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Voorwoord juni 2019
De maand mei is alweer voorbij en we zitten alweer bijna op de
helft van het jaar 2019, wat gaat vadertje tijd toch snel voorbij.
De laatste maand begint alweer voordat de scholen aan hun
zomervakantie beginnen, deze vallen in maand juli 2019.
Hopelijk heb je door het jaar genoeg gedaan om goede cijfers te krijgen anders kun je
wel eens tegen een zeperd aanlopen en dat zou zonde zijn van je tijd. Want ieder jaar
dat men over moet doen is een verloren jaar. Dus zet je beste beentje voor en ga
ervoor. Er zijn ook genoeg mensen die alvast beginnen aan hun vakantie en gaan
misschien met de auto, bus, trein of vliegtuig op vakantie. Geniet ervan. Mocht je
om wat voor een reden dan ook niet op vakantie kunnen gaan, probeer te ontspannen
en probeer leuke dingen te doen. Eventjes je zorgen of werkdruk vergeten en gewoon
relaxen. Wie is er afgelopen maand op de kermis geweest? Wat is het toch een
happening om eens lekker over de kermis te lopen en te zien hoe mensen, zowel
groot als klein, kunnen genieten van hun attractie. Van spookhuis, botsauto’s tot aan
de rups of carillon, het is gewoon genieten. Alleen mocht het van mij wat goedkoper
worden. Maar goed wij weten niet wat de mensen moeten betalen om hun attractie op
het Vrijthof te mogen tonen aan de mensen. Denk dat het geen goedkope
aangelegenheid is. Maar het is gewoon leuk om het mee te maken. Gezellig wanneer
’s avonds de neon- en led lampen branden en flikkeren en menig leuk deuntje de
revue passeert. De geur van frieten, pindanootjes, oliebollen, wafels en/of zoetigheid
in het algemeen laten ons aan vroegere tijden denken. Het is altijd al zo geweest en
zal hopelijk nog lang zo blijven. Ook de Ramadan loopt naar zijn einde toe en men
eindigt dit dan met het traditionele Suikerfeest. Het Suikerfeest begint officieel de
voorgaande avond bij zonsondergang, dus op dinsdagavond 4 juni 2019 tot
woensdagavond 5 juni 2019. In de maand juni hebben wij ook nog een feest en wel
Pinksteren. Pinksteren is op zondag 9 juni en maandag 10 juni 2019. Pinksteren of
Sinksen is een christelijke feestdag, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest
wordt herdacht. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk
gemarkeerd, volgens de Wikipedia. We wensen iedereen heel veel leesplezier en tot
de volgende maand, groetjes de redactie Nazareth Info.

Wat doen wanneer er iemand op straat wordt mishandeld?
*
*
*
*
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Bel het alarmnummer 112
Onthoud kenmerken van de dader
Laat het slachtoffer niet alleen
Breng jezelf niet in gevaar
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preekuur arbeidsongeschiktheid en uitkering
Onze ervaringsdeskundige spreekuurhouders geven gratis uitleg en denken graag met
u mee, als u vragen heeft over:
- WAO of (toekomstige) WIA- uitkering, bijvoorbeeld: Wat zal mijn inkomen
zijn als ik word afgekeurd voor mijn werk (geheel of gedeeltelijk?) Hoezo verandert
mijn uitkering?; Hoe kan ik nog een beetje werken; en wat levert me dat dan op?
 rechten en plichten “wachttijd”- periode van 2 jaar bij langdurig ziek- zijn.
 Wajong-uitkering en werk; participatiewet
 WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW
In het WSP Wyckerpoort / WitteVrouwen Veld beantwoorden we graag uw vragen
op alle dinsdagmiddagen (14.00 tot 15.30 uur). Voltastraat 50, tel: 06-12122947.
Op WSP Manjefiek Malberg bent u welkom op alle donderdagochtenden (10.00 tot
12.00 uur). Malbergsingel 70, 6218AV Maastricht, tel: 06-13239973, afspreken kan
ook via telefoonnummer: 043 – 6019400. www.waowiamaastrichtheuvelland.nl.

Kopie Nazareth Info juli 2019 moet uiterlijk 18e juni
2019 binnen zijn. Ook stukjes uit onze wijk zijn altijd welkom dus stuur ze
op naar het volgende mailadres: heinzbraun@home.nl of m.dupuits@planet.nl

Afvalwijzer juni 2019:
Maandag
03 juni
RESTZAK
Zaterdag
08 juni
GFT-CONTAINER
Maandag
17 juni
RESTZAK
Zaterdag
22 juni
OUD PAPIER
Maandag
24 juni
GFT-CONTAINER
Klachten oud papier: CV de Kakpepers, Dhr. Marcel Hesselaar tel. 06-52651902

Bridge-instuif maandag
Wij spelen op maandagmiddag, inschrijving vanaf 13.00 uur, aanvang uiterlijk 13.30
uur. Inschrijvingsgeld EUR 2 per persoon. Meer info bij: deenphj@xs4all.nl ,
telefoon 0433440206 Alvast bedankt en vriendelijke groeten, Peter Deen.

Stichting Ouderenproject Geinen Daank:
PRETTIG GEZELSCHAP VOOR EENZAME OUDEREN.
Bent u een alleenstaande thuiswonende oudere, die zich eenzaam voelt en die graag
wel eens iemand op bezoek zou willen hebben voor een praatje of om een eindje te
wandelen of gezellig samen boodschappen te doen, neem dan gerust contact met ons
op. Een vaste en bij u passende vrijwilliger komt een middag per week naar u toe om
samen iets te doen wat u leuk vindt. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Tevens
zoeken wij voor deze werkzaamheden gemotiveerde vrijwilligers! Hebt u
belangstelling, neem dan contact op met Hans Bindels van Stichting Ouderenproject
Geinen Daank, Telefoon (043) 321 89 89, of 06 105 134 41.
E-mail: hans@bindels.demon.nl
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Op zoek naar een gezellige tijdsbesteding samen met andere
Senioren? Kom dan eens een keertje meedoen bij één van de Meer Bewegen voor
Ouderen groepen in Buurtcentrum Nazareth. Er worden wekelijks een uurtje
spierversterkende oefeningen gedaan. Gezellig in een groep, op seniorvriendelijke
muziek, onder leiding van een professionele docente. De oefeningen zijn ook goed te
doen voor mensen met een nieuwe heup of knie. Na afloop wordt er samen koffie
gedronken en bijgepraat. De groepen zijn daardoor hecht, maar ze staan absoluut
open voor nieuwe leden. De lessen zijn op dinsdagmiddag van 15:00 tot 15.45 uur en
op donderdagmorgen van 09.45 tot 10.30 uur. Voor meer info over de dinsdag les
belt u met Betsie Derez: 043 3635510. Voor meer info over de donderdag les belt u
met M. Paulissen: 043 362 15 89.

