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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 
Dierenarts Croughs  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 februari 2022  (Let op! Wijziging ophaaldag Restzak):  
Maandag  07 feb  GFT-container 
Vrijdag      11 feb  Restzak  
Maandag  14 feb  GFT-container  
Maandag  21 feb  GFT-container 
Vrijdag      25 feb  Restzak  
Zaterdag   26 feb  Oud Papier 
Zaterdag   26 feb  GFT-container  
 

Klachten over het ophalen van oud papier: Dhr. Marcel Hesselaar Tel. 06-526 519 02
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38e jaargang februari 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 eerste maand van 2022 is alweer bijna voorbij, wat 
vliegt de tijd toch snel. Op zaterdag 15 januari werd ons 
land weer een beetje van het slot gehaald. De niet-
essentiële winkels mochten weer open, wel maar tot 
17.00u, er mag weer gesport worden en ook mogen er 
weer fysieke lessen in het hoger onderwijs worden 
gegeven. Maar de horeca en cultuursector, zoals de 
theaters en bioscopen, blijven voorlopig nog gesloten.  Ook Buurtbelangen Nazareth 
ontkwam niet aan de lockdown. Om eindelijk weer eens een gezellige middag voor 
de leden te organiseren, stond het Nieuwjaarstreffen hoog op de agenda. Maar 
helaas was het ook dit jaar weer niet mogelijk. Hopelijk kunnen er in de loop van dit 
jaar wel weer wat activiteiten worden georganiseerd zodat we aan onze leden 
kunnen laten zien dat we er nog steeds zijn. Het begin van het nieuwe jaar en 
daarmee ook het ingaan van een nieuw ophaalschema voor het restafval begon niet 
goed. Veel huishoudens hadden geen rekening gehouden met de nieuwe afval 
ophaaldagen. In veel straten lagen bergen met zakken restafval . Helaas bleven ze 
nog ruim een week buiten staan tot de nieuwe ophaaldag, die 1 x per 14 dagen op 
vrijdag is. De ergernis bij enkele bewoners was groot want die berg afval groeide 
maar, er werd namelijk op sommige plekken nog meer afval gedumpt bij de al 
aanwezige zakken. Het was niet prettig om die bergen afval door de hele wijk (en 
ook in andere wijken) te zien liggen. Hopelijk was dit maar eenmalig en is nu 
iedereen op de hoogte van de wijzigingen in het afval ophaalschema.  
Op maandag 14 februari, Valentijnsdag, kunnen we onze geliefden weer wat extra 
aandacht geven. Misschien ook eens iets om iemand die wat eenzamer is in het 
zonnetje te zetten door een cadeautje, bloemen of een kaartje te geven of sturen. 
Of doe eens iets anders, klop gewoon eens bij een persoon aan die het moeilijk 
heeft. Ik weet zeker dat die persoon het leuk zal vinden en het zal jou ook een beter 
gevoel geven. Het is maar een tip. 
In februari begint voor de kinderen de voorjaarsvakantie op zaterdag 26 februari en 
die duurt tot zondag 6 maart. Op zondag 27 februari begint carnaval, maar deze zal 
door corona ook dit jaar weer anders zijn dan we graag zouden willen. Er zullen 
waarschijnlijk weer alternatieve programma's worden aangeboden, maar er zal 
zoals het er nu uitziet, geen groot publiek aanwezig mogen zijn. 
Echte carnavalsvierders zullen het huis misschien nog versieren maar toch de sfeer 
van carnaval zal heel anders zijn. Helaas we zullen het er ook dit jaar maar mee 
moeten doen. Maar we blijven hopen... Volgend jaar weer carnaval vieren op de 
normale manier? Wie weet... 



 

Nazareth Info – februari 2022                                                  14 februari Valentijnsdag 3   

