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WK 2022 QATAR 
20 november - t/m  

18 december 
 

 

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

Let op! Kopij december 2022 moet uiterlijk 
 16 november 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 november 2022   
Vrijdag   04 november Restzak  
Maandag 07 november GFT-container 
Maandag 14 november GFT-container  
Vrijdag   18 november Restzak  
Maandag 21 november GFT-container  
Zaterdag    26 november Oud Papier 
Maandag 28 november GFT-container  
Klachten over het ophalen van oud papier: Dhr. Marcel Hesselaar Tel. 06-526 519 02
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38e jaargang november 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  
We mogen nog niet klagen over de maand oktober. De 
temperatuur was vrij redelijk waardoor de cv-ketel om 
het huis te verwarmen niet aan hoefde. Het is toch een 
raar gevoel om in een welvarend land als Nederland bang 
te moeten zijn om gas te gebruiken, omdat anders de 
maandlasten gigantisch stijgen. Wat een oorlog in Oost-
Europa al teweeg kan brengen. Natuurlijk is het 
verschrikkelijk wat daar gebeurd in de Oekraïne. Niemand zou in deze tijd een 
oorlog moeten meemaken want hoe men het ook draait of keert de gewone burger 
is er altijd de dupe van.  
De kloof tussen arm en rijk begint steeds groter te worden. Problemen als armoede, 
eenzaamheid en woningachterstand treffen heel veel mensen.  
Max Verstappen is wederom wereldkampioen geworden in de koningsklasse van 
het autoracen, de Formule 1. Hij heeft dit op coole en berekende wijze gedaan. 
Laten we niet vergeten dat hij dit niet alleen gedaan heeft maar door een goede 
auto en motor en natuurlijk een heel goed op elkaar ingesteld team is dit voor het 
2

e
 jaar op rij gelukt. We feliciteren daarom Max en het Red Bull team met deze 

fantastische prestatie! 
Op zondag 20 november begint het WK voetbal in Qatar met de openingswedstrijd 
Qatar tegen Ecuador in het Al Bayt Stadium. De dag erna speelt het Nederlands 
Elftal zijn eerste groepswedstrijd tegen Senegal. Laten we hopen dat ze ver komen 
en misschien zondag 18 december de finale spelen. Maar dat moeten we nog zien. 
In ieder geval wensen we de oranje leeuwen heel veel succes in Qatar. De 
voetballiefhebber komt in november en december helemaal aan zijn trekken. Dus 
geniet ervan en heel veel kijkplezier. 

Laten we in november en december ook extra op elkaar 
letten.  Armoede en eenzaamheid zullen steeds meer hun 
intrede gaan doen. Ga vooral eens eventjes bij de buren 
binnen en help elkaar als dat kan. Samen kunnen we de 
strijd aangaan tegen eenzaamheid en armoede. Schaam je 
er vooral niet voor om erover te praten met buren, 
vrienden of kennissen. Elkaar de helpende hand toesteken 
kan immens belangrijk zijn voor iedereen. Mocht het 
helemaal niet lukken om bijvoorbeeld de rekeningen te 

betalen, neem dan contact op met een van de organisaties (bijv. Gemeente 
Maastricht, Trajekt, etc.) die je eventueel kunnen helpen.  
Heel veel leesplezier, de redactie 
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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. 
 

Mop: Alcoholcontrole 
Een man wordt aangehouden bij een politiecontrole in de Kasteel Wolfraathstraat. 
Zegt de agent: “Wilt u meewerken aan een alcoholcontrole, meneer?” “Tuurlijk”, 
zegt de man: “Geef me maar zo’n jasje en pet en zeg maar wat ik moet doen 
 

Snelweg:  
Een niet al te snugger type rijdt met zijn fiets op de snelweg en wordt aangehouden 
door een motoragent. Zegt de agent: “Weet jij soms niet waar het fietspad is?” Zegt 
de sul: “Jawel, u gaat rechtdoor en dan de eerste afslag naar rechts, maar ik geloof 
niet dat je daar met een motor mag rijden!” 
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Wat hebben we genoten deze zomer! 
Speelpan Oost was deze zomervakantie elke woensdagmiddag 
open. Veel gezinnen maakten gebruik van de speelinloop en 
wat hebben we toch allemaal gedaan… Van waterspelletjes tot 
buitenspelen en picknicken, van een speurtocht naar dansend de wereld rond, van 
schilderen tot  een fantastische bellenblaasmiddag.    
Mooi om ouders en kinderen fijn met elkaar te zien spelen. Mooi om elkaar zo te 
mogen ontmoeten, want ontmoeten doet goed! 