WOONPUNT: Voor al uw vragen, ook reparatieverzoeken, via het nieuwe telnr:
088 – 050 60 70. De kosten voor het bellen naar ons nieuwe 088-nummer zijn
hetzelfde als bellen naar een gewoon vast telefoonnummer. Wat dat betreft verandert
er niets.

KIJK OOK EENS OP DEZE WEBSITE
Stukjes uit onze wijk zijn altijd welkom dus stuur ze op naar het volgende mailadres:
heinzbraun@home.nl of m.dupuits@planet.nl

De website voor Nazareth is:
http://www.nazarethmaastricht.nl
Telefoonnummers Gezondheidszorg 2019:
Academisch Ziekenhuis Maastricht 043 - 387 65 43
Apotheek Nazareth
043 - 362 01 01
Dierenambulance
043 - 352 04 55
Dierenarts Croughs
043 - 363 84 52
Envida (www.envida.nl) 043-3 690 690 0900 - 2233440 bereikbaar 24 u.per dag.
Fysiotherapie Maijs, B.K. Herzog
043 - 363 54 82
Fysiotherapie Cerfontaine / van der Loop 043 - 362 52 87
Handtherapie Zuid hand- en ergotherapie 043 - 311 12 96 en fysiotherapie
Huisartsenpost AZM
043 - 387 77 77
Huisartsenpraktijk De Wit - Maastricht
043 - 363 49 64
Logopediepraktijk Logocura
045 - 405 18 88 www.logocura.nl
Medisch Centrum Nazareth
043 - 362 41 00
Huisarts van Rooy J.R.A.Y.
043 - 362 41 00
Huisarts Zwietering V.A.
043 - 362 41 35
Mosae Thuiszorg
043 - 3549180
Mosae Sociale Alarmering
043 – 3549180
Buurtzorg Noord C. Slangen
06 12 92 76 98
Pastoor Backus
043 - 363 29 67 nood (043 - 631 45 00)
Service van Envida
043 - 3690610
Steunpunt mantelzorg Zuid
043 - 321 5046
Tandarts in het weekend
0900 - 4243434
Nazareth Info – juni 2019

3

Zondag 16 juni 2019 Vaderdag

Mannenkoor Borgharen Maastricht “Kun je nog zingen, zing dan mee”
Het Mannenkoor Borgharen Maastricht (MKBM) bereikte in 2017 de respectabele
leeftijd van 115 jaar. In dat jaar organiseerde het koor een drietal ledenwerfavonden
onder het motto “ Wil het koor over 5 jaar zijn 24e lustrum kunnen vieren dan is
uitbreiding en verjonging van zijn ledenbestand noodzakelijk”. Dit motto is nog
onverminderd van kracht, nu het koor geen nieuwe leden mocht verwelkomen.
Daarom een oproep aan mannen die een gezonde hobby voor lichaam en geest
zoeken: “Kom en zing met ons mee!” De muzikale leiding van het koor is in handen
van Fried Dobbelstein, dirigent, organist en muziekpedagoog . Het koor repeteert 1
keer per week, en wel op dinsdagavond van 20.00 – 22.15 uur in De Haarderhof,
Schoolstraat 8 te Maastricht, Borgharen. Loop hier gerust eens binnen en ontvang
vrijblijvende informatie over de mogelijkheid om te zingen bij het Mannenkoor
Borgharen Maastricht. Wie niet in de gelegenheid is om bij ons op een dinsdagavond
binnen te lopen kan voor het krijgen van nadere informatie contact opnemen via
secretaris@mannenkoor-borgharen.com en/of bellen met de secretaris 06.21894865.
en/of een bezoek brengen aan www.mannenkoor-borgharen.com
Wordt lid van MKBM en krijg nieuwe vrienden voor het leven!

Vrijwilliger worden bij Het Werkhuis?
Het Werkhuis is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil jij ons team komen
versterken? Kijk op www.maastrichtdoet.nl voor de laatste vacatures.
Stichting Werkhuis Maastricht.
President Rooseveltlaan 213, 6224 CP.

Consulent participatie Woonpunt
Séverine Louf is consulent participatie in Nazareth
(Maastricht Oost en Mergelland). Jullie kunnen nu met
vragen over de leefbaarheid in de buurt terecht bij
Séverine. Séverine Louf, consulent participatie,
S.Louf@woonpunt.nl, Tel is: (088) 05 06 145

Trefpunt Nazareth, voorheen Bureninitiatief,
Kasteel Schaloenstraat 54.
Ma

09.00-12.00 Gemeente, Jacques Noten. 061285570.
10.00-11.00 Sociaal Team inloop. 0646003624
13.00-16.00 ’t Koffieheukske.
Woe
09.00-12.00 Gemeente, Jacques.Noten@gemeentemaastricht.nl
09.00-12.00 Betty van der Honing, hulp o.a. voor schulden.
10.00-11.00 Sociaal Team inloop. 0646003624
13.00-16.00 ’t Koffieheukske.
Do
12.00-16.00 ’t Handwerkcafé, Marian. 0681927972.
Za
13.00-16.00 ’t Koffieheukske.
Ook is er een buurtbieb aanwezig, hier kunt u terecht voor een boek. U mag het
boek houden maar ook terug brengen of omruilen voor een ander boek. Heeft u
boeken over mag u deze in de buurtbieb zetten.
Nazareth Info – juni 2019
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Kienclub De Zonneblömkes
Op dinsdagmiddag, van 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur, is er
in het Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39, kienen. De
eerste drie weken van de maand kienen we voor prijsjes en de
vierde week voor dubbeltjes. Iedereen van 18 jaar is welkom .
Kom eens binnen lopen, we hebben al een leuke groep, maar er
mogen zeker meer mensen bijkomen. Voor een enkele serie
betaalt U €. 5,00, voor een dubbele serie betaalt U €. 6,00 en
voor een driedubbele serie. €. 7,00. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee.
Voor meer informatie kunt U terecht bij: Mevr. A. Janssen, telefoon 043-3637452

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland: ook bij vragen voor CAK, DUO,
SVB, Juridisch loket of UWV. Sinds kort kunnen inwoners van Maastricht en de
Heuvellandgemeenten bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland ook terecht met
vragen voor het CAK, DUO, SVB, Juridisch loket en het UWV. Heeft u een vraag
voor een van deze instanties die u liever niet via de telefoon of e-mail wilt stellen? Of
bent u niet zo handig met de computer en wordt u liever persoonlijk geholpen? Kom
dan op maandag tussen 08.30 en 16.00 uur naar Sociale Zaken, Randwycksingel 22,
Maastricht. Het gaat om een proef die loopt tot 1 september. Kijk op
www.socialezaken-mh.nl/samenwerking voor telefoonnummers en meer informatie.