Bericht van Buurtbelangen Nazareth 
Beste inwoners van Nazareth,  
Het nieuwe jaar begon niet al te best 
met de opgelegde lockdown. En wéér, of 
beter gezegd: nog steeds, speelde 
corona de hoofdrol in vrijwel al het 
nieuws. Waarschijnlijk zullen we met dit 
virus moeten leren leven, net als met het 
griepvirus. Aangezien Buurtbelangen 
Nazareth zich ook aan de regels moeten 
houden, is het de vraag wanneer we weer iets kunnen organiseren. Voorlopig blijft 
het maar raden hoe dit allemaal gaat lopen en wij willen onze leden dan ook 
bedanken dat u ons blijft steunen. 
Zoals u ongetwijfeld heeft kunnen zien, stapelden de afgelopen maand de 
restzakken zich op en werden op diverse plaatsen bergen van ongekende hoogte 
bereikt. Dit kan niet de bedoeling zijn, we willen toch allemaal dat de buurt netjes 
blijft. Doordat de restzakken niet op de goede manier aangeboden worden krijgen 
we zwerfvuil, een vies straatbeeld. Ook trekken ze weer ratten aan, die de 
gemeente met behulp van de vallen in de riolering probeert af te vangen en weg te 
krijgen. De gemeente Maastricht heeft het afvalbeleid en de afval ophaaldagen 
veranderd, onder het motto: Maastricht Afvalloos in 2030. U kunt het hier mee eens 
zijn of niet, maar vooralsnog zal de gemeente haar beleid niet veranderen. Dus 
mensen, let u alstublieft op de afvalkalender en als u die niet heeft kijk dan op de 
website van de gemeente wanneer ze het komen ophalen. Voor de duidelijkheid 
nogmaals …. De groene bak (GFT) mag iedere zondagavond buiten gezet worden, 
deze wordt op maandagmorgen leeg gemaakt. De restzak kunt u om de andere 
week op donderdagavond buiten zetten, deze wordt op vrijdagmorgen opgehaald. 
De afvalkalender staat ook iedere maand in de Nazareth Info. 
Namens Buurtbelangen Nazareth hoop ik dat iedereen een beetje mee wil werken 
om Nazareth netjes te houden. 
Blijf allemaal gezond en kijk af en toe ook eens in uw omgeving of er iemand is die 
een beetje hulp of steun kan gebruiken.                                                      Ted de Vrees. 
 

CV de Braniemeekers 
Na een jaar zonder noemenswaardige 
carnavals-activiteiten hadden wij de stille 
hoop dat we in 2022 wel weer alles konden 
organiseren zoals “normaal” en daar 
hadden we alles gereed- en klaar voor 
staan. Na de persconferentie van afgelopen 
vrijdag 14 januari, en de nu geldende 
corona maatregelen, heeft het bestuur 
jammer genoeg het besluit moeten nemen 

dat we geen Prins kunnen uitroepen op zondag 30 januari en dat we een Prins geen 
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waardig seizoen kunnen bieden. Het zal dus helaas voor het tweede jaar 
achterelkaar zijn zonder Prins. Verder zullen wij alle geplande activiteiten uitstellen 
of verplaatsen naar een ander moment in het seizoen of misschien zelfs later in het 
jaar. Op dit moment denken we na wat, en vooral wanneer, wij dingen wél kunnen 
organiseren.  Maar…u kunt er in elk geval op rekenen dat wij ons gedurende het 
carnavalsseizoen in onze wijken Limmel en Nazareth zullen laten zien en horen. Net 
zoals elk jaar zullen wij de sjariteit hoog in ons vaandel meedragen en dus ook 
uitdragen. Wij gaan u zo goed als mogelijk informeren en op de hoogte houden van 
alles, en dat doen we via onze website (www.braniemeekers.nl) Facebook en 
Instagram. Om toch een beetje de sfeer in de straten en onze wijken te brengen 
willen we u vragen om de carnavalsvlag uit te hangen vanaf zondag 30 januari tot 
Aswoensdag. En… om uw ramen, etalage, uw tuin en uw straten te versieren. Zo 
dragen we samen de carnavalssfeer uit. We hopen dat u meedoet en wij de wijken 
Limmel & Nazareth en hopelijk heel Maastricht rood, geel en groen zullen laten 
kleuren.                                                                  Alvast bedankt , CV de Braniemeekers 
 

 

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 
 

 

Wijkagent van Nazareth & Limmel 
 
Dhr. François van der Burg.  
Bereikbaar via het algemene nummer van de Politie:  0900-8844 
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 Jaargang 16 nummer 2                                       februari 2022 
 

 
Wat is dat eigenlijk? 
Aan het begin van elk jaar wordt aan die iets geven om hun kerk een financiële 
bijdrage gevraagd die bestemd is voor de eigen plaatselijke kerk. En dat is de “actie 
Kerkbalans”, een jaarlijkse actie voor fondsenwerving door en voor uw plaatselijke 
kerk. 
 

Hebt u ooit gedacht wat er zou gebeuren als er hier in uw eigen omgeving geen 
enkele kerk meer stond?  
Misschien bent u gedoopt of getrouwd in de kerk van 
Limmel. Misschien hebben uw kinderen er hun Eerste 
Heilige Communie gedaan, of zijn familieleden van u 
hier begraven, en zeker hoort u af en toe eens de 
klokken luiden. Maar, als we deze kerk niet meer in 
stand zouden kunnen houden, zouden Nazareth of 
Limmel dan nog hetzelfde zijn, met dezelfde mooie 
tradities? Nee, zeker niet. 
 

