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

Let op! Kopij oktober 2022 moet uiterlijk 
 16 september 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 september 2022   
Maandag 05 september GFT-container  
Vrijdag   09 september Restzak  
Maandag 12 september GFT-container 
Maandag 19 september GFT-container  
Vrijdag   23 september Restzak  
Zaterdag    24 september Oud Papier 
Maandag 26 september GFT-container  
 
Klachten over het ophalen van oud papier: Dhr. Marcel Hesselaar Tel. 06-526 519 02
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38e jaargang september 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  
Augustus was een hele warme maand. Om de zon op te zoeken hoefde men niet 
naar het buitenland toe te gaan want hier stegen de temperaturen ook naar 
recordhoogte. We wisten niet waar we verkoeling moesten zoeken. De zwembaden 
hadden het ontzettend druk en dat is natuurlijk goed voor de omzet. Door 
personeelsgebrek in de diverse sectoren zoals: horeca, detailhandel en het 
openbaar vervoer moesten er diverse beslissingen genomen worden om toch zo 
goed mogelijk het bedrijf te kunnen  blijven runnen. Het openbaar vervoer zocht en 
zoekt nog steeds personeel in het hele land om de treinen, bussen, taxi’s en 
vrachtwagens te laten rijden. Zodat zij toch mensen en producten op de plaats van 
bestemming te krijgen al is dat een behoorlijke klus. De winkels en ook 
horecagelegenheden zoeken per folders en via diverse uitzendbureaus nieuw 
personeel maar dat wil niet altijd zomaar lukken. Hoe kan het dat er geen personeel 
gevonden kan worden, terwijl er toch nog voldoende mensen thuis zitten zonder 
werk. Het moet toch ergens aan liggen! Het zal wel weer goed komen. 
Het valt op dat de stoepen in Nazareth behoorlijk overwoekert zijn met onkruid. We 
kunnen natuurlijk zeggen dat de gemeente Maastricht en Woonpunt het maar moet 
doen maar dat is niet helemaal terecht. Ook de bewoners van Nazareth kunnen zelf 
ook iets aan de stoep doen door een enkele keer eens wat onkruid eruit te halen. 
De gemeente Maastricht heeft ook niet de goede oplossing omdat het onkruid 
weghalen met borstels (milieuvriendelijke wijze van onkruidbestrijding t.o.v. 
branden en chemisch spul) niet de ideale oplossing is in deze. De stoepen worden 
wel geborsteld maar het onkruid is deels of helemaal niet weg. Zaterdag 20  en 
zondag 21  augustus j.l. werd op het grasveld naast de A2 bij de Geusselt het 
evenement Maastricht Open Air georganiseerd. We konden die dagen wederom wel 
of niet genieten van de muziek, je houdt ervan of niet. Hopelijk hebben ze zich aan 
de maatregels gehouden die men getroffen heeft om de geluids- en andere overlast 
te beperken.  Zondag 4 september komt het F1 circus naar Zandvoort toe en 
misschien zien we dat onze Max Verstappen weer een overwinning op zijn palmares 
kan toeschrijven. We wensen hem in ieder geval heel veel succes toe.  
Maandag 5 september zullen de scholen weer beginnen en dan hebben de meeste 
mensen hun zomervakantie er weer op zitten. Over het weer mogen ze niet klagen 
want dat was gewoon goed.  
Dinsdag 20 september 2022 is het wederom Prinsjesdag. Vanwege renovatie van 
het Binnenhof zal deze dit jaar niet gehouden worden in de Ridderzaal maar in de 
Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hier worden de miljoenennota en begrotingen 
gepresenteerd worden voor het komende jaar. Hoe de vooruitzichten zijn, dat 
moeten we maar afwachten.                                      De redactie van de Nazareth Info 
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Enkele wetenswaardigheden Prinsjesdag 20 september 2022: 
Prinsjesdag: De derde dinsdag van september wordt in Nederland Prinsjesdag 
genoemd. Het staatshoofd spreekt dan in een Verenigde vergadering van de Staten-
Generaal de troonrede uit. Daarin geeft de regering in algemene bewoordingen aan 
wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Prinsjesdag was 
oorspronkelijke de benaming van de verjaardag van Stadhouder Prins Willen V 
(1748 - 1806) op 8 maart 
Troonrede: In de troonrede zijn traditioneel twee elementen te onderscheiden: 
Beschouwingen over wat er zoal in de afgelopen periode in Nederland en elders in 
de wereld is voorgevallen. Aankondigingen van plannen en maatregelen op het 
gebied van wetgeving en bestuur. 
Miljoenennota: In de miljoenennota worden de belangrijkste plannen van het 
kabinet voor het volgende jaar besproken. Hierbij wordt ingegaan op de kosten en 
de invloed van deze plannen op de burgers en de bedrijven. Ook wordt de algemene 
toestand van de Nederlandse economie besproken 
Van wie krijgt de overheid geld? De inkomsten van de overheid bestaan vooral uit 
de belastingen en premies die burgers en bedrijven betalen. De overheid geeft 
dit geld uit aan voorzieningen zoals scholen, wegen en ziekenhuizen etc. 
Rijksbegroting is belangrijk maar waarom? De Rijksbegroting bestaat uit de 
begrotingsvoorstellen van alle ministeries. In de Rijksbegroting staat hoeveel geld 
elk ministerie krijgt en welke uitgaven zij het komende jaar verwachten. 
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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