Toon Hermans Huis Maastricht
Soep met een verhaal. Iedere dag samen eten, 12.00-13.00 uur (€ 1,-)
Voorlichting over ondersteuning bij Rouw: elke donderdagavond 19.00-20.00
uur door Irene Hovers of Iet Steijvers.

Stichting Wijkpresentie Maastricht Noordoost
Mijn naam is Ingeborg Wesdorp en ik werk sinds 1 januari dit jaar
als presentiewerker voor Stichting Wijkpresentie Maastricht
Noordoost, in de wijken Limmel, Nazareth, Wyckerpoort en
Wittevrouwenveld. Presentiewerk betekent: “er zijn” voor mensen
in de buurt, als een soort vertrouwenspersoon. U kunt bij mij uw
verhaal kwijt, en als het nodig is kan ik u helpen met contact met
instanties of u doorverwijzen, of helpen met het vinden van een
activiteit waar u bijvoorbeeld meer mensen kunt ontmoeten. Maar gewoon een
gesprek, dan kan ook. U hoeft van mij niets. Wij richten ons als stichting vooral op
armoede en eenzaamheid, maar toch zijn we er voor iedereen: we houden geen
intakegesprekken om de financiële situatie of het sociale netwerk te bekijken. De
laatste maanden heb ik de 4 wijken leren kennen, en de komende tijd ga ik me vooral
richten op Nazareth. U kunt mij tegenkomen op straat, ik kom geregeld in de buurt.
Ook kunt u mij bellen op 06-13977845 of mailen op wijkpresentie2@gmail.com.
Wilt u iets vertellen over de buurt, over uzelf of kent u iemand over wie u zich
zorgen maakt, spreek mij dan gerust aan of neem contact met me op. Ik werk op
dinsdag, woensdag en donderdag.
Nazareth Info – juni 2019
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AGENDA NAZARETH JUNI 2019:
*
Buurtcentrum Nazareth – Miradorplein 39
**
Trefpunt Kasteel Schaloenstraat 54
01 juni
03 juni
03 juni
04 juni
04 juni
05 juni
05 juni
05 juni
05 juni
06 juni
08 juni
09 juni
10 juni
10 juni
10 juni
11 juni
12 juni
12 juni
12 juni
12 juni
13 juni
15 juni
16 juni
17 juni
17 juni
18 juni
19 juni
19 juni
19 juni
19 juni
20 juni
22 juni
24 juni
24 juni
25 juni
26 juni
26 juni
26 juni
26 juni
27 juni
29 juni
29 juni
30 juni

Zaterdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
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13.00 - 16.00’t koffieheukske **
13.00 - 16.00’t koffieheukske **
10.00 - 11.00 Sociaal Team inloop **
Einde RAMADAN
13.30 - 16.30 Kienen “De Zonneblömkes” *
09.00- 12.00 hulp o.a. voor schulden **
09.00- 12.00 Gemeente Jacques Noten 0612855706 **
10.00 - 11.00 Sociaal Team inloop **
13.00 - 16.00 ’t koffieheukske **
12.00 - 16.00 ’t Handwerkcafé, Marian **
13.00 - 16.00 ’t koffieheukske **
1e PINKSTERDAG
2e PINKSTERDAG
13.00 - 16.00’t koffieheukske **
10.00 - 11.00 Sociaal Team inloop **
13.30 - 16.30 Kienen “De Zonneblömkes” *
09.00- 12.00 hulp o.a. voor schulden Betty**
09.00- 12.00 Gemeente Jacques Noten 0612855706 **
10.00 - 11.00 Sociaal Team inloop **
13.00 - 16.00 ’t koffieheukske **
12.00 - 16.00 ’t Handwerkcafé, Marian **
13.00 - 16.00 ’t koffieheukske **
VADERDAG
13.00 - 16.00’t koffieheukske **
10.00 - 11.00 Sociaal Team inloop **
13.30 - 16.30 Kienen “De Zonneblömkes” *
09.00- 12.00 hulp o.a. voor schulden Betty**
09.00- 12.00 Gemeente Jacques Noten 0612855706 **
10.00 - 11.00 Sociaal Team inloop **
13.00 - 16.00 ’t koffieheukske **
12.00 - 16.00 ’t Handwerkcafé, Marian **
13.00 - 16.00 ’t koffieheukske **
13.00 - 16.00’t koffieheukske **
10.00 - 11.00 Sociaal Team inloop **
13.30 - 16.30 Kienen “De Zonneblömkes” *
09.00- 12.00 hulp o.a. voor schulden Betty**
09.00- 12.00 Gemeente Jacques Noten 0612855706 **
10.00 - 11.00 Sociaal Team inloop **
13.00 - 16.00 ’t koffieheukske **
12.00 - 16.00 ’t Handwerkcafé, Marian **
13.00 - 16.00 ’t koffieheukske **
STRAATFEEST Kasteel Rimburglaan
STRAATFEEST Kasteel Rimburglaan
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Laat geen geld liggen!
Als u een laag inkomen heeft kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente
Maastricht vindt het belangrijk dat inwoners kunnen meedoen: thuis , op school en in
de maatschappij. Als u een minimuminkomen of een minimumuitkering heeft, dan
zijn er verschillende regeling waarvoor u een aanvraag kan doen. De folder
“Regelingen voor mensen met een laag inkomen 2018”is verkrijgbaar tijdens de
openingstijden van Bureninitiatief Nazareth, Kasteel Schaloenstraat 54. In de folder
leest u welke regelingen er zijn en waarvoor u een aanvraag kunt doen. Heeft u
vragen of hulp nodig dan kunt u zich wenden tot Jacques Noten van de gemeente
Maastricht Hij is aanwezig op maandag- en woensdagmorgen van 09.00 uur tot
12.00 uur op het adres Kasteel Schaloenstraat 54 Maastricht. Jacques Noten|
Medewerker Gemeente Maastricht
T 06 12855706 | E Jacques.noten@maastricht.nl

Opbouwwerkers Trajekt voor: Limmel en Nazareth

Lonneke Paulissen (34)
Wil je in contact met mij komen dan ben ik te bereiken via:
lonneke.paulissen@trajekt.nl of
06-10 03 39 98.

Ralph Brinkman (26)
Bij vragen ben ik te bereiken via:
ralph.brinkman@trajekt.nl of 06-31004685. Tot snel!

