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Telefoonnummers 2022: 
Alarmnr: Politie, ambulance en brandweer    112     
Brandweer (meldingen zonder spoed)    0900-0904 
Wijkagent Politie basiseenheid    0900-8844  
Academisch Ziekenhuis Maastricht  043-387 65 43 
Apotheek Nazareth  043-362 01 01 
Raad van kinderbescherming     043-325 43 54 
S.O.S. telefonische hulpdienst    043-321 66 76 
Crisis opvang centrum (dag en nacht)    043-325 46 12 
Essent Klantenservice     0900-1550 
Essent algemeen       088-851 10 00 
Essent storingen gas of elektra    0800-9009 
Enexis klantenservice  0900-780 87 00 
Dierenarts Croughs  043-363 84 52 
Dierenambulance      0900-443 32 24 (50cpm) 
Klantenmeldpunt gemeente Maastricht   14 043   www.maastricht.nl 
Trajekt Opbouwwerker Lonneke Paulissen   043-763 00 10 
Trajekt Noordoost: Jeugd- en buurtwerk   043-763 00 10 
Woningstichting Maasvallei      043-368 37 37 
Woningstichting Woonpunt & Reparatieservice   088-050 60 70 
Fysiotherapie Maijs, B.K. Herzog  043-363 54 82 
Fysiotherapie Cerfontaine / van der Loop  043-362 52 87  
Handtherapie Zuid (ergo- en fysiotherapie)  043-311 12 96    
Huisartsenpost AZM  043-387 77 77 
Huisartsenpraktijk Severen, Gootjens  043-363 49 64 
Logopediepraktijk Logocura  045-405 18 88  
Medisch Centrum Nazareth  043-362 41 00 
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering & mevr. van Kleef  043-362 41 35 
Sevagram Thuiszorg & Sociale Alarmering  043-354 91 80 
Buurtzorg Noord Team   06-230 145 13 
Service van Envida    043-369 06 10 
Steunpunt mantelzorg Zuid  043-321 50 46 
Tandarts in het weekend  0900-424 34 34 
Pastoor P. Horsch     06-123 264 63 / 043-631 45 00 (nood) 
Envida       043-369 06 90 / 0900-223 34 40 (24 uur) 
 

Afvalwijzer januari 2022  (Let op! Wijziging ophaaldag Restzak):  
Maandag  03 jan  GFT-container & Kerstbomen 
Maandag  10 jan  GFT-container & Kerstbomen 
Vrijdag      14 jan  Restzak  
Maandag  17 jan  GFT-container & Kerstbomen 
Zaterdag   22 jan  Oud Papier 
Maandag  24 jan  GFT-container & Kerstbomen 
Vrijdag      28 jan  Restzak  
Maandag  31 jan  GFT-container & Kerstbomen 
 

Klachten over het ophalen van oud papier: Dhr. Marcel Hesselaar Tel. 06-526 519 02 

http://www.maastricht.nl/
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38e jaargang januari 2022 
Redactie: Buurtbelangen Nazareth  (K.v.K. 40205236) 
Adres:  Heerderweg 80E  6224 LH Maastricht Tel: 06 - 168 818 04 
E-mail:  Redactie-Nazareth@outlook.com 
Bankrekening: SNS Bank NL 05 SNSB 09.36.93.46.11  