Dus als jullie zin krijgen om ook samen te komen spelen, kom dan een keer langs! 
Elke woensdagmiddag van 1400-1600 zijn ouders met hun kinderen samen van 
harte welkom om naar de gratis vrije speelinloop te komen in de Speelpan Oost aan 
het Aartshertogenplein 25. 
 

Tot ziens! Team Speelinloop Speelpan Oost 
Vragen?   
Bel!  Stephanie Engwegen   (06-55695273) 
of  Cindy Buttiens          (06-27072675) 
 

Spek en ei - Georganiseerd door Buurtbelangen Nazareth  
Buurtbelangen Nazareth heeft op zondag 9 oktober voor het eerst sinds de corona-
crisis alles deed stilvallen, deze activiteit weer kunnen organiseren. Het werd weer 
eens tijd om mensen bij elkaar te brengen om eventjes de vervelende jaren te laten 
vergeten. Weer bijpraten over dingen en zaken die nu weer spelen. De opkomst was 
goed en ongeveer 65 personen waren die dag aanwezig. Het was weer ouderwets 
gezellig met muziek van Con Gerards. De mensen genoten zichtbaar omdat ze elkaar 
konden ontmoeten in een gezellige en ontspannen sfeer. Vrijwilligers bakten het 
spek en ei in grote pannen en als er weer een portie klaar was kregen de mensen 
dat op hun bordje met roggebrood en het werd hun gebracht aan de tafel door de 
vele vrijwilligers. In de middag werd er ook een tombola gehouden. Het waren hele 
leuke prijzen die men kon winnen en het brengt ook een beetje spanning in de zaal 
want iedereen wil toch iets winnen. Hierna kregen de mensen een stukje vlaai met 
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koffie of thee. Daarna was het een geweldige feeststemming. De mensen dansten 
en zongen de liedjes mee. Dus heerlijk ouderwets dansen en swingen op de 
dansvloer. Natuurlijk werd er ook een drankje gedronken om de dorst te lessen. Alle 
mensen reageerden positief dat deze activiteit werd georganiseerd en deze is 
natuurlijk weer voor herhaling vatbaar. Dat de organisatie niet uit de kosten is 
gekomen is nu nog eventjes een bijzaak. Gewoon weer eens zonder allerlei 
maatregelen weer eens gezellig samen zijn en genieten, is de belangrijkste drijfveer 
geweest om dit te organiseren. Natuurlijk bedanken we de organisatie voor deze 
activiteit en we bedanken de vele vrijwilligers voor hun tomeloze inzet, want zonder 
hun kunnen we een dergelijke activiteit niet organiseren.. En mensen bedank voor 
jullie komst en tot een volgende activiteit van Buurtbelangen Nazareth 
 

 
 

Lagere energierekening door verruimd prijsplafond 
Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en 
andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een 
verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 
0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. Voor het 
energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers 
het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. Voor november en december 
ontvangen huishoudens een vaste korting op de energierekening van € 190 per 
maand.   (Informatie van de website van de rijksoverheid) 
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 Jaargang 16 nummer 11                                    november 2022 
 
 

De Eerste Communie en het Vormsel 
 

Beste parochianen, Ieder jaar doen kinderen in onze parochie de Eerste Communie 
en ontvangen zij het Vormsel. Zo ook dit jaar.  
 

