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

Let op! Kopij januari 2023 moet uiterlijk 
 16 december 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 december 2022   
Vrijdag   02 december Restzak  
Maandag 05 december GFT-container 
Maandag 12 december GFT-container  
Vrijdag   16 december Restzak  
Maandag 19 december GFT-container  
Zaterdag    24 december Oud Papier 
Zaterdag 24 december GFT-container  
Vrijdag  30 december Restzak 
Klachten over het ophalen van oud papier: Dhr. Marcel Hesselaar Tel. 06-526 519 02
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38e jaargang december 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 november is voorbij gevlogen. De temperaturen 
zijn wat gedaald maar zijn nog steeds goed te noemen. De 
zon maakt steeds meer ruimte voor regenbuien en 
windhozen en de duisternis valt steeds eerder in. Maar dat 
is normaal voor deze periode van het jaar. Dat het klimaat 
aan het veranderen dat zien we iedere keer weer op de tv. 
Steeds vaker horen we nieuwsberichten over hevige overstromingen, langdurige 
hitteperioden in Australia, Azië, Afrika en natuurlijk ook in Europa. Het wordt steeds 
belangrijker om de klimaatsveranderingen in de gaten te houden en de hele 
mensheid moet hier zeker zijn steentje aan bijdragen. 
Afgelopen maand ging het zwaar bekritiseerde WK voetbal in Qatar van start. 
Mensenrechten zijn overtreden en de vrijheid van meningsuiting van journalisten is 
helemaal aan banden gelegd. Heel wat bedrijven hebben veel kritiek gekregen 
omdat ze zaken hebben gedaan met zakenrelaties uit Qatar. Maar het voetbal gaat 
gewoon door, omdat ze zeggen dat sport niets met politiek te maken zou hebben. 
De toewijzing van het WK aan Qatar was achteraf de verkeerde keuze volgens velen. 
Dat mensen hierdoor de dupe zijn geworden van uitbuiting en zelfs zijn overleden is 
te erg voor woorden. Boycotten of niet ??? 
De maand december en de feestdagen staan weer voor de deur. De 
speelgoedwinkels zullen zeker goede zaken doen deze maand, al zal niet iedereen 
niet alles kunnen kopen omdat veel mensen minder te besteden hebben dan 
afgelopen jaren omdat toch alles wat duurder is geworden. Het begint met 
Sinterklaas en zijn Pieten op 5 december a.s. dan brengen ze de kinderen hun 
cadeautjes die ze op hun verlanglijstje gezet hebben. De Sint zal overspoeld worden 
met rijmpjes, versjes, liedjes, kleurplaten en knutselwerkjes en mag dat allemaal 
meenemen naar Spanje. Dus bereidt je maar goed voor dan zal Sinterklaas je zeker 
niet vergeten en vergeet ook niet om af en toe je schoentje te zetten. Wanneer 
Sinterklaas met zijn Pieten en zijn paard met de boot terug naar Spanje is, dan zal de 
Kerstman zijn opwachting maken. De mensen versieren hun huis met lampjes en 
tuigen de kerstboom weer op. Hierdoor ontstaat er een gezellige sfeer in aanloop 
naar de kerstdagen. Dan worden natuurlijk ook cadeautjes uitgepakt en wordt er 
lekker gegeten met familie, vrienden of kennissen. Misschien kun je een 
alleenwonende buurtgenoot eens vragen voor een kopje koffie of iets lekkers zodat 
hij of zij niet eenzaam en alleen hoeft te zijn met de feestdagen. Laten we ook 
tijdens deze dagen op elkaar letten. Dus geniet van deze leuke maand en ga vooral 
iets leuks doen. Onze adverteerders, verenigingen en instellingen en ook wij, de 
redactie wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond 2023 toe. 
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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. 
 

