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Let op! Kopij maart 2023 moet uiterlijk 
16 februari 2023 binnen zijn 

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

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 februari 2023   
Maandag 06 februari GFT-container 
Vrijdag   10 februari Restzak  
Maandag 13 februari GFT-container 
Zaterdag 18 februari GFT-container  
Vrijdag   24 februari Restzak  
Zaterdag    25 februari Oud Papier 
Maandag 27 februari GFT-container  
 
Klachten over het ophalen van oud papier: Dhr. Marcel Hesselaar Tel. 06-526 519 02
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39e jaargang februari 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  
Januari was een maand die we zeker mogen beschouwen als een 
maand van uitersten. De eerste helft kletsnat met hogere 
temperaturen dan normaal en de 2

e
 helft was koud en met hier en 

daar wat sneeuwval. Per 1 januari ging het energie-prijsplafond in. 
Op deze manier probeert de overheid ons te helpen met de energiekosten. Als de 
prijzen voor gas of elektra boven een bepaalde prijs uitkomen, zal de overheid dat 
deel betalen. Maar er zitten wel wat voorwaarden aan. Hoe het precies gaat werken 
en wat men elke maand moet gaan betalen, het is nog niet helemaal duidelijk voor 
de meeste mensen. De tijd zal het leren. Een tip, controleer minstens 1x per maand 
wat het verbruik is en verhoog tijdig het termijnbedrag. Beter nu iets meer betalen 
(als dat mogelijk is) per maand en bij de jaarafrekening geld terug krijgen. Dan 
ineens een flink bedrag moeten bijbetalen op de jaarrekening. 
Afgelopen maanden liepen door onze wijk enkele bewonerskrachten. Ze houden 
toezicht op zaken die in onze wijk gebeuren. Je kunt ze altijd aanspreken voor 
allerhande zaken en zeker als het iets met veiligheid heeft te maken. Ze kunnen niet 
alles oplossen en ook niet de hele dag door de wijk lopen. Chapeau, dat zij dat 
willen doen voor een schonere, veiliger en socialere buurt. We mogen best trots op 
ze zijn en ze verdienen het dan ook om met respect aangesproken en behandeld te 
worden. 
De maand februari is een maand waar veel mensen op hebben gewacht. Is het niet 
vanwege Valentijnsdag op 14 februari dan is het wel carnaval van zondag 19 
februari t/m 21 februari. Onze kersverse Stadsprins van 2023 zal het weer heel druk 
gaan krijgen. Carnavals verenigingen zullen de komende weken hun Prins, Vorst of 
Markies ontmaskeren. Zij gaan voorop lopen tijdens de vele carnavalsfestiviteiten 
die elders gehouden worden. Door de hogere energieprijzen en de stijgende 
materiaalkosten hebben veel verenigingen geen of een kleinere wagen kunnen gaan 
bouwen. We zullen het zien in de optocht. De mensen gaan het zeker weer 
uitbundig vieren, nu het weer kan. Laat plezier vooral de boventoon voeren en drink 
zoals het alom bekend staat “met mate”.  
Natuurlijk hebben we deze maand ook Valentijnsdag. Dit is een dag waarop we 
iemand die ons lief is, wat extra aandacht geven. Maar laten we ook eens denken 
aan onze naaste buren of mensen in onze buurt elders die eenzaam zijn en graag 
ook misschien eens een kaartje, bloemetje of cadeautje zouden willen ontvangen. 
Doe gewoon eens gek en laten we eens iets doen voor een ander. We denken dat 
het niet alleen een goed gevoel geeft bij de ontvanger maar zeker ook bij de gever. 
Genoeg geschreven voor deze maand. We wensen iedereen een fijne en unne 
propere vastelaovend in Mestreech. Groetjes, de redactie. 
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Persbericht 
 CV De Braniemeekers 

Limmel en Nazareth 
 

 

Braniemeekerpóp Hijse & Carnavalsdejeuner 
 

Op carnavalszondag 19 fibberwarie 2023 zal door CV de Braniemeekers de 
“Vastelaovend” in Limmel en Nazareth geopend worden door het hijsen van de 
Braniemeekerpop en aansluitend een carnavalsontbijt.  
De Braniemeekerpop zal de drie dolle dagen zicht houden op het Vastelaovend 
vierend volk van Limmel en Nazareth.  
Onze Prins en het jeugdprinsenpaar zullen op hun Prinsenwagen vanaf Hoeve 
Rome, met diverse verenigingen uit de wijk, in een cortège naar het pleintje voor 
het Kapelaan Lochtmanhuis trekken.  
Alle Prinsen en Prinsessen zullen om 11:11 uur de Braniemeekerpop hijsen.  
Nadat deze klus geklaard is, zal het carnavalsontbijt geserveerd worden in Café ’t 
Tönneke en kunnen we ons opmaken voor een fantastische carnaval.  
U bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn. 
 

