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Woensdag 16 maart:  
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Laat je stem niet verloren gaan !!!! 

 
 

E-mail Nazareth Info:  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 maart 2022  (Let op! Wijziging ophaaldag Restzak):  
Maandag  07 maart GFT-container 
Vrijdag      11 maart Restzak  
Maandag  14 maart GFT-container  
Maandag  21 maart GFT-container 
Vrijdag      25 maart Restzak  
Zaterdag   26 maart Oud Papier 
Maandag   28 maart GFT-container  
 

Klachten over het ophalen van oud papier: Dhr. Marcel Hesselaar Tel. 06-526 519 02
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38e jaargang maart 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  
Carnaval is alweer bijna afgelopen. Veel mensen hebben 
(bijna) als vanouds carnaval gevierd. Na deze knotsgekke 
dagen gaan we de stand opmaken van de gevolgen van het 
vieren van carnaval met de versoepelde maatregelen. De 
grote vraag is natuurlijk of het aantal besmettingen gaat 
stijgen of blijft het gemiddelde aantal gelijk. Laten we 
natuurlijk hopen op het laatste, zodat de ziekenhuizen niet overspoeld worden door 
een nieuwe golf patiënten. Natuurlijk zullen enkele mensen ziek worden maar dat 
komt waarschijnlijk door het feesten en het drinken (dat we al lang niet meer 
hebben gedaan en dus niet meer gewend zijn). Misschien zal het weer ook nog 
parten gaan spelen zoals koude wind, regen of sneeuw, maar dat mag de pret niet 
drukken. De kinderen hebben nog lekker vrij tot zondag 6 maart en dan mogen ze 
weer naar school na een weekje echte vakantie.  
Bijna alle maatregelen waar we bijna 2 jaar mee hebben moeten leven zijn 
opgeheven. Zoals de 1,5 meter afstand houden, de mondkapjes zijn alleen nog 
verplicht in het openbaar vervoer, de corona-app hoeft bijna nergens meer gebruikt 
te worden zodat iedereen, gevaccineerd of ongevaccineerd, gewoon overal naar toe 
kan gaan. Behalve op evenementen met meer dan 500 bezoekers, daar moet 
iedereen zich voor laten testen, ongeacht of men gevaccineerd is of niet. Laten we 
hopen dat het allemaal goed gaat, zodat we niets meer hoeven te schrijven over 
corona. En we ons weer helemaal kunnen focussen op de leuke dingen in het leven 
en langzaamaan weer kunnen beginnen met het plannen van leuke activiteiten. 
Want dat hebben we toch behoorlijk gemist. 
Het blijkt dat nog steeds enkele inwoners van Nazareth niet weten wanneer het 
restafval buitengezet moet worden. De restzakken worden nog maar om de twee 
weken opgehaald. De dagen wanneer de restzakken opgehaald worden staan op de 
afvalkalender vermeld, die in december door de gemeente op elk adres is bezorgd. 
Ook staan ze op pagina 1 vermeld. Zet ze dus alleen op de aangegeven tijden 
buiten, want anders krijgen we alleen maar meer last van ongedierte en zwerfafval. 
Daarnaast is het niet prettig voor de omwonenden die er de hele week tegenaan 
moeten kijken. Dus houdt rekening met elkaar.  
In maart gaat de zomertijd weer in en moeten we de klok een uur vooruitzetten. Dit 
gaat gebeuren in de nacht van zaterdag 26 maart op zondag 27 maart 2022. De klok 
gaat dan van 02:00 uur naar 03:00 uur.  
Heel veel leesplezier en mocht je zelf een stukje willen schrijven voor de Nazareth 
Info, stuur het dan gerust naar ons toe. Want wij vinden het heel leuk om verhalen 
en berichten uit de wijk te lezen en te plaatsen.            De redactie 
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Happy Hair bij Desiree 
 

Your Hair My Care!!  
 