Renovatie Nazareth Noord 
Woonpunt werkt op dit moment hard aan de voorbereiding van de renovatie van de 
woningen aan de Kasteel Walburglaan, Kasteel Rimburglaan, Kasteel Rivierenstraat 
en de Kasteel Neubourgweg. Bij deze woningen wordt nieuwe isolatie aangebracht 
en een goed geïsoleerd dak geplaatst. Binnenkort ontvangen de bewoners een 
brochure met daarin meer informatie. Op 8 december vanaf 
14:30 ’s tot 20:00 uur organiseert Woonpunt een 
inloopspreekuur in het buurtcentrum. Daar kunt u terecht met 
eventuele vragen. Alvast vriendelijk bedankt en met 
vriendelijke groet, Martijn Segers, Projectontwikkelaar 
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Als ratten in de openbare ruimte overlast bezorgen, komt de 
gemeente langs om de oorzaak op te sporen. Als de oorzaak 
duidelijk is, dan bekijkt de gemeente wat er aan de 
rattenoverlast moet worden gedaan. Dat kan een reparatie van 
een riool zijn, snoeien van struiken of opruimen van zwerfafval. 
Maar de gemeente licht bewoners ook voor over het voorkomen 
van rattenoverlast. Voor de échte bestrijding worden vallen ingezet. Van kastvallen 
tot aan slimme rioolvallen. Die zijn zelfs Lewiekes partner Juulke te slim af… 
 

Gratis energiebespaaradvies van Je Energiebespaarder 
Voor iedereen in Maastricht met een minimum inkomen en die moeite heeft met 
het betalen van de energierekening, is er Je Energiebespaarder. Na het maken van 
een afspraak komt Je Energiebespaarder bij jou thuis om bespaartips te geven. Je 
Energiebespaarder legt uit waar je op kunt letten en vertelt wat jij zelf kunt doen 
om je energiekosten omlaag te krijgen. Daarnaast brengt Je Energiebespaarder 
gratis energie bespaarproducten mee en brengt deze aan in je huis. Zo begin je al 
direct met het verlagen van jouw energieverbruik. Deze hulp is gratis en je zit 
nergens aan vast. 
 

Je Energiebespaarder gaat ook de wijken in. In de periode van 5 december tot 9 
januari zijn de energiebespaarders in Limmel en Nazareth. Houd de website in de 
gaten om te zien waar je ze kunt treffen. Je kunt dan een afspraak maken voor een 
bezoek bij jou thuis. Heb je nu al vragen, of wil je alvast een afspraak maken? Dat 
kan via de website www.cnme.nl/energiebespaarder. Of bel naar 06 17 76 43 92, 
spreek een bericht in en ze bellen jou zo snel mogelijk terug. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnme.nl/energiebespaarder
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 Jaargang 16 nummer 12                                december 2022 
 
 

