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Telefoonnummers 2022: 
Alarmnr: Politie, ambulance en brandweer    112     
Hulplijn Zelfmoord Preventie     113 of 0800-0113 
Red een dier      144 
Brandweer  (meldingen zonder spoed)    0900-0904 
Politie  (meldingen zonder spoed)    0900-8844  
Slachtofferhulp Nederland  0900-0101 
Meld Misdaad Anoniem  0800-7000 
Huisartsenpost MUMC+  043-387 77 77 
MUMC+  (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 storingen gas of elektra    0800-9009 
Dierenartspraktijk Danielle Smeets  043-363 84 52 
Dierenambulance Zuid-Limburg    0900-443 32 24 (50cpm) 
Klantenmeldpunt gemeente Maastricht   14043    
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    
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 april 2022   
Maandag   04 april  GFT-container 
Vrijdag   08 april  Restzak  
Maandag   11 april  GFT-container  
Zaterdag  16 april  GFT-container 
Vrijdag   22 april  Restzak  
Zaterdag    23 april  Oud Papier 
Maandag    25 april  GFT-container  
 

Klachten over het ophalen van oud papier: Dhr. Marcel Hesselaar Tel. 06-526 519 02
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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  
We hebben mooie zonnige dagen gehad in maart. Al zit 
er ook een zwart randje aan, de oorlog in Oekraïne. 
Hopelijk komt er snel een eind aan, zodat die zinloze 
vernietiging van steden en levens ophoudt. Er zijn veel 
acties opgezet om de Oekraïners te helpen. Chapeau voor iedereen die mensen in 
huis neemt, of helemaal naar Oekraïne rijdt met hulpgoederen of op een andere 
manier hulp biedt. Er is ook een actie op touw gezet om de huisdieren die 
meegenomen zijn te helpen. Je kunt bijvoorbeeld tijdelijk gastgezin zijn voor een 
huisdier of goederen (zoals diervoeding of reismanden) doneren. Als je wilt helpen 
kijk dan eens op de website www.hulpvoordierenuitoekraine.nl. 
De opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart was historisch laag. 
De lokale partijen, soms zijn het eenmansfracties, zijn over het algemeen de grote 
winnaars geworden. In Maastricht komen zodoende 16 partijen in de 
gemeenteraad! Het zal me benieuwen of ze het ooit eens worden over de 
onderwerpen die aan de orde komen. Ik vrees ervoor. En als ze het niet eens 
kunnen worden, komt dat onze stad niet ten goede. Laten we hopen dat hun eigen 
belangen ondergeschikt zijn aan die van de stad en de inwoners. 
De maand april. Hopelijk blijft het weer zoals in maart. Hogere temperaturen mogen 
natuurlijk ook. In april staan er weer een aantal feestdagen op de kalender. We 
beginnen op vrijdag 15 april 2022 met Goede Vrijdag. Op deze dag herdenken de 
Christenen de kruisiging en de dood van Jezus. Zondag 17 en maandag 18 april 
vieren we Pasen (Herrijzenis van Jezus uit de dood). Tijdens de Pasen zoeken kleine 
kinderen vaak geverfde eieren in de tuin en op die dagen wordt ook vaak lekker en 
gezellig gegeten met familie en vrienden. Op woensdag 27 april vieren we 
Koningsdag. Koning Willem Alexander en zijn familie komen dit jaar naar Maastricht 
toe. Het thema voor deze koningsdag is: “Leef Maastricht”. Dit thema is gekozen 
omdat “Leef” in het Maastrichtse dialect “Lief” betekent. Thema’s als 
saamhorigheid en verbondenheid en diversiteit staan centraal. Tijdens de route 
door Maastricht wordt er veel publiek verwacht uit heel het land. Voor ieder die dat 
wil is het een leuke kans om de koninklijke familie eens van dichtbij te zien. 
Koningsdag wordt ook op de televisie uitgezonden, dus als je liever niet de drukte 
opzoekt, dan kun je ook gewoon thuis op de bank het hele spektakel volgen. Laten 
we allemaal de vlag buiten hangen. Geniet van alle festiviteiten die op deze dag 
worden georganiseerd en maak er iets leuks van. Van zaterdag 30 april t/m zondag 
8 mei hebben de schoolgaande kinderen weer vakantie. Laten we hopen dat het 
dan net zo’n mooi weer is als de afgelopen maand, zodat de kids leuke dingen 
buitenshuis kunnen doen.  Groetjes de redactie. 
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Centre Céramique en Bibliotheek Malpertuis: hulp bij belastingaangifte 
Kun je wel wat hulp gebruiken bij je belastingaangifte via de computer? Een expert 
die met je meekijkt? Of heb je een vraag? Dan kun je op 5 & 19 april terecht bij 
Centre Céramique of op 6 & 20 april in Bibliotheek Servicepunt Malpertuis. Stichting 
First Fiscale Rechtshulp biedt een gratis belastingspreekuur ter ondersteuning van 
de digitale aangifte inkomstenbelasting voor 2021 of eerdere jaren. Ook vragen 
over toeslagen of hulp bij het aanvragen hiervan worden dan behandeld. De hulp bij 
aangifte is gratis en voor iedereen, ook als je geen lid van de bibliotheek bent. 
Aanmelden is verplicht bij de Klantenservice van Centre Céramique via 
klantenservice@maastricht.nl of 043 350 5600. 
Vereisten voor deelname 
Het gezinsinkomen is lager dan € €40.765 en je hebt geen onderneming. Wat neem 
je mee? DigiD inloggegevens, identiteitsbewijs, alle jaaropgaven van het jaar 
waarover aangifte wordt gedaan, overzicht van bijzondere kosten zoals 
ziektekosten, overzicht van betaalde of ontvangen alimentatie en overzicht van je 
bezittingen en schulden. 
 