Voorwoord  
December en het jaar 2021 zijn alweer voorbij 
en hopelijk waren de feestdagen toch heel 
gezellig, ondanks de geldende 
coronamaatregelen. De maand december 
2021 is er wederom een om niet te vergeten. 
De horeca, niet essentiële winkels en 
sportaccommodaties moesten wederom hun 
deuren sluiten wat weer behoorlijke gevolgen 
heeft voor hun inkomsten. Op 12 december 
werd Max Verstappen de 1e Nederlandse 
wereldkampioen in de Formule 1. Tijdens een 
zinderende strijd met zijn rivaal Lewis Hamilton in de laatste wedstrijd van de het 
Formule 1 seizoen, zaten heel wat mensen tandenknarsend op het puntje van hun stoel 
voor de tv of op het racecircuit. In de allerlaatste ronde haalde hij zijn rivaal in en werd 
hierdoor een waardige wereldkampioen. Gefeliciteerd Max Verstappen. Toen hij over de 
eindstreep kwam was de ontlading bij zowel Max als zijn fans enorm groot. Deze komt in 
de geschiedenisboeken terecht.  
Januari 2022, wat zal die ons brengen. Van corona zijn we nog niet af maar laten we 
hopen dat we het nu toch meer onder controle kunnen krijgen zodat een enigszins 
normaal leven weer mogelijk kan worden. Hopelijk kan iedereen de goede voornemens 
voor 2022 volhouden. Het zal wederom een spannend jaar worden. Het nieuwe kabinet 
zal nu knopen moeten doorhakken en eens duidelijk moeten aangeven wat ze allemaal 
willen en de tijd zal het leren of ze zich er ook aan gaan houden. Het geheime en 
achterbakse gedoe moet eens voorbij zijn en gaan ze vanaf nu wel open en eerlijk hun 
werk doen. Maar is er nog voldoende vertrouwen in het nieuwe kabinet? Ze hebben 
afgelopen jaar toch behoorlijk wat steken laten vallen. Zaken als de corona-crisis, stikstof 
vermindering, de crisis in de zorg, hypotheekrenteaftrek, compensatieregeling voor de 
door corona getroffen bedrijven en de woningproblematiek in alle steden, staan 
bovenaan de agenda. Dus laten we maar eens afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.  
Zullen we in januari wel wat sneeuw krijgen? Dat zou leuk zijn voor de kinderen. Het zou 
ook eens goed moeten gaan vriezen zodat de vijvers zoals vanouds weer dichtvriezen 
zodat er misschien weer eens geschaatst kan worden. Denk in deze moeilijke tijden ook 
eens aan de medemens en probeer misschien eens contact te leggen met iemand die 
het in deze periode misschien moeilijk heeft. Er zijn genoeg mensen die eenzaam of 
hulpbehoevend zijn en misschien heel blij zijn wanneer er iemand eens interesse in ze 
toont. Trek de stoute schoenen aan en probeer het gewoon. We wensen iedereen een 
gezond en gelukkig 2022 toe. 
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Naamgeving A2-viaduct tussen Nazareth en Amby 
In het kader van het nationale project ‘Vernoeming omgekomen militairen tijdens 
missies’, een initiatief van de Stichting ‘Coördinatie 75 jaar Vrijheid’ in samenwerking 
met Rijkswaterstaat, is besloten om het A2-viaduct (het tunneltje onder de A2, tussen 
Nazareth en Amby) te vernoemen naar Korporaal der 1

e
 Klasse Petrie Crijns, die op  

18 februari 1993 is omgekomen door een noodlottig ongeval in voormalig Joegoslavië.  
 

Het doel van de vernoeming van viaducten en bruggen is tweeledig. Ten eerste om onze 
omgekomen militairen te eren en herdenken. Ten tweede het Nederlandse volk 
attenderen op het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat veel militairen hiervoor 
de hoogste prijs betalen. De bruggen en viaducten in Nederland bieden een blijvende en 
een passende herinnering aan hen die zich voor de vrijheid en veiligheid van anderen 
onvoorwaardelijk hebben ingezet. Op donderdag 2 december zijn de naamborden aan 
beide kanten van het viaduct geplaatst.  
 

Korporaal der 1
e
 Klasse Petrie Crijns (*31 oktober 1970 - =18 februari 1993),  

afkomstig uit Amby, was een 22-jarige korporaal 
der eerste klasse, werkzaam bij de Alpha-
compagnie van het transportbataljon in Busovaca, 
Bosnië-Hercegovina. Zij was op 8 november 1992 
voor de eerste keer naar Bosnië-Hercegovina 
vertrokken, als onderdeel van UNPROFOR. 
Ze  keerde in januari 1993 voor een kort verlof 
terug naar Nederland. Op 3 mei 1993 zou ze 
definitief naar haar woonplaats Amby terugkeren. 
Door een noodlottig ongeval dat plaatsvond op de weg van Tuzla naar Zenica is zij op   
18 februari 1993 overleden. Petrie is op 25 februari 1993, onder massale belangstelling, 
met militaire eer begraven op het kerkhof van de Sint-Walburga kerk in Amby.   
 

