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Zomervakantie 
23 juli t/m 4 september 

 

 
 
 

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

Let op! Kopij augustus 2022 moet uiterlijk 
 16 juli 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 juli 2022   
Vrijdag   01 juli  Restzak  
Maandag   04 juli  GFT-container  
Maandag  11 juli  GFT-container 
Vrijdag   15 juli  Restzak  
Maandag    18 juli  GFT-container  
Zaterdag    23 juli  Oud Papier 
Maandag    25 juli  GFT-container  
Vrijdag   29 juli  Restzak  
Klachten over het ophalen van oud papier: Dhr. Marcel Hesselaar Tel. 06-526 519 02
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38e jaargang juli 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  
Juni was een maand om niet te vergeten, met de vermissing van Gino en het 
verschrikkelijke nieuws van de vondst van zijn lichaam enkele dagen later. In welke 
wereld leven we, dat een negenjarige jongen niet eens meer alleen over straat kan 
om te gaan voetballen met zijn vriendjes. Het is bizar dat daders van dit soort 
misdrijven met min of meer alleen een “tik op de vingers en dat mag je nooit meer 
doen”, binnen de kortste keren weer losgelaten worden in de maatschappij.  
In Kerkrade werd een stille tocht gehouden ter nagedachtenis van Gino en er werd 
een erehaag gevormd door motoren en auto’s omdat dit Gino’s grootste passie was. 
Ook in Maastricht werd een stille tocht gehouden om de mensen, vrienden en 
buurtbewoners en hart onder de riem te steken om hun te steunen met hun 
verdriet. Ook wij leven mee met Gino’s familie en alle betrokkenen en wensen 
iedereen veel sterkte in deze verschrikkelijk tijd. 
Er is ook positiefs nieuws te melden, want Maastrichts Mooiste werd eindelijk weer 
georganiseerd. Er deden heel wat enthousiaste lopers mee. Het grote aantal 
toeschouwers was fantastisch en motiverend voor de lopers. Mede dankzij het 
mooie weer was een mooie dag. Maastricht heeft zich weer van zijn beste kant 
laten zien.  
In mei en juni hebben enkele bewoners zich opgegeven om iedere dag door de 
buurt te lopen om zodoende een oogje in het zeil te houden in Nazareth. Het 
rapporteren van zaken zoals bijvoorbeeld losliggende trottoirtegels, het niet op de 
afgesproken tijd buitenzetten van gemeentelijke vuilniszakken, het signaleren van 
mankementen aan straatverlichting en het zien van zwerfvuil wordt dan 
doorgegeven naar Woonpunt of de Gemeente Maastricht. Deze vrijwilligers, 
bewonerskrachten genoemd, kunt U altijd aanspreken voor diverse zaken. Zij willen 
er voor zorgen dat Nazareth weer een veilige, schone en socialere buurt gaat 
worden waar mensen elkaar waarderen en respecteren. Een goed initiatief, waar 
zich hopelijk nog meer vrijwilligers voor aanmelden.  
Ook hadden we niet veel te klagen over het weer afgelopen maand. Met 
uitschieters tot zo’n 35 graden hebben we de zon al heel wat uren mogen zien.  
Op zaterdag 23 juli 2022 begint in het zuiden van ons land de zomervakantie en 
deze duurt tot zondag 4 september 2022. We hopen dat alle 
eindexamenkandidaten geslaagd zijn. En dat ze vol vertrouwen en goede moed aan 
hun vervolgopleiding of aan hun eerste baan gaan beginnen. Wij wensen iedereen 
een hele fijne zomervakantie, geniet en kom lekker tot rust. 
De redactie 
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 Jaargang 16 nummer 7                                              juli  2022 
 
 
 

 
Op woensdag 17 augustus 2022 gaan we met 
bussen naar Kevelaer (Duitsland). 
U kunt zich uiterlijk tot dinsdag 2 augustus 
opgeven.  
Betalen kunt u bij het parochiesecretariaat van 
Borgharen (Kerkstraat 6). Aanmelden kan ook via 
tel.: 043-363.29.67 of e-mail: 
secretariaat@parochieborgharen.nl 
Het parochiesecretariaat is bereikbaar op dinsdag- 
en vrijdagmiddag tussen 13.30 en 16.30 uur. 
U kunt ook contact opnemen met Jo Boetsen, 
Kemenadeplein 24 A te Nazareth. 
Opstapplaatsen: 
Kapelaan Lochtmanhuis Limmel om 08.45 uur 
Kermisterrein Borgharen om 09.00 uur 
Kermisterrein Itteren om 09.15 uur                                Kosten: € 20,00 per persoon 
 