Uw eigen groenten en of fruit telen
Volkstuindersvereniging “Amby” heeft nog enkele tuinen ter beschikking,
op deze tuinen kan u groenten en fruit telen naar eigen wens, de tuinen zijn
divers van grootte. Voor meer info, kan u bellen met Dhr.Math Smeets
tel. 06-28780706 of mailen jmsmeets@home.nl en of met dhr van Golde 3636127
s’avonds mailadres w.van.golde1@kpnplanet.nl

Telefoonnummers Algemeen Maastricht 2019:
Alarmnr: Politie, ambulance en brandweer 112
Crisis opvang centrum (dag en nacht)
Essent Klantenservice
Essent algemeen
Essent storingen gas of elektra
Enexis klantenservice
Klantenmeldpunt gemeente Maastricht
Trajekt Opbouwwerker Karen Hop
Trajekt Noordoost: Jeugd- en buurtwerk
Raad van kinderbescherming
S.O.S. telefonische hulpdienst
Nazareth Info – juni 2019
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www.maastricht.nl
043 – 3254612
0900 – 1550
088 – 8511000
0800 – 9009
0900 – 7808700
14 043
043 – 7630010
043 – 7630010
043 – 3254354
043 – 3216676
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Stichting Dierenambulance Limburg- Zuid
Woningstichting Maasvallei
Woningstichting Woonpunt
Woonpunt reparatieservice
Wijkagent politiebasis eenheid

0900 – 4433224
043 – 3683737
088 – 050 60 70
088 – 050 60 70
0900 – 8844

Wijkverpleegkundigen Envida
Bonnie van Wijk en Marleen van Eechoud zijn
in de wijk Nazareth werkzaam als
wijkverpleegkundige. Malou Bettings-Jans en
Noortje Onstenk zijn de wijkverpleegkundigen
verbonden aan de wijk Limmel. Wij werken
nauw
samen
met
onder
andere
huisartsenpraktijk Nazareth. U kunt bij ons
terecht met allerhande vragen over uw
gezondheid en welzijn en kijken samen met u
wat er aan de hand is. Wij kunnen u informatie
geven over gezondheid, gezond leven en voorzieningen die u daarbij kunnen helpen.
Zo nodig verwijzen wij u naar de juiste (zorg)instantie of wij regelen dit voor u. U
kunt ons via onderstaande nummers telefonisch bereiken op werkdagen van 9.0017.00 uur of via mail.
Bonnie van Wijk 06-43877503/ Bonnie.vanWijk@envida.nl
Marleen van Eechoud
06-52590444/ Marleen.Eechoudvan@envida.nl
Malou Bettings - Jans
06-53136718/ Malou.Jans@envida.nl
Noortje Onstenk
06-12224574 / Noortje.Onstenk@envida.nl
Het algemeen nummer van Envida is 24 uur per dag bereikbaar via 043-3690690.

Maatschappelijk Werk Trajekt op afspraak.
U kunt bellen met het Trefcentrum: 043-7630010

Vrouwengezondheidscentrum Maastricht.
Wij bieden verschillende cursussen aan vrouwen in en rond Maastricht op het gebied
van grenzen aangeven, eenzaamheid, huiselijk geweld, stalking en scheiding.
Daarnaast hebben we een wekelijks aanbod met een beweeggroep in Caberg en
Wittevrouwenveld en een inloopochtend op woensdag, waar dames gezellig het
gesprek met elkaar aan kunnen gaan. Tevens is er ruimte voor individuele
gesprekken wanneer mensen door rouw, scheiding, zelfvertrouwen, traumatische
ervaringen, opvoeding, relatie, etc. met zichzelf in de knoop zitten. Een grote
uitdaging is natuurlijk om de juiste doelgroep bereiken. Dat proberen wij door middel
van een maandelijkse nieuwsbrief, berichten op Facebook en twitter en het
verspreiden van folders. Ook zijn we afgelopen zomer op de radio te horen geweest
bij 'bij de liewe' en stonden we in VIA Maastricht. Op deze wijze proberen we
Maastricht te bereiken en te laten zien en horen wie we zijn en wat we doen. Graag
hoor ik van u, namens het hele team, Annika Baur, PR
Kijk ook eens op onze website www.vgc-maastricht.nl en bezoek onze Facebook.
Nazareth Info – juni 2019

8

Zondag 16 juni 2019 Vaderdag

Wijkagent van Nazareth
Dhr. Mark Rütten. Werkgebied:
Maastricht: Wijken Nazareth, Limmel en het asielzoekerscentrum.
Bereikbaar: Algemeen nummer: 0900-8844

WEELEC
Vanaf maandag 1 april staat er bij de balie van onze school een inzamel box van
Weelec. Hierin kunnen alle ouders en leerlingen afgedankte elektrische apparatuur
verzamelen. Alles waar een stekker aan zit (heeft gezeten) of waar batterijen in
kunnen en niet meer gebruikt wordt kan op school ingeleverd worden.
OM WELKE SPULLEN GAAT HET
Natuurlijk laten we kinderen niet met ijskasten en wasmachines sjouwen. Het gaat
om kleine apparaten. Voorwaarde is dat het elektrisch is (of batterijen): strijkijzers,
broodroosters, koffiezetapparaten, radio’s, mobiele telefoons, video- en
fotocamera’s, muziekinstrumenten, computers, beeldschermen, laptops, elektrische
tandenborstels, televisies enz.
HELP ONS MET
- De bewustwording van duurzaamheid bij de kinderen.
- Minder gebruik te maken van grondstoffen.
- Het creëren van regionale werkgelegenheid.
- Het opruimen van die rommellade, garage en zolder.
- Het kleiner maken van de afvalberg.
- De wereld een beetje schoner te maken voor onze kinderen.
- Het reduceren van CO2 uitstoot.
ALVAST BEDANKT!