Korporaal der 1
e
 Klasse Petrie Crijns is de eerste Nederlandse vrouwelijke militair die 

tijdens een vredesmissie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bronnen: www.nederlandsekrijgsmacht.nl, Gemeente Maastricht. Foto’s: Familie Crijns, N.Henkes 
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Happy Koffie &Thee Hour  
Iedere  dinsdagmiddag van 3-5 uur 
Buurtcentrum Nazareth 
Miradorplein 39 
Koffie of thee voor €1,00.  
Vlaai: € 1,00.  

Welkom 
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Instellingen, Verenigingen en Activiteitengroepen 2022 
Basisschool IKC “De Geluksvogel” (’t Spoor ) 
Nazareth-Limmel: Balijeweg 101, 6222 BE                    

info@ikc-degeluksvogel.nl 
Telefoon:  043 - 363 20 65 

Bejaarden- en invalidenvereniging Limmel 
Woensdagmiddag kienen van 13.30 – 16.40 uur. 
Mevr. Netty Hufkens  (voorzitter)  
Aloys Beijer(secretaris) 

Kapelaan Lochtmanhuis 
Telefoon:  043 - 363 64 38 
BIVlimmel@outlook.com 
Telefoon:  06 - 511 511 79 

Biodanza-les met Peter en Monique 
Woensdagavond van 19.45 – 21.30 uur 
Vrijdagochtend van 10.30 – 12.00 uur 
Buurtcentrum Nazareth,  Miradorplein 39 

info@biodanzalimburg.nl 
Telefoon:  06 - 202 115 15 
Telefoon:  06 - 504 179 86 

Bridgeclub Vrijthof – Maasvogels 
Dinsdagavond aanvang 20.00 uur  
Donderdagmiddag aanvang 13.00 uur 

Voor meer info: 
Telefoon:  06 - 133 575 53 
In het Buurtcentrum Nazareth 

Bridge-instuif Maandag 
Maandagmiddag. Inschrijving van 13.00 uur en 
aanvang 13.30 uur. Kosten € 2,00 per persoon 
Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39 

Voor meer info: 
deenphj@xs4all.nl 
Telefoon:  043 - 344 02 06 

Buurtbelangen Nazareth  
Voorzitter: Ted de Vrees   Meerssenerweg 69A 
Penningmeester: Heinz Braun 
Heerderweg 80E  6224 LH Maastricht 

BuurtbelangenNazareth@outlook.com 
Telefoon:  06 - 473 408 31 
 

Telefoon:  06 - 168 818 04 

C.V. De Braniemeekers 
Voorzitter:           Marcel Coolen  
Penningmeester: Jo Boumans 
Secretaris:            Romy Storms-Brüll 

info@braniemeekers.nl 
Cor: Pastoor Mulkenshof 27  
6222 EP Maastricht. 
Telefoon:  06 - 312 883 51 

C.V.de Braniemeekerkes  Veurz.Jo Boumans 
Krètser:  Ilse Thomissen Dolmanstraat 20 

Telefoon:  06 - 462 461 59 
Telefoon:  06 - 511 967 34 

Carnavalsvereniging de Kakpepers 
Voorzitter: Arno Willems  Tel: 06 - 107 021 09 
Secretariaat: Ted de Vrees 
Tel:  043 - 363 24 15 of 06 - 473 408 31 
Penningmeester: Cindy Quaden 06 - 227 909 22 

Emailadres: 
cvdekakpepers@gmail.com 
Correspondentieadres: 
Meerssenerweg 69A 
6222 AH Maastricht 

Damesvereniging Nazareth           
Mevr. Jose Ramakers Mevr. Wilma Monfrance                                      

Telefoon:  043 - 363 68 98 
Telefoon:  043 - 362 08 11 

Stg. Dierenambulance Limburg Zuid 
Francois de Veijestraat  9,   6201 AB Maastricht 

Telefoon:  0900 - 4433 224 
( € 0,50 p.m.) 