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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Wijkagent van Nazareth & Limmel 
 
Dhr. François van der Burg.  
Bereikbaar via het algemene nummer van de Politie:  0900-8844 
 

 

Persbericht 
 CV De Braniemeekers 

Limmel en Nazareth 
 

 

Mestreechse Mès en Kindermiddag CV de Braniemeekers 
 

Zoondag 12 fibberwarie um 9.00 oor weurt de jaorlekse Mesteechter Mès 
opgedrage in de parochie Kèrk vaan St Jaan d’n Duiper in Lummel. De Wieker 
Famfaar en ’t Kèrkelek zaangkoer zalle de mès opluustere mèt sjoene meziek en 
zaank. Nao de Mès zalle veer ’n blomstökske op ’t kèrkhof lègke ter iere vaan- en ter 
naogedachtenis aon alle euverlije lui oet Lummel en Nazareth en speciaol veur us 
euverlije lije, iere-lije en aajd Prinse. Veer hope uuch in de kèrk te mage treffe!  
 

Daan weurt d’r nao ’n koffietaofel gehawwe in ’t Keplaon Lochtmanhoes veur 
genudegde vaan CV de Braniemeekers en zalle euze zjubilarisse in ’t zönneke gezat 
weure. Dit jaor zien dat:  
 

Jos Rokx 1 x 11 jaor  
Sylvana Pasveer 1 x 11 jaor  
Brandon Dessart 1 x 11 jaor  
Shenna Otten 1 x 11 jaor  
John Bossink 1 x 5 jaor  
 

's Middags goon veer weer ‘n gezèlleg feeske bouwe mèt de keender op de 
Kindermiddag vaan de Braniemeekerkes. De meziek weurt verzörg door DJ “Ron 
Gilissen” en veer beginne um 13.30 oor.               Geer zeet vaan harte welkom! 
 

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

Asbest verwijderen hoe doet men dat? 
Gaat U klussen, verbouwen of slopen in een huis dat vóór 1994 werd 
gebouwd? Dan kunt u nog asbest aantreffen. B.v. in dakbedekking, 
gevelplaten, vloerbedekking, schoorstenen en luchtkanalen. 
Asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid. Daarom moet U altijd 
een gratis sloopmelding doen bij de Gemeente als u asbest gaat 
verwijderen. 

mailto:info@braniemeekers.nl
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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. 
 

 

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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 Jaargang 17 nummer 2                                      februari 2023 
 
 

 

 

Nog nooit had ik zoveel siervuurwerk in één keer gezien als dit jaar bij de jaar 
wisseling. Ik raakte er letterlijk door van slag, of eigenlijk, ik zelf niet, maar onze 
kerkklok van de Lourdeskerk. Als altijd luid ik ’s nachts om 12.00 uur met Oudjaar de 
klok om als het ware het nieuwe jaar letterlijk in te luiden. Maar omdat ik maar 
niets hoorde bij al het lawaai van het vuurwerk ben ik op alle knopjes gaan drukken 
die ik maar voor me zag totdat ik de klokken echt hoorde luiden. De volgende dag 
stond de klok een uur voor! Het is wel mooi symbolisch, dat de kerk een keer 
voorloopt! Maar nu waren de mensen niet van de leg, maar wel van slag, want het 
is toch wel handig als je een klok hebt die de juiste tijd aan geeft en niet continue op 
5 voor twaalf staat. Al weerspiegelt dit meer de realiteit van de situatie dan de kerk 
dan de klok die voorloopt. Is het 5 voor 12 in de kerk? Als katholieke kerk staan we 
er niet zo goed voor, om het zacht uit te drukken. Wat doe je daar aan?  
Mijn moeder zei het al: “Je moet gewoon iets doen, iets organiseren. Doe iets. 
Breng mensen samen!” Ik denk dat mijn moeder gelijk heeft. Je moet gewoon 
dingen blijven doen, misschien is het op hoop van zegen, maar wel iets doen, iets 
organiseren. Daarom zijn we in de Lourdeskerk met dauwtrapwandelingen 
begonnen. Dat is niet alleen om iets te doen, maar ook om letterlijk in beweging te 
komen. De eerste is al op donderdag 2 februari, het feest van Maria Lichtmis. Je 
kunt dan vertrekken vanaf de Lourdeskerk van 07.00 uur tot en met 09.00 uur. Een 
routebeschrijving ligt klaar. Bij terugkomst wordt er gezorgd voor een ‘tas-koffie of 
thee’. Tevens zal er om 09.00 uur een eucharistieviering zijn in de Lourdeskerk ter 
ere van Maria Lichtmis. Vrijdag 3 februari is als altijd op de eerste vrijdag een 
eucharistieviering om 09.00 uur met aansluitend de Blasiuszegen, 3 februari is de 
feestdag van de H. Blasius, bisschop en martelaar.  
Maar voor kapelaan Austin was die klok op 5 voor 12 de aanleiding om te gaan 
onderzoeken of hij de klok weer bij de tijd kan krijgen. Maar niet alleen de klok gaat 
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hem ter harte, ook de jeugd. Hij zal één van de begeleidende priesters zijn voor de 
reis naar de Wereld Jongerendagen dit jaar in Lissabon van 22 juli tot 9 augustus. 
Heb je interesse schroom niet met kapelaan Austin (06 879 713 27) contact op te 
nemen. Maar er gebeurt nog meer: kapelaan Slaven biedt een catechese aan voor 
jongeren en volwassenen op maandag en donderdag van  
20.00 tot en met 21.00 uur in de Koepelkerk vanaf maandag 30 januari (06 275 010 
73). Welkom. Vrede en alle goeds.  
Pastor Mattie Jeukens ofm 
 

