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JAARGANG 38 
OKTOBER 2022 

Maandag 31 oktober 

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

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

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

Redactie-Nazareth@outlook.com  



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 0101 
Raad van kinderbescherming 043-325 43 54 
S.O.S. telefonische hulpdienst 043-32166 76 
Crisis opvang centrum (dag en nacht) 043-32546 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 (Sücpm) 
Klantenmeldpunt gemeente Maastricht 14043 
Trajekt Opbouwwerker Lonneke Paulissen 043-763 00 10 
Trajekt Noordoost: Jeugd- en buurtwerk 043-763 0010 
Woningstichting Maasvallei 043-368 37 37 
Woningstichting Woonpunt & Reparatieservice 088-050 60 70 
Fysiotherapie Maijs, B.K. Herzog 043-363 5482 
Fysiotherapie Cerfontaine / van der Loop 043-362 5287 
Handtherapie Zuid (ergo- en fysiotherapie) 043-311 1296 
Huisartsenpraktijk Severen, Gootjens 043-363 4964 
Logopediepraktijk Logocura 045-405 1888 
Medisch Centrum Nazareth 043-362 4100 
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering & mevr. van Kleef 	 043-362 4135 
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 043-32150 46 
Tandarts in het weekend 0900-42434 34 
Pastoor P. Horsch 06-123 26463 / 043-63145 00 (nood) 
Envida 043-369 06 90 / 0900-223 3440 (24 uur) 

Afvalwijzer oktober 2022 
Maandag 03 oktober GFT-container 

Vrijdag 07 oktober Restzak 

Maandag 10 oktober GFT-container 

Maandag 17 oktober GFT-container 

Vrijdag 21 oktober Restzak 

Zaterdag 22 oktober Oud Papier 	 samen sterk 
Maandag 24 oktober GFT-container 

Maandag 31 oktober GFT-container 

Klachten over het ophalen van oud papier: Dhr. Marcel Hesselaar Tel. 06-526 519 02 
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38e jaargang oktober 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 merken nu dat de herfst zijn intrede heeft gedaan, waardoor de temperaturen 
behoorlijk aan het dalen zijn. Het begint ook alweer veel vroeger donker te worden 
en de regenbuien hebben we de afgelopen periode wat vaker voorbij zien komen. 
Sommige zeggen wat zijn we blij dat die hele hoge temperaturen maar achterwege 
blijven en de temperatuur nu wat lekkerder is. Nu het wat kouder begint te worden 
en de gasprijzen naar recordhoogte stijgen zullen heel wat gezinnen misschien in de 
financiële problemen komen. De overheid heeft een pakket maatregelen genomen, 
om gezinnen of mensen met lagere inkomens financieel hulp te bieden. We moeten 
maar afwachten wat hier allemaal van terecht komt. Het is gewoon schandalig dat 
energiemaatschappijen zo met hun klanten durven om te gaan. Het boeit hen 
helemaal niet hoe mensen zich financieel staande moeten houden om de maand 
rond te komen. Ze denken dat verhogingen van enkele honderden euro's per 
maand gewoon de normaalste zaak is voor welk huishouden dan ook. Iemand die 
misschien met een salaris van bijna €10.000,00 per maand thuis komt zal dat niet zo 
voelen. Ja, tips geven willen de energiemaatschappijen en diverse hulpinstanties 
wel geven, zoals douchen met koud water, minder koken en de verwarming een 
stuk lager zetten of helemaal niet meer gebruiken, zijn hun opties. Ouderen en 
gezinnen met kinderen zullen warmte in deze herfst en winterperiode zeker 
waarderen. Hopelijk zullen zij niet letterlijk en figuurlijk in de kou gezet worden. 
Energiebedrijven moeten door de overheid aan banden gelegd worden zodat zij niet 
zomaar de prijzen mogen bepalen die mensen moeten betalen. Prijsstijgingen van 
400% worden gewoon normaal gevonden en dat zeggen de energiemaatschappijen 
zonder met hun ogen te knipperen. Niet menselijk meer. 
Maar nu genoeg geklaagd op dinsdag 4 oktober is het Werelddierendag. De 
patroonheilige van de dieren is Franciscus van Assisi (Sint Franciscus) hij had een 
warm hart voor dier en de natuur. Het is een dag om alle dieren eens wat extra 
aandacht te geven. 
De kinderen hebben herfstvakantie van zaterdag 22 oktober tot en met zondag 30 
oktober 2022. Dus weer lekker genieten van jullie vrije week en ga vooral leuke 
dingen doen, ook is alles alsmaar duurder aan het worden. Je leeft maar één keer. 
Ook zal de klok weer deze maand een uurtje terug gezet worden. Hierdoor kun je 
een uur langer slapen, heerlijk toch en degene die werken, jammer wordt een 
uurtje langer blijven aanpoten. Maar ja de ene keer heeft men geluk, de andere 
keer moet men wat toegeven. De klok gaat zondag 30 oktober terug van 3.00 uur 
naar 2.00 uur. Dus vergeet vooral niet op deze zondag de wekkers weer goed te 
zetten. Op maandag 31 oktober is er ook nog Halloween. Versier het huis, is wel zo 
gezellig. Kids een hele fijne herfstvakantie. De redactie 
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Happy Hair bij Desiree 
Your Hair My Care!!! 

Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag : 08:30 - 12:30 uur 
13:30 - 18:00 uur 

Zaterdag 	: 08:30 - 15:00 uur 

Kasteel Schaloenstraat 56 

6222 TP Maastricht 
: 06-15002327 

https://happy-hair-bv-desiree.salonized.com/ 
Afspraak maken kan via de Website, telefonisch of kom even binnen!!! 

Stichting 

Baukdrme 
Maastricht 

BOULODRÔME bied je de kans kennis te maken met de jeu de boulesport in de 
wintermaanden 

De jeu de boulesport is als recreatieve sport populairder dan ooit. Het is een sport 
waar jong en oud aan deel kunnen nemen. In Maastricht en omstreken liggen er 
heel wat jeu de boulebanen waar in de zomermaanden de sport op wordt 
bedreven. Echter deze mensen sporten in de wintermaanden vaak niet. En dat is 
jammer, want Maastricht heeft sinds 5 jaar de Boulodrôme met 16 binnenbanen. 
Hier is volop gelegenheid om in het winterseizoen ook de jeu de boulesport te 
beoefenen. Wil je kennismaken met de mogelijkheden die binnen de Boulodrôme 
geboden worden, dan bieden wij je deze mogelijkheid tijdens 

Ons Open Huis, die wij organiseren op zaterdagmiddag 8 oktober a.s. van: 
14.00 t/m 17.00 uur. 

Er zijn dan diverse jeu de boulers aanwezig en wil je zelf een balletje gooien, maar je 
kent de spelregels niet, dan zijn zij beschikbaar om je wegwijs in het jeu de boulen 
te maken. Mocht je geen jeu de bouleballen hebben, dan kun je deze bij ons lenen. 
De Boulodrôme is gelegen aan de Severenstraat 201 te Maastricht, naast de 
accommodatie van tennisvereniging Ready, en er is voldoende parkeergelegenheid. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris via 
info@boulodromemaastricht.nl  of telefonisch via telefoonnummer: 06-52001557. 
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y. DE KAKPEPjER,  
600N WEER KIENE 

Of' ZAOTERDA6 22 OKTOBER 2022 
EER ZEET !IAAN AKTE WELKOM 
IN HET BUURTCENTRUM 

YAAN NAZARETH 
M1RADORPLEIN 39 WIER 22 

AONVAANK 19.00 OM. 

ZAOLISOPEVAARAOF 100 OOR 
?RIESYAANEINSR1EC5J00 

INDOBBELESERff7250 
EJDREWOBBELE€1O 	S' 

AAN, BESTUUR EN LEDEN, 
DE KAKPEPERS 
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WOONPUNT 
50 jaar huurder bij Woonpunt? Dat verdient een bloemetje 

Veel mensen huren al lange tijd bij 
Woonpunt. Daar zijn we best trots op. Sommige 
huurders zijn wel heel trouw: ze huren al langer 
dan 50 jaar onafgebroken bij Woonpunt. Die 
gouden' huurders zetten we graag in het 
zonnetje. In het voorjaar van 2019 kregen ruim 
200 gouden huurders een mooie bos bloemen 
tijdens een gezellige bijeenkomst. Kent u iemand 
die nog niet in het zonnetje is gezet, maar wel 50 
jaar of langer onafgebroken huurt bij Woonpunt ? 
Laat het ons weten via info@woonpunt.nl  

