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5 en 6 juni Pinksteren 
19 juni 2022 Vaderdag 

 
 

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

Let op! Kopij juli 2022 moet uiterlijk 
 16 juni 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 juni 2022   
Vrijdag   03 juni  Restzak  
Zaterdag   04 juni  GFT-container  
Maandag  13 juni  GFT-container 
Vrijdag   17 juni  Restzak  
Maandag    20 juni  GFT-container  
Zaterdag    25 juni  Oud Papier 
Maandag    27 juni  GFT-container  
 
Klachten over het ophalen van oud papier: Dhr. Marcel Hesselaar Tel. 06-526 519 02
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38e jaargang juni 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 mei heeft ons lekkere temperaturen voorgezet 
en deed de mensen goed. Toch waren er wat mindere 
dagen zoals hevige stortbuien en fikse windhozen. Maar 
dat hoort er wel een beetje bij. Het ons bekende 
"normale" leven na corona begint steeds meer vorm te 
krijgen. De mensen krijgen steeds meer zin om leuke 
dingen te doen en genieten weer volop om een terrasje te 
pikken om meer bij mensen op bezoek te gaan en boeken zelfs weer vakanties in 
het binnen- en buitenland of doen ook weer wat stedentripjes in Nederland zelf. In 
mei is men in Nazareth begonnen om iedere dag rond te lopen in onze wijk 
Nazareth georganiseerd door SWA (Strategische Wijk Aanpak) en Woonpunt. Deze 
vrijwilligers uit de wijk zelf noemen zich bewonerskrachten. Je kunt deze mensen 
altijd aanspreken over klachten, ideeën en wensen van bewoners richting de 
Woonpunt en gemeente. Ze signaleren en melden behoefte aan onderhoud aan de 
diverse instanties. Door hun merkbare aanwezigheid hoopt men dat de mensen een 
veiliger gevoel krijgen en dat de maatschappelijke samenhang waarin zich mensen 
met elkaar verbonden voelen in hun wijk groter wordt. Deze bewonerskrachten 
hopen dat ze andere mensen enthousiast kunnen maken om een bijdrage te leveren 
om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Behandel deze mensen a.u.b. zoals u 
ook behandeld wilt worden, met respect. Ze willen ook zaken als onveilige situaties 
of niet gewenste situaties in de buurt doorspelen naar eventueel de gemeente of de 
desbetreffende bouwvereniging zodat zij misschien een professioneel iemand 
kunnen inschakelen voor eventuele hulp. Maar ze willen vooral proberen om 
Nazareth veiliger, socialer en netter te maken. Zodat iedereen van jong tot oud 
weer trots kan zijn op onze wijk. In deze maand wordt ook nog eens wat extra 
aandacht gegeven aan het buiten zetten van de afvalzakken van de gemeente. Ze 
worden heel vaak niet op het juiste tijdstip, plaats en/of datum buiten gezet. Lees 
vooral de afvalkalender eens door die ook vermeldt staat in dit boekje (pagina 1). 
In de maand juni hebben we op zondag 5 en maandag 6 juni Pinksteren. Zondag 19 
juni worden de papa's weer in het zonnetje gezet. Dan is het namelijk Vaderdag.  
Verras ze eens met een ontbijt in bed of maak een leuke tekening voor hem. Hij zal 
het zeker waarderen hoe groot of klein de verrassing ook moge zijn. Op vrijdag 17 
juni tot en met zondag 19 juni vindt op het festivalterrein Megaland in Landgraaf de 
51

e
 editie van Pinkpop plaats. Voor de diverse muziekliefhebbers is dit iedere keer 

weer een prachtig uitje. Dus geniet van de muziek. Iedereen heel veel leesplezier en 
tot de volgende Nazareth Info. 
Groetjes van de redactie 
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Garbage collection in Nazareth 
 

June 2022 Friday morning 3 June 
Friday morning  17 June 

 

Please keep your neighborhood clean and only taking out your 
garbage outside, when this is allowed! 
 