 

Kasteel Schaloenstraat 56 
 
 

Telefoonnummer:   06-150 023 27 
 
 

Pauze van 12.30 tot 13.30 uur behalve op zaterdag 
 

Openingstijden:  
Dinsdag t/m vrijdag 8.30 – 18.00 uur 
Zaterdag             8.30 – 15.00 uur  
 

Bel voor een afspraak of loop eventjes binnen 
 

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 3                                            maart 2022 
 

 
Vanaf woensdag 2 maart bewandelen wij een nieuwe weg. De route zal veertig 
doordeweekse dagen in beslag nemen. Eigenlijk meer, maar de zondagen tellen als 
rustdagen niet mee. Op de veertigste dag zullen we ons doel bereiken en dan vieren 
we een geweldig feest. Naarmate wij met meer aandacht, zorg en inzet de 
voorbereidende weg bewandelen, zullen wij dat grote feest met een grotere 
vreugde vieren. 
Woensdag 2 maart is het Aswoensdag: de eerste dag van de vastentijd. De 
vastentijd, ofwel veertigdagentijd, is niet in eerste instantie bedoeld om aan jezelf 
of anderen te bewijzen dat je in staat bent om jezelf iets te ontzeggen, zo van: “Ik 
ben aan het consuminderen!”. Het gaat er namelijk niet om dat anderen iets aan jou 
merken. De veertigdagentijd is 
gedeeltelijk bedoeld om je aandacht 
op je innerlijk te richten, dus een weg 
naar binnen te gaan, en dáár te 
onderzoeken hoe je je contact met 
God kunt verbeteren en verdiepen. 
Dat doe je om te beginnen door eerlijk 
te zijn naar jezelf toe en dan vanuit je 
innerlijk centrum met verlangen naar de Almachtige en Grote Liefde omhoog te 
kijken. Naar jouw Schepper en levensbron, die al met een glimlach naar jou aan het 
kijken was toen je zelf nog nauwelijks besefte dat je bestond. Daar begint het dus 
mee: met de weg naar binnen te bewandelen, een weg van verinnerlijking te gaan. 
Maar vanuit die diepte zijn we vervolgens uitgenodigd om onze ogen te openen en 
het besef in ons door te laten dringen, dat we niet alleen op de aardbol 
rondwandelen en dat wij een levensopdracht hebben; een opdracht om aan onze 
wereld te bouwen en er ook voor anderen te zijn. Dan zullen wij ervan doordrongen 
raken dat wij met z’n allen samen op weg zijn naar het Feest van de Grote Dag die 
Pasen heet. Gaandeweg kunnen we elkaar bemoedigen met liederen zoals “Wij zijn 
samen onderweg, alleluia!”.
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Net als vorig jaar ondersteunen wij dit jaar de pater Pio van Pietrelcina Basisschool 
in Equador. Deze school staat in een zeer arme maar ook gevaarlijke buurt. Moeders 
zijn een soort kleuteropvang begonnen, zodat zij konden gaan werken, want de 
vaders waren óf werkeloos, óf in de gevangenis, óf niet in zicht en de moeders 
moesten toch geld verdienen om het gezin draaiende te houden. 
Uit deze kleuteropvang is een lagere school ontstaan waar sinds 2002 
medebroeders van onze kapelaans leidinggeven. Samen met geschoold personeel 
willen ze deze kinderen helpen om hun talenten op elk gebied goed te kunnen 
ontwikkelen, om zo verzekerd te zijn van een betere toekomst. De kinderen komen 
uit gezinnen met lage inkomens, 
vaak onder de armoedegrens zodat 
ze niet eens kunnen voldoen aan de 
eerste levensbehoeften, laat staan 
dat ze voor hun kinderen adequaat 
onderwijs kunnen betalen. 
De opbrengst van de vastenactie  
zal worden besteed om het  
schoolontbijt mogelijk te blijven 
maken, maar ook voor lesmateriaal  
en schoon drinkwater. 

 

Wij hebben het zo slecht nog niet; laten wij iets 

goeds doen voor deze school en maak uw gift over 

op NL 59 RABO 0109 7107 46 

t.n.v. “Goede Doelen” 

of lever het vastenzakje af in de kerk 
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H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth 

 

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.  
 