Buurtbelangen Nazareth 

Behoeftepeiling Nazareth jaar 2022 

Beste inwoners van Nazareth, 

Via deze weg willen wij van jullie weten wat er zoal in de buurt Nazareth speelt en 
waar bij de bewoners behoefte aan is. 
Dit doen we doormiddel van een aantal vragen, 

1. Wat vindt u van de voorzieningen in Nazareth? 
2. Hoe denkt u over de informatievoorziening? 
3. Wat kan er verbeteren aan uw omgeving? 
4. Wat kan beter aan uw omgeving? 
5. Zijn er genoeg activiteiten? 

Heeft u buiten de boven gestelde vragen, zelf ideeën voor eventuele verbeteringen 
of behoeften die u hier kwijt wil? Laat dit dan ook weten. 
Buurtbelangen zou het zeer op prijs stellen om uw mening of voorstellen te horen. 
Uw antwoorden kunt u deponeren in de brievenbus van het trefpunt Kasteel 
Schaloenstraat. Of afgeven bij een van de bestuursleden van Buurtbelangen. 

Ook kunt u het digitaal aanleveren via e-mail: buurtbelangennazareth@outlook.com  

Namens Buurtbelangen wil ik u danken voor uw medewerking. 
T de Vrees, voorzitter. 
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PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA - NAZARETH 
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER - LIMMEL 

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht 
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht 

Secretariaat: Kerkstraat 6, 6223 BK - Maastricht-Borgharen 
Tel.: 043- 363.29.67, b.g.g. in noodgeval 043- 631 .45.00 

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl  

Jaargang 16 nummer 10 
	

oktober 2022 

Het Pastorale Team dat de parochies 
van Nazareth en Limmel ondersteunt 
Vooral pastoor (nu officieel: kapelaan) Mattie Jeukens en kapelaan Austin zullen 
zich voorlopig ontfermen over o.a. de parochies van Nazareth en Limmel, maar 
pastoor Everard de Jong is de officiële pastoor. Pastoor De Jong en kapelaan Slaven 
zullen zich concentreren op andere parochies. 

Mattie Jeukens, die zichzelf pastor noemt, is sinds 1993 
pater Franciscaan. Zijn orde is door St. Franciscus gesticht 
die heeft geleefd van eind 1181 of begin 1182 tot 3 
oktober 1226. 
Zelf is hij afkomstig uit Oirsbeek. Sinds 2004 is hij pastor 
in het Wittevrouwenveld en Wyckerveld te Maastricht. 
Zij passie is het organiseren van voettochten (en zelf 
meelopen!) vanuit verschillende plaatsen naar Assisië en 
andere plaatsen die op de één of andere manier 
verbonden zijn met St. Franciscus. 

Kapelaan Arockia Austin Joseph was diaken in de Sint-
Servaasbasiliek en na zijn priesterwijding in mei 2021 
kapelaan van de parochies H. Hart van Jezus (Koepelkerk) 
en H. Joannes Bosco (Akerpoort / Heugemerveld). 
Momenteel assisteert hij met name Mattie Jeukens en 
zodoende zal hij regelmatig in de kerk van Limmel de H. Mis 
opdragen. 
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Bijzonder is, dat hij vanwege de grote corona-uitbraak in India daar niet gewijd kon 
worden, maar in Roermond door hulpbisschop De Jong, die nu ook nog eens 
officieel zijn pastoor is. Hij is dus zogezegd door zijn pastoor tot priester gewijd. 

Kapelaan Slaven Brajkovic is werkzaam in het 
parochiecluster waaronder Nazareth en Limmel vallen, maar 
bij de werkverdeling binnen het pastorale team is besloten, 
dat hij hier minder vaak de heilige Missen zal opdragen 
zodat hij zich op de andere parochies van het cluster kan 
concentreren. 
Hij komt uit Kroatië en heeft pas op latere leeftijd het geloof 
leren kennen. Hij sloot zich aan bij de Neocatechumenale 
Weg en werd daardoor als missionaris naar Nederland 
gestuurd. 