Vrijwillige palliatieve, terminale zorg is zo waardevol.
Word vrijwilliger!
Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen die zich in de laatste maanden van
hun leven bevinden. In deze fase bied je als zorgvrijwilliger van Steunpunt Mantelzorg Zuid steun. Je brengt rust en concrete hulp, aanvullend op de zorg die mantelzorgers zelf geven. Als vrijwilliger kun je, afhankelijk van de wensen van de zieke en
zijn naasten: ‘er zijn’ voor de patiënt, hulp geven bij lichte lichamelijke verzorging,
emotionele steun verlenen en de partner of an dere naaste verzorgers bijstaan. Zo
krijgen zij de gelegenheid even tot rust te komen. Je verricht als vrijwilliger geen
medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken. Uit de praktijk blijkt dat
mensen drempelvrees hebben om vrijwilligers in te schakelen. Maar op het moment
dat mensen dit doen, is de reactie meestal “Hadden we het maar eerder gedaan”.
Meer informatie en vrijblijvend kennismakingsgesprek:
Ben je geïnteresseerd in dit waardevol vrijwilligerswerk bij het steunpunt. Neem dan
(vrijblijvend) contact op met een van de vrijwilligerscoördinatoren per telefoon 0433215046 of per e-mail info@mantelzorgzuid.nl. Meer informatie over onze
organisatie vind je op www.mantelzorgzuid.nl
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PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL
Administrator: Pastoor Backus
Parochiesecretariaat: vacant
Pastorie en parochiesecretariaat:
.Kerkstraat 8, 6223 BK Maastricht-Borgharen
Tel. 043-363 29 67, b.g.g. in noodgeval 631 45 00
E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl
www.parochieborgharen.nl
Jaargang 16 – nummer 6
juni 2019
PATROONSFEESTEN IN LIMMEL EN NAZARETH
13 juni is de feestdag van de Heilige Antonius van Padua. We zullen dit feest vieren
in de gemeenschap van Nazareth op zaterdag 15 juni 2019 met een feestelijke
gezongen H. Mis om 10.30 uur in het Wijkcentrum van Nazareth. Voorafgaand aan
deze H. Mis komen we om 10.15 uur samen bij de Antoniuskapel op het plein van
de voormalige parochiekerk. Hier bidden we het Antoniusgebed en zingen we het
Antoniuslied. Vervolgens trekken we naar het wijkcentrum voor de H. Mis.
Na de H. Mis wordt u een kop koffie aangeboden.
Zondag 23 juni herdenken we de H. Johannes de Doper. We vieren dit op zondag
30 juni 2019. Die dag beginnen we om 10.30 uur met een gezongen H. Mis met
aansluitend een korte rondgang en de zegen met het Allerheiligste. Opluistering door
het Zangkoor. Na afloop is er koffie met vlaai.
Graag nodigen wij u uit om gezamenlijk deze beide gedenkdagen voor onze
gemeenschap te behouden. Het is tevens een eerbetoon aan de velen die jarenlang
zich hebben ingezet voor het leven van deze beide wijken.
H. Mis op zondag om 9.00 uur.
Rozenhoedje een half uur voor de H. Mis op zondag.
FAMILIEBERICHTEN
Gedoopt: Esni Bijl
Moge Gods zegen haar vergezellen.
KERKDIENSTEN H. JOHANNES DE DOPER –LIMMEL.
De Ziekencommunie wordt gebracht op vrijdag 7 juni 2019.
Zo 2 juni
Zevende zondag van Pasen.
09.00 u.
H. Mis.
Vrij 7 juni
19.00 u.

Eerste vrijdag van de maand –ziekencommunie.
H. Mis in de kerk van Itteren.

Nazareth Info – juni 2019
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Zo

9 juni

Hoogfeest van Pinksteren.
Dagmis van Pinksteren. Overledenen van een fami;lie (st);
Mimi Delton – Quaedvlieg; Paula Duchateau –Timmermans.

.
15 juni
10.15 u.
10.30 u.

Viering van het feest van de H. Antonius van Padua.
Bidweg van de Antoniuskapel naar het Wijkcentrum
Gezongen H. Mis in het Wijkcentrum van Nazareth.
Jrd. René Oosterbosch en familie Theunissen.
voor onze samenwerkende geloofsgemeenschappen.

Zo 16 juni

Geen H. Mis in de kerk van Limmel.

Zo 23 juni
09.30 uur

Sacramentsdag. Sacramentsprocessie in Borgharen.
Gezongen H. Mis in Limmel.
Pa en Ma Christoph –Backes.

Zo 30 juni

Viering van het feest van de H.Johannes de Doper.
Feestelijke H. Mis in de kerk met Zangkoor, gevolgd door een
korte rondgang met het Allerheiligste en zegen. Aansluitend
koffie en vlaai.

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk vrijdag 7 juni 2019.
MEDEDELINGEN.
Patroonheiligen.
In de maand juni herinneren we ons in de “samenwerkende” parochies van Limmel
en Nazareth de feestdagen van hun patroonheiligen. Op 16 juni het feest van de H.
Antonius van Padua en op 24 juni het feest van de Geboorte van de H. Johannes de
Doper. Zie ook het inleidend artikel van dit Kerkblaadje op pagina 1.
Opbrengst collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze heeft in mei 2019 opgebracht € 54,--.
Opbrengst collecte Roepingenzondag.
De opbrengst in de kerk van Limmel bedroeg € 31,--.
Opbrengst Vastenaktie.
Voor de Vastenaktie is bij elkaar gebracht € 100,--.
Sacramentsoctaaf Meerssen.
Dit octaaf in Meerssen kent een eeuwenoude traditie en gaat terug op een
Bloedwonder. Dit jaar wordt het gevierd van 19 juni tot en met 27 juni 2019.
Laten we wakker worden!!! Het is vijf voor twaalf.
De overheid gaat steeds meer denken in stadsdelen en het loslaten van de kleine
kernen. Veel van het eigene en samenhang gaat hierdoor verloren. Als gevolg
hiervan komt de leefbaarheid van de plaatselijke, territoriaal begrensde, gemeenschappen onder druk te staan. Dit verschijnsel herkennen we in de kerkdorpen, in de
kleine kernen en in de wijken van de steden. Scholen worden samengevoegd, winkels
verdwijnen, verenigingen houden op te bestaan of gaan samenwerken.
Nazareth Info – juni 2019
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Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft ook zijn invloed op de samenleving en op
het kerkelijk leven. Het oude vasthouden getuigt niet van realiteitszin. We dienen er
ons op in te stellen dat de plaatselijk Kerk steeds meer vervangen gaat worden door
de regionale Kerk. Wat blijft is de bindende factor van hetzelfde geloof in de God,
die wij vieren in Zijn Zoon onder leiding van de heilige Geest. Voor de voeding van
hun geloofsleven en voor de beleving van hun geloof in dezelfde God, zoeken de
mensen, als een soort pelgrims, naar plaatsen en vieringen, waar zij Gods Geest
ervaren en door Hem geraakt worden. Dit kan zijn in de eigen parochiekerk, maar
ook in een kerk in de omgeving, dichtbij of op grotere afstand. De mensen zoeken de
vieringen en de kerken die bij hen passen. Dit zal een herschikking van beschikbare
kerken en een bezinning op de inzet van nog beschikbare gewijde bedienaren
wenselijk en noodzakelijk maken. Dit zal leiden tot grotere verbanden met een
hoofdkerk (parochiekerk) en een of meer filiaalkerken, bediend vanuit één pastorie
en parochiecentrum met een pastoraal team en ondersteund door actieve vrijwilligers
voor de diverse taken. Parochiegrenzen, zoals wij die nu kennen, gaan vervagen,
maar de eenheid in geloof zal blijven, hoewel anders beleefd en dieper doorleefd.
Toch blijven wij er naar streven het vertrouwde te behouden.
Wat altijd blijft is de bindende factor van hetzelfde geloof.
Concreet betekent dat voor ons dat de parochiefederaties van Borgharen en Itteren en
van Limmel en Nazareth (?) samengevoegd worden en als één parochiefederatie
verder gaan met als parochiekerk de kerk van de H. Cornelius te Borgharen en
vooralsnog als hulpkerken de kerken van Itteren en Limmel. Het is onze taak om dit
samen mee mogelijk te maken; alleen samen kunnen we overleven en een herkenbare
geloofsgemeenschap zijn.
Het gaat om het behoud van historische verworvenheden, waarvoor de voorgaande
generaties en de ouderen onder ons gevochten en zich ingezet hebben. Dit moet ons
toch iets waard zijn!
Bankrekeningen.
Parochie Johannes de Doper, Regiobank nr. NL 91RBRB 098.29.12.587
Parochie Johannes de Doper, SNS nr NL 47 SNSB 085.89.38.871
Parochie Antonius van Padua, SNS nr NL 84 SNSB 085.80.12.049
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Tuttebelle Club vaan Mestreech.
Wij zijn een meiden club voor de leeftijdsgroep van 10 t/m 16
jaar. Onze clubavond is op vrijdag van 19:30 – 22:00 uur in
Buurtcentrum Nazareth. Wij hebben diverse activiteiten zoals
knutselen, spel activiteiten maar ook leuke uitstapjes en nog veel meer. Heeft u een
dochter in de leeftijdsgroep van 10 t/m 16 jaar, en heeft zij op vrijdag avond niks te
doen, kom dan gerust eens met haar kijken op een clubavond (wel van te voren even
aanmelden i.v.m. evt. externe activiteiten.). De club bijdrage is € 1,00 per activiteit
en soms vragen wij bij grotere activiteiten een extra eigen bijdrage. Welke compleet
terug komt tegoeden van de meiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met: Bianca Pas - Stroucken, Telefoon: 06-21451118. Email: info@tuttebelle.club.

