
 

 

 

JAARGANG 38 

AUGUSTUS 2022 
 

Zomervakantie 
 

E-mail Nazareth Info:  Redactie-Nazareth@outlook.com 
 
 

Let op! Kopij september 2022 moet uiterlijk 
 16 augustus 2022 binnen zijn 

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

Redactie-Nazareth@outlook.com 

mailto:Redactie-Nazareth@outlook.com
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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 augustus 2022   
Maandag 01 augustus GFT-container 
Maandag 08 augustus GFT-container  
Vrijdag   12 augustus Restzak  
Maandag 15 augustus GFT-container 
Maandag 22 augustus GFT-container  
Vrijdag   26 augustus Restzak  
Zaterdag    27 augustus Oud Papier 
Maandag 29 augustus GFT-container  
Klachten over het ophalen van oud papier: Dhr. Marcel Hesselaar Tel. 06-526 519 02
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38e jaargang augustus 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  
De maand juli was voor iedereen die  zonnepanelen hebben, een heel goede 
maand. De zon scheen volop en over het gasverbruik hoeven we ons nog niet veel 
zorgen te maken omdat de prijzen hiervoor behoorlijk waren gestegen. Dat gaan we 
wel merken in het najaar en de winter wanneer we de verwarming weer wat hoger 
moeten zetten. We hebben extreem hoge temperaturen gehad die bijna de 40 
graden Celsius bereikten. In deze periode waren het voornamelijk zwembaden, 
airco’s en ventilatoren die overuren draaien. Ook Andre Rieu en zijn orkest hebben 
in juli bijna ieder weekend behoorlijk wat mensen betoverd met hun muziek op het 
Vrijthof. De mensen kwamen vanuit allerlei landen naar de optredens kijken. De 
terrassen en vele hotels waren wederom helemaal volgeboekt. We kunnen er wat 
vinden dat Rieu in Maastricht komt maar eerlijk gezegd, het levert ook flink wat op 
voor de ondernemers in Maastricht en omstreken.  
In Nazareth heeft iedereen een brief in de brievenbus gekregen van de gemeente 
Maastricht met de mededeling dat er een crisisnoodopvang gaat komen op de 
locatie van de voormalige Don Bosco School aan de Mariënwaard. Vooralsnog voor 
drie maanden maar de kans is groot dat het gebouw voor een langere periode als 
opvang gebruikt gaat worden. Bewoners, Buurtvereniging en ook wij, de redactie 
van de Nazareth Info, waren verbaasd dat dit door de Gemeente Maastricht 
besloten is zonder met de wijk te overleggen. Dat er mensen geholpen moeten 
worden dat begrijpen we natuurlijk wel maar nu verschuilt men zich achter het feit 
dat de overheid heeft gezegd dat ieder gemeente op korte termijn zijn steentje bij 
moet dragen om asielzoekers op te vangen. Dat vinden wij natuurlijk wel heel erg 
kort door de bocht. 
In de maand augustus gaat u misschien met het hele gezin op vakantie. Ofwel in 
eigen land ofwel in het buitenland, even lekker genieten en tot rust komen. 
Misschien is het wel de laatste keer dat men elders op vakantie kan gaan als de 
prijzen van olie en de dagelijkse boodschappen alsmaar blijven stijgen. Er zijn 
genoeg bevolkingsgroepen in de maatschappij die de snelle prijsstijgingen nu niet 
meer kunnen betalen en financiële problemen krijgen. Hopelijk worden deze 
groepen ook voldoende ondersteund door de overheid en de gemeente maar dat 
komen we meestal niet te weten. We moeten weer zoals vroeger iedere euro 
(vroeger gulden) twee keer omdraaien voor we hem kunnen uitgeven en 
langzamerhand wordt het verschil tussen rijk en arm weer veel groter dan het was.. 
Jammer maar helaas dat zijn de feiten van vandaag. Maar genoeg geklaagd laten we 
proberen te genieten van deze zomer. We wensen iedereen een hele fijne vakantie 
toe en let wel goed op jezelf en de kinderen bij deze extreme hoge temperaturen. 
De groeten van de redactie de Nazareth Info. 
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Lief en Leed straten Nazareth 
Op woensdag 6 juli kwamen de gangmakers van de Lief en Leed straten Nazareth in 