Op weg naar het licht: De donkere dagen voor Kerstmis 
 

Elke keer opnieuw ben ik verwonderd over ons kerkelijk jaar. Door de vieringen en 
gebeden van elke dag mag ik daar elke jaar weer opnieuw intens kennis mee 
maken. Juist die donkere dagen voor kerstmis zijn daarbij gewoon heel mooi omdat 
er zoveel ‘licht en warmte’ in zit. Dat begint met de ‘Elfde van de Elfde’ maar anders 
dan voor de Carnavalslustigen denk ik minder aan Carnaval dan aan Sint Maarten en 
traditie om met een lampion, met een lichtpuntje in de hand op te trekken door het 
donker van de nacht naar een groot vuur waar warme chocolademelk wordt of 
werd uitgedeeld en het spel gespeeld waarbij Sint Maarten zijn mantel doormidden 
snijdt om hem te delen met die arme bedelaar, die later in een droom als Christus 
zelf aan hem verschijnt. 
 Op 19 november volgt de herdenkingsdag van Elisabeth van Thuringen, velen zullen 
haar niet zo goed kennen, maar zij was populair bij de schilder Aad de Haas: Zij 
mocht geen brood naar de armen brengen van haar familie (dat was geld 
weggooien!), maar zij deed het toch. Haar familie betrapte haar. Maar God zelf had 
de broden ondertussen in rozen veranderd. Met dat motief van die rozen schildert 
Aad de Haas heel het plafond van de kerk van Wahlwiller.  
Op 22 november is het feest van Cecilia, die van muziekgezelschappen en koren in 
deze tijd hulde mag ontvangen en ons uitnodigt om te zingen en te musiceren. Een 
aantal feestdagen op de kalender van de heiligen slaan we voor het gemak over om 
bij de Heilige Barbara uit te komen op 4 december en daarom heeft zij de naam 
gekregen van de ‘vrouw van Sinterklaas’, die op 5 december gevierd wordt met en 
zonder roetveeg Pieten. Barbara heeft hier goed werk gedaan bij ons en 
tunnelbouwers, wijkbewoners, parochianen, mijnwerkers en zelfs de koning 
samengebracht en met elkaar verbonden. Sinterklaas 5 december spreekt voor zich. 
Die vraagt om een mooi gedicht.  
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Op 8 december hebben we het feest van de patrones van de Franciscanen en van 
het bisdom Roermond, namelijk het feest van Maria onbevlekte ontvangenis, 9 
maanden voor 8 september, het feest van Maria geboorte. Maar de stoet van 
Heilige gaat verder en op 13 december hebben we het feest van de Heilige Lucia, 
die mij aan Lucie Claassens herinnert. Lucia werden de ogen uitgestoken, maar zij 
bleef het licht zien met haar innerlijk geestesoog tot ontsteltenis van haar 
martelaren en zo komen we bij Kerstmis 25 december en dan heb ik nog niets 
kunnen schrijven over de prachtige teksten van de profeet Jesaja die in de advent 
bijna elke dag gelezen worden met telkens opnieuw die droom van dat nieuwe licht 
dat gaat schijnen in de duisternis en ons de weg zal wijzen naar Vrede en 
Gerechtigheid, een droom om te blijven koesteren en te zien in de 4 lichten van de 
adventskrans.                      Pastor Mattie Jeukens ofm.  

 

 

H. Johannes de Doperkerk –  
Limmel / Nazareth 

 
 

Zondag   4 december 2022 – Tweede Zondag van de Advent. 
09.00 uur  H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen.  
 

Zondag   11 december 2022 – Derde Zondag van de Advent. 
09.00 uur  H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van  

Limmel en Nazareth.  
 

Zondag   18 december 2022 – Vierde Zondag van de advent.  
09.00 uur  H. Mis voor vrede in de wereld, bijzonder in de Oekraïne.  
 

Zaterdag  24 december 2022 – Kerstavondmis en Kerstnacht. 
18:30 uur  Nachtmis van Kerstmis.  

Voor onze samenwerkende parochies en voor Jan Huveneers en 
 overledenen van de familie Wouters en de familie Huveneers.  

 

Zondag   25 december 2022 – Hoogfeest van Kerstmis.  
GEBOORTE VAN JEZUS – KERSTMIS, Hoogfeest  

09.00 uur  H. Mis voor Jan Huveneers en overledenen van de familie Wouters 
en de familie Huveneers en alle net geboren kinderen.  

 

Maandag  26 december 2022 – Tweede kerstdag (KOEPELKERK). 
10.30 uur  H. Mis in de Koepelkerk voor diegene die de vlucht zijn om een  
  goed heen komen te vinden en rust en ruimte om te leven.  
 

Zondag   01 januari 2023 - Heilige Maria, moeder van God  
09.00 uur  H. Mis Voor de eenheid van de kerk. 
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Het is de tijd van Kerstmis. Iedereen viert de geboorte van Christus. Iedereen krijgt 
het licht in hun leven. Het licht is Jezus Christus. Iedereen ontvangt de communie in 
de eucharistieviering van Kerstmis. Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de 
eucharistieviering in onze kerk bij te komen wonen voor Kerstmis, maar wilt u toch 
graag de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. Ik zal u dan de 
communie komen brengen. U kunt mij hiervoor bellen. Ik zal dan daarna de heilige 
communie of ziekencommunie bij u thuis komen brengen. U ontvangt niet alleen de 
communie maar ook het Licht van de wereld. Ik wens u een Zalig Kerstmis.  
Kapelaan Austin - 0687971327. 
 