 

Nazareth Info – september                                                               6   

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

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

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

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

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

E
, 6224LH 

Maastricht 

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

GEUSSELTSPORT (voetbalvereniging) 
Voorzitter:    Jack Tuwet            06 - 402 322 76 
Secretaris:    Tom Eikenboom   06 - 133 361 65 
Penningmeester:  Roy Hulst     06 - 186 936 44  
Bezoekadres: Vijfkamp 1 6225 CN Maastricht. 

www.geusseltsport.nl 
 
secretariaat@geusseltsport.nl 

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

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

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

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

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

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

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

Buurtzorg Limmel verpleegzorg  
maastrichtnoord@buurtzorgnederland.com 

24 uur bereikbaar:  06 - 230 145 13 

Stichting Kinderboerderij Limmel 
Judeaweg 110A  
6222BW Maastricht 

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

 

Sociaal Maatje:   
We (Trajekt) zoeken maatjes! Wandelmaatjes, 
 boodschappenmaatjes, vakantiemaatjes. 
Verschillende mensen in Nazareth, 
Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Amby zouden 
graag kennis maken met een maatje, voor 
wekelijks een uurtje of twee gezelligheid.  Als je 
goed kunt luisteren en het leuk vindt om samen 
ontspannende, alledaagse dingen te doen, dan 
ben je geschikt als maatje. Warmte, humor, 
aandacht, tijd, respect en begrip zijn belangrijk.  

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

http://www.geusseltsport.nl/
mailto:verhaegensports@hotmail.com
mailto:voorzitter@maosneker.nl
mailto:info@tuttebelle.club
mailto:limmelkinderboerderij@gmail.com
mailto:nel.knapen@trajekt.nl
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 Jaargang 16 nummer 9                                  september 2022 
 
 
 

Hopelijk heeft u een goede vakantie gehad! Om 
maar met de deur in huis te vallen: per 1 september 
vindt er een hergroepering van parochies in 
Maastricht Oost plaats. De parochies van Limmel en 
Nazareth, van Wittevrouwenveld, de Koepelkerk en 
Heugemerveld, Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en 
Amby worden één federatie. Dat wil zeggen dat er 
één pastoor, t.w. Mgr. Everard de Jong, en één kerkbestuur de coördinatie op zich 
zullen nemen.  
 

De rechtspersonen en de vermogens van de parochies 
blijven zelfstandig, waarbij alle priesters en alle 
kerkbestuursleden wel één team vormen. De meeste 
actuele kerkbestuursleden van de parochies worden lid 
van het nieuwe kerkbestuur, en in de nabije toekomst 
zullen we kijken naar een eventuele aanvulling. Er 
wordt gewerkt aan een zo goed mogelijke 
vertegenwoordiging van alle parochies. 
Natuurlijk klinkt dit allemaal nogal groots… is er straks 
nog wel genoeg aandacht voor de individuele 
gelovigen? Jazeker! Het is juist de bedoeling door meer 
samenwerking in vieringen en groeps- en persoonlijk 
pastoraat een groter wij-gevoel te krijgen. De sterke 
kanten van de afzonderlijke parochies kunnen op deze 