actie, namelijk met een gezellige middag in de 
binnen tuin van de seniorenflat aan de Kasteel 
Montfortstraat. Wij hebben hiervoor alle bewoners 
uitgenodigd, om onder het genot een kopje 
koffie/thee en natuurlijk een heerlijk stukje vlaai, 
elkaar te leren kennen en een praatje te maken. Wij 
mogen dan ook zeggen dat dit een zeer geslaagde 
middag was, waarin de bewoners met elkaar in 

gesprek gingen en hier uit vloeide dan weer ideeën voor een volgende activiteit. 
Dit  zullen wij in de nabije toekomst dan ook gaan uitwerken.  
Maar deze middag hadden wij niet kunnen organiseren zonder 
onze sponsoren en donateurs. Dus langs deze weg willen wij 
dan ook Bart Rouwenhorst, Mondriaan en Woonpunt 
bedanken voor jullie steun want anders was dit helaas niet 
mogelijk geweest.  
Zou u ook graag gangmaker willen worden in uw straat, neem 
dan voor meer informatie contact op met Lonneke  Paulissen 
(06-10033998), Nel Knapen (06-52807596) of Ralph Brinkman 
(06-31004684) 
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 Jaargang 16 nummer 8                                     augustus 2022 
 
 
 

Door de veranderingen in de situatie van de kerk 
gedurende de laatste halve eeuw is het nodig om te 
kiezen voor andere structuren, een andere aanpak, 
waardoor er in de bestaande parochies tamelijk veel zal 
moeten veranderen. Mensen die iets hebben met Kerk 
en geloof zullen dat lastig vinden, maar zien ook wel in 
dat er veranderingen nodig zijn. 
Het meest gevoelig ligt in dat verband natuurlijk het 
afbreken van een kerk, zoals dat met die van Nazareth is 
gebeurd. Op dat punt staan we gelukkig nu nog niet 
als het om het kerkgebouw van Limmel gaat. Maar 
er gaat op korte termijn toch iets veranderen.  
Al meer dan dertig jaar geleden heeft het bestuur 
van ons bisdom gekozen voor schaalvergroting.  
In dat kader zijn dan ook de parochies H. Antonius van Padua (Nazareth) en H. 

Johannes de Doper gaan samenwerken. Ze kregen samen 
één pastoor: pastoor R. Schuffelers en daarna pastoor P. 
Backus. Maar pastoor Backus was ook reeds pastoor van 
de parochie van Borgharen en Itteren. Na hem kwam ik 
einde 2019 als pastoor (P. Horsch). Op datzelfde moment 
werd ik echter ook pastoor van Bunde, Waalsen-
Moorveld, Geulle en Ulestraten. In enkele jaren was er 
dus een schaalvergroting van één zelfstandige parochie 
naar twee parochies, van twee naar vier en van vier naar 
acht. 

Pastoor Mgr. E. de Jong 
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Ook al werken wij op dit moment met drie priesters in dit grote samenwerkings-
verband (pastoor en twee kapelaans), het is natuurlijk 
onmogelijk om bijna alle parochianen te kennen zoals 
dat in vroegere tijden wel min of meer het geval was. 
Gunstig is dat zeker niet, maar het kan onmogelijk 
anders. 
 

Anno 2022 gaan we nóg een stap verder 
Met ingang van 1 september zullen de kapelaans en 
ik niet meer de pastorale zorg hebben van de parochies 
van Nazareth en Limmel. 
Die wordt overgenomen 
door Mgr. E. de Jong, 
hulpbisschop van ons 

bisdom, tevens bisschop voor de Nederlandse 
militairen, en sinds einde 2019 pastoor in Amby, 
Scharn, Heer, De Heeg en Heugem. Behalve Nazareth 
en Limmel krijgt hij op hetzelfde moment ook nog de 
drie parochies van pastoor M. Jeukens erbij 
(Wittevrouweveld, Oostermaas en Wijkerveld) en de 
twee waarvan deken J. Dautzenberg administrator is 
(vervangend pastoor): de Koepelkerk (H. Hart) en 
Heugemerveld (H. Joannes Bosco). 
Kortom: Nazareth en Limmel krijgen als nieuwe pastoor Mgr. E. de Jong en deze 
parochies maken dan deel uit van een megagroot samenwerkingsverband van tien 
parochies. 
De nieuwe pastoor krijgt wel assistentie van pastoor Jeukens en een aantal 
kapelaans. 