Wil je beter leren omgaan met de computer, internet en sites van de 
overheid?  Volg dan de cursus Klik&Tik of DigiD, wat kun je ermee? Vraag naar de 
mogelijkheden bij Centre Céramique.  
 

 
 

Let op! Kopij mei 2022 moet uiterlijk 
 16 april 2022 binnen zijn 

Stukjes uit onze wijk zijn altijd welkom, stuur ze naar: 

Redactie-Nazareth@outlook.com 

mailto:klantenservice@maastricht.nl
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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 
 
 
 
 
 

Energiebelasting en energietoeslag voor mensen die in de problemen 
komen door hoge energiekosten: 

Ga naar de website www.nazarethmaastricht.nl en klik dan op de knop: 

***** REGELINGEN ENERGIEBELASTING ***** 
 
 

 

http://www.nazarethmaastricht.nl/


 

Nazareth Info – april 2022                                                 27 april Koningsdag Maastricht 5   

 Jaargang 16 nummer 4                                           april 2022 
 

 
De Kerk als geheel gaat niet dood, maar onze oude ideeën van kerk zijn. Het model 
van de huidige parochiestructuur is stervend. Dat hoeven we niet onder stoelen of 
banken te steken. Over de oorzaken daarvan hoeven we ook niet moeilijk te doen: 
iedereen kan er wel een paar noemen. De leegloop van kerken veroorzaakt een 
sneeuwbaleffect. De sfeer wordt minder aantrekkelijk. De vraag wordt sterker: 
”Waarom zou ik wél nog gaan?” 
Maar de Kerk is niet dood en gaat niet dood omdat ze haar bestaansrecht niet 
ontleent aan de publieke opinie. Haar wortel en bron liggen in de persoon van de 
verrezen Heer Jezus Christus. Voordat je roept dat je 
Hem niet vindt, moet je je eerst maar eens afvragen of 
je naar Hem hebt gezocht. Misschien weet je niet hoe 
je dan zou moeten zoeken. Misschien denk je: “Als ik 
niet weet wie of wat ik zoek, hoe kan ik dan vinden?” 
Het antwoord op die vraag is niet zo moeilijk als er in 
jou een verlangen ontwaakt naar een antwoord, een 
spirituele honger; als je hebt ontdekt dat er in jou een 
leegte is die gevuld wil worden met waarheid, liefde, vrede en zinvolheid. Begin 
maar te prevelen: “God ik wil verzadigd worden met alles wat U aan goeds te 
bieden hebt, maar ik weet niet hoe ik dat moet vragen”. Daar begint dan al iets te 
groeien van verlangen naar een persoonlijk antwoord op een persoonlijke vraag, die 
zal uitlopen op een persoonlijk antwoord van Gods kant. Hij zal je laten merken dat 
Hij er IS. Niet als één of ander abstract begrip maar als een werkelijkheid voor jou. 
Als er iets begint te borrelen zul je ook ontdekken dat je met die innerlijke ervaring 
niet alleen staat. Jouw individualistisch wereldje begint aan een ommekeer en je 
ontdekt dat je deze intieme ervaring kunt delen en vieren samen met anderen. God 
bemint mij en ook die ander. Hij die in mij is, is ook in de ander. Deze “Hij” is God in 
jou en mij. In Hem zijn wij één. En dat is wat we Kerk noemen. Dat is wat de Geest 
van God tot stand brengt: vandaag en ook morgen, in jou en in mij.                                             
Pastoor P. Horsch  
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10 april: Palmzondag 
Op de zondag voor Pasen begint de Goede Week. Dat is de week waarin het lijden 
en sterven van Christus wordt herdacht. De week begint met de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Enkele dagen voordat Hij ter dood veroordeeld wordt, wordt Hij als een 
koning binnengehaald en met palmen toegejuicht.   
 