 

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 nieuws 
Beste bewoners van Nazareth het is vandaag 1 mei 2022, lekker weer niet te koud 
niet te warm. Prima weer om de Nazareth info rond te brengen. Mijn rondje is van 
Noord naar Zuid, tussen het Kemenadeplein en Kasteel Bleienbeekstraat en van 
West naar Oost tussen Kasteel Liebeekstraat en Kasteel Hillenraadweg. Net als bijna 
iedereen heb ik een telefoon met camerafunctie dus dacht ik … die ga ik eens 
gebruiken om mooie foto’s te maken maar gaandeweg ben ik van gedachten 
veranderd. Op vrijdag 22 april is de gemeente de vuilniszakken op komen halen en 
op de dagen daarna stapelde deze zich alweer op terwijl nu toch zo’n beetje 
iedereen wel moet weten dat ze 14 dagen moeten wachten totdat de gemeente 
weer langs komt. De volgende ronde van de gemeente is weer op 6 mei en dat wil 
dus zeggen dat deze stapels vuilniszakken alleen maar groter gaat worden. Ik kan 
me niet voorstellen dat dit bevorderlijk is voor de gezondheid en die van onze 
kinderen, de enige die hier van profiteren zijn de ratten (die de gemeente in onze 
wijk probeert te bestrijden) zij hebben een feestje en hier als hoogste dieptepunt in 
mijn rondje de Kasteel Aldengoorstraat. Je kan het eens of oneens zijn met het 
beleid van de gemeente maar zij hebben aangegeven GEEN extra rondes te maken 
om verkeerd aangeboden vuilniszakken op te halen met als gevolg dat ze zeker 
veertien dagen blijven staan en de puinhoop en de overlast van ratten dus alleen 
maar groter wordt. Het wordt tijd dat ze of gaan inzien dat dit zo niet veel langer 
door kan gaan en weer eens in de week de zakken komen ophalen of ze geven de 
afdeling van handhaving de opdracht om ook daadwerkelijk te gaan handhaven. De 
boete voor het verkeerd aanbieden van de vuilniszakken is niet misselijk en 
misschien leren diegene die ze verkeerd aanbieden dan wel om het goed te doen. 
Verder wens ik iedereen veel wijsheid toe in deze en laten we A.U.B de wijk 
Nazareth weer schoon gaan houden.  
Namens BuurtBelangen Nazareth, Ted de Vrees. 
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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. 
 

Moppentrommel: 
Miljonair: 
Een rijkelijk met sieraden behangen vrouw komt een vroegere vriendin tegen op 
straat en zegt “Weet je, ik heb mijn man miljonair gemaakt.”  
“Zo,” antwoordt de vriendin, “en wat was hij vóór je hem kende?” 
“Miljardair”, antwoordt de vrouw. 
 

Ventilator: 
De meester vraagt aan de leerlingen een zin te bedenken waar het woord ventilator 
in voorkomt. Piet: “Als het warm is in de klas , zet de meester de ventilator aan.” 
“Goed zo, Piet, nog iemand anders die een voorbeeld heeft?” vraagt de meester. 
Jantje denkt lang na en zegt dan: “Als je vroeg in de bioscoop bent, krijg je een 
betere plaats dan de vent-die -later komt!”  
 

Een avondje uit: (niet geschikt voor kleine kinderen) 
Er waren eens twee vrouwen die allebei getrouwd waren. Op een avond besluiten 
ze eens zonder de mannen op stap te gaan. Na een gezellige avond met flink wat 
alcohol gaan ze op weg naar huis. Onderweg moeten ze allebei heel erg plassen. In 
de verte zien ze een verlaten kerkhof en ze besluiten daar hun behoefte te doen. Als 
ze klaar zijn komen ze erachter dat ze niks hebben om de boel af te vegen. ‘Geeft 
niks,’ zegt de eerste, doet haar slipje uit en veegt zich af, daarna gooit ze het slipje 
weg. De tweede loopt naar een zerk, pakt daar een lintje af en veegt zich daarmee 
droog. De volgende ochtend bellen de mannen elkaar op. Zegt de ene: “Volgens mij 
hebben die twee een wilde nacht gehad, gisteren. Die van mij had geen slipje meer 
aan. ‘Is dat alles?’, zegt de andere. ‘Die van mij had een lintje tussen d’r benen 
waarop stond: wij zullen je nooit vergeten’.  

mailto:sandramommers37@gmail.com


 

Nazareth Info – juni 2022                                                             Zondag 19 juni Vaderdag 6   

 



 

Nazareth Info – juni 2022                                                             Zondag 19 juni Vaderdag 7   