Waarom zou u eigenlijk geld aan Kerkbalans geven?  
Veel lezers van ‘t Kerrekbleedsje komen niet zo vaak naar de 
kerk. Misschien u ook niet. Maar misschien vindt u het wel 
belangrijk dat de kerk bestaat als onderdeel van een veelzijdig 
leven in uw woonwijk. Kerkbalans kunnen we met goede acties 
vergelijken zoals bijvoorbeeld van een stichting voor zieke 
kinderen. Het kan zijn dat u zelf geen kinderen hebt, of 
tenminste geen zieke kinderen. Maar als sympathisant wilt u 
wel het goede doel steunen. Zo is het ook met de kerk. Velen 
vinden er inspiratie en de kerk doet belangrijk werk in de hele 
wereld, ook hier in uw wijk. En dat kan alleen doorgaan als veel 
goedwillende mensen hun portemonnee trekken. 
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In Nederland krijgt de kerkorganisatie geen subsidie van de overheid 
Alleen voor het onderhoud van monumentale gebouwen zijn er soms nog wat 
beperkte subsidiemogelijkheden. De kerk is volledig afhankelijk van (vrijwillige) 
bijdragen van de leden en van eigen activiteiten. Daarom is die jaarlijkse actie 
Kerkbalans voor ons allen van groot belang. 
 

Zo steunt u de parochie 
U helpt om de parochiekerk van Limmel in 
stand te houden door uw vrijwillige bijdrage 
over te maken op bankrekening  
NL 91 RBRB 098.29.12.587 t.n.v. Parochie 
Johannes de Doper, onder vermelding van 
"Actie Kerkbalans". 

H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth 
 

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.  
 

Zondag  13 februari 2022 - 6
e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis als jaardienst voor Martin Jonkhout.  
 

Zondag  20 februari 2022 -  7
e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor pastoor Mulkens. 
 

Zondag  27 februari 2022 - 8
e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis dat de viering van carnaval mag bijdragen  
 aan een grotere eensgezindheid 
 

Woensdag  2 maart 2022 – ASWOENSDAG. 
 Dag van vasten en onthouding. 
 

Zondag  6 maart 2022 - 1
e
 Zondag van de Vasten. 

09.00 u  H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon.  
 
 

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

 

Je zult nooit je eigen leven leiden,  

als je je steeds afvraagt, wat anderen van je denken. 
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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 

 

 

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:  
Regiobanknr. NL 91 RBRB 0982 9125 87 

 

“Als kerk hebben we met Jezus’ boodschap goud in 
handen! Als iets niet kapot te krijgen is, is het de 
boodschap die we elke zondag mogen verkondigen, 
die ijzersterk het hele leven aanspreekt en die wil 
inspireren. Niet alleen de trouwe kerkgangers, maar 
iedereen die het hoort.” Aldus vicaris Ed Smeets in 
een artikel van bisdomblad De Sleutel. In de kerk 

klinken week in week uit woorden die mensen kunnen raken en die tot niets anders 
kunnen leiden dan tot geloof in Gods liefde.   
 

In elke eucharistieviering worden een paar  
korte stukken uit de Bijbel voorgelezen. Katholieken 
zijn van oudsher niet zo’n bijbellezers. Dat is jammer, 
want de Bijbel is een prachtig boek. Of beter gezegd: 
een verzameling boeken.  
In de katholieke uitgave van de Bijbel zijn het er maar 
liefst drieënzeventig!  
 
Dan mag je rustig over een kleine bibliotheek spreken, 
in plaats van over één boek. 
Al deze boeken bevatten bijzondere verhalen die 
samen het Woord van God vormen. Het loont absoluut 
de moeite om de verhalen eens helemaal te lezen en 
op je te laten inwerken. Wat staat hier? Wat wil God 
ons duidelijk maken? Wat kan ik met deze tekst in mijn 
dagelijks leven?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

In de 

eucharistieviering 

van elke 

zondagmorgen 

worden ook in onze 

kerk een paar korte 

stukken uit de 

Bijbel voorgelezen 

waarna een  

korte uitleg volgt 

die ons helpt om 

daar echt iets mee 

te doen  

in ons gewone 

leven. 
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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 

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 

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

Telefoon:  043 - 363 27 00 

info@buurtcentrum-nazareth.nl 

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
mailto:info@buurtcentrum-nazareth.nl
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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 

 

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

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

Redactie-Nazareth@outlook.com 
 

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 ***** 

mailto:Laura@titusbrandsmamaastricht.nl
mailto:robert@titusbrandsmamaastricht.nl
http://www.geusseltsport.nl/
mailto:verhaegensports@hotmail.com
mailto:voorzitter@maosneker.nl
mailto:info@tuttebelle.club
http://www.nazarethmaastricht.nl/
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Burenhulp en vrijwilligerswerk 
Elke derde donderdag van de maand staat het busje van Trajekt op de Kasteel 
Schaloenstraat in Nazareth, tegenover de winkels, van half 10 tot 12 uur. 
Wil je helpen? Iets doen voor de buurt. Of heb je hulp nodig? Zoek je bijvoorbeeld 
een nieuwe vrijwilliger voor je vereniging of een taalmaatje voor je buurvrouw?  
Met dat soort ideeën en vragen zien we je graag bij het busje van Trajekt. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