Pastoor Everard de Jong werd geboren op 4 juli 1958 in Eindhoven, volgde zijn 
priesterwijding op Rolduc, was een jaar kapelaan aan de St. Servaaskerk en 
studeerde daarna filosofie in Rome en Washington. 
Hij werd docent filosofie aan het Groot-Seminarie Rolduc en verricht tot op heden 
veel andere taken. Sinds 1999 is hij hulpbisschop van Roermond en sedert 2020 ook 
Legerbisschop. 

Binnenkort zal Andy Garcia uit Mexico aan het Pastorale Team worden toegevoegd. 
Net  als kapelaan Slaven maakt hij deel uit van het Neocatechumenaat. 
Hij zal op zaterdag 29 oktober tot diaken worden gewijd en het volgend jaar tot 
priester. Hij woont in Amby bij kapelaan Slaven. 

Kerkdiensten 
H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth 
Zondag 2 oktober 2022 - 27e Zondag door het jaar. 
09.00 u H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon. 

Zondag 9 oktober 2022 - 28e Zondag door het jaar. 
09.00 u H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen. 

Zondag 16 oktober 2022 - 29e Zondag door het jaar. 
09.00 u H. Mis voor hulp voor gebroken gezinnen. 

Zondag 23 oktober 2022 - 30e Zondag door het jaar. 
09.00 u H. Mis voor vrede in de wereld, bijzonder in de Oekraïne. 

Zondag 30 oktober 2022 - 31e  Zondag door het jaar. 

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

Allerzielenlof en zegening van de graven: 
Zondagmiddag 30 oktober 2022 om 13.30 uur 

Nazareth Info - oktober 	 8 Zondag 30 oktober - klok een uur terug 



Zondag 	6 november 2022 - 32e Zondag door het jaar. 
09.00 u 	H. Mis voor toekomstperspectief voor werkelozen. 

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper: 

Regiobanknr. NL 91 RBRB 098.29.12.587 

IIL In de periode van Allerzielen 2021 tot heden vierden wij in de kerk van 

Limmel de uitvaartdiensten van: 

Bèr Cou mans, die in de leeftijd van 84 jaar overleed op 13 juni, en 

Mia van Ham-Beckers die op 20 augustus is overleden; zij werd 88 jaar. 

Nazareth 

%Amby 
De Heeg 

\ø W&ebwJd 

Waarom moeten toch al die 

parochies worden 

samengevoegd 
Opstei, 	Men zou zich kunnen afvragen, of het nou wel zo'n goed 
Llmmel 	idee is om tien parochies samen te voegen. Hoe kan een 

pastoor of kapelaan zijn parochianen nog kennen? Hoe kan hij dan nog weten, waar 
mensen mee bezig zijn: wat hun wel of niet interesseert, of vooral: wat voor 
problemen of vragen zij hebben? Pastoors worden managers; kunnen ze dan nog 
herders zijn? Deze vragen en bedenkingen zijn niet alleen begrijpelijk maar ook 
terecht: er liggen gevaren op de loer. Des te belangrijker is het voor een parochiaan 
om niet bang te zijn om contact met je pastoor of kapelaan op te nemen: om te 
zeggen waar je mee zit of waar hij een ander mee zou kunnen helpen. We zitten in 
een overgangsfase van onze geschiedenis. Iedereen weet dat de relatie tussen kerk 
en wereld grondig verandert. Dat betekent dat we naar nieuwe vormen van kerk-
zijn moeten zoeken en dat in de groei daar naartoe onzekerheid en onrust 
onvermijdelijk zijn. De kerk verandert dus, maar ze zal er vernieuwd en verjongd 
uitkomen. In de herfst vergelen de bladeren en vallen ze af, maar na de winter 
breekt een kleurrijk voorjaar aan. 

PARr)CH EBU P EAU 	KER KSTRAAT 6, BORGHAREN 

DINSDAG EN VREIDAG 

13.30 - 17.00 UUR 

043-363.29.57 

PASTORIE,'M. ]EUKENS 0,43-363.43.48 

KAPELAAN AUSTIN 	C)E— 87.7.13.27 

PRESTERWACHTDENST C)43 - 631.45.00 

Nazareth Info - oktober 	 9 Zondag 30 oktober - klok een uur terug 



tkt 

Opvocdondersteuning 

Tamara Luiken Opbouwwerker Jeugd-GezinlOpvoedondersteuning Maastricht NO 
tamara.luiken@trajekt.nl  / 06 21 7024 27 
Fb: Trajekt Tamara Maastricht Noordoost 