 

Wat de gevolgen zijn van deze verandering 
 

Het formele moment van de grote verandering is dus 1 
september 2022. Maar het is niet zeker dat dan ook al 
duidelijk is waar het nieuwe parochiebureau gevestigd is, en 
dus waar u moet zijn voor de opgave van misintenties of 
doopsels, of met wie u contact moet opnemen als u iets wilt 
regelen of bespreken over aangelegenheden die het kerkhof 
betreffen. Zolang hierover niet iets nader bekend is gemaakt, 
kunt u terecht bij het bekende adres van het parochie-
secretariaat op dinsdag- en vrijdag-middagen tussen 13.30 
en 17.00 uur op het adres Kerkstraat 6, Borgharen, 

secretariaat@parochieborgharen.nl, telefoonnummer 043-363.29.67. Eventueel 
kan u daar verteld worden met wie u contact kunt opnemen. Het telefoonnummer 
van de priesterwachtdienst (t.b.v. ziekenzalving) blijft onveranderd: 043-631.45.00. 
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Vooralsnog zal de tijd van de zondagsmis (09.00 uur) gehandhaafd blijven, maar u 
zult even moeten wennen aan de nieuwe gezichten van de priesters die de diensten 
doen.           Pastoor P. Horsch 
 
 

H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth  
Zondag  31 juli 2022 - 18

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor hulp voor gebroken gezinnen  
 die het nog financieel zwaar hebben. 
Zondag  7 aug 2022 - 19

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon. 
Zondag  14 aug 2022 - 20

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis ter ere van Maria die in de hemel is  
opgenomen, en voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van alle mensen die de 
naam van Maria dragen. 

Zondag  21 aug 2022 - 21
e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen. 
Zondag  28 aug 2022 - 22

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor alle oud-pastoors van Nazareth en Limmel. 
Zondag  4 sep  2022 - 23

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon. 
 

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje:  
Uiterlijk dinsdag 16 augustus 2022 

 

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:  
Regiobanknr. NL 91 RBRB 098.29.12.587 

 

ZONDAG 11 SEPTEMBER:  
10.10 uur:  
HAARDERGAANK 
Vertrek vanaf de Mariakapel (hoek Julianastraat-
Koningskampstraat) 
 

10.30 uur:  
Plechtige Hoogmis m.m.v. Mannenkoor Borgharen-Maastricht. 
Celebrant: J. Dautzenberg, deken van Maastricht. 
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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 

MAANDAG 12 SEPTEMBER  
19.00 uur:  
Pelgrimsmis m.m.v. Gemengd Kerkelijk Zangkoor Limmel 
 
DONDERDAG 15 SEPTEMBER:  
20.00 uur:  
LICHTPROCESSIE vanaf de Mariakapel (hoek Julianastraat/Konings-kampstraat), 
aansluitend PONTIFICALE HOOGMIS 
Hoofdcelebrant: Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Bisdom Roermond en o.a. 
nieuwe pastoor van Limmel 
 
ZONDAG 18 SEPTEMBER:  
10.30 uur:  
SLUITINGSVIERING 
Plechtige Hoogmis m.m.v. Mestreechter Gelegenheidskoer
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

St Joezep Mestreech. 
Altijd al graag bij een muziekvereniging willen zijn waar we in een 
ongedwongen sfeer en gezelligheid samen muziek maken?              
Dan zijn we op zoek naar jou !!! 
We willen graag ons 100 jarig jubileum vieren en daar hebben we 
muzikanten, drumband leden en bestuursleden voor nodig. Loop 
gerust eens binnen: Achter de Barakken 11, repetitie avond: elke 

vrijdagavond; drumband van 19.15 uur tot 20.15 uur, blaasorkest 20.30 tot 22.00 
uur. Een betaalbaar drankje nuttigen voor en na de repetitie kan ook. 
 