Mgr. Dr. E.J. de Jong bij 

zijn pastoorsinstallatie 

in Maastricht-Oost 

(2019) 
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wijze beter worden gedeeld, en de zwakke aangevuld. Concreet zullen de 
parochianen van de parochies niet zoveel merken van deze veranderingen aan de 
top, omdat de priesters allen voornamelijk op hun huidige plek zullen blijven 
werken. Ook zullen parochianen van Limmel en Nazareth zeker voorlopig het 
vertrouwde secretariaat in Borgharen kunnen blijven benaderen. En verschillende 
mensen uit Borgharen zullen zeker nog tot 1 januari zorg blijven dragen voor een 
goede overgang.  
Mocht u vragen, ideeën, of interesse hebben zich meer actief in te zetten voor uw 
parochie, dan kunt u zich altijd melden bij mij. We houden u op de hoogte! 
Met vriendelijke groet, en zegenwens!                                     Pastoor Everard de Jong 
 

Van 1993 tot 1998 was ik (pastoor Horsch) pastoor van de Antonius van 
Paduaparochie van Nazareth, waar ik met dankbare herinneringen op terugkijk. Na 
pastoor te zijn geweest in Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby werd ik eind 
2018 door de bisschop benoemd tot pastoor van onder andere Nazareth en Limmel. 
Mijn tweede benoeming voor Nazareth! En nu komt per 1 september het tweede 
afscheid van Nazareth. Met een zekere weemoed, want 
de vaste kerkgangers van Nazareth zag ik wekelijks in de 
kerk van Limmel. Dezelfde gevoelens komen in mij op ten 
aanzien van de mensen van Limmel die ik dankzij hun 
trouw aan geloof en Kerk elke zondagmorgen in hun 
kerkgebouw present zag. We hebben samen meegemaakt 
dat het dak zo ernstige lekkages vertoonde dat het water 
de kerk in sijpelde, dat het stucwerk begon los te laten en 
omlaag te vallen, en dat aan die kant van de kerk niemand 
meer kon zitten. Op dit moment is het kerkgebouw 
daardoor nog steeds maar voor de helft in gebruik. Gelukkig zal het niet meer lang 
duren dat het plafond kan worden afgewerkt en de kerkbanken teruggeplaatst. En 
dat hebben we beslist te danken aan kerkmeester Fer van de Winkel, die eigenlijk 
alleen maar benoemd is voor Borgharen en Itteren, maar zich altijd voor het 
kerkgebouw van Limmel heeft ingespannen. Gelukkig heeft hij beloofd om zijn grote 
karwei hier af te maken. Ik moet bekennen, dat ik altijd trotst ben geweest op de 
kerkgangers van Limmel en Nazareth, niet alleen vanwege hun trouwe 
aanwezigheid, maar ook omdat zij op de collecteschaal laten zien dat zij om hun 
kerk geven. Met dankbaarheid kijk ik terug op de periode dat ik jullie pastoor mocht 
zijn! En zeker ben ik dank verschuldigd aan het zangkoor, aan Wong en Wim Simons 
– onze trouwe acolieten – en bijzonder aan Jo en Bep Boetsen die hun hele leven zó 
hebben ingericht dat zij alles over hebben voor kerk en parochie. 
Echt waar: bovenstaande woorden meen ik oprecht en niets ervan is overdreven! 
Mede namens de kapelaans Mario Rojas en Andreas Schmidt spreek ik met pijn in 
mijn hart mijn dank uit aan allen die zich verbonden weten met de parochie Sint Jan 
de Doper, zowel uit Nazareth als uit Limmel.                                      Pastoor P. Horsch 
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PAROCHIEBUREAU KERKSTRAAT 6, BORGHAREN 

DINSDAG EN VRIJDAG 
13.30 - 17.00 UUR  
043 – 363.29.67 

PASTOOR E. DE JONG 06 – 51.17.70.61 
KAPELAAN S. BRAJKOVIĆ 06 – 27.50.10.73 
PRIESTERWACHTDIENST 043 – 631.45.00 

H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth  
Zondag  4 september 2022 - 23

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon; voor  Wino Steyns. 
Zondag  11 september 2022 - 24

e
 Zondag door het jaar. 

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

Maandag 12 september 2022 - in BORGHAREN (Haardergaank) 
19.00 uur:  Pelgrimsmis. voor de parochianen van Nazareth en Limmel 
 Koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor Limmel 

Zondag  18 september 2022 - 25
e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis om kracht naar kruis voor onze zieke  
 bisschop Monseigneur Smeets. 
Zondag  25 september 2022 - 26

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis om wijsheid van de bestuurders van ons bisdom. 
Zondag  2 oktober 2022 - 27

e
 Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedevaart Kevelaer - 17 augustus 2022 
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Aankondiging: workshops Gezellig Gezond 
Vanaf oktober gaan we starten met de workshops Gezellig 
Gezond in Buurtcentrum Nazareth. Alle volwassenen zijn 
welkom om deel te nemen. Wij hopen natuurlijk vooral dat 
de mensen uit Nazareth en Limmel zelf mee gaan doen, ook 
met meerdere mensen ben je welkom! 