Meer bewegen voor ouderen 
Dinsdagmiddag van 15.00 tot 15.45 uur 
Donderdagmorgen van 09.45 tot 10.30 uur 
Inlichtingen: Mevrouw M. Janssen 

Buurtcentrum Nazareth 
Inlichtingen: Mevr. Derez 
Telefoon:  043 - 363 55 10 
Telefoon:  043 - 851 63 26 

Bewonerscommissie Nazareth (BOC) 
Voorzitter: Eugene Braken Tel:  06 - 504 332 54 

Secretaris: May Voorjans      
Telefoon:  06 - 207 975 06 

mailto:info@ikc-degeluksvogel.nl
mailto:BIVlimmel@outlook.com
mailto:BIVlimmel@outlook.com
mailto:info@biodanzalimburg.nl
mailto:deenphj@xs4all.nl
mailto:deenphj@xs4all.nl
mailto:heinzbraun@home.nl
mailto:cvdekakpepers@gmail.com
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Buurtcentrum Nazareth Miradorplein 39,  
6222 TE  www.buurtcentrum-nazareth.nl 

Telefoon:  043 - 363 27 00 

info@buurtcentrum-nazareth.nl 
Scouting Titus Brandsma  
Inl: Laura Bruijnzeels 
Laura@titusbrandsmamaastricht.nl 
Groepsvoorzitter: Robert Roijen  
robert@titusbrandsmamaastricht.nl 

Cor.adres: Beneluxstraat 9   
6226 CZ Maastricht. 
Telefoon:  043 - 362 72 28 
 
Telefoon:  06 - 222 318 73 

Nazareth Info  (Wijkblad – advertenties e.d.) 
Redactie adres:  
Heerderweg 80E, 6224LH Maastricht 

Telefoon:  06 - 168 818 04 
 
Redactie-Nazareth@outlook.com 

Vriendenkoor Eindrach  
Repetitie: Dinsdagavond 20.00 uur. Locatie:  
‘Op de Spieker’ achterkant Martinuskerk Wyck. 

Inlichtingen: J. Gilissen  
Wallensgaard 12 te Maastricht 
Telefoon:  043 - 361 95 36  

BGM Baptistengemeente Maastricht 
zondagsdienst aanvang 10.00 uur 
Voorganger: Jesse de Haan 

Buurtcentrum Nazareth 
Telefoon:  043 - 363 27 00 
Telefoon:  06 - 143 066 60 

Website www.nazarethmaastricht.nl 
Redacteur: Heinz Braun, Heerderweg 80

E
, 6224LH 

Maastricht 

BuurtbelangenNazareth@outlook.com 
o.v.v. Website 
Telefoon:  06 - 168 818 04 

GEUSSELTSPORT ( voetbalvereniging) 
Voorzitter:    Sjef Zwackhalen 06 - 430 265 10 
Secretaris:    John Lemaire      06 - 119 201 78 
Jeugd:          Nico Eijkenboom 06 - 524 573 27  
Bezoekadres: Vijfkamp 1 6225 CN Maastricht. 

www.geusseltsport.nl 
sjef.zwackhalen@trajekt.nl 
johnlemaire067@gmail.com 
nicoeijkenboom@gmail.com  

Verhaegen Sport Gym 
Kasteel Schaloenstraat 15A  6222 TN Maastricht 
Robert & Chantalle van Poppel 
 

verhaegensports@hotmail.com 
Telefoon:  043 - 363 96 05 
Telefoon:  06 - 522 771 49 
www.verhaegensports.nl 

Stg De Kestielretjes - Judoclub J.C.K.R. Nazareth  Telefoon:  043 - 362 31 98   

Stg. Tuttebelle Club vaan Mestreech  
Bianca Pas - Stroucken 
Kasteel Walburglaan 60, 6222 SX Maastricht 

T:  06 - 214 511 18 
E:  info@tuttebelle.club 
Clubavond: Vrijdag 19.30 -22.00u. 

Buurtzorg Limmel verpleegzorg  
maastrichtnoord@buurtzorgnederland.com 

24 uur bereikbaar:  06 - 230 145 13 

 

Let op! Kopij februari 2022 moet uiterlijk 
 16 januari 2022 binnen zijn 

Stukjes uit onze wijk zijn altijd welkom, stuur ze naar: 
Redactie-Nazareth@outlook.com 

 
 

Wijkagent van Nazareth & Limmel 
Dhr. François van der Burg. 
Bereikbaar via het algemene nummer van de Politie:  0900-8844 

mailto:info@buurtcentrum-nazareth.nl
mailto:Laura@titusbrandsmamaastricht.nl
mailto:robert@titusbrandsmamaastricht.nl
http://www.geusseltsport.nl/
mailto:verhaegensports@hotmail.com
mailto:info@tuttebelle.club
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 Jaargang 16 nummer 1                                               januari 2022 
 

