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De allerbeste wensen 

voor  2023 

 
 
 

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

Let op! Kopij februari 2023 moet uiterlijk 
16 januari 2023 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 2023: 
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 januari 2023   
Maandag 02 januari GFT-container/Kerstbomen 
Maandag 09 januari GFT-container/Kerstbomen 
Vrijdag   13 januari Restzak  
Maandag 16 januari GFT-container/Kerstbomen 
Maandag 23 januari GFT-container/Kerstbomen 
Vrijdag   27 januari Restzak  
Zaterdag    28 januari Oud Papier 
Maandag 30 januari GFT-container/Kerstbomen  
Klachten over het ophalen van oud papier: Dhr. Marcel Hesselaar Tel. 06-526 519 02
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39e jaargang januari 2023 
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 feestdagen zijn weer voorbij en we hopen dat iedereen met 
of zonder zijn familie, vrienden en kennissen heeft genoten van 
deze kerstdagen. Wij, de redactie, wensen iedereen nog een fijn 
en gelukkig 2023 toe. Het jaar 2022 kunnen we kort en krachtig omschrijven als een 
jaar dat in het teken stond en nog steeds staat van de gruwelijke oorlog in de 
Oekraïne. Hierdoor kwam er heel veel druk te staan op de gas- en olieprijzen en de 
prijzen van de dagelijkse levensbehoeften van de mens stegen gigantisch, waardoor 
iedereen in de hele wereld in de problemen kwam op financieel gebied. Laten we 
hopen dat de oplossing in deze kwestie spoedig zal komen. Vrede op aarde moet er 
voor iedereen zijn. We hebben in december behoorlijke koude dagen en nachten 
voor onze kiezen gekregen. Temperaturen ver beneden het vriespunt dwongen ons 
toch de kachel iets hoger te zetten want anders moest men in de kou gaan zitten. 
Het is toch bizar dat het mogelijk is dat, in zo’n modern en welvarend land als 
Nederland zoals men zegt dat we zijn, veel mensen hun kachel niet durven aan te 
zetten omdat ze bang zijn voor een torenhoge energierekening. Aan alles en 
iedereen wordt gedacht zegt men in Den Haag, maar hoe kan het dan dat mensen, 
jong en oud, letterlijk en figuurlijk in de kou staan? Ondanks de vele maatregelen 
die de regering al heeft genomen wordt het er helaas niet beter op. Gelukkig 
hebben we niet meer de winters die we vroeger hadden anders kwamen we nog 
dieper in de problemen. Zoals wel bekend bij iedereen hebben we een nieuwe 
wereldkampioen voetbal namelijk Argentinië, met als grote aanvoerder Lionel 
Messi. In de finale versloegen zij de Fransen in de strafschoppenreeks. Ook 
Nederland strandde in de kwartfinale door met strafschoppen van de Argentijnen te 
verliezen. Jammer maar helaas. Januari 2023, de start van het nieuwe jaar dat we 
misschien beginnen met diverse voornemens, zoals het stoppen met roken, het 
goede gewicht te krijgen door te gaan afvallen, het proberen om het rustiger aan te 
doen of om meer te sporten of te bewegen en ga zo maar door. Belangrijk is dat 
men geniet van iedere dag. Voornemens zijn altijd goed om te verwezenlijken maar 
denk wel aan jezelf. Laten we dit jaar ook wat meer aan anderen denken die het 
moeilijker hebben dan onszelf. Aandacht en hulp hoeft maar iets kleins te zijn, om 
anderen toch een goed en fijn gevoel te geven. Ons wijkblad heeft het ook moeilijk 
in deze dure dagen. Steeds meer adverteerders stoppen ermee om wat voor een 
reden dan ook. Toch willen we hun bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen 
de afgelopen jaren. Graag willen we iedereen vragen of er bewoners zijn die in een 
bedrijf of business werken die misschien een advertentie willen plaatsen. Vraag het 
eens bij de baas of bedrijfsleiding want, de Nazareth Info kan alle hulp gebruiken.       
         Groetjes, de Redactie 



 

Nazareth Info – januari 2023                                       3   

 
 

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. 
 