14 april: Witte Donderdag 
De donderdag in de Goede Week wordt in het Nederlands Witte Donderdag 
genoemd. De Kerk herdenkt dan dat Jezus voor de laatste keer met zijn leerlingen 
de maaltijd gebruikte; het Laatste Avondmaal. Dit wordt ook gezien als de instelling 
van de eucharistie. Tijdens de viering op Witte Donderdag kan een ritueel van 
voetwassing plaatsvinden, als herinnering aan het feit de Jezus de voeten van zijn 
leerlingen waste en zich op die manier dienstbaar opstelde. 
 

15 april: Goede Vrijdag 
Goede Vrijdag is de dag waarop het sterven van Christus wordt 
herdacht. Na het Laatste Avondmaal werd hij gevangen 
genomen, gemarteld en veroordeeld tot de dood aan het 
kruis. Dit is de enige dag in het jaar waarop géén eucharistie 
wordt gevierd. Wel wordt de kruisweg gebeden. In veertien 
etappes (staties) wordt de lijdensweg van Christus overwogen. 
In veel kerken is dit ook in kunstwerken uitgebeeld. Op de 
avond van Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal voorgelezen en vindt verering 
van het kruis plaats. 
 

17 april: Pasen  
Pasen is het belangrijkste feest van het jaar. Met Pasen vieren gelovigen dat 
Christus uit de dood is opgestaan. Na zijn dood aan het kruis op Goede Vrijdag werd 
hij in het graf gelegd. Op de ochtend van Pasen ontdekten zijn leerlingen dat het 
graf lees was. Christus heeft de dood overwonnen en daarmee voor alle mensen 
perspectief geboden op eeuwig leven. 

 

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:  
Regiobanknr. NL 91 RBRB 098.29.12.587 
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PAROCHIEBUREAU KERKSTRAAT 6, BORGHAREN 
DINSDAG EN VRIJDAG 
13.30 - 17.00 UUR  
043 – 363.29.67 

PASTOOR P. HORSCH 06 – 123.26.463 
PRIESTERWACHTDIENST 043 – 631.45.00 

H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth 

Zondag  3 april 2022 - 5
e
 Zondag van de Vasten. 

09.00 u  H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon.  
 

Zondag  10 april 2022 - PALMZONDAG. 
09.00 u  H. Mis voor vrede in de wereld 
 

Vrijdag  15 april 2022 - GOEDE VRIJDAG 
14.00 u Kruisweg. 
 

Zaterdag 16 april 2022 - PAASWAKE. 
17.00 u  H. Mis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van alle parochianen. 
 

Maandag  18 april 2022 - TWEEDE PAASDAG. 
09.00 u  H. Mis voor pastoor Mulkens. 
 

Zondag  24 april 2022 -  BELOKEN PASEN. 
09.00 u  H. Mis voor alle overledenen van de parochies H.  
 Antonius van Padua en H. Johannes de Doper 
 

Zondag  1 mei 2022 - 3
e
 Zondag van Pasen. 

09.00 u  H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon.  
 