Betekenis van de Eerste Communie:  
De ‘eerste Heilige Communie’ is de eerste keer, dat de kinderen als katholieke 
gelovigen mogen deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus. De kinderen krijgen 
een hostie: een klein stukje brood dat in de Heilige Mis is veranderd in het ‘Lichaam 
van Christus’. Zo komt Jezus zelf aanwezig in het leven van kinderen.  
Communie:  
Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. In de communie ontmoeten de 
kinderen Jezus zelf en worden zij tegelijkertijd één met de hele kerkgemeenschap 
van Christus. Om de communie te mogen ontvangen moeten de kinderen eerst 
gedoopt zijn. De meeste kinderen worden gedoopt als ze een baby zijn en doen hun 
Eerste Heilige Communie als ze zeven of acht jaar zijn.  
Initiatie:  
Doopsel, Eerste Communie en Vormsel worden de drie initiatiesacramenten 
genoemd. Een sacrament is een ritueel waarin God en mens elkaar ontmoeten en 
waarin God alle goeds aan mensen geeft. Er gebeurt daadwerkelijk iets! Daarom 
wordt een sacrament een ‘werkzaam teken’ genoemd. Initiatie betekent inwijding: 
door Doopsel, Eerste Communie en Vormsel worden kinderen ingewijd in het 
christelijke leven. Zij vormen de basistoerusting van iedere katholiek. De katholieke 
kerk kent in totaal zeven sacramenten.  
Betekenis van het Vormsel:  
In de kerk worden de kinderen gevormd op hun weg naar volwassenheid. Het 
vormsel is een krachtige verbinding van alles wat een mens vormt: dit sacrament 
draagt er wezenlijk aan bij dat de kinderen voluit zichzelf worden, een uniek mens, 
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medemens in Gods naam! De gebruikelijke leeftijd om het vormsel te ontvangen is 
twaalf of dertien jaar.  
Het Vormsel :  
Het Vormsel is een van de zeven sacramenten. Met het Doopsel vormt het min of 
meer één geheel. In het Vormsel krijgen de kinderen zelf de Geestkracht die God in 
Christus schenkt. Door het Vormsel krijgen de kinderen de Heilige Geest in hun 
leven en de Geest begeleidt de kinderen op een goede manier op hun weg door 
heel hun leven. Het woord vormsel komt van ‘vroomsel’, van het werkwoord 
‘vromen’, dat afgeleid is van (con)firmare, d.w.z. sterken (in geloof).  
Vol van de Heilige Geest:  
Zo zijn Doopsel en Vormsel onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
overeenkomsten zijn groot. Bij het vormsel ligt de nadruk op het ontvangen van de 
Heilige Geest. Jezus was zelf volwassen toen Hij door Johannes gedoopt werd met 
water. Daarbij kwam tegelijkertijd de Heilige Geest over hem. We noemen Jezus: de 
Christus, de Gezalfde. Chrisma, de elk jaar opnieuw door de bisschop gewijde zalf, is 
hét teken van de Heilige Geest: wij mogen zo voluit christen zijn.  
Gevormd worden we door alles wat we in het leven ervaren, door ieder die we 
ontmoeten. Gevormd worden in de Kerk is hiervan de verdieping: ons geloof wil het 
fundament zijn dat heel ons leven draagt. We staan er niet alleen voor: samen leven 
we in Gods goede Geest van vuur en liefde.  
Viering van de Eerste communie en het Vormsel:  
In 26 november dit jaar 2022 zal het Vormsel toegediend worden.  
In 18 mei volgende jaar 2023 zal de Eerste Communie uitgereikt worden.  
Kinderen moeten enigszins kunnen lezen en schrijven om de  
voorbereiding te kunnen volgen. Die viering kan wel plaatsvinden in de kerk van 
OLV van Lourdes.  
Aanmelding:  
Pastorie Lourdeskerk, Voltastraat 45, NL 6224 EK Maastricht.  
Telefoon : 0031(0)43 – 3634348.  
E-mail : administratie-olv@kpnmail.nl of jmpp.jeukens@planet.nl.  
Kapelaan Arockia Austin 
 

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:  
Regiobanknr. NL 91 RBRB 098.29.12.587 
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H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth  
Zondag  6 november 2022 - 32

e
  Zondag door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor overleden parochianen, familieleden en  
 vrienden. 
 

Zondag  13 november 2022 - 33
e
 Zondag door het jaar. 

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

Zondag  20 november 2022 - Feest van Christus Koning van het helaal. 
09.00 u  H. Mis voor hulp voor gebroken gezinnen. 
 

Zondag  27 november 2022 - Eerste zondag van de advent. 
09.00 u  H. Mis voor vrede in de wereld, bijzonder in de Oekraïne. 
 

Zondag  4 december 2022 - Tweede zondag van de advent. 
09.00 u  H. Mis voor toekomstperspectief voor werkelozen. 

 

INTENTIES VOOR HEILIGE MIS AANMELDEN: 
 

Parochiecentrum:   Edisonstraat 2, 6224 GK te Maastricht 

Telefoonnummer:  043 - 3634348 

OPEN REPETITIE MAOS & NEKER. 
De Zaank- en Kemedievereiniging Maos & Neker bestaat dit jaar veertig jaar! Om dit 
jubileum en de vereniging meer ‘volume’ te geven, zijn zij op zoek naar nieuwe 
leden, die willen zingen en toneel spelen. Eind van het jaar start de voorbereiding 
van de nieuwe productie die in 2024 wordt gepresenteerd. Iedereen die interesse 
heeft in M&N is van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen, hoe het er 
bij M&N aan toe gaat. Zo zullen de leden zingen en ook korte sketches uitvoeren. De 
open repetitie vindt plaats in een coronaproof, modern en bijdetijds repetitielokaal 
in het Buurtcentrum Nazareth, Miraradorplein 39 in Maastricht. De leden van M&N 
zien u graag op 4 november a.s. aanvang 20:00 uur. 
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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:            Marcel Coolen 

info@braniemeekers.nl 
Cor: Kasteel Petersheimstraat 49  
6222 TW Maastricht. 
Telefoon:  06 - 139 173 86 