Alzheimercafé Maastricht
Op 13 maart as. is er weer een bijeenkomst van het Alzheimercafé Maastricht. Het
thema deze avond is “zorgen voor een ouder”. Gastspreker is Jos Frusch, journalist
en auteur van het boek “Herinnering”. Tijdens deze avond staan de ervaringen en
verhalen bij het zorgen voor een ouder met dementie centraal. Wat betekent de
diagnose voor (het gezin van) een dochter of zoon van een ouder met dementie? En
hoe ga je daar mee om? U bent allen van harte welkom bij Athos Eet- Maakt- Doet,
Athoslaan 12A, Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00u en het programma start om
19.30u. Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis.
Voor meer informatie ( 06-12255124) * alzheimercafemaastricht@gmail.com
U kunt voorafgaand aan de avond een gezonde en goedkope maaltijd gebruiken bij
Athos Eet. Reserveren via: ( Athos Eet 088-3505063 *info@athos-maastricht.nl
Recht op kwijtschelding van (gemeentelijke) belastingen en
waterschapslasten?
Heb je een laag inkomen, dan kun je in aanmerking komen voor (gedeeltelijke)
kwijtschelding van Rijksbelastingen of van gemeentelijke belastingen. Lukt het niet
zelf, neem dan contact op met een van de wijkservicepunten , of Trajekt voor hulp.

Bijzondere viering:
H. Antonius van Padua.
Dit feest wordt gevierd op: Zaterdag 15 juni 2019, met een
Feestelijke gezongen H. Mis in het Buurtcentrum van Nazareth
om 10.30 uur. Voorafgaand aan deze H. Mis komen we om
10.15 uur samen bij de Antoniuskapel op het plein van de
voormalige parochiekerk. Hier bidden we het Antoniusgebed en
zingen we het Antoniuslied. Vervolgens trekken we naar het
Buurtcentrum voor de H. Mis.

Na de H. Mis wordt U een kop koffie met vlaai aangeboden

Maatschappelijk Werk Trajekt op afspraak.
U kunt bellen met het Trefcentrum: 043-7630010
Nazareth Info – juni 2019
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SENIORENDAG
WOENSDAG 12 JUNI 2019
BUURTCENTRUM NAZARETH
MIRADORPLEIN 39
Leden betalen
Niet leden betalen

Programma:

€ 3,00.
€ 5,00.

Bij de prijs inbegrepen:
1 kienkaart enkele serie
Koffie of thee bij binnenkomst
Lunch met koffie of thee
Koffie of thee en vlaai tijdens de pauze.
Kaarten bestellen bij: Antoinette
Janssen en Wilma Monfrance
Kaarten bestellen kan ook bij:

9.30 uur zaal open
Aanvang programma:
10.00 uur.

Muziek:
William Bartels.
Verkoop tombolaloten
Lunch
Verkoop kienkaarten
Kienen
Pauze
Tombola
Kienen
17.00 uur einde

Dhr. Math. Dupuits
Kasteel Schaloenstraat 54 B
043 – 362 59 54.

ALLEEN TOEGANG MET EEN ENTREEKAART
WEER EEN ACTIVITEIT VAN:

BUURTBELANGEN NAZARETH
Beste mensen die met een busje komen. Bestel de busjes niet te vroeg want
jullie kunnen altijd nog wachten na 17.00 uur in de huiskamer van het
Buurtcentrum Nazareth.

Nazareth Info – juni 2019
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OPHALEN OUD PAPIER IN DE WIJK NAZARETH

OP ZATERDAG 22 juni 2019.
Klachten bij het ophalen van oud papier Dhr. Marcel Hesselaar , Tel: 06 52 65 19 02

Buurtcentrum Nazareth
Het Buurtcentrum Nazareth aan het Miradorplein is het middelpunt voor het
verenigingsleven in Nazareth. Ontmoetingsplek met Uw medebewoners.

Graag tot ziens in uw Buurtcentrum Nazareth.

Stichting Ouderenproject Geinen Daank:
PRETTIG GEZELSCHAP VOOR EENZAME OUDEREN.
Bent u een alleenstaande thuiswonende oudere, die zich eenzaam voelt en die graag
wel eens iemand op bezoek zou willen hebben voor een praatje of om een eindje te
wandelen of gezellig samen boodschappen te doen, neem dan gerust contact met ons
op. Een vaste en bij u passende vrijwilliger komt een middag per week naar u toe om
samen iets te doen wat u leuk vindt. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Tevens
zoeken wij voor deze werkzaamheden gemotiveerde vrijwilligers! Hebt u
belangstelling, neem dan contact op met Hans Bindels van Stichting Ouderenproject
Geinen Daank, Telefoon (043) 321 89 89, of 06 105 134 41.
E-mail: hans@bindels.demon.nl

Welkom Betty, goed voor Nazareth.
Na een afwezigheid van bijna 4 jaar ben ik terug op het “oude nest” Met heel veel
plezier mag ik weer voor de Kredietbank Limburg op woensdagmorgen van 9.00 uur
tot 12.00 uur spreekuur houden voor Nazareth – Limmel aan de Kasteel
Schaloenstraat 54 in Nazareth. Ik houd samen met Jacques Noten wekelijks het
spreekuur. Voor advies, vragen en hulp voor schulden, budgetteren en werk kunt u
bij ons binnen lopen. Wij verheugen ons op uw komst. Met vriendelijke groet,
Betty van der Honing, 045-5605705 bereikbaar op di, wo en donderdag. Postbus
1183 BD Geleen t.a.v. regio 3. b.van.der.honing@kblb.nl
www.kredietbanklimburg.nl