Een half jaar geleden werd onze bisschop Harrie Smeets geheel 
onverwacht in het ziekenhuis opgenomen. De laatste maanden gaat 
het gelukkig wat beter dankzij een aantal chemokuren. In het begin 
kon hij niet eens staan - en hij moet nog altijd voorzichtig zijn - 
maar hij kan inmiddels toch wel wat meer.Hij is dankbaar voor de 
vele mensen die voor hem bidden en ook voor de artsen die hun 
best doen om hem zo goed mogelijk te houden. "Hoelang dat ook 
duurt, want die hebben natuurlijk ook niet alles in handen. Maar ik 
heb geen reden om te klagen", zegt hij. Hij wil zijn leven door 
Christus laten leiden, die niet is zoals gewone heersers: Hij heerst in 
je innerlijk, geeft je rust en kracht. Hij benadert je anders dan een 
heerser die zegt wat je te doen hebt; Hij is een Koning die je wat te 
geven heeft, en wat Hij geeft doet je goed. Dat heeft de bisschop 
zelf ervaren toen hij het sacrament van de Ziekenzalving ontving en dacht: "Dit gaat 
helemaal niet goed". Nu zegt hij: "Ik kan hier rustig en kalm onder blijven en een 
tevreden mens zijn". Vooruitkijkend zegt de bisschop: "Ik weet niet hoelang ik nog heb. 

Ik weet dat wat ik heb, ongeneeslijk is; ik weet dat ik er rekening 
mee moet  houden dat op enig moment - en misschien op niet al 
te lange termijn - het ogenblik komt dat ik dit leven vaarwel moet 
zeggen. Ik kijk vooruit naar de komst van Christus, niet alleen 
zoals in de Advent vóór Kerstmis, maar verder: als Hij komt aan 
het einde van mijn leven. En hoe dat zal zijn, of hoelang dat zal 
duren - ik weet het niet - maar ik hoop toch dat ik nog wat tijd 
mag hebben". Een collega glimlachend citerend zegt hij: "Ik ben 
benieuwd naar de eeuwigheid, maar ik zit niet op hete kolen". 
(Uit een interview met online platform Katholiek Leven) 
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En wij? 

Leggen ook wij de toekomst in Gods hand. 

Pastoor Horsch en de kapelaans Rojas en 

Schmidt wensen u een gezegend 2022 ! 

H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth 
 
 

Vrijdag  24 december 2021 – KERSTAVOND   
  Geen H. Mis.  
 

Zaterdag  25 december 2021 – EERSTE KERSTDAG.  
09.00 u  H. Mis als jaardienst voor Jacques Dolmans. 
 

Zondag  26 december 2021 – TWEEDE KERSTDAG/HEILIGE FAMILIE. 
 Geen H. Mis. 
 

Zondag  2 januari 2022 - Driekoningen / Openbaring des Heren. 
09.00 u  H. Mis als jaardienst voor Bertie Steijns - Hoffmanns;  
 voor Jan Huveneers en kleinzoon.  
 

Zondag  9 januari 2022 - Doop van de Heer. 
09.00 u  H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen. 
 

Zondag  16 januari 2022 -  2
e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor pastoor Mulkens. 
 

Zondag  23 januari 2022 -  3
e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor Jo Pluijmen. 
 

Zondag  30 januari 2022 -  4
e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis om een einde aan de corona-pandemie 
 

Zondag  6 februari 2022 - 5
e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon.  
 

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje:  
uiterlijk dinsdag 14 januari 2022 

 

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:  
Regiobanknr. NL 91 RBRB 0982 9125 87 
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5 januari: Sint-Gerlachus 
Deze datum is van oudsher de feestdag van Gerlachus, de kluizenaar van Houthem. Hij 
leefde in de 12e eeuw in een holle eik. Zijn graf in de voormalige kloosterkapel, nu 
parochiekerk in Houthem, groeide uit tot een heus bedevaartoord. 
 

5 januari: Pater Karel Houben 
De tweede Limburgse heilige die we vandaag mogen vieren is pater 
Karel van Sint Andries uit Munstergeleen. Hij leefde in de 19e eeuw, 
trad in bij de paters passionisten en werd uitgezonden naar Ierland. 
Daar stond hij bekend als de ‘pater met de zegenende handen’. Pater 
Karel ligt in Dublin begraven, maar ook zijn geboortehuis in 
Munstergeleen werd een bedevaartoord. 