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 

Stichting Kinderboerderij Limmel 
Judeaweg 110A  
6222BW Maastricht 

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

 

Hobbyclub Nazareth zoekt nieuwe leden en begeleider 
De Hobbyclub Nazareth is een gezellig groepje dames,  die op donderdagmiddag bij 
elkaar komen om diverse creatieve activiteiten te doen samen. Zo wordt er gebreid, 
diamond painting, gehaakt en gepuzzeld. Het zou gezellig zijn om de groep wat uit 
te breiden, dus kom gerust een keer kijken of het iets voor je is! Deelname is gratis, 
net zoals de koffie en thee, het is wel de bedoeling dat je zelf materialen mee 
neemt. Iedereen helpt elkaar met de diverse technieken. 
Daarnaast is het clubje op zoek naar een begeleider, iemand die het leuk vindt en 
wat kennis heeft van handwerken en die de sleutel en ruimte wil beheren op 
donderdagmiddag. Opruimen en koffie en thee maken wordt samen gedaan. 
Heb je vragen of interesse? Dan kun je een mailtje sturen naar Angel via 
jonge.229@home.nl. 

http://www.geusseltsport.nl/
mailto:verhaegensports@hotmail.com
mailto:voorzitter@maosneker.nl
mailto:info@tuttebelle.club
mailto:limmelkinderboerderij@gmail.com
mailto:jonge.229@home.nl
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Gebiedsgericht werken:  

1 gebiedsindeling en 7 stadsdeelwethouders 
In het coalitieakkoord staat dat de gemeente de afstand verkleinen tussen inwoners 
en het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie. Dit wil de gemeente doen 
door gebiedsgericht te gaan werken. Het college heeft Maastricht daarvoor 
opgedeeld in 7 stadsdelen. Elk stadsdeel krijgt een eigen stadsdeelwethouder.  
De stadsdeelwethouders gaan regelmatig op pad in hun stadsdeel en zijn zo een 
herkenbaar, zichtbaar en toegankelijk (extra) bestuurlijk aanspreekpunt. Op inhoud 
blijft overigens elke wethouder gewoon verantwoordelijk voor de eigen 
portefeuille. Waar en wanneer de stadsdeelhouders op pad gaan kun je binnenkort 
lezen.  Op het kaartje zie je welke wijken bij welk stadsdeel horen en wie daar de 
stadsdeelwethouder is. 

 

 Wethouder Frans Bastiaens: stadsdeelwethouder Maastricht Noord-West 
(Frontenkwartier, Malpertuis, Malberg, Caberg, Oud-Caberg, Bosscherveld, 
Belvédère, Lanakerveld) 

 Wethouder Johan Pas: stadsdeelwethouder Maastricht Zuid-West (Villapark, 
Jekerdal, St. Pieter, Biesland, Campagne, Wolder) 

 Wethouder Hubert Mackus: stadsdeelwethouder Maastricht Oost (Amby, Scharn, 
Heer, Wittevrouwenveld, Wyckerpoort) 

 Wethouder Manon Fokke: stadsdeelwethouder Maastricht West (Dousberg-
Hazendans, Daalhof, Belfort, Mariaberg, Brusselsepoort, Pottenberg) 

 Wethouder Alex Meij: stadsdeelwethouder Maastricht Noord (Borgharen, Itteren, 
Boschpoort, Limmel, Nazareth, Beatrixhaven, Meerssenhoven) 

 Wethouder John Aarts: stadsdeelwethouder Maastricht Centrum (Binnenstad, 
Boschstraatkwartier, Statenkwartier, Kommelkwartier, Jekerkwartier, Sint 
Maartenspoort, Wyck) 

 Wethouder Anita Bastiaans: stadsdeelwethouder Zuid (Heugemerveld, Randwyck, 
Heugem, De Heeg, Vroendaal) 

https://www.gemeentemaastricht.nl/coalitieakkoord-2022-2026


 