Stichting Kerktoren Nazareth 
Bij de sloop van de kerk in 2009 zijn de voormalige doopkapel en kerktoren 
behouden. In de kapel kunnen sindsdien kaarsen worden aangestoken. Een mooie 
bestemming voor dit voor Nazareth zo kenmerkende gebouwtje. Helaas worden 
regelmatig kaarsen aangestoken of meegenomen zonder dat hiervoor wordt 
betaald. De laatste tijd neemt dit zodanige vormen aan dat wij hebben moeten 
besluiten om voorlopig geen kaarsen meer in de kapel te leggen. Toch willen wij 
iedereen de gelegenheid blijven bieden om een kaarsje aan te steken in de kapel. 
Dat kan nog steeds, maar dan moet men zelf een kaarsje meenemen. 
Wij beraden ons op mogelijkheden om in de toekomst toch weer kaarsen in de 
kapel aan te bieden.                                                            Stichting Kerktoren Nazareth 
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Persbericht 
 CV De Braniemeekers 

Limmel en Nazareth 
 

Seniorenmiddag CV de Braniemeekers & CV de Kakpepers 
 

Op zondag 29 januari 2023 organiseert CV de Braniemeekers & CV de Kakpepers 
opnieuw hun Senioren middag in het buurtcentrum van Nazareth. 
Wij organiseren voor onze senioren een leuke en gezellige carnavalsmiddag. 
Met optredens van diverse Maastrichtse artiesten. 
 

Een entreekaart kost slechts € 5,00 en daarvoor krijgt u een gezellige middag met 
een kop koffie of thee en een lekker stukje vlaai. 
 

Aanvang:  13.30 uur - Einde: 17.30 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. 
 

Tevens is de bekendmaking van de “Hoegste oondersjeiing” van CV de 
Braniemeekers en organiseren we een tombola. 
Alle senioren van Limmel en Nazareth zijn van harte welkom. 
 

Kaartverkoop: 
Limmel:  Lunchroom ’t Lummeleerke - Masadastraat 63 
Nazareth: ’t Koffieheukske - Kasteel Schaloenstraat 54 
Nazareth: Eugène Braken - Kasteel Walburglaan 55 
 

PR Commissie CV de Braniemeekers 
Paul Gerrits & Marcel Coolen 
P/a Kasteel Petersheimstraat 49 
6222TW Maastricht, 06 - 13917386 
info@braniemeekers.nl 
 

Kerst Special 2022 
Hallo Buurtgenoten, 
Op woensdag 7 december 2022. hebben we 
met Buurtbelangen Nazareth op een gezellige 
manier het kerst seizoen geopend namelijk 
d.m.v. een Swingo, Swingo?  
Ja, dat is Bingo maar dan net even anders. Een 
swing is i.p.v. nummertjes opzetten een liedje 
en/of artiesten raden en doorstrepen. Wij begonnen zoals altijd met koffie en wat 
lekkers en dit keer was dat natuurlijk kerststol met roomboter. Dj William heeft 
toen de eerste 2 Swingo rondes gepresenteerd waar leuke prijzen aan vast zaten. 
Na de tweede ronde eventjes wat anders, namelijk de Kerstman in eigen persoon 
kwam de tombola afroepen. Ook hier kon men leuke prijzen winnen en de winnaars 
gingen op de foto met de Kerstman. Natuurlijk gingen in de pauze even de voetjes 
van de vloer, voordat we weer verder moesten met de laatste 2 Swingo rondes. Ik 
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kan u dit vertellen een liedje raden en meezingen is vele malen leuker dan luisteren 
naar het afroepen van een nummertje. Dus de stemming zat er dan ook goed in en 
er werd massaal meegezongen. Zoals altijd als je gezellig samen bent en geniet van 
een drankje wil je natuurlijk vaak ook een hapje eten en deze keer was er goulash 
met stokbrood. Dit deed de inwendige mens goed en smaakte voortreffelijk, na het 
eten stond er nog een quiz op het programma met leuke prijzen. De 3