 Jaargang 16 nummer 6                                              juni  2022 
 
 
 

 
Jonge denken bij het woord Pinksteren misschien aan 
Pinkpop en bijbehorende klinkende namen zoals Metallica, 
Pearl Jam, Imagine Dragons, Nothing But Thieves. Ik heb 
daar niet zo’n verstand van. Ik denk bij het woord Pinksteren 
terug aan vroeger: mooi weer, zondagse kleren, naar de kerk 
gaan en een gevoel van vrijheid. In mijn jeugd ging nog bijna 
iedereen naar de kerk, zeker op Pinksteren. Maar wat daar 
de religieuze betekenis van was, drong niet zo diep tot mij door. Later hoorde ik wel 
over het feest van de Heilige Geest, maar sommigen zeiden er dan meteen bij: “daar 
kan ik me niks bij voorstellen”. Als jongvolwassene en zeker tijdens de 
priesteropleiding begon het voor mij pas geleidelijk duidelijker te worden, wat het 
betekende dat wij met Pinksteren de komst van de Heilige Geest vieren. Daarom 
kan ik me voorstellen dat vandaag de dag voor velen Pinksteren en Heilige Geest 
maar vage begrippen zijn. 
Mooie dingen trekken je aandacht en belangrijke zaken verdienen die aandacht ook. 
Op 5 juni viert de Kerk het feest van Pinksteren, waarbij niet alleen wordt 
teruggedacht aan het moment waarop de leerlingen van Jezus werden overspoeld 
door een geweldige goddelijke kracht die we de Heilige Geest noemen. Tijdens dit 
herdenken willen we ons openstellen voor deze Geest om zelf daardoor in heel ons 
wezen geraakt te worden. In het begin van de kerkgeschiedenis heeft die voor een 
enorm enthousiasme gezorgd, waardoor het geloof in de verrezen Jezus snel werd 
verspreid. Vandaag de dag ervaren we de uitwerking van die Geest in ons leven nog 
steeds doordat wij erdoor in staat zijn tot liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. 
Wij worden door de Heilige Geest tot woningen van goddelijke liefde en die liefde 
verbindt. In de Bijbel vinden we het pinksterverhaal waarin mensen van 
verschillende talen elkaar verstaan; dus dankzij de Geest verdwenen daar de 
barrières tussen mensen. Daar ontstond de geloofsgemeenschap die we Kerk 
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noemen. En nog steeds is het zo: waar de Geest werkzaam is, verdwijnt de 
verdeeldheid en groeien vrede en eenheid. Daar hebben wij zelf – en daar heeft de 
wereld – behoefte aan.                                                                              Pastoor P. Horsch 
 

H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth 

Zondag 29 mei 2022 - 7
e
 Zondag van Pasen.  

09.00 u  H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
  van de vrijwilligers van de parochie. 
Zondag  5 juni 2022 - HOOGFEEST VAN PINKSTEREN. 
09.00 u  H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon.  
Zondag  12 juni 2022 - HOOGFEEST VAN DE ALLERHEILIGSTE DRIEËENHEID 
09.00 u  H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van 
  Nazareth op voorspraak van de Heilige Antonius van Padua. 
Zondag  19 juni 2022 - HOOGFEEST  SACRAMENTSDAG. 
09.00 u  H. Mis voor de overledenen van de parochie.  
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 pastoor Mulkens. 
 

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje:  
Uiterlijk vrijdag 17 juni 2022 

 

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

 

 
13 juni - Antonius van Padua 
De kerktoren van Nazareth en de kapel herinneren aan de parochiekerk van 
Nazareth die daar heeft gestaan en toegewijd was aan de H. Antonius van Padua. 
De kerkelijke feestdag van Antonius van Padua is op 13 juni, dus dit jaar op een 
maandag. De zondag ervoor willen wij hieraan aandacht schenken in de viering van 
09.00 uur in de kerk van Limmel. 
 

24 juni - Johannes de Doper  
De kerk van Limmel is toegewijd aan de Heilige Johannes de Doper. Zijn 
geboortefeest vieren we op 24 juni; dat is dus een half jaar eerder dan de geboorte 
van Jezus. De dichtstbijzijde zondag – 26 juni – willen wij hieraan aandacht schenken 
in de viering van 09.00 uur in onze kerk. 
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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 

29 juni - Petrus en Paulus 
Deze twee grote figuren staan aan het begin van het christendom en hebben beiden 
hun leven gegeven voor de verspreiding van het geloof in de verrezen Heer. Petrus 
is ondersteboven gekruisigd; Paulis is onthoofd. 