Jeugdopbouwwerk 

Chantalle Kanters Jeugdopbouwwerker Maastricht Noordoost 
chantalle.kanters@trajekt.nl  / 06 31 20 0146 84 
Fb: Chantalle Kanters Trajekt 

Loek Frijns Jeugdopbouwwerker Maastricht Noordoost 
loek.frijns@trajekt.nl  / 06 50 20 51 80 
Fb: Loek Trajekt 

Opbouwwerk 

Lonneke Paulissen Opbouwwerker Maastricht Noordoost 
lonneke.paulissen@trajekt.nl  / 06 10 03 39 98 

Nel Knapen Opbouwwerker Maastricht Noordoost 

nel.knapen@trajekt.nl  / 06 52 80 75 96 
Fb: Nel Trajekt 

Jim Muijres Opbouwwerker Maastricht Noordoost 
jim.muijres@trajekt.nl  / 06 15 00 34 71 
Fb: Jim Trajekt 

(School) Maatschappelijk werk 

Monique Claessens (School) Maatschappelijk werk Maastricht Noordoost 
monique.claessens@trajekt.nl  / 06 53 92 45 96 

Shelly Hermans (School) Maatschappelijk werk en brugcoach Maastricht NO 

shelly.hennans@trajekt.nl  / 06 46 61 00 39 

Hester Hoeksma Maatschappelijk Werk Maastricht Noordoost & AZC 
hester.hoeksma@trajekt.nl  / 06 21 59 11 81 
Fb: Hester Trajekt 

Voor meer informatie: 
W www.trajekt.nl  / T 043 - 763 00 00 / E trajekt(,trajekt.nl 

Bezoekadres: 
Trefcentrum, Edisonstraat 4, 6224 GK Maastricht 
043 - 760 00 00 

kjereek doet ertoe 



Instellingen, Verenigingen en Activiteitengroepen 2022 
Basisschool WC "De Geluksvogel" ('t Spoor) info@ikc-degeluksvogel.nI 
Nazareth-Lim mei: Balijeweg 101, 6222 BE Telefoon: 043 - 363 20 65 

Bejaarden- en invalidenvereniging Limmel Kapelaan Lochtmanhuis 
Woensdagmiddag kienen van 13.30 - 16.40 uur. Telefoon: 043 - 363 64 38 
Mevr. Netty Hufkens (voorzitter) BlVlimmel@outlook.com  
Aloys Beijer(secretaris) Telefoon: 06 - 511 511 79 

Biodanza-les met Peter en Monique info@biodanzalimburg.nl  
Woensdagavond van 19.45 - 21.30 uur Telefoon: 06 - 202 115 15 
Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39 Telefoon: 06 - 504 179 86 

Bridgeclub Vrijthof— Maasvogels Voor meer info: 
Dinsdagavond aanvang 20.00 uur Telefoon: 06 - 133 575 53 
Donderdagmiddag aanvang 13.00 uur In het Buurtcentrum Nazareth 

Buurtbelangen Nazareth BuurtbelangenNazareth@outlook.com  
Voorzitter: Ted de Vrees 	Meerssenerweg 69A Telefoon: 06 -473 408 31 

Penningmeester: Heinz Braun 
Heerderweg 80E 6224 LH Maastricht Telefoon: 06 - 168 818 04 

C.V. De Braniemeekers info@braniemeekers.nl  
Voorzitter: 	Roy Beaumont Cor: Askalonstraat 64 
Penningmeester: Jo Boumans 6222 CZ Maastricht. 
Secretaris: 	Romy Storms-Brüll Telefoon: 06 - 312 883 51 

Carnavalsvereniging de Kakpepers Emailadres: 
Voorzitter: Arno Willems Tel: 06 - 107 02109 cvdekakpepers@gmail.com  
Secretariaat: Ted de Vrees Correspondentieadres: 
Tel: 043 - 363 24 15 of 06 -473 408 31 Meerssenerweg 69A 
Penningmeester: Cindy Quaden 06 - 227 909 22 6222 AH Maastricht 

Damesvereniging Nazareth Telefoon: 043 - 363 68 98 
Mevr. Jose Ramakers en Mevr. Wilma Monfrance Telefoon: 043 - 362 08 11 