 
15 januari: Arnold Janssen 
“Deze man is gek of heilig,” moet bisschop Paredis ooit over 
hem hebben gezegd. De Duitse priester Arnold Janssen uit 
Goch vluchtte eind 19e eeuw naar Nederland om in Steyl zijn 
ideaal vorm te geven: hij stichtte maar liefst drie 
missiecongregaties, die tot op de dag vandaag in Steyl hun 
moederhuizen hebben. De heilige Arnold Janssen overleed in 
1909. Hij ligt in het Missiehuis in Steyl begraven. 
 

 
De televisiemissen van KRO-NCRV komen ook in 2022 weer vanuit de Sint-Jozefkerk in 
Landgraaf-Waubach. De eerste uitzending is op zondag 16 januari om 10.00 uur. 
Gedurende het hele jaar is er elke zondag om 10.00 uur op NPO2 een eucharistieviering 
te zien vanuit een van de Nederlandse bisdommen. Voorafgaand aan de mis wordt het 
programma Geloofsgesprek uitgezonden. Leo Fijen praat dan met iemand uit het 
betreffende bisdom over zijn of haar geloof. 

 

 

 
 
 
 

  



 

Nazareth Info – januari 2022                                    10   

Coronamaatregelen en dringende adviezen m.i.v. 19-12-2021 
Het kabinet heeft zaterdagavond 18-12-2021 een pakket ingrijpende coronamaatregelen 
aangekondigd. Om te voorkomen dat de Omikronvariant, die zeer besmettelijk is en 
deels de vaccins omzeilt, zich zo snel verspreidt dat de zorg uiteindelijk bezwijkt, gaat 
Nederland tot zeker 14 januari in lockdown. Vrijwel alle sectoren in de samenleving 
moeten (grotendeels) dicht. De maatregelen zijn ingegaan op zondagochtend   
19-12-2021 om 05.00 uur. 
 

 Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte. 

 Houd overal 1,5 meter afstand. 

 Ontvang thuis niet meer dan 2 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga maximaal 1  
 keer per dag op bezoek. 

 Kerstavond, eerste en tweede kerstdag en tijdens de jaarwisseling gaat de 
 norm voor thuisbezoek omhoog naar max.l 4 personen vanaf 13 jaar per dag. 

 Buiten geldt er een maximum groepsgrootte van 2 personen vanaf 13 jaar. 
 Mensen die op 1 adres wonen zijn hiervan uitgezonderd. 

 Het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn fysiek gesloten tot en met in  
 ieder geval 9 januari. Er zijn enkele uitzonderingen. Op 3 januari besluit het  
 kabinet over het onderwijs vanaf 10 januari. 

 Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk. 

 Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Bestellen, afhalen en retourneren is 
mogelijk. 

 Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur.  
 Hier geldt een mondkapjesplicht en een maximum van 1 bezoeker per 5m2 

 Uitgezonderde dienstverlening zoals tankstations, apotheken, bibliotheken,  
 rijscholen, de notaris of advocaat zijn open. 

 Alle niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten,  
 zijn dicht. 

 Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten. 

 Alle binnensportlocaties zijn dicht (zwemlessen uitgezonderd). 
Buitensportlocaties blijven geopend voor alle leeftijden tussen 05.00 en 17.00 
uur. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met 
maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Kinderen en jongeren tot en met 17 
jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club. 

 Er geldt een evenementenverbod. Uitvaarten met maximaal 100 gasten,  
 weekmarkten en professionele sportwedstrijden zonder publiek, zijn  
 uitgezonderd. Kerstmarkten zijn niet toegestaan. 
 