Het Duitse plaatsje Kevelaer (vlak over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang een 
bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonder-
baarlijke genadeprent (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Deze afbeelding staat 
bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres van de bedroefden’. 
Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze naar Geldern en 
bad bij een wegkruis op een kruising vlakbij het gehucht Kevelaer, toen hij tot 
tweemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze plek moet je voor mij een 
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kapelletje bouwen!” Busman schoof de gedachte om aan die oproep gehoor te 
geven eerst voor zich uit, ook al omdat hij arm was. Maar enkele maanden later 
kreeg zijn vrouw Michel een droom: Temidden van een 
groot stralend licht stond een kapelletje waarin een 
prentje was aangebracht dat zij enige tijd eerder in de 
handen van twee soldaten gezien had. Ze hadden twee 
papieren prentjes van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg 
bij zich. Zij wilden ze verkopen, maar de vraagprijs was 
voor haar te hoog. Het visioen van zijn vrouw gaf 
Busman de doorslag om aan de oproep van Maria nu 
wel gehoor te geven. Zijn vrouw zocht en vond de 
soldaten, maar die hadden de prentjes aan hun 
luitenant gegeven. Uiteindelijk kreeg ze er een van hem. Het prentje werd eerst in 
Geldern bewaard en toen het kapelletje in 1642 gereed was, werd het in de maand 
mei van dat jaar daar naartoe overgebracht. Al spoedig kwamen de pelgrims van 
alle kanten. Het kapelletje was natuurlijk niet op zoveel mensen berekend; daarom 
werd niet lang daarna als pelgrimskerk de Kaarsenkapel gebouwd (± 1644). In 1654 
werd over het kleine kapelletje heen de zeshoekige Genadekapel gebouwd, naar het 
voorbeeld van Scherpenheuvel in Vlaams-Brabant. In de negentiende eeuw werd de 
grote Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek werd verheven. 
 

H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth  
Zondag  26 juni 2022 - 13

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van  
 alle bewoners van Limmel op voorspraak van de  
 Heilige Johannes de Doper. 
Zondag  3 juli 2022 - 14

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon. 
Zondag  10 juli 2022 - 15

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor pastoor Mulkens. 
Zondag  17 juli 2022 - 16

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor alleenstaande moeders die het moeilijk hebben. 
Zondag  24 juli 2022 - 17

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor toekomstperspectief voor werkelozen. 
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 augustus 2022 - 19

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon. 
 

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje:  
Uiterlijk vrijdag 15 juli 2022 
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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 098.29.12.587 

 

 

Blijf op de hoogte van het kerkelijke nieuws 
Een overplaatsing van een pastoor, een bezoek van 
de bisschop, nieuwe pastorale projecten: in de 
Limburgse kerk is elke week wel wat nieuws te 
melden. Wilt u op de hoogte blijven? Het bisdom 
Roermond biedt verschillende mogelijkheden om 
het kerkelijke nieuws te volgen: 
 
Wekelijkse nieuwsbrief:  

Elke vrijdag gratis het laatste kerkelijke nieuws van 
het bisdom in uw mailbox.  
 
Clavis:  
Maandelijks gratis online magazine met nieuws en 
achtergronden over ontwikkelingen in het bisdom. 

 
De Sleutel:  
Kleurrijk kwartaalblad over geloof en leven in 
Limburg (abonnement: € 29 per jaar).  
Bezinning op het Woord:  
 
Geen gewoon nieuws maar het Goede Nieuws: inleidingen op de liturgie van elke 
dag (abonnement € 27 per jaar) 
Aanmelden kan via www.bisdom-roermond.nl of mail naar info@bisdom-
roermond.nl 
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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 

 

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:nel.knapen@trajekt.nl
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Garbage collection in Nazareth 
 

July 2022 Friday morning 1 July 
Friday morning  15 July 
Friday morning  29 July 

 