Stg. Dierenambulance Limburg Zuid Telefoon: 0900 -4433 224 
Francois de Veijestraat 9, 	6201 AB Maastricht (€ 0,50 p.m.) 
Meer bewegen voor ouderen Buurtcentrum Nazareth 
Donderdagmorgen van 09.45 tot 10.30 uur Telefoon: 043 - 851 63 26 
Inlichtingen: Mevrouw M. Janssen 

Bewonerscommissie Nazareth (BOC) Secretaris: May Voorjans 
Voorzitter: Eugene Braken Tel: 06 - 504 332 54 Telefoon: 06 - 207 975 06 

Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39 Telefoon: 043 - 363 27 00 
6222 TE www.buurtcentrum-nazareth.nl  info@buurtcentrum-nazareth.nI 
C.V.de Braniemeekerkes Veurz.Jo Boumans Telefoon: 06 -462 46159 
Krètser: Ilse Thomissen Dolmanstraat 20 Telefoon: 06 - 511 967 34 

Scouting Titus Brandsma InI: Laura Bruijnzeels Cor.adres: Beneluxstraat 9 

Laura@titusbrandsmamaastricht.nl  6226 CZ Maastricht. 
Groepsvoorzitter: Robert Roijen Telefoon: 043 - 362 72 28 

robert@titusbrandsmamaastricht.nl  Telefoon: 06 - 222 318 73 
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Nazareth Info (Wijkblad - advertenties e.d.) Telefoon: 06 - 168 818 04 
Heerderweg 80E, 6224LH Maastricht Redactie-Nazareth@outlook.com  
BGM Baptistengemeente Maastricht Buurtcentrum Nazareth 
zondagsdienst aanvang 10.00 uur Telefoon: 043 - 363 27 00 
Voorganger: Jesse de Haan Telefoon: 06 - 143 066 60 

Website www.nazarethmaastricht.nI BuurtbelangenNazareth@outlook.com  
Redacteur: Heinz Braun, Heerderweg 80E,  6224LH o.v.v. Website 

Maastricht Telefoon: 06 - 168 818 04 

GEUSSELTSPORT (voetbalvereniging) www.geusseltsport.nl  
Voorzitter: 	Jack Tuwet 	06 - 402 322 76 
Secretaris: 	Tom Eikenboom 	06 - 133 36165 secretariaat@geusseltsport.nl  
Penningmeester: Roy Hulst 	06 - 186 936 44 
Bezoekadres: Vijfkamp 16225 CN Maastricht. 

Verhaegen Sport Gym www.verhaegensports.nl  verhaegensports@hotmail.com  
Kasteel Schaloenstraat 15A 6222 TN Maastricht Telefoon: 043 - 363 96 05 
Robert & Chantalle van Poppel Telefoon: 06 - 522 77149 

Stg De Kestielretjes - Judoclub J.C.K.R. Nazareth Telefoon: 043 - 362 3198 

Zaank, klaank en kemedie vereiniging 
Maos & Neker Voorzitter: Henk Satijn 
Repetitielokaal: Miradorplein 39 voorzitter@maosneker.nl  
Repeteren: elke vrijdag van 20:00 - 21:45 uur Secretaris: Bernadette Turkenburg 
Inlichtingen via secretariaat: 06 - 104 327 27 secretaris@maosneker.nl  
Stg. Tuttebelle Club vaan Mestreech T: 06 - 214 511 18 
Bianca Pas - Stroucken E: info@tuttebelle.club 
Kasteel Walburglaan 60, 6222 SX Maastricht Clubavond: Vrijdag 19.30 -22.00u. 
Buurtzorg Limmel verpleegzorg 24 uur bereikbaar: 06 - 230 145 13 
maastrichtnoord@buurtzorgnederland.com  

Stichting Kinderboerderij Limmel Telefoon: 06 - 341 126 20 
Judeaweg 110A E: limmelkinderboerderij@gmail.com  
6222BW Maastricht Facebook: kinderboerderij Limmel 

Sociaal Maatje: 
We (Trajekt) zoeken maatjes! 
Wandelmaatjes, boodschappenmaatjes, 
vakantiemaatjes. 
Verschillende mensen in Nazareth, Wyckerpoort, 
Amby en Wittevrouwenveld, 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.knopen@trojekt.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 1H 
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. 

