen om 
te werken aan slimme, veilige en duurzame 

mobiliteit zijn onverminderd hoog. Dat leidt tot 
de combinatie “Fit thuis, slim eropuit”.  

Zo doe je mee
Wie kent het niet? Het voornemen om mórgen 
te beginnen met sporten, een aangepast dieet of 
om bijvoorbeeld vaker op de fiets naar het werk 
te gaan? Met tips en tools helpt het program-

mabureau mensen om in beweging te komen 
én te blijven. Daarvoor is een online planner 
ontwikkeld, die helpt de goede voornemens 
concreet te maken. De campagne met mooie 
prijzen zijn een extra steuntje in de rug. Ieder-
een die woont of werkt in Zuid-Limburg kan tot 
en met 18 december een goed voornemen in-
zenden en maakt kans op leuke prijzen. De eer-

ste 100 inzendingen worden extra beloond! Om 
te bepalen wie de hoofdprijs in de vorm van een 
e-bike wint, wordt deelnemers gevraagd hoe 
het met hun voornemen gaat. 

Ben je geïnspireerd om mee te doen? Schrijf je 
in via: www.maakdebeweging.nl/fit

Zuid-Limburg in beweging, juist nu!

De jury van ‘Fit thuis, slim eropuit’

Gratis fietscheck 
Brusselsepoort 

Jurylid Inèz Delsing
“Als communicatie- en programma assistent bij Stadsregio 
Parkstad Limburg ben ik altijd in de weer met mooie beelden 
uit de regio. Buiten geniet ik daar ook live van. Af en toe op de 
fiets naar het werk, maar ook wandelend of met hardloopschoe-
nen aan. In de auto rijd ik volgens de technieken uit de cursus 
‘Het nieuwe rijden’. Beter voor het milieu en dat geeft een goed 
gevoel. Wat je graag doet, hou je makkelijker vol. Plezier ontdek-
ken in de nieuwe voornemens ga ik positief mee laten wegen als 
jurylid.”

Juist nu is het belangrijk dat we in beweging 
blijven. Daarom geven we graag voorrang aan 
de fiets. Heb jij een klein gebrek aan je fiets? 
Laat hem dan niet staan in de schuur. Op za-
terdag 28 november tussen 10.00 en 13.00 uur 
komt een mobiele fietsenmaker naar winkel-
centrum Brusselsepoort. Hij voert gratis kleine 
reparaties uit zoals een los schroefje, verkeerd 
afgestelde remmen, een ketting die eraf ligt of 
een lekke band. Heb je een band die vervangen 
moet worden? Die heeft de fietsenmaker niet 

voor handen. Neem je er één mee? Dan zet de 
fietsenmaker deze band graag op je fiets.

Houd 1,5 meter afstand
Bij deze actie nemen we maatregelen tegen de 
verspreiding van covid-19. We vragen je 1,5 me-
ter afstand te houden, vooral als je even op je 
beurt staat te wachten. Je vindt de fietsenmaker 
tegenover Pets Place. 
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Jurylid Ellis Visser
Lekker, gezond eten en genoeg beweging, daar krijgt Ellis Vis-
ser positieve energie van. De heerlijke recepten op haar website 
healthtastic.nl helpen anderen gezonder te eten en te leven. Ellis 
gelooft in afspraken maken met jezelf. “Daarmee daag ik mezelf 
uit en is het vanzelfsprekend dat ik de fiets pak in plaats van de 
auto en geen koekje maar een appel. In mijn pauzes wandel ik 
door het park. Dan loop ik vaak via mijn moestuin achter mijn 
huis terug. Natuurlijk met verse groenten of kruiden onder mijn 
arm voor de lunch of het avondeten. Een perfecte combinatie 
tussen ontspanning, beweging en gezond eten!” 
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Ellis Visser, freelance content marketeer Gert-Jan Krabbendam, voorzitter Stuurgroep Zuid-Limburg 
Bereikbaar

Inèz Delsing, communicatie- en programma-assistent bij 
 Stadsregio Parkstad Limburg.

Juryvoorzitter Gert-Jan Krabbendam
“Op de fiets, dat is voor mij ontspanning door inspanning. Door 
het online werken is de fiets geen automatisch onderdeel meer 
van mijn werkweek. Dagen met veel te veel stilzitten moet ik 
echt actief voorkomen. Zwemmen, fietsen en wandelen is dan 
ontstressend, juist als je geen bestemming hebt. Een actieve le-
vensstijl geef ik mijn beide jongens graag mee. Dat begint al met 
op de fiets naar school gaan. En is ook voor mij een mooie start 
van de dag!”  
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