Buurtbelangen Nazareth. 
Op woensdag 20 juli j.l. heeft Buurtbelangen Nazareth zijn eerste jaarvergadering 
weer kunnen houden na  Corona.  De ledenopkomst was redelijk te noemen maar 
desalniettemin waren de mensen blij met deze vergadering. Alle punten werden 
doorgenomen en nadien konden de aanwezigen nog genieten van een hapje en een 
drankje. We danken de controle commissie voor de controle van de bank- en 
kasboeken over het jaar 2021 en deels 2022.  Het bestuur. 
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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 
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 

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 

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 
Donderdagmorgen van 09.45 tot 10.30 uur 
Inlichtingen: Mevrouw M. Janssen 

Buurtcentrum Nazareth 
Telefoon:  043 - 851 63 26 

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

Secretaris: May Voorjans      
Telefoon:  06 - 207 975 06 

Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39  
6222 TE  www.buurtcentrum-nazareth.nl 

Telefoon:  043 - 363 27 00 

info@buurtcentrum-nazareth.nl 
C.V.de Braniemeekerkes  Veurz.Jo Boumans 
Krètser:  Ilse Thomissen Dolmanstraat 20 

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

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 

mailto:info@ikc-degeluksvogel.nl
mailto:BIVlimmel@outlook.com
mailto:BIVlimmel@outlook.com
mailto:info@biodanzalimburg.nl
mailto:heinzbraun@home.nl
mailto:cvdekakpepers@gmail.com
mailto:info@buurtcentrum-nazareth.nl
mailto:Laura@titusbrandsmamaastricht.nl
mailto:robert@titusbrandsmamaastricht.nl
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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:    Jack Tuwet            06 - 402 322 76 
Secretaris:    Tom Eikenboom   06 - 133 361 65 
Penningmeester:  Roy Hulst     06 - 186 936 44  
Bezoekadres: Vijfkamp 1 6225 CN Maastricht. 

www.geusseltsport.nl 
 
secretariaat@geusseltsport.nl 

Verhaegen Sport Gym  www.verhaegensports.nl 
Kasteel Schaloenstraat 15A  6222 TN Maastricht 
Robert & Chantalle van Poppel 

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

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 

Stichting Kinderboerderij Limmel 
Judeaweg 110A  
6222BW Maastricht 

Telefoon:  06 - 341 126 20 
E: limmelkinderboerderij@gmail.com 
Facebook: kinderboerderij Limmel 

 

Sociaal Maatje:  We (Trajekt) zoeken maatjes! Wandelmaatjes, 

 boodschappenmaatjes, vakantiemaatjes. Verschillende mensen 
in Nazareth, Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Amby zouden 
graag kennis maken met een maatje, voor wekelijks een uurtje 
of twee gezelligheid.  Als je goed kunt luisteren en het leuk vindt 
om samen ontspannende, alledaagse dingen te doen, dan ben je 
geschikt als maatje. Warmte, humor, aandacht, tijd, respect en 

begrip zijn belangrijk.  Interesse? Meer weten? Bel 0652807596, of mail 
nel.knapen@trajekt.nl 
 

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

http://www.geusseltsport.nl/
mailto:verhaegensports@hotmail.com
mailto:voorzitter@maosneker.nl
mailto:info@tuttebelle.club
mailto:limmelkinderboerderij@gmail.com
mailto:nel.knapen@trajekt.nl
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Damesvereniging Nazareth 
Op woensdag 6 juli kwamen wij weer eens 
samen voor ons maandelijkse treffen. Het 
thema van deze avond was “Een gezellige 
zomerse avond” opgeluisterd met gezellige 
muziek 
door de DJ 
William 
van  
 

“Dansen in het Park”.  
Onder het genot van een hapje en een drankje 
genoten de dames dan ook van een heel gezellige 
avond gevuld met muziek, lachen en dansen. 
De Damesvereniging Nazareth bestaat al 67 jaar 
en staan altijd open voor nieuwe leden, dus bent 
u  ook geïnteresseerd om lid te worden en bent u 
30 jaar of ouder, neem dan even contact op met: 
Wilma Monfrance (043-3620811) of Jose 
Ramakers (043-3636898)  
 

Garagesale Limmel en Nazareth was leuk en gezellig… 
Voor de 1

ste
 keer de garagesale in Limmel en Nazareth georganiseerd zondag 3 juli jl. 