Johannes preekt veel over het oordeel van God over de mensheid aan het einde der 
tijden. Hij zegt er wel bij dat er redding mogelijk is. Jezus spreekt vooral over 
redding en noemt ook het eindoordeel. Johannes zegt: “De bijl ligt reeds aan de 
wortel” en waarschuwt voor het nabij zijnde oordeel.  Jezus: “Wacht even voordat 
je de onvruchtbare vijgeboom omkapt; misschien draagt hij het volgend jaar 
vrucht”. Met andere woorden: tot aan het eindoordeel krijg je de kans om je te 
bekeren. Johannes onderstreept de ernst van zijn boodschap door streng te vasten;  
Jezus onderstreept zijn vredesboodschap door het vieren van feesten.  Johannes 
kondigt "de komende" aan voor de nabije toekomst.  Jezus ziet in zijn eigen 
werkzaamheid het aanbreken van Gods 
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SPEELGOEDBANK DE HOELAHOEP MAASTRICHT HEUVELLAND 
Speelgoedbank De Hoelahoep Maastricht 
Heuvelland zoekt goed herbruikbaar speelgoed. 
Speelgoedbank De Hoelahoep, een initiatief van 
welzijnsorganisatie Trajekt, wil goed herbruikbaar 
speelgoed doorgeven aan kinderen en hun 
ouders. Het gaat om gezinnen die het hard nodig 
hebben, maar dit zelf niet kunnen betalen. Heeft 
u bruikbaar speelgoed over? Dan kunt u dit bij 
afgeven tijdens een van onze inzamelochtenden. 
Wij beoordelen ter plekke of het speelgoed wel of niet wordt aangenomen. Kapot 
of niet compleet speelgoed kunnen we niet aannemen en wordt teruggegeven. Wij 
kunnen bijna al het speelgoed goed gebruiken en door-geven. Denk aan lego, 
Playmobil, buiten-speelgoed, constructiemateriaal, knutsel-materiaal, spelletjes, 
baby-speelgoed enz. Alles is welkom, behalve: knuffels, computer-games, puzzels 
boven de 500 stuks, oude vergeelde boeken, reclame speelgoed van b.v.  Mc 
Donalds en dvd’s en cd’s. U kunt uw speelgoed brengen naar Speelpan West. Het 
adres is: Sproetepad 20 in Malpertuis te Maastricht. Met de auto kunt u aan de 
achterzijde van het pand parkeren. Wij zijn open voor het brengen van speelgoed 
iedere woensdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en op vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 
uur.  Voor meer informatie over de Speelgoedbank kunt u terecht op de website 
van Trajekt: www.trajekt.nl onder het item Speelgoedbank. Of ga rechtstreeks naar: 
https://www.trajekt.nl/initiatief/speelgoedbank-de-hoelahoep. 
 

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.trajekt.nl/
https://www.trajekt.nl/initiatief/speelgoedbank-de-hoelahoep
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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 

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 

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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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 

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 

 

 

 

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

mailto:Laura@titusbrandsmamaastricht.nl
mailto:robert@titusbrandsmamaastricht.nl
http://www.geusseltsport.nl/
mailto:verhaegensports@hotmail.com
mailto:voorzitter@maosneker.nl
mailto:info@tuttebelle.club
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Heeft U een paar uurtjes  per week tijd? 
       STICHTING OUDERENPROJECT  “GEINEN DAANK” 
   ZOEKT VRIJWILLIGERS/STERS EN CLIËNTEN. 
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 v.d. vrijwilliger 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. 

Mailen: hans@bindels.demon.nl.  Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 
Zie ook onze website: www.geinendaank.nl 
Bent u wel eens eenzaam en lijkt het u leuk om 1 x per week bezoek te ontvangen 
van een vaste en passende vrijwilliger?  Dan zoeken wij u! Neem a.u.b. contact met 
ons op en word cliënt bij ons en neem met uw vrijwilliger deel aan onze activiteiten. 
 