 
 

Vieringen rond Kerstmis in onze samenwerkende kerken.  
Kerstavond 24 december 2022  
18:00 uur Gezinsviering in de OLV van Lourdeskerk, Wittevrouwenveld.  
18:30 uur Nachtmis in de kerk van Limmel.  
20:00 uur Nachtmis in de Koepelkerk.  
20:00 uur Nachtmis in de OLV van Lourdeskerk, Wittevrouwenveld. 
 

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

 

Glasvezelaansluiting Nazareth: Heeft u vragen over de aansluiting van de glas-

vezel in uw woning of wilt u een afspraak maken voor de schouw, er komt dan 
iemand langs om met u te bespreken waar het glasvezelaansluitpunt het beste in  
uw woning kan worden geplaatst, neem dan contact op met:  
Inspecare Telecom B.V.  Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-
16.00u op telefoonnummer:  043-4200137 
 

Hobbyclub: Kom gezellig meedoen aan diverse activiteiten zoals 

haken, breien, diamond painting, puzzelen en waar je interesse naar uit 
gaat. Deelname en koffie / thee is gratis, wel eigen materiaal 
meenemen. Loop gerust een keer binnen! Meer informatie?  Mail 
Angel: jonge.229@home.nl. Iedere donderdagmiddag van 11.00 tot 
15:00 uur, Trefpunt Nazareth in de Kasteel Schaloenstraat 54

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


Maastricht, 1 November 2022 

Beste Buurtgenoten, 
 

Met deze brief willen wij als bestuur van Buurtbelangen Nazareth (BBN) alle huishoudens in 
Nazareth benaderen. 
 

Bent u nog géén lid 
van BBN, maar u wilt de vereniging graag ondersteunen in hun taken om de belangen van Nazareth 
te behartigen? Hierbij kunt u o.a. denken aan het organiseren van activiteiten zoals de Seniorendag, 
het lunchconcert met Spek en Ei. Maar ook staan wij in contact met diverse instanties zoals de 
Gemeente Maastricht, Woonpunt, Trajekt, etc. en zijn we betrokken bij de (toekomstige) plannen in 
Nazareth, van deze instanties. Voor slechts €3,- p.p. per jaar bent u lid van onze vereniging en 
ontvangt u een uitnodiging voor onze activiteiten. 
Om u aan te melden vragen wij u om vóór 1 januari 2023 de antwoordstrook onderaan deze brief in 
te vullen en samen met de contributie á €3,- in een envelop in de brievenbus te deponeren, van een 
van de onderstaande adressen. 
 

Bent u lid en wilt u dit ook blijven 
Dan ontvangt u deze brief ook persoonlijk. Mocht u deze brief onverhoopt niet hebben ontvangen, 
dan willen wij u vragen om onderstaande antwoordstrook in te vullen (wij willen graag zeker weten 
dat we uw correcte gegevens hebben) en op te sturen naar een van de onderstaande adressen of 
alle gevraagde gegevens te e-mailen naar:   
 

  BuurtbelangenNazareth@outlook.com  
 

En vragen wij u om de contributie á €3,- vóór 1 januari 2023 over te maken op rekeningnummer 
NL05SNSB0936934611 t.n.v. Buurtbelangen Nazareth onder vermelding van uw naam, adres en 
lidmaatschapsnummer (indien bekend). 
 

Als u de contributie niet wilt overmaken via de bank, dan willen wij u vragen om vóór 1 januari 2023 
de contributie samen met de antwoordstrook in een gesloten envelop in de brievenbus te 
deponeren van één van onderstaande adressen: 
1. Ted de Vrees - Meerssenerweg 69a  6222 AH Maastricht 
2. N. Henkes - Kasteel Schaloenstraat 64b  6222 TP Maastricht 
 

Graag zouden wij u in de toekomst via e-mail willen benaderen, om onze post en uitnodigingen voor 
onze activiteiten sneller bij u te bezorgen. Als u daar akkoord mee gaat, willen wij u vragen om ook 
uw e-mailadres te vermelden op de antwoordstrook. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Ted de Vrees - Voorzitter Buurtbelangen Nazareth 
 

 