Wat gaan we doen? 
In 6 actieve workshops gaan we op een leuke, laagdrempelige manier aan de slag 
met gezondheid. We gaan het o.a. hebben over slaap, voeding, (omgaan met) 
stress, ontspanning, beweging en sociale contacten. We zullen ook actief aan de 
slag gaan met wat oefeningen, een wandeling etc. We zorgen ervoor dat ieder op 
zijn eigen niveau overal aan mee kan doen. Iedere deelnemer krijgt een werkboek 
en theorieboek. Waar mogelijk zullen we ook deskundigen op de diverse gebieden 
invliegen. Natuurlijk is er ook genoeg ruimte om op een gezellige manier samen te 
komen en elkaar te leren kennen! De insteek die wij gebruiken is Positieve 
Gezondheid. Vanaf 2016 wordt in de wijken Nazareth en Limmel gewerkt met 
Positieve Gezondheid. Dat wil zeggen dat we kijken naar gezondheid als geheel, dus 
ook naar wat iemand wel kan, leuk vindt om te doen enz. We gebruiken hiervoor 
het spinnenwiel, dat we tijdens de workshops ook samen gaan invullen. 
Praktische informatie 
Opgeven kan vanaf september, ben er wel snel bij want het aantal plaatsen is 
beperkt. Deelname kost 2 euro per workshop.  
De workshops zijn op donderdagmiddag 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober, 3 
november, 10 november en 17 november telkens van 14.00u tot 16.00u. 
Wil je meer weten? Bel of mail gerust. 
Groetjes   Nel + Lonneke 
E Nel.knapen@trajekt.nl, M 06 52 80 75 96 
E Lonneke.paulissen@trajekt.nl, M 06 10 03 39 98 
 

 

mailto:Nel.knapen@trajekt.nl
mailto:Lonneke.paulissen@trajekt.nl
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Wijkagent van Nazareth & Limmel 
Dhr. François van der Burg.  
Bereikbaar via het algemene nummer van de Politie:  0900-8844 
 

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. 
 

 
 

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

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

Redactie-Nazareth@outlook.com 
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Trefpunt Nazareth – Voor en door de buurt 
Wie onlangs door de Schaloenstraat gelopen is, kan het niet ontgaan zijn: nieuwe 
raamstickers op het Trefpunt. Bedankt aan Buurtbelangen Nazareth voor het 
sponsoren van de raamsticker en Ger Essers van Trajekt voor het ontwerp! 
Ook in de Nazareth Info zullen we jullie op de hoogte houden van de activiteiten in 
het Trefpunt. Zie het rooster voor de openingstijden en verschillende activiteiten 
zoals Koffieheukske, handwerkcafe en Taalpunt.  
Met name voor het Koffieheukske zoeken we nog vrijwilligers. Interesse? Neem 
contact op met Eugene (eugenebraken@hotmail.com, 06 50 43 32 54) 
Daarnaast zijn er spreekuren van Sociaal Team en Kredietbank Limburg, neem 
gerust contact op als je een vraag hebt rondom financiën of andere zaken. Dit kan 
overigens ook altijd op een andere locatie indien gewenst.  
Wij kunnen altijd meedenken, een luisterend oor bieden en de weg wijzen naar een 
oplossing. Het Sociaal Team is te bereiken via: 06 46 00 36 24. Zie ook de site van 
Gemeente Maastricht voor meer informatie. Verder worden de ruimtes gebruikt 
door diverse groepen buurtbewoners die bezig zijn met de buurt, zoals 
Buurtbelangen Nazareth zelf, het BOC van Woonpunt en binnenkort ook de groep 
vrijwilligers van de Lief en Leed straten.  
Wij staan altijd open voor samenwerking en diverse activiteiten kunnen nog wat 
vrijwilligers gebruiken! Dus, wil je meedoen voor en door de buurt? Heb je een idee 
wat er nog meer of anders kan?  
Meld je gerust!  
Dit kan via Lonneke of Nel (Lonneke.Paulissen@trajekt.nl – 06 10 03 39 98 of 
Nel.knapen@trajekt.nl – 06 52 80 75 96) 
 

 
 

mailto:eugenebraken@hotmail.com
mailto:Lonneke.Paulissen@trajekt.nl
mailto:Nel.knapen@trajekt.nl
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