Wat een opkomst, zeer netjes. Er waren 225 plattegronden uitgedeeld aan koppels, 
familie, enz…. Rond de 450 mensen zijn geweest….. In sommige straten wat meer 
bezoekers, dan andere straten, maar dat mocht de pret niet drukken, ook de ene 
wat meer verkocht dan de andere, maar het was goed weer en het was gezellig.  
Ik kreeg alweer meteen de vraag van bezoekers en deelnemers of ik het volgend 
jaar weer wil doen, natuurlijk doen we dat – De volgende datum is zondag 2 juli 
2023 – Plan alvast in jullie agenda, sommige mensen hebben zich al opgegeven. 
Hopelijk wel wat meer deelnemers in dezelfde straten, kom op buren, we maken er 
weer een leuke en gezellige dag van. Deze opmerking kreeg ik van sommige 
deelnemers. Nodig je buren ook uit, om mee te doen, hoe meer deelnemers in de 
straat, hoe meer bezoekers die je aantrekt. Samen staan we sterk !!! 
Ik heb wel de naam aangepast naar Verkoop aan Huis, want vele mensen wisten 
niet wat een garagesale precies in hield….. Er worden ook weer plattegronden 
uitgedeeld, voor mensen die geen internet hebben. 
Online komen de deelnemers-adressen ook te staan. 
Vele complimenten mogen ontvangen voor de reclames, voor het organiseren, 
enz… super lief….                                                   Bedankt voor jullie vertrouwen.  
 
Voor meer informatie of opgeven, stuur een mailtje naar: 
garagesalelimmel2022@gmail.com of bel naar 06 – 29 360 151 – Helma Smeets  
 

mailto:garagesalelimmel2022@gmail.com


 

Nazareth Info – augustus                                                                    Zomervakantie 2022 11   

Vakantie vieren op en in de Sint-Pietersberg 
 

 
 
De zomervakantie is begonnen! Misschien is voor jou de langverwachte reis naar 
het buitenland bijna aangebroken. Zeker na COVID-19 is het prettig dat je weer 
mag gaan. Maar vergeet zeer zeker niet tijdens jouw vakantie een bezoekje te 
brengen aan dat unieke stukje buitenland in eigen land: De Sint-Pietersberg en de 
ENCI-groeve. Op de Sint-Pietersberg aan de rand van Maastricht kun je dagelijks 
gebruik maken van een van de uitgezette wandel- of fietsroutes. Nog leuker is om 
deel te nemen aan een van de activiteiten die de boswachters organiseren, een 
zomerprogramma voor jong en oud.  
 

Op pad met het gezin 
Ontdek de natuur met Expeditie OERRR! Zie, ruik, ren, sprint en leef je helemaal uit. 
Met je plunjezak vol expeditie-gereedschap en een tent om onder te schuilen ben je 
er helemaal klaar voor. De expeditie bestaat uit het opzetten van een tent, jullie 
basiskamp, en het uitvoeren van opdrachten die je in de zakjes vindt. Zet je tent op 
en ga aan de slag! 
 

Op pad met de boswachter 
Elke zondag en woensdag gaat de boswachter de diepe ENCI-groeve in en jij kunt 
mee! Ontdek het leven van vroeger en nu in de ENCI-groeve. De woensdagen zijn 
tijdens de zomervakantie speciaal gericht op gezinnen met kinderen.  
Ga met een boswachter op zoek naar zeldzame vlinders in het Popelmondedal of 
naar haaientanden en schelpen uit de oerrr-tijd. Wandel mee  in de rijke historie 
van de Sint-Pietersberg of doe mee met de Zomer Seizoenswandeling.  
Op de website van natuurmonumenten.nl/sintpietersberg vind je alle 
mogelijkheden. 
 