Activiteiten Trefpunt Nazareth 
Dag Tijd Activiteit Omschrijving Kosten Contact 
Maandag 9.00-12.00 Beste Bij Bente kunt uterecht voor advies, Gratis Bente Mom 

Kredietbank vragen en hulp voor schulden, budgetteren b.momfflkdb.nl  
en geld. 0t8 1019883 

13.00-16.00 't Koffleheukske 6 bent welkom voor een lekkere kop koffie Koffie/thee/fris/ 	€1,' Eugene Braken 
met aperitief. Cup a soup 	Q= 06-50433254 

Tosli 	 €1,50 eugenebraken@hotmail.com  

Woensdag 09.00 —11.00v Taalpunt Gezellig bezig zijn met Nederlandse taal Gratis Germaine Nelissen 
voor iedereen 06-51450081 

taalcafenazaretts@gmail.com  
13.08-16.00 't Koffieheukske 0 bent welkom voor eer lekkere kop koffie KcAfle/tbeelfria/ 	€1,' Eugene Braken 

met aperitief. Cup a soep 	Q= 06-50433254 
Tod 	 €1,50 eugenebraker@hotmail.com  

Donderdag 14.00-16.00 't Handwerkcafe Gezellig samen breien, naaien, borduren of Gratis Eugene Braken 
andere handwerkzaamheden. 06-50433254 

eugenebraker@hotmail.com  
Zaterdag 13.00-16.00 't Koffleheukske IJ bent welkom voor een lekkere kop koffie Koffie/thee/fris! 	£1,= Eugene Braken 

met aperitief. Cup a soup 	€1, 06-50433254 
Tand 	 €1,50 eugenebraker@hotmail.com  

Alle dagen lnfier  De buurtbieb Hier kort u zich een boek uitzoeken, dit Gratis 
geopend boek mag u houden of terugbrengen of 

omruilen. 
Dinsdag, Op afspraak Sociaal Team Bil het sociaal team kunt u terecht voor Gratis 06-46003624 
vrijdag allerlei vragen omtrent zorg, welzijn, werk smwusociaalteammaantoichtnl 

maar ook buurtgerelateerde vragen.  

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

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

Redactie-Nazareth@outlook.com  
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Zorgeloos genieten van gewone dingen... 
Een slecht kunstgebit kan dit in de weg staan doordat 

het niet goed zit, pijn doet of de smaak wegneemt. 
Gelukkig is er een oplossing om weer zorgeloos te 
kunnen lachen met familie en vrienden tijdens een 

etentje! Het klikgebit. 

Om uitte leggen wat een klikgebit precies is en hoede 
procedure voor het aanbrengen van de prothese 

verloopt organiseert Vos & Nos een gratis open dag met 
lezingen. Hierdoor wordt helder wat we kunnen doen en 

wat het zal kosten. Want persoonlijke mondzorg 
doen we samen. 

De open dag is op 8 oktober van 11:00 uur tot 15:00 uur 
op de Pastoor Nicolaas Creftenstraat 2 in Meerssen. 

Ook voor andere vragen over gebitsprotheses en 
implantologie behandelingen kun je langskomen om 

advies in te winnen. Koffie en vlaai staan klaar! En 
iedereen is welkom. 

vosanos 
IMPLANTOLOGIE & TANDPROTHETIEK 

www.vosnos.nI 
0850400800 
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trajekt 

Buurtcentrum Nazareth 
Miradorplein 

Op donderdag 13 Wat bieden we aan? 
* in 6 actieve lessen aan de slag met gezondheid 

oktober * slaap, voeding, stress, ontspanning, beweging en 
sociaal contact 

starten we * op basis van Positieve Gezondheid 
* werkboek en theorieboek 

met de cursus 
* deskundige lesgevers en gastdocenten 
* lessen in een kleine gezellige 	 groep 

Praktische zaken 
* deelnemen kost 2 euro per les Gezellig Gezond * de lessen zijn op donderdagmiddag 
* 13 oktober, 27 oktober, 3 november, 10 november, 

17november en 24 november 
* telkens van 14:00 tot 16:00 uur 

GIzÖNb 

nel.kriapen@trajekt.nl 	 lonneke.paulissen@trajekt.nl  

0652807596 	 0610033998 
	 0437630000 