STRAATFEEST
Zaterdag 29 en zondag 30 juni vindt in de Kasteel Rimburglaan weer het jaarlijks
straatfeest plaats. Naast bekende en minder bekende artiesten beloofd het weer een
spetterend feest te worden waar een ieder welkom is. Ook voor de innerlijke mens
wordt gezorgd en niemand hoeft droog te staan. Zondag 30 juni is er eveneens een
rommelmarkt vanaf 10.00 uur barst het feest los. Kramen met dekzeil kunnen voor
€20,00 gehuurd worden. Wilt U een kraam huren neem dan contact op met Jack
Verhaegen 06-23365544 en hij zal U de nodige informatie verstrekken. Door vooraf
te betalen verzekerd U zich van een mooie plaats. VERGEET NIET VOL IS VOL
Nazareth Info – juni 2019
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Instellingen, Verenigingen en Activiteitengroepen 2019
Basisschool IKC “De Geluksvogel” (’t Spoor )
Nazareth-Limmel: Balijeweg 101, 6222 BE
Kienclub De Zonneblömkes
Dinsdagmiddag om 13.30 uur tot ca 16.30 uur.
1e , 2e en 3e dinsdagmiddag kienen met prijsjes
4 e dinsdagmiddag kienen met dubbeltjes
Bejaarden- en invalidenvereniging Limmel
Woensdagmiddag kienen van 13.30 – 16.40 uur.
Mevr. Netty Hufkens (voorzitter)
Agnes Schols-Vertommen (secretaris)
Biodanza-les met Peter en Monique
Woensdagavond van 19.45 – 21.30 uur
Vrijdagochtend van 10.30 – 12.00 uur
Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39
Bridgeclub Vrijthof – Maasvogels
Dinsdagavond aanvang 20.00 uur
Donderdagmiddag aanvang 13.00 uur
Bridge-instuif Maandag
Maandagmiddag. Inschrijving van 13.00 uur en
aanvang 13.30 uur. Kosten € 2,00 per persoon
Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39
Buurtbelangen Nazareth
Voorzitter: Ted de Vrees Meerssenerweg 69A
Vice voorzitter: Math. Dupuits
Kasteel Schaloenstraat 54B, 6222 TP Maastricht
Penningmeester: Heinz Braun
Kerkweg 25 6231 BR Rothem - Meerssen
C.V. De Braniemeekers
Secretaris: Esther Dessart-Walthie Kasteel
Hartelsteinstraat 32, 6222 XE Maastricht.
C.V.de Braniemeekerkes Veurz.Jo Boumans
Krètser: Ilse Thomissen Dolmanstraat 20
Carnavalsvereniging de Kakpepers
Voorzitter: Robert Elie
Secretariaat: Kim Overhof – Smeekes
1e Penningmeester: Cindy Quaden - Debruijn
Vice voorzitter: Francois Overhof

Voor meer info:
Telefoon: 06 – 133 575 53
In het Buurtcentrum Nazareth
Voor meer info:
deenphj@xs4all.nl
Telefoon: 043 – 344 02 06
vrees-de@home.nl
Telefoon: 06 – 473 408 31
m.dupuits@planet.nl
Telefoon: 043 - 362 59 54
heinzbraun@home.nl
Telefoon: 06 - 168 818 04
cvdebraniemeekers@ziggo.nl
Telefoon: 06 - 476 793 03
Telefoon: 06 - 462 461 59
Telefoon: 06 - 511 967 34
Emailadres:
cvdekakpepers@gmail.com
Adres:Kasteel Hillenraadweg 2
6222 XW Maastricht

Damesvereniging Nazareth
Mevr. Jose Ramakers Mevr. Wilma Monfrance
Stg. Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veijestraat 9, 6201 AB Maastricht
Meer bewegen voor ouderen
Dinsdagmiddag van 15.00 tot 15.45 uur
Donderdagmorgen van 09.45 tot 10.30 uur
Inlichtingen: Mevrouw M. Paulissen
Nazareth Info – juni 2019

info@ikc-degeluksvogel.nl
Telefoon: 043 - 363 20 65
Buurtcentrum Nazareth
Miradorplein 39
Mevr. A.Janssen Miradorplein 8:
Telefoon 043 – 363 74 52
Kapelaan Lochtmanhuis
bivlimmel@ziggo.nl
Telefoon: 06 – 542 563 17
Telefoon: 043 – 361 12 83
info@biodanzalimburg.nl
Telefoon: 06 – 202 115 15
Telefoon: 06 – 504 179 86
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Telefoon: 043 - 363 68 98
Telefoon: 043 – 362 08 11
Telefoon: 0900 – 4433224
( € 0,50 p.m.)
Buurtcentrum Nazareth
Inlichtingen: Mevr. Derez
Telefoon: 043 - 363 55 10
Telefoon: 043 - 362 15 89
Zondag 16 juni 2019 Vaderdag

Bewonerscommissie Nazareth (BOC)
Voorzitter: Eugene Braken Tel: 06 - 504 332 54
Buurtcentrum Nazareth Miradorplein 39,
6222 TE www.buurtcentrum-nazareth.nl
Scouting Titus Brandsma
Inl: Laura Bruijnzeels
Laura@titusbrandsmamaastricht.nl
Groepsvoorzitter: Robert Roijen
robert@titusbrandsmamaastricht.nl
Nazareth Info (Wijkblad – advertenties e.d.)
Redactie adres Kasteel Schaloenstraat 54B
Dhr. Math. Dupuits en Heinz Braun:
Vriendenkoor Eindrach
Repetitie: Dinsdagavond 20.00 uur. Locatie:
‘Op de Spieker’ achterkant Martinuskerk Wyck.
BGM Baptistengemeente Maastricht
zondagsdienst aanvang 10.00 uur
Voorganger: Jesse de Haan
GEUSSELTSPORT ( voetbalvereniging)
Voorzitter: Sjef Zwackhalen 06 43 02 65 10
Secretaris: John Lemaire
06 11 92 01 78
Jeugd:
Nico Eijkenboom 06 52 45 73 27
Bezoekadres: Vijfkamp 1 6225 CN Maastricht.
Verhaegen Sport-Boxing
Mariënwaard 51 6222 AM Maastricht
Robert & Chantalle van Poppel
Website www.nazarethmaastricht.nl
Redacteurs: Math. Dupuits
Kasteel Schaloenstraat 54B, 6222 TP Maastricht
Heinz Braun, Kerkweg 25 6231 BR Meerssen
Stg De Kestielretjes
Judoclub J.C.K.R. Nazareth
Stg. Tuttebelle Club vaan Mestreech
Bianca Pas – Stroucken
Kasteel Walburglaan 60, 6222 SX Maastricht
Buurtzorg Limmel verpleegzorg