e
 plek was 

voor Beb, Marion en Ans, 2
e
 plek was voor fam. Thommisen en Co en 1

e
 plek was 

voor onze eigen May, Emmy en haar gasten. Natuurlijk was er na dit hele 
programma ook nog even de tijd om onder de muzikale begeleiding van DJ William 
te dansen.  Om 18:00 uur was het alweer tijd om de 
activiteit af te sluiten. Wij als bestuur en vrijwilligers 
hebben genoten van deze dag en onze leden hebben 
een leuke aangename middag gehad, die volgens 
ons zeker voor herhaling vatbaar is. Wij kijken dan 
ook uit naar het nieuwe jaar en welke activiteiten 
evenementen we dan weer mogen en kunnen 
organiseren. Langs deze weg willen wij wel nog even onze donateurs bedanken voor 
hun bijdrage, want zonder hun was dit niet mogelijk geweest. Voor nu wensen wij 
iedereen dan ook fijne kerstdagen en een gezond, voorspoedig maar vooral een 
gezellig 2023, waar veel in wordt gelachen en we maar vaak samen een drankje 
mogen doen. 
 

Callepin van CV de Braniemeekers  & Braniemeekerkes Prizzentere 
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 Jaargang 17 nummer 1                                      januari 2023 
 
 

Ontmoeting met een engel 
Een ontmoeting met een engel kan een bijzondere en overweldigende ervaring zijn, 
zeker als het om een bovennatuurlijke verschijning gaat. In de Bijbel moeten 
engelen de personen aan wie ze verschijnen meestal eerst geruststellen met de 
woorden ‘Vrees niet’. Pas daarna kunnen ze hun boodschap vertellen.  Hoe de engel 
er precies uitziet, staat er in veel bijbel verhalen niet bij. Dat laat ruimte voor 
verschillende gedaantes waarin 
engelen tot ons kunnen komen. 
Hun uiterlijk is ook niet zo 
belangrijk. Het gaat om wat ze 
zeggen en/of doen. Daaruit blijkt, 
vaak pas achteraf, dat ze van God 
komen.  
Ook in onze tijd komen mensen 
soms een engel op hun pad tegen. 
Enkelen zien en horen onverwacht 
een geestelijk wezen dat licht en liefde uitstraalt.  
Zo’n ervaring kan – na de aanvankelijke schrik – een sterke heilzame wending met 
zich meebrengen. Anderen hebben een bijzondere redding bij een ongeluk 
meegemaakt. Zij hebben daarin de aanwezigheid van een beschermengel gevoeld. 
Verschillende mensen hebben een engel ontmoet in de gedaante van een 
medemens die op het juiste moment verscheen en hulp bood. In de Bijbel komt dit 
ook voor, bijvoorbeeld bij Abraham en Sara, die drie vreemden als gast ontvingen. 
Deze gasten bleken engelen te zijn. 
 

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:  
Regiobanknr. NL 91 RBRB 098.29.12.587 
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H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth  
Zondag  01 januari 2023 - Heilige Maria, de moeder van God. 
09.00 u  H. Mis voor Bertie Steijns-Hoffmans. 
 

Zondag  08 januari 2023 Openbaring des Heren. 
09.00 u  H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van  
 Limmel en Nazareth. 
 

Zondag  15 januari 2023 - 2
de

 week door het jaar. 
09.00 u  H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon. 
 

Zondag  22 januari 2023 - 3
de

 week door het jaar. 
09.00 u  H. Mis voor de overledenen van onze parochianen. 
 

Zondag  29 januari 2023 - 4
de

 week door het jaar. 
09.00 u  H. Mis voor diegene die gevlucht zijn om een goed heen komen te  
 vinden en rust en ruimte om te leven. 
 

Openbaring van de Heer 
Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer (Solemnitas Epiphaniae 

Domini in het Latijn) is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt 
gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis (Matt. 2:1-18) herdenkt van de 
Wijzen die een ster in het oosten zagen staan en deze volgden tot in Bethlehem, om 
Jezus te begroeten als de pasgeboren koning der joden. Dat deze wijzen uit het 
oosten kwamen, gaat terug op Matteüs 2:1. Dat de wijzen de ster (van Bethlehem) 
"in het oosten" gezien hebben (Matteüs 2:2,9), moet in dit verband dus betekenen 
dat zij de ster zagen terwijl ze in het oosten waren - en niet dat de ster aan de (voor 
hen) oostelijke hemel verscheen.  