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen en adviezen die op dit moment al 
voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht, het advies om een 
zelftest te doen voor je bij anderen op bezoek gaat en het thuiswerkadvies. Mensen 
vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken, ook 
met kinderen en 1,5 meter afstand van hen te houden. 
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Wat is de omikronvariant ? 
De coronavariant Omikron werd voor het eerst gemeld in 
Zuid-Afrika. Daar neemt de omikronvariant snel in 
aandeel toe. Dat kan er op wijzen dat deze variant 
besmettelijker is dan de deltavariant die we nu vooral in 
Nederland zien. Inmiddels is deze variant op verschillende 
plaatsen in de wereld opgedoken. De variant lijkt zich snel 
te verspreiden. De kleine veranderingen (mutaties) lijken 
ook bij deze variant vooral te zitten in de stekeltjes van 
het coronavirus: het spike-eiwit. Opvallend is dat deze 
variant een ongewoon groot aantal mutaties in dit eiwit 

heeft. Een aantal mutaties zit op plekken die mogelijk zorgen dat de eigenschappen van 
het virus veranderen. Of de virusvariant ook zorgt dat mensen ernstiger ziek worden van 
het coronavirus is nog niet bekend. Er zijn berichten uit Zuid-Afrika dat de ziekte bij de 
omikronvariant milder verloopt. Of dat ook echt zo is, moet uit nader onderzoek 
blijken. Ook is nog niet duidelijk hoe de virusvariant reageert op de bestaande vaccins of 
bij mensen die het coronavirus al eerder hebben gehad. 
 

‘t Koffieheukske 
Opgeven via de telefoon bij: 
Maandag: 13.00u – 16.00u. Sandra: 06-142 789 65 
Woensdag: 13.00u – 16.00u. Eugene: 06-504 332 54 
Zaterdag: 13.00u – 16.00u. Jessie: 06-219 621 43 
U moet min. 1 dag van tevoren reserveren. Blij dat we elkaar weer mogen ontmoeten. 
Hopend op uw begrip, liefs en tot snel!          Jessie, Eugene, Sandra, Bep, Tinie en Trea 
 

Sociale Zaken - Maastricht Heuvelland 
Beste buurtbewoners van Nazareth, 
Wist u dat u voor uw vragen over werk en inkomen terecht kunt 
in het trefpunt Nazareth? Tot begin juni hield mijn collega 
Jacques Noten elke maandag en woensdag een spreekuur waar u 
terecht kon met vragen over inkomen, uitkering, werk enz. In 
verband met zijn welverdiend pensioen, heb ik het stokje 
overgenomen. Mijn naam is Armand Decker, sinds 1999 
werkzaam bij Sociale Zaken-Maastricht Heuvelland. Sinds 2014 ben ik werkzaam in de 
wijkservicepunten van Maastricht en help ik burgers in de wijk met hun vragen over 
inkomen, werk en uitkering. Zo ben ik ook te vinden in het Wijkservicepunt 
Wyckerpoort-Wittevrouwenveld en Wijkservicepunt Zuid-Oost (De Heeg). In verband 
met de coronamaatregelen, kan ik u voorlopig helaas alleen helpen op afspraak. Maar 
twijfel niet om mij te bellen! Een berichtje sturen kan natuurlijk ook. Ik ben te bereiken 
op 06-27850805 of via mail: armand.decker@maastricht.nl 
U kunt een afspraak met mij maken op maandagochtend tussen 9.00 en 12.00 bij het 
Trefpunt Nazareth: Kasteel Schaloenstraat 54, 6222 TP Maastricht. 
(Het spreekuur op woensdagochtend komt hiermee te vervallen)           Tot ziens! 

mailto:armand.decker@maastricht.nl
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Beste Buurtgenoten, 
Met deze brief willen wij als bestuur van Buurtbelangen Nazareth (BBN) alle huishoudens in 
Nazareth benaderen. 
 

Bent u nog géén lid 
van BBN, maar u wilt de vereniging graag ondersteunen in hun taken om de belangen van 
Nazareth te behartigen? Hierbij kunt u o.a. denken aan het organiseren van activiteiten zoals de 
Seniorendag, het lunchconcert met Spek en Ei. Maar ook staan wij in contact met diverse 
instanties zoals de Gemeente Maastricht, Woonpunt, Trajekt, etc. en zijn we betrokken bij de 
(toekomstige) plannen in Nazareth van deze instanties. Voor slechts € 3,- p.p. per jaar bent u lid 
van onze vereniging en ontvangt u een uitnodiging voor onze activiteiten. 
Om u aan te melden vragen wij u om vóór 15 januari 2022 de antwoordstrook onderaan deze 
brief in te vullen en samen met de contributie á €3,- in een envelop in de brievenbus te 
deponeren, van een van de onderstaande adressen. 
 