Zondag  13 maart 2022 - 2
e
 Zondag van de Vasten. 

09.00 u  H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen.  
 

Zondag  20 maart 2022 -  3
e
 Zondag van de Vasten. 

09.00 u  H. Mis voor pastoor Mulkens. 
 

Zondag  27 maart 2022 - 4
e
 Zondag van de Vasten. 

09.00 u  H. Mis voor alle overledenen van de parochies H. Antonius van Padua  
 en H. Johannes de Doper 
 

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

09.00 u  H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon.  
 
 

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

 

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

 

In sommige vragen schuilt een onuitgesproken negatief oordeel. Maar zo is de vraag 
“wat bezielt je?” niet bedoeld. Het is mijn persoonlijke vraag naar waar je je 
krachten vandaan haalt: waar haal jij je energie vandaan; wat geeft jou elke morgen 
de moed en de zin om op te staan; waar kijk je naar uit?  
Maar ook precies het omgekeerde kan het geval zijn: dat je je juist moedeloos voelt 
of dat er dingen zijn die je verlammen zodat je echt niet energiek in het leven kunt 
staan; heb je relatieproblemen of worstel je met je eigen leven; zijn er bepaalde 
ergernissen; en ga zo maar door… 
Ik ben er voor jou als pastoor. Wil je ergens met mij over praten, neem dan gerust 
contact met mij op! 
Pastoor P. Horsch 



 

Nazareth Info – maart 2022                                         Zondag 27 maart - Start Zomertijd 8   

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Advertentie 
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Door corona löp alles in de sop. 
Op zaterdag 12 februari zijn de vrijwilligers van lief en leed straten Nazareth samen 
met Buurtbelangen Nazareth en Trajekt de wijk in gegaan. Samen hebben we 450 
koppen soep en broodjes uitgedeeld namens Zweit veur leid en Talentino. Net als 
vorig jaar was dit een groot succes. De reacties van buurtbewoners waren geweldig 
en hartverwarmend. Een klein gebaar maakt een groot verschil. Lief en leed straten 
Nazareth is nog op zoek naar vrijwilligers die gangmaker willen worden in hun 
straat. Lijkt het je leuk om met ons mee te doen neem dan contact op met Nel 
Knapen of Lonneke Paulissen.  
Lonneke.paulissen@trajekt.nl/06-10033998 nel.knapen@trajekt.nl/06-52807596 
 
 
 
Lief en leed straten 
Nazareth - samen tegen 
eenzaamheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Stichting ouderenproject ‘GEINEN DAANK’ Maastricht: 
Over onze stichting 
Het ouderenproject van Stichting 'Geinen Daank' heeft als doel het eenmaal per 
week bezoeken van eenzame ouderen, om zodoende die eenzaamheid enigszins te 
verlichten. 
Een vaste en passende vrijwilliger zal tijdens deze bezoeken voor een beetje 
gezelligheid zorgen, een praatje met U maken, samen met U een kopje koffie 
drinken, of indien gewenst een straatje met U omlopen, dit alles om de 
eenzaamheid ietwat te doorbreken. 
De vrijwilliger bezoekt de eenzame oudere regelmatig en draagt ertoe bij dat de 
cliënt beter en langer zelfstandig kan blijven wonen en functioneren. 
Wilt U zich opgeven als vrijwilliger: 
CONTACTPERSOON: Dhr. J.E.J. Bindels,  Telefoon: 043-3218989 of 06-10513441 
E-mail: hans@bindels.demon.nl 

mailto:Lonneke.paulissen@trajekt.nl/06-10033998


 

Nazareth Info – maart 2022                                         Zondag 27 maart - Start Zomertijd 11   

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 

Damesvereniging Nazareth           
Mevr. Jose Ramakers en Mevr. Wilma Monfrance                                      

Telefoon:  043 - 363 68 98 
Telefoon:  043 - 362 08 11 

Stg. Dierenambulance Limburg Zuid 
Francois de Veijestraat  9,   6201 AB Maastricht 

Telefoon:  0900 - 4433 224 
( € 0,50 p.m.) 