Secretaris: May Voorjans
Tel: 06 - 207 975 06
Telefoon: 043 - 363 27 00
info@buurtcentrum-nazareth.nl
Telefoon: 043 - 362 72 28
Telefoon: 06 - 222 31 873
Telefoon: 043 - 362 59 54
m.dupuits@planet.nl
heinzbraun@home.nl
Inlichtingen: Ton M.R. Goossens
Populierweg 52B te Maastricht
Telefoon: 06 - 453 25 524
Buurtcentrum Nazareth
Telefoon 043-363 27 00
Telefoon 06-14306660
www.geusseltsport.nl
sjef.zwackhalen@trajekt.nl
johnlemaire067@gmail.com
nicoeijkenboom@gmail.com
verhaegensports@hotmail.com
telefoon:043- 363 96 05
telefoon: 06- 52 27 71 49
www.verhaegensports.nl
m.dupuits@planet.nl
Telefoon: 043 - 362 59 54
heinzbraun@home.nl
Telefoon: 06 - 168 818 04
Telefoon: 043 - 362 31 98
T: 06-21451118
E: info@tuttebelle.club
Clubavond: Vrijdag 19:30 -22:00 .
maastrichtnoord@buurtzorgnederla
nd.com
24 uur bereikbaar 06 23 01 45 13

Expositie: 26-05-19 t/m 12-01-20
In onze tentoonstelling 'Walvis – Vindplaats: Maastricht' maak je kennis met
de ‘ENCI-walvis’, zijn hedendaagse soortgenoten en de leefwereld van deze
giganten. Tegenwoordig worden walvisachtigen wereldwijd bedreigd in de gebieden
waarin ze leven, vooral door overbevissing, zwerfplastic en militaire toepassingen
van sonar. Jaren lagen ze achteloos in een vitrine in het Natuurhistorisch Museum
Nazareth Info – juni 2019
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Maastricht: een aantal gebroken walviswervels en –ribben. Ze werden in 1979
gevonden in de voormalige ENCI-groeve in de Sint-Pietersberg in Maastricht. Pas in
2014 stelde een onderzoeksteam, onder leiding van Dr. John Jagt, paleontoloog van
ons museum, de ouderdom van de ‘ENCI-walvis’ vast: circa 37 tot 33 miljoen jaar .

Oproep projectzangers concert oktober 2019
Gemengde Zangvereniging Crescendo uit Amby Maastricht,
zoekt projectzangers voor een concert i.s.m. het Toon
Hermans Huis te Maastricht.
Data: zondag 13 en 20 oktober 2019.
Zing je graag en heb je al enige ervaring met zingen in een
koor als (sopraan, alt, tenor of bas) dan ben je welkom om
mee te zingen in ons koor aan een bijzonder concert dat in oktober twee maal wordt
uitgevoerd. Het gaat om bekende liedjes waarbij we je stem goed kunnen gebruiken:
“Mag ik dan bij jou…”van Claudia de Breij, “Opzij, opzij, opzij…”van Herman van
Veen, Ramses Shaffy Medley, “We zullen doorgaan…”en enkele meezingliedjes.
Repetities (in totaal 9 keer) vanaf 20 augustus 2019 elke dinsdag van 20.00 tot 22.00
uur in Gemeenschapshuis Amyerhoof, Severenplein 27 te Amby, Maastricht. Op
zaterdag 21 september hebben we een werkdag van 10.00 tot 16.00 uur. We vragen
van jou de inzet om elke repetitie, en tijdens de twee concertdagen aanwezig te
kunnen zijn. Wat we te bieden hebben is heerlijk zingen in een gezellig koor met
twee spetterende concerten als afsluiting! Informatie over ons koor en de koordirectie
is te vinden op onze website, www.crescendo-amby.nl. Voor deze muzikale
uitdaging kunt zich aanmelden bij: Peter Aerts, tel.043-3624224 mailadres
phmaerts@home.nl

SENIORENDAG
WOENSDAG 12 JUNI 2019.

Entree kaarten kopen bij: Antoinette Janssen Miradorplein 8 op
woensdag 5 juni tussen 14.00 en 16.00 uur en bij Wilma Monfrance Kasteel
Rivierenstraat 46 op maandag 3 juni ‘s middags
Kaarten bestellen kan ook bij: Math. Dupuits
Kasteel Schaloenstraat 54 B, 043 – 362 59 54.

Opening “De Kiekkast”
Trefpunt Kasteel Schaloenstraat 54 Nazareth Maastricht.
Beste Mensen van de Buurt,
Woensdag 29 mei a.s.om 13.00 uur opening van:
de ruil / weggeefspullen “De Kiekkast”. De bedoeling is om spullen, die niet kapot
zijn te geven of te ruilen. Kleding, keukenspullen, sierspullen, lampen, verzorgings
producten (niet gebruikt) enz. enz. Geen videobanden en geen grote spullen.
U kunt ons ook vinden op facebookpagina “De kiekkast”.
Graag zien we U tegemoet.
Nazareth Info – juni 2019
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Epilepsie Café Heuvelland
Ontmoet anderen, deel je verhaal, over leven met epilepsie
Op zaterdagmiddag 18 mei is weer een Epilepsie Café voor de
regio Maastricht. / Heuvelland. Het Epilepsie Café is de
ontmoetingsplaats voor mensen met epilepsie, hun partners, ouders
van kinderen met epilepsie, familie, vrienden en andere belangstellenden. Ook
(zorg)professionals zijn van harte welkom. De opzet is om ongedwongen en in een
open sfeer met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen over leven
met epilepsie. Wat is de invloed op het gezin, je werk, je vrije tijd, ect. Wil je praten,
dan praat je. Wil je luisteren, dan luister je. Jouw verhaal delen of luisteren naar het
verhaal van een ander zorgt voor herkenning, inspiratie en begrip. En gedurende de
avond is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De toegang is gratis voor
zowel leden als niet-leden. Koffie en thee zijn inbegrepen. Aanmelden hoeft niet,
maar is wel fijn. Bij voorkeur per e-mail: maastricht@epilepsiecafe.nl onder
vermelding van naam, telefoonnummer en aantal personen.
Datum/Tijd Zaterdag 18 mei 2019, 14:30 - 16:30 (inloop vanaf 14:00)
Locatie Academisch Ziekenhuis Maastricht, Terras Noord P. Debyelaan 25,
Maastricht. Meer info: Dhr. Henk Marell, tel: 043 – 4082704 of 06 – 28233861
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