 
H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth  
 
Zondag  05 februari 2023 - 5

de
 week door het jaar. 

09.00 u  H. Mis voor Bertie Steijns-Hoffmans. 
 

Zondag  12 februari 2023 - 6
de

 week door het jaar. 
09.00 u  H. Mis voor Braniemeekers en de Kakpepers (Carnaval)  
 Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van  
 Limmel en Nazareth en voor de Prins en Prinses van de Braniemeekers  
 en de Kakpepers. 
 

Zondag  19 februari 2023 - 7
de

 week door het jaar. 
09.00 u  H. Mis voor de zes wekendienst van Mw. Regina Oosterbosch -  
 Theunissen en voor Jan Huveneers en kleinzoon. 
 

Woensdag  22 februari 2023 - ASWOENSDAG. 
18.00 u  H. Mis voor diegene die gevlucht zijn om een goed heen te komen te  
 vinden en rust en ruimte om te leven. 
  

Zondag  26 februari 2023 - 1
de

 week in de Veertigdagentijd. 
09.00 u  H. Mis voor de overledenen van onze parochianen. 
 

Eerste Communie:  
De voorbereiding gaat starten met de eerste ouderavond, deze is op 7 februari in de 
OLV van Lourdeskerk, ingang Voltastraat en begint om 19:00 uur. U kunt uw kind 
nog opgeven. Die viering kan wel plaatsvinden in de kerk van OLV van Lourdes. 
 

Aanmelding:  
Pastorie Lourdeskerk, Edisonstraat 2, 6224 GK Maastricht.  
Telefoon : 0031(0)43 – 3634348.  
E-mail : administratie-olv@kpnmail.nl  
 

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:  
NL 91 RBRB 098.29.12.587 
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Catechese:  
“God wilde de wereld redden door de dwaasheid van de verkondiging” (1 Kor 1,21)  
Welke verkondiging? Kom en zie!  
Beste parochianen, Vanaf maandag 30 januari zullen wij starten met een catechese 
voor jongeren en volwassenen voor al onze parochies. Deze vinden plaats telkens 
op maandag en donderdag om 20:00 tot 21:00 in de parochiezaal van de koepelkerk 
(Heerderweg 1 - 6224 LA Maastricht). Catecheses kunnen ons helpen om ons geloof 
te verdiepen, een kans om God te ontmoeten en ja, zelfs om ons te helpen midden 
in de moeilijke situaties die wij meemaken. Kom! Aanmelding is niet nodig.  
De maagd Maria wil een weg van redding voor ons openen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Persbericht 
 CV De Braniemeekers 

Limmel en Nazareth 
 

 

Prinsenreceptie CV de Braniemeekers 
 

Op zaterdag 11 februari 2023 uur zal CV De Braniemeekers een receptie aanbieden 
aan hun nieuwe Prins.  
De receptie zal plaatsvinden in het mooi versierde Kapelaan Lochtmanhuis, aan de 
Populierweg in Limmel.  
We nodigen iedereen die Prins en CV de Braniemeekers een warm hart toedraagt, 
van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.  
De receptie zal gehouden worden tussen 18.11 en 21.11 uur.  
Daarna maken we er samen een gezellige avond van.  
 

U bent van harte welkom! 
 