Bent u lid en wilt u dit ook blijven 
Dan ontvangt u deze brief ook persoonlijk. Mocht u deze brief onverhoopt niet hebben ontvangen, 
dan willen wij u vragen om onderstaande antwoordstrook in te vullen (wij willen graag zeker 
weten dat we uw correcte gegevens hebben) en op te sturen naar een van de onderstaande 
adressen of alle gevraagde gegevens te e-mailen naar:   
 

  BuurtbelangenNazareth@outlook.com  
 

En vragen wij u om de contributie á € 3,- vóór 15 januari 2022 over te maken op rekeningnummer 
NL05SNSB0936934611 t.n.v. Buurtbelangen Nazareth onder vermelding van uw naam, adres en 
lidmaatschapsnummer (indien bekend). 
 

Als u de contributie niet wilt overmaken via de bank, dan willen wij u vragen om vóór 15 januari 
2022 de contributie samen met de antwoord-strook in een gesloten envelop in de brievenbus te 
deponeren van één van onderstaande adressen: 
1. Ted de Vrees - Meerssenerweg 69a  6222 AH Maastricht 
2. N. Henkes - Kasteel Schaloenstraat 64b  6222 TP Maastricht 
 

Graag zouden wij u in de toekomst via e-mail willen benaderen, om onze post en uitnodigingen 
voor onze activiteiten sneller bij u te bezorgen. Als u daar akkoord mee gaat, willen wij u vragen 
om ook uw e-mailadres te vermelden op de antwoordstrook. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Ted de Vrees - Voorzitter Buurtbelangen Nazareth 
 

 

 
 

 

 
  

ANTWOORDSTROOK 2022 
Naam:        Postcode: 
 

Adres:      Plaats:  
 

E-mailadres:        
 

□ Ik word m.i.v. 2022 lid van het Buurtbelangen Nazareth. 
□ Ik was en blijf lid van het Buurtbelangen Nazareth. Lidmaatschapsnummer: 
□ Ik ontvang graag via e-mail de post en de uitnodigingen voor activiteiten van Buurtbelangen Nazareth. 
□ Ik heb misschien interesse om vrijwilliger te worden - neem contact met me op: tel.nr. 
 

S.v.p. volledig invullen: naam, adres, plaats, e-mailadres (indien u onze uitnodigingen via e-mail wilt 
ontvangen), datum én handtekening. 
 

Handtekening:       Datum: 



Kijk ook eens op onze website: 

http://www.nazarethmaastricht.nl 
 
 

HEEFT U EEN PAAR UURTJES PER WEEK TIJD? 
STICHTING OUDERENPROJECT  “GEINEN DAANK”  ZOEKT 
VRIJWILLIGERS/STERS 
Stichting  Ouderenproject “Geinen Daank” heeft als doel eenzame ouderen in 
Maastricht éénmaal per week te bezoeken, om zodoende de eenzaamheid onder 
ouderen enigszins te verlichten. Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers. Een vaste en 
passende vrijwilliger zorgt voor een beetje gezelligheid, een praatje, sociaal contact 
etc., zodat de persoon in kwestie ook langer zelfstandig kan blijven wonen. 
Volledige reiskosten zullen door de stichting vergoed worden.  
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u een paar uurtjes per 
week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, aarzel dan niet, we hebben u nodig  en 
neem contact op met Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”. Tel: 06-10513441 
of tel: 043-3218989.  Een briefje sturen kan ook naar: Stichting Ouderenproject 
“Geinen Daank”  Bontwerkersdreef 14

e
, 6216 SH Maastricht. Of mailen naar: 

hans@bindels.demon.nl en ij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Zie ook 
onze website: www.geinendaank.nl 
 

 

Happy Hair bij Desiree 
 

Your Hair My Care!!  
 
Kasteel Schaloenstraat 56 
 

Telefoonnummer:   06-150 023 27 
 

Pauze van 12.30 tot 13.30 uur behalve op zaterdag 
 

Openingstijden:  
Dinsdag t/m vrijdag 8.30 – 18.00 uur 
Zaterdag             8.30 – 15.00 uur  
 

Bel voor een afspraak of loop eventjes binnen 
 

http://www.nazarethmaastricht.nl/
mailto:hans@bindels.demon.nl
http://www.geinendaank.nl/