Please keep your neighborhood clean and only put your garbage 
outside when this is allowed! 
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Garagesale (verkoop van spullen) Limmel en Nazareth voor de eerste keer. 
Helma Smeets uit Borgharen, heeft haar eigen salon sinds 2003 en organiseert al 
jaren, diverse evenementen en beurzen. Nu kwam ze met dit geweldige idee om 
oude en nieuwe spullen te verkopen voor je eigen deur, oprit, tuin of in je eigen 
auto/aanhangwagen, als het maar op je eigen terrein is. In Borgharen en Itteren 
heeft ze het ook voor de 1ste keer georganiseerd op 29 mei jl., dit was een super 
succes, het was nog nooit zo druk geweest in het dorp, ze kreeg vele complimenten 
voor het organiseren en werd haar gevraagd om ook nog op andere diverse plekken 
te gaan organiseren in de toekomst. Dit is ze zeker van plan!! 
Ze heeft zelf altijd in Limmel gewoond en wilde iets doen voor deze dorpen. Helma 
wilde wat meer leven brengen en kwam op dit idee. Ze had er al een paar keer in 
diverse plaatsen van gehoord en over gelezen. 
Ze wilde het ook graag in Limmel en Nazareth organiseren en combineren. Super 
leuke reacties, ook van vele mensen waar ze het niet van had verwacht, jong en oud 
doet hier aan mee, leuk om zo een gezellig samenzijn te krijgen in het dorp. 
Gezelligheid moet je overal zelf maken, dus ook in je eigen dorp. Samen plezier 
hebben!!! Hopelijk volgen er nog meer buurtbewoners om deel te nemen, aldus 
Helma. De deelnemers krijgen van haar ballonnen om een herkenningspunt te 
geven aan de bezoekers. 
Helma heeft al op vele plekken reclame gemaakt, flyers, (betaalde) advertenties, 
etc. Overal waar ze komt en het mag, hangt ze een flyer op, soms rijdt ze speciaal 
naar een dorp om de flyers op te gaan hangen. Zelfs op haar eigen auto heeft ze de 
flyer hangen, rondrijdende reclame. Haar ouders en haar dochter Yara (5) helpen 
ook overal mee om flyers op te hangen c.q. uit te delen. Mond tot mond is altijd het 
beste. Natuurlijk gaat het ook rond op social media op diverse kanalen. 
 

De liefhebbers van een garagesale / rommelmarkt zijn van harte welkom op zondag 
3 juli van 10.00-16.00 uur. 
 

De bezoekers kunnen een adressenlijst ophalen op zondag 3 juli vanaf 9.45 uur bij 
de Kinderboerderij in Limmel, niet iedereen heeft internet. Dit vond Helma zelf zeer 
belangrijk!!! De lijst staat ook op google maps, sommige mensen vinden dit 
handiger (deze link kan opgevraagd worden via de mail vanaf zaterdag 2 juli 2022) 
Helma geeft aan dat het misschien wel een jaarlijks evenement gaat worden, dat 
hangt af van zondag 3 juli 2022 en natuurlijk de ervaringen en misschien wel dingen 
die aangepast of verbeterd kunnen worden, dat weten we pas daarna.  
Ze hebben er in ieder geval super veel zin in en positieve energie vind ze altijd zeer 
belangrijk!!! 
Dat straalt Helma zelf altijd uit, ook met haar enthousiasme en tomeloze energie, 
dit breng ze weer over op andere mensen….  
Wees welkom – zondag 3 juli van 10.00 – 16.00 uur. 
Heeft nog iemand vragen of wilt iemand zich nog opgeven: 
garagesalelimmel2022@gmail.com / garagesalenazareth2022@gmail.com of bel 
naar 06 – 29 360 151 – Helma Smeets  

mailto:garagesalelimmel2022@gmail.com
mailto:garagesalenazareth2022@gmail.com


 Herstart Ruil/Weggeefwinkel Nazareth 
We willen weer graag per 1 augustus van start gaan met een 
kleine Ruil/Weggeefwinkel in Nazareth. Deze komt opnieuw in 
het Trefpunt Nazareth, Schaloenstraat 54. Dit winkeltje is bedoeld 
om kleine spullen te ruilen of weg te geven, zodat mensen met 
een kleine beurs hier weer gebruik van kunnen maken. Er komen 
ook enkele prikbordjes te gangen waarop geadverteerd kan 

worden voor grotere spullen.  Per klant mogen er maximaal 5 stuks goederen 
meegenomen of geruild worden. Afgeven van spullen en ophalen/ruilen kan alleen 
tijdens de openingstijden. Deze zijn: maandagmiddag en zaterdagmiddag van 
13.00u tot 16.00u. Het winkeltje gaat van start op 1 augustus, maar er worden vanaf 
juni al spullen aangenomen. Lingerie/sokken/badkleding of spullen die 
verontreinigd zijn, worden niet aangenomen. De vrijwilligers zullen eerst alles 
checken. Samen willen we er een mooie plek van maken waar iedereen welkom! 
Tegelijkertijd is het Koffieheukske ook geopend voor een praatje en een kop koffie. 
Vragen? Mail Sandra: sandramommers37@gmail.com of loop even binnen. 
 

mailto:sandramommers37@gmail.com