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 

 

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 

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


 

Nazareth Info – februari 2023                                                    Valentijnsdag en Carnaval 12   

 

 

 
 

Persbericht 
 CV De Braniemeekers 

Limmel en Nazareth 
 

 

Carnavalskienen 
 

Op vrijdag 10 februari 2023 organiseert CV De Braniemeekers hun traditionele  
Carnavals kienavond in het Kapelaan Lochtmanhuis in Limmel.  
Op een carnavaleske manier wordt deze avond ingevuld.  
Er zijn vele mooie prijzen te winnen welke door onze nieuwe Prins aan de winnaars 
worden uitgereikt.  
De zaal is open vanaf 18:00 uur.  
Aanvang kienen vanaf 19:00 uur 
 

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

Valentijnsdag: 
Dat is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met b.v. bloemen, 
cadeautjes, complimenten of het geven van kaarten. Valentijnsdag wordt altijd 
gevierd op 14 februari van ieder jaar. Paus Gelasius 1

e
 riep in 1946 de 14

e
 februari 

uit tot de dag van de Heilige Valentijn 
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De Vastelaovendspripperatie (Noël Fabry & Raymond de Pauw) 
Couplèt: 
Pieke vaan hei neve heet zie pekske al gepas 
Mia vaan hei euver haolt de pruke oet de kas 
’t Hermenieke rippeteert get vals en väölste hel 
De trommel vaan Lewieke krijg daodoor e gans nui vel! 
De daog die weure noe weer aofgetèld 
Daan kump wat ederein zoe gere wèlt: 
Refrein: 
Mestreech viert Vastelaovend! 
Mestreech geit aon de geng! 
Dat is ’t sjoenste wat besteit veur ‘nen echte Sjeng! 
’t Mooswief op de Merret die heet ’t us belaof: 
Die daog vaan “haldaldei” en “laot mer goon” 
die nump us geine aof! 
Couplèt: 
Vastelaovendsleedsjes huurste noe weer euveral 
Nètsje nejt häör klèdsje en geit nao ’t Prinsebal 
Tant Fien prop häör kalbas vol mèt get veur d’n appetiet 
De Prins vaan Klein-Ternejje zeuk de sajs veur zien tuut friet 
Zoe prippereert ziech hei weer ederein: 
Mestreech dat sjöddelt drei daog achterein! 
Refrein: (2x) 
die nump us geine aof! 
 

Aanvragen Noodfonds Energiekosten:   Gemeente Maastricht 

De gemeente Maastricht heeft vanaf 16 januari 2023 het Noodfonds Energiekosten 
opengesteld. Dat betekent dat huishoudens en organisaties een aanvraag kunnen 
indienen voor steun. Voorwaarde daarbij is dat men geen hulp krijgt via de 
landelijke en de lokale regeling die al lopen. 
 

Huishoudens: 

 Ze geen gebruik kan maken of maakt van andere steunmaatregelen voor de 
gestegen energiekosten 

 Ze kan laten zien dat ze hogere energielasten heeft 

 Een inkomen heeft dat niet hoger is dan 130 procent van de bijstandsnorm 
De regeling voor huishoudens loopt tot 1 juli 2023. 
 

Organisaties: 
Hier vallen gemeenschapshuizen, welzijnsorganisaties (zoals huiskamers), amateurs-
sportorganisaties en culturele organisaties onder. Ooh hier geldt dat ze niet al via 
andere steunmaatregelen geld mogen ontvangen. Organisaties kunnen eenmalig 
geld krijgen uit het noodfonds. Het gaat om 75% van de gestegen energiekosten 
over een periode van maximaal 6 maanden (okt 2022 t/m 31 maart 2023 tot 13.00 
uur. De regeling loopt tot en met 31 maart 2023 13.00 uur. 
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Persbericht 

 CV De Braniemeekers 
Limmel en Nazareth 

 
 

Uitroepen prinsenpaar CV de Braniemeekers 
 

Op zondag 5 februari 2023 zal de nieuwe Prins en Prinses van 
jeugdcarnavalsvereniging CV De Braniemeekerkes worden uitgeroepen.  
De nieuwe Prins en zijn Prinses zullen met een cortège door de straten van Limmel 
trekken, waarna om 14:11 uur in het Kapelaan Lochtmanhuis, de twee grote 
onbekenden onder het masker vandaan zullen komen.  
CV de Kluiverkes, CV de Koeleköpkes, CV de Jumbo’s, CV de Kakpepers en CV de 
Braniemeekers zullen samen met onze jeugdraad van 11 aan de cortège deelnemen.  
De muziek zal verzorgd worden door DJ “Ron Gilissen”.  
De entree is gratis. 
 

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

 



 