Oorsprong Het feest ontstond 
in de vierde eeuw in het oosters 
christendom en was oorspronkelijk 
bedoeld om de verschijning van de 
vleesgeworden Zoon van God op aarde 
te vieren (επιφάνεια, epiphaneia is 
Grieks voor 'verschijning'). Daarbij 
werden de tekenen van Jezus' 
goddelijkheid herdacht:  de geboorte 
uit de Maagd Maria, het bezoek en de 
aanbidding van de Wijzen uit het Oosten, gebeurtenissen uit Jezus' jeugd en de 
doop door Johannes de Doper. De Kerk van de Latijnse ritus vierde de geboorte van 
Jezus echter steeds op 25 december. Met de overname van het feest van de 
epifanie op 6 januari door de Latijnse Kerk werd daarom alleen de aanbidding der 
wijzen herdacht, waarmee de bekendmaking van Christus aan de wereld wordt 
gevierd.  
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Persbericht 
 CV De Braniemeekers 

Limmel en Nazareth 
 

 

Mestreechter Aovend 
 

Op vrijdag 3 februari 2023 organiseert CV de Braniemeekers hun traditionele 
“Mestreechter Aovend” in het Kapelaan Lochtmanhuis in Limmel. 
 

Diverse bekende regionale topartiesten, zoals: 
Oet ‘Niks, Saskia Theunisz, Ludy van Dijk, Frans Theunisz, Ziesjoem en Erwin zullen 
deze avond muzikaal opluisteren. 
De presentatie van de avond is in handen van DJ Michel Moelans. 
 

De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Aanvang programma vanaf 20.11 uur 
 

Entreekaarten zijn voor slechts € 8,50 per stuk te verkrijgen op de volgende 
voorverkoopadressen: 
 

* Hannie’s winkelke > Kasteel Schaloenstraat 62A in Nazareth. 
* Ilse Thomissen > Dolmansstraat 20 Limmel > per email: math.thomissen@home.nl 
 

Op de avond zelf kunnen kaarten gekocht worden aan de kassa voor € 11,00 per 
stuk. 
 

U bent van harte uitgenodigd door CV de Braniemeekers! 
Let op: VOL = VOL 
 

PR Commissie CV de Braniemeekers 
Paul Gerrits & Marcel Coolen 
P/a Kasteel Petersheimstraat 49 
6222TW Maastricht 
06 - 13917386 
info@braniemeekers.nl 
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Instellingen, Verenigingen en Activiteitengroepen 2023 
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 

 

 

 

 

http://www.geusseltsport.nl/
mailto:verhaegensports@hotmail.com
mailto:voorzitter@maosneker.nl
mailto:info@tuttebelle.club
mailto:limmelkinderboerderij@gmail.com


 

Nazareth Info – januari 2023                                       12   

 

Persbericht  
CV De Braniemeekers 

Limmel en Nazareth 
 

Prins uitroepen CV de Braniemeekers 
 

Op zondag 22 januari 2023 zal de nieuwe prins van CV de Braniemeekers uit Limmel 
& Nazareth worden uitgeroepen. 
 

Om 19.11 uur zal in het Kapelaan Lochtmanhuis in Limmel de grote onbekende 
onder het masker vandaan komen. 
 

De entree is gratis en de avond wordt muzikaal opgeluisterd door: 
 orkest”2 The Limit”. 
 

De jubilerende stadscarnavalsvereniging de Tempeleers zullen deze avond voor hun 
1

e
 officiële bezoek met hun kersverse stadsprins naar onze hoftempel in Limmel 

komen. 
 