Opgeven misintenties voor het volgende 
parochieblaadje: uiterlijk maandag 11 april 2022 

 

De opbrengst van de vastenactie zal dit jaar het schoolontbijt mogelijk maken en de 
aanschaf van lesmateriaal en schoon drinkwater voor de pater Pio van Pietrelcina 
Basisschool in Equador. Maak uw gift over op NL 59 RABO 0109 7107 46 t.n.v. 
“Goede Doelen” of lever het vastenzakje af in de kerk. 
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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:           Roy Beaumont  
Penningmeester: Jo Boumans 
Secretaris:            Romy Storms-Brüll 

info@braniemeekers.nl 
Cor: Askalonstraat 64  
6222 CZ 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 en 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.) 
Heerderweg 80E, 6224LH Maastricht 

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

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   

Zaank, klaank en kemedie vereiniging  
Maos & Neker 
Repetitielokaal: Miradorplein 39 
Repeteren: elke vrijdag van 20:00 - 21:45 uur 
Inlichtingen via secretariaat: 06 - 104 327 27 

 
Voorzitter: Henk Satijn 
voorzitter@maosneker.nl 
Secretaris: Bernadette Turkenburg 
secretaris@maosneker.nl 

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 

 

Maatje gezocht 
Een maatje is een vrijwilliger die wekelijks op bezoek gaat bij 
iemand die wat extra aandacht kan gebruiken. Trajekt krijgt 
regelmatig aanmeldingen van mensen die zich eenzaam voelen en 
graag  samen met iemand willen koffiedrinken, wandelen, winkelen, 
handwerken, kaarten of tv kijken. We zijn dus altijd op zoek naar nieuwe maatjes. 
Lijkt het jou wat om één keer per week iemand een leuke middag te bezorgen? Bel of 
mail voor meer informatie naar Nel Knapen: 0652807596, nel.knapen@trajekt.nl 

 

mailto:info@buurtcentrum-nazareth.nl
mailto:Laura@titusbrandsmamaastricht.nl
mailto:robert@titusbrandsmamaastricht.nl
http://www.geusseltsport.nl/
mailto:verhaegensports@hotmail.com
mailto:voorzitter@maosneker.nl
mailto:info@tuttebelle.club
mailto:nel.knapen@trajekt.nl
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Wist u dat in Amby een volkstuinvereniging actief is? 
Aan de Hooverenweg is een prachtig complex met tuinen waar groenten, bloemen 
en  fruit worden gekweekt en waar het heel goed toeven is. 
Waar de lusten (gezonde en verse producten, frisse lucht, lichaamsbeweging en 
gezelligheid) de lasten (gemiddeld 2 à 3 uur per week inspanning) ruimschoots 
overschrijden. Er zijn 85 tuinen en elk seizoen komen er enkele tuinen beschikbaar 
voor uitgave. Lijkt het u fijn om ook een volkstuin te beginnen en wilt u zich 
aanmelden? Of wilt u ter oriëntatie een bezoek brengen aan het complex en met 
ervaren tuinders praten om een reëel beeld te krijgen van de ins en outs van een 
volkstuin? Neem dan contact op met: Wil van Golde  tel. 06-15175603 of via de mail 
w.van.golde1@kpnplanet.nl      Mvg, Wil van Golde  
 

 
 

Baptistengemeente Maastricht 
Beste buurtbewoner, zou je willen kennismaken met het christelijke geloof? Binnenkort start 
de Alpha Cursus voor iedereen met interesse in de basis van het geloof. We volgen in principe 
het boekje www.alpha-cursus.nl, maar er is veel ruimte om interessegericht door te praten. 
Het lijken donderdagavonden te worden, maar tijdstip en locatie zijn nog in overleg. Begin 
april hopen we van start te gaan. Deze cursus is gratis, en wordt georganiseerd door de BGM, 
de Baptistenkerk die elke zondag hun diensten houdt in het Buurtcentrum. Ook daar ben je 
van harte welkom trouwens.  Heb je vragen, of wil je je aanmelden, dat kan via 
jessetimotheusdehaan@gmail.com of 06-14306660. In elk geval van harte Gods zegen 
gewenst voor iedereen die dit leest, en misschien tot nog eens,  Jesse de Haan, voorganger 
BGM 

mailto:w.van.golde1@kpnplanet.nl
http://www.alpha-cursus.nl/
mailto:jessetimotheusdehaan@gmail.com


 