Maastricht Underground 
Weg van de massa. Donker en mysterieus. De grotten en het fort. Ga met een gids 
op pad en ontdek de geschiedenis en het ondergrondse van de Sint-Pietersberg.  
Meer informatie kun je vinden op de website exploremaastricht.nl/maastricht-
underground 
 

NatuurRoutes App 
Download de route-app van Natuurmonumenten met meer dan 260 routes 
verspreid over Nederland. Zo ook op en om de Sint-Pietersberg. Ontdek 
verrassende plekken. Hoor wonderbaarlijke verhalen van onze boswachters. En 
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geniet van grandioze natuur. Tip: Daal de trap af en maak samen met de app een 
reis door de tijd. 
 
Op eigen houtje 
Over de Sint-Pietersberg lopen een aantal wandel-, fiets- en MTB routes waar je 
dagelijks gebruik van kunt maken. Of haal de uitgebreide gebiedsfolder met alle 
routes op bij de ticketshop van Maastricht Underground in Fort Sint Pieter. Ze zijn 
dagelijks geopend.  
 

Bezoekerscentrum op Wielen  
Op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag kom je het Bezoekerscentrum op Wielen 
tegen op de Sint-Pietersberg. Boswachters vertellen je hier meer over het gebied, 
de bijzonderheden, de wandelroutes en alle activiteiten. Je kunt er ook terecht voor 
een leuk souvenirtje als aandenken aan je bezoek. Meer informatie over het 
Bezoekerscentrum op Wielen en waar ze te vinden zijn vind je op 
www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-zuid-limburg-op-wielen.  
 

Redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
Patrick Geelen, Natuurmonumenten Zuid-Limburg.  
M (06) 51 13 77 00 of E. p.geelen@natuurmonumenten.nl  
 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-zuid-limburg-op-wielen
mailto:p.geelen@natuurmonumenten.nl
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IRONMAN Maastricht 
Het weekend van 5 tot en met 7 augustus staat helemaal in het teken van het 
wereldberoemde sportspektakel IRONMAN. Er staan 3 activiteiten en wedstrijden 
op het programma. Twee triatlon wedstrijden: IRONMAN 70.3 op zaterdag en 
IRONMAN FULL DISTANCE op zondag. En op vrijdagavond een IRONKIDS-wedstrijd 
voor jeugd tot 16 jaar. Een deel van het parcours loopt ook door uw wijk. Dit brengt 
ook een aantal tijdelijke verkeers- en parkeerbeperkingen met zich mee. Wat dat 
precies u als bewoner betekent, ziet u op de website www.bewoners.ironman.nl. U 
ontvangt hierover ook een brief thuis.  
 

Heeft u nog verdere vragen? 
Voor vragen tijdens het event kunt u telefonisch contact opnemen met IRONMAN 
Nederland/Extra Leisure, bereikbaar via 0229-252300. Tijdens het evenement is dit 
ook als noodnummer te gebruiken voor dringende zaken voor inwoners die aan het 
parcours wonen. Bij geen gehoor, willen we u vragen nogmaals te bellen. Met name 
tijdens de wedstrijden kan het nummer drukbezet zijn.  
  

Spoedeisende zorg blijft uiteraard voor alle inwoners te allen tijde gegarandeerd. 
Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over het vrijhouden van nood- en 
calamiteitenroutes.  
  

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd. Mochten er nog vragen 
zijn, kunt u deze sturen naar maastricht@ironman.com of bellen naar +31 (0)43 351 
18 08. 
 

STRAATFEEST EN ROMMELMARKT NAZARETH 
Beste bewoners van Nazareth en omstreken 
Op zaterdag 27 augustus 2022 is er weer een straatfeest en rommelmarkt 
 

ROMMELMARKT: 
Waar: Kasteel Rimburglaan 
Aanvang: 10.00   Einde 17.00 uur 
Kosten: € 12,50 per kraam 
Opbouw kraam: 08:30 uur 
Info: 0620796007 Marion 
 

STRAATFEEST:  
Info: 0620796007 / 0623036241 
Aanvang: 12:00  Einde 24:00 
Verder is er muziek van: 
DJ GEORGY en enkele artiesten 
 
Hapjes en drankjes tegen een vergoeding 
Wij hopen op een gezellige opkomst 
 

https://maastricht.bewoners.ironman.nl/
mailto:maastricht@ironman.com