PR Commissie CV de Braniemeekers:  Paul Gerrits & Marcel Coolen 
P/a Kasteel Petersheimstraat 49, 6222TW Maastricht, 06 - 13917386 
info@braniemeekers.nl 
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Cursus Gezellig Gezond 
Afgelopen 2 maanden vond in het buurtcentrum Nazareth de cursus Gezellig 
Gezond plaats voor buurtbewoners uit Limmel en Nazareth. In 6 middagen kwamen 
de belangrijkste thema’s rondom gezondheid aan bod. Dit alles volgens het 
gedachtegoed van Positieve Gezondheid, dat zich vooral richt op gezond voelen en 
blijven. Met een gezellige groep hebben we workshops gevolgd over mindfulness, 
slaap, voeding, bewegen en positieve gezondheid. Activiteiten waren onder andere 
een wandeling door de hernieuwde natuur aan de noordzijde van Nazareth, samen 
bewegen met Nederland in Beweging, diverse ontspanningsoefeningen en het 
proeven van gezonde hapjes. Naast serieuze onderwerpen en gesprekken, was het 
ook gezellig en hebben we veel samen gelachen! 
In 2023 gaan we door met een vervolg. Er zijn ook plannen de cursus weer opnieuw 
op te starten met een nieuwe groep mensen uit Limmel en Nazareth. Lijkt het je 
leuk om mee te doen of wil je meer informatie? Meld je dan gerust bij Trajekt. 
Lonneke.paulissen@trajekt.nl 0610033998 of Nel.knapen@trajekt.nl 0652807596 
 

 

mailto:Lonneke.paulissen@trajekt.nl
mailto:Nel.knapen@trajekt.nl


 

Nazareth Info – januari 2023                                       14   

Beriech naomes CV De Braniemeekers 
 

www.braniemeekers.nl 
info@braniemeekers.nl 

 

Mestreech. november 2022 
 

Bèste vastelaovendsvrun, 
 

De vastelaovend steit weer veur de deur en ouch in Lummel & Nazareth goon veer 
dat weer, hopelek zoe wie veer dat altied geweend waore, viere. Veer zouwe dat 
gere same mèt Uuch doen en wèlle Uuch daan ouch vaan harte oetnudeg. 
 
Op zoondag 22 jannewarie 2023 rope veer um 19.11 oor uzze nuie Hoeglösegheid 
oet in ’t Keplaon Lochtmanhoes aon de Populierweeg in Lummel. 
Veer hawwe geine cortège meh zouwe ’t wel sjiek vinde es geer bij ’t oetrope d’r bij 
kint zien. De meziek zal gespäöld weure door orké “2 The Limit”en d’n entree is 
gratis. 
 

Op zaoterdag 11 fibberwarie 2023 hawwe veer de Prinsereceptie van 18.00 - 21.00 
oor, ouch in ’t Keplaon Lochtmanhoes, Veer hope tot geer euze Hoeglöstegheid kint 
koume fêtere. 
 

Aander activiteite die veer organisere: 
 Senioremiddag op zoondag 29 jannewarie vaanaof 13.30 oor in ‘t Buurtcentrum 

Nazareth. 

 Mestreechter Aovend op vriedag 3 fibberwarie vaanaof 20.11 oor in ’t Keplaon 

Lochtmanhoes 

 Oetrope jäög Prinsepaar op zoondag 5 fibberwarie um 14.11 oor in ’t Keplaon 

Lochtmanhoes. 

 Carnavalskiene op vriedag 10 fibberwarie um 19.00 oor in ’t Keplaon 

Lochtmanhoes. 
 

Veer höbbe dit jaor twie zjubilarisse: Jos Rokx 1x11 en hofdame Shenna Otten 1x11 
 

Veer winse Uuch alvas plezerege fiesdaog en hope tot veer uuch ’t koumend sezoen 

dèks mage goon tegekoume. Veer stèlle ’t zier op pries es geer us op tied laot wete 

of geer op us invitatie in kint goon en wienie veer Uuch kinne verwachte. 
 

Alvas bedaank en mèt de mieste vastelaovends kompleminte naomes alle 

Braniemeekers!                                        Marcel Coolen, Kretser CV de Braniemeekers 

 

http://www.braniemeekers.nl/
mailto:info@braniemeekers.nl


 