Meer bewegen voor ouderen 
Dinsdagmiddag van 15.00 tot 15.45 uur 
Donderdagmorgen van 09.45 tot 10.30 uur 
Inlichtingen: Mevrouw M. Janssen 

Buurtcentrum Nazareth 
Inlichtingen: Mevr. Derez 
Telefoon:  043 - 363 55 10 
Telefoon:  043 - 851 63 26 

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

Secretaris: May Voorjans      
Telefoon:  06 - 207 975 06 

mailto:info@ikc-degeluksvogel.nl
mailto:BIVlimmel@outlook.com
mailto:BIVlimmel@outlook.com
mailto:info@biodanzalimburg.nl
mailto:deenphj@xs4all.nl
mailto:deenphj@xs4all.nl
mailto:heinzbraun@home.nl
mailto:cvdekakpepers@gmail.com


 

Nazareth Info – maart 2022                                         Zondag 27 maart - Start Zomertijd 12   

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

Telefoon:  043 - 363 27 00 

info@buurtcentrum-nazareth.nl 
Scouting Titus Brandsma  
Inl: Laura Bruijnzeels 
Laura@titusbrandsmamaastricht.nl 
Groepsvoorzitter: Robert Roijen  
robert@titusbrandsmamaastricht.nl 

Cor.adres: Beneluxstraat 9   
6226 CZ Maastricht. 
Telefoon:  043 - 362 72 28 
 
Telefoon:  06 - 222 318 73 

Nazareth Info  (Wijkblad – advertenties e.d.) 
Heerderweg 80E, 6224LH Maastricht 

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

BGM Baptistengemeente Maastricht 
zondagsdienst aanvang 10.00 uur 
Voorganger: Jesse de Haan 

Buurtcentrum Nazareth 
Telefoon:  043 - 363 27 00 
Telefoon:  06 - 143 066 60 

Website www.nazarethmaastricht.nl 
Redacteur: Heinz Braun, Heerderweg 80

E
, 6224LH 

Maastricht 

BuurtbelangenNazareth@outlook.com 
o.v.v. Website 
Telefoon:  06 - 168 818 04 

GEUSSELTSPORT (voetbalvereniging) 
Voorzitter:    Sjef Zwackhalen 06 - 430 265 10 
Secretaris:    John Lemaire      06 - 119 201 78 
Jeugd:          Nico Eijkenboom 06 - 524 573 27  
Bezoekadres: Vijfkamp 1 6225 CN Maastricht. 

www.geusseltsport.nl 
sjef.zwackhalen@trajekt.nl 
johnlemaire067@gmail.com 
nicoeijkenboom@gmail.com  

Verhaegen Sport Gym 
Kasteel Schaloenstraat 15A  6222 TN Maastricht 
Robert & Chantalle van Poppel 
 

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

Stg De Kestielretjes - Judoclub J.C.K.R. Nazareth  Telefoon:  043 - 362 31 98   

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

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

Stg. Tuttebelle Club vaan Mestreech  
Bianca Pas - Stroucken 
Kasteel Walburglaan 60, 6222 SX Maastricht 

T:  06 - 214 511 18 
E:  info@tuttebelle.club 
Clubavond: Vrijdag 19.30 -22.00u. 

Buurtzorg Limmel verpleegzorg  
maastrichtnoord@buurtzorgnederland.com 

24 uur bereikbaar:  06 - 230 145 13 

 

Wetenswaardigheden over de maand maart: 
Deze noemt men ook wel de buienmaand, lentemaand, windmaand, dorre maand 
of de guldenmaand. Is vernoemd naar Mars, niet de planeet maar de Romeinse god 
van de oorlog. De maand maart duurt een uur korter dan de overige maanden van 
31 dagen omdat het laatste weekend van de maand de ZOMERTIJD ingaat. Dus op 
zondag 27 maart gaat de klok een uur vooruit van 02:00 uur naar 03:00 uur. We 
mogen dan een uurtje korter slapen. Dus vergeet de klok dan niet te verzetten. 
  

mailto:info@buurtcentrum-nazareth.nl
mailto:Laura@titusbrandsmamaastricht.nl
mailto:robert@titusbrandsmamaastricht.nl
http://www.geusseltsport.nl/
mailto:verhaegensports@hotmail.com
mailto:voorzitter@maosneker.nl
mailto:info@tuttebelle.club
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Advertentie 
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Kinderarmoede in Nederland, het bestaat! 