Alzheimer Nederland: Wat is dementie? 
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij 
de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een 
verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes. De meest voorkomende vorm van 
dementie is de ziekte van Alzheimer. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende 
hersenziekte die veel vragen oproept. 

Symptomen van dementie herkennen 
De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Het 
valt op dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en 
veranderingen in karakter heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite om te 
onthouden welke dag het is, of wordt sneller boos. 
 

Veelvoorkomende symptomen van dementie of alzheimer: 

 Vergeetachtigheid 

 Problemen met dagelijkse handelingen 

 Vergissingen met tijd en plaats 

 Taalproblemen 

 Kwijtraken van spullen 

 Slecht beoordelingsvermogen 

 Terugtrekken uit sociale activiteiten 

 Veranderingen in gedrag en karakter 

 Onrust 

 Problemen met het zien 

mailto:hans@bindels.demon.nl
http://www.geinendaank.nl/
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/soorten-vormen/ziekte-van-alzheimer


 

Nazareth Info – juni 2022                                                             Zondag 19 juni Vaderdag 14   

Vaststellen van de diagnose 
Het vaststellen van dementie gebeurt niet van de een op de andere dag. Vaak gaat 
er een periode van onzekerheid aan vooraf. De eerste stap richting een diagnose is 
een bezoek aan de huisarts. Vermoedt de huisarts dat er daadwerkelijk sprake is 
van dementie, dan verwijst hij door naar een specialist. De specialist stelt 
uiteindelijk vast of er sprake is van dementie en welke ziekte de dementie 
veroorzaakt. De eerste test die wordt gebruikt bij een vermoeden van dementie is 
de MMSE. 
 

Wat gebeurt er na de diagnose dementie? 
Waar kun je terecht voor zorg? En welke zorg heb je nodig? Er zijn in Nederland veel 
verschillende instanties die je kunnen helpen. Het kan lastig zijn om een weg te 
vinden tussen al deze opties. Na de diagnose dementie kan een casemanager 
dementie je helpen om te bepalen welke zorg nodig is en waar je daarvoor terecht 
kunt. Soms heet dit een trajectbegeleider of dementieconsulent. Hij wijst jouw als 
mantelzorger de weg, is een luisterend oor en begeleidt je naaste met dementie. 
Iedereen met dementie heeft recht op begeleiding door een casemanager. 
Daarnaast blijft de huisarts een belangrijk aanspreekpunt in de zorg. 
 

Behandeling 
Dementie is (nog) niet te genezen. Met de juiste behandeling kunnen de achter-
uitgang en symptomen wel worden geremd. Dit kan soms met medicatie. Daarnaast 
is er nog veel dat gedaan kan worden om zo goed mogelijk met de ziekte om te 
gaan. Ook is het van belang te lezen over dementie en het omgaan met iemand met 
dementie. Voor mensen met (beginnende) dementie die thuis wonen zijn er veel 
mogelijkheden voor opvang, activiteiten en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan 
dagopvang, zorgboerderijen en ontmoetingscentra in de wijk. 
 

Medicijnen tegen dementie 
Een medicijn dat dementie geneest is er nog niet. Wel zijn er medicijnen op de 
markt die de ziekte afremmen en de effecten van dementie verminderen. Deze 
worden soms voorgeschreven bij alzheimer of Lewy Body dementie. Ook zijn er 
medicijnen die bepaalde symptomen van dementie kunnen bestrijden, zoals 
somberheid, angst en slapeloosheid. 
 

Behandeling zonder medicatie 
Medicijnen tegen dementie kunnen soms vervelende bijwerkingen hebben. En ze 
werken niet bij iedereen even goed. Gelukkig zijn er behandelingen zonder de 
medicatie die een positief effect hebben op dementie en de kwaliteit van leven van 
de persoon met dementie. Denk bijvoorbeeld aan bewegen, logopedie, en het 
zoveel mogelijk (sociaal) actief blijven. 
 

Wat is goede zorg? 
Zorgverleners hebben afgesproken zich in te spannen om te werken volgens de 
Zorgstandaard Dementie. In de brochure Zorgstandaard Dementie lees je de tien 
voorwaarden waaraan goede dementiezorg moet voldoen. Ook staat er in de 
brochure wat je van zorgverleners mag verwachten. 

http://www.vilans.nl/docs/producten/AN_Brochure_Goede_Zorg_Dementie.pdf


 