 
Een groot aantal kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens. Zij kunnen 
niet meedoen, doordat in het gezin waar ze opgroeien materiële zaken en middelen 
ontbreken. Het is bekend dat ook in een rijk en hoogontwikkeld land als Nederland 
sprake is van armoede en dat de gevolgen daarvan vaak een grote en langdurige 
impact op kinderen hebben. 1 op de 9 kinderen in Nederland leven in armoede. 
• 435.000 kinderen in Nederland leven in armoede. 
• Deze kinderen leven vaak geïsoleerd van leeftijdsgenootjes. 
• Deze kinderen kunnen geen kinderfeestjes geven. 
• Pesterijen zijn dagelijkse kost voor deze kinderen. 
• Deze kinderen hebben al jaren geen nieuwe kleren gedragen. 
Ook in een rijk en hoogontwikkeld land als Nederland is sprake van kinderarmoede. 
Uiteraard is Nederland geen derdewereldland en sterven hier geen kinderen door 
hongersnood. Maar dat wij naar Nederlandse maatstaven de nodige problemen 
hebben binnen ons land is duidelijk.   Website:       https://stichtingstop.com 

Huiselijk geweld is in meerdere vormen te onderscheiden: 
- Partnergeweld 
- Kindermishandeling 
- Ouderenmishandeling 
- Vechtscheidingen 
- Seksueel kindermisbruik en seksueel geweld 
- Staking 
- Eergerelateerd geweld 
- Vrouwelijke Genitale Verminking 

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen j=huis, waar je veilig moet zijn en 
je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen 
hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit 
veroorzaakt is groot. Het nationale meerjaren programma ‘Geweld hoort nergens 
thuis’ heeft de opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dring-
en, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken. De 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is er nadrukkelijk één van de 
lange adem. We moeten met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de 
slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving. 
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit 
zijn regionale organisaties die slachtoffers, daders en omstanders deskundige hulp 
en advies bieden. Veilig Thuis biedt ook ondersteuning aan professionals. Contact: 
Bent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier in verband met een 
slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis. 
Tel: 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)  of https://veiligthuis.nl



 
 
 

Beste klanten van Dierenartspraktijk Croughs 
Al meer dan 33 jaar werk ik, iedere dag, met heel veel 
plezier in mijn dierenartspraktijk aan de 
Meerssenerweg. Aanvankelijk 7 dagen per week, dag 
en nacht samen met mijn vrouw. Later bijgestaan door 
assistentes die hun werk met veel enthousiasme deden en doen! Maar er is een tijd 
van komen en een tijd van gaan.... U begrijpt het vast al... Met ingang van 1 maart 
2022 draag ik mijn praktijk over aan mijn collega dierenarts Danielle Smeets. Zij is 
reeds meerdere jaren werkzaam in de praktijk en dus voor u geen vreemde. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat zij de praktijk voortzet met alle liefde en inzet, zoals u het 
gewend bent. Ik heb heel veel mooie maar ook verdrietige momenten meegemaakt 
in de praktijk. En alle herinneringen zijn mij zeer dierbaar. Ik dank u allen voor uw in 
mij gestelde vertrouwen de afgelopen jaren! Ik ga genieten van mijn pensioen. En ik 
wens u en uw huisdieren alle goeds!   Tot ziens! Erwin Croughs. 
NB. De praktijk zal gaan heten: Dierenartspraktijk Danielle Smeets  
Adres en telefoonnummer blijven ongewijzigd. 
 

Let op! Kopij april 2022 moet uiterlijk 
 16 maart 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 ***** 

http://www.nazarethmaastricht.nl/

