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Voorwoord mei 2019
In de maand april is de temperatuur iedere dag iets beter
geworden en de Pasen is voorbij en onze koning is weer een
jaartje ouder geworden. Zijn feestje vierde hij in Amersfoort.
Ben in april zelf op vakantie geweest in een vakantiepark in
Nederland aan de kust en ik schrok me rot van de prijzen die
men durfde te vragen in het park zelf. Iets verdienen is goed
maar dit was niet normaal meer. Toch zitten de parken keer
weer vol. Ik bestelde iets te eten bij het zwembad nou ik kon de broekriem meteen
iets strakker trekken, pfff wat een prijzen. Maar je doet het toch maar voor je
gezinnetje. Ook al heeft men genoeg te besteden, maar het is niet meer normaal.
Natuurlijk kun je zeggen, je moet niet zeuren je gaat toch op vakantie, maar het moet
wel leuk blijven. Een midweek naar een vakantiepark met je gezin is peperduur en
misschien is een vlieg- of bus vakantie boeken stukken voordeliger. Maar genoeg
geklaagd. Nazareth Bruist op zondag 14 was weer een geslaagde activiteit. Ondanks
het koude weer en af en toe wat zonnestralen zijn er toch mensen gekomen om de
kofferbakverkoop en diverse andere activiteiten voor jong en oud tot een geslaagde
dag te noemen. Dan komen we nu aan in de maand mei. De temperaturen zullen
zeker weer gaan stijgen en dan kunnen de kinderen in de meivakantie misschien wat
leuke dingen gaan doen. De meivakantie loopt van zaterdag 28 april tot zondag 5
mei. In die vakantie is ook de Nationale Dodenherdenking op zaterdag 4 mei en
natuurlijk op zondag Bevrijdingsdag. Een dag die we moeten koesteren want vrijheid
is niet altijd zo vanzelfsprekend, daar hebben mensen vroeger en nu nog veel voor
moeten doen om die vrijheid te krijgen of nog te verkrijgen. Van 10 mei tot 19 mei is
er weer de Servaaskermis in Maastricht. Daar kunnen de kleintjes en de groten weer
genieten van diverse attracties en voor de innerlijke mens is er voldoende keuze.
Altijd wel eens leuk om te doen. Op zondag 12 mei is het Moederdag. De mama’s
zullen op die dag lekker verwend worden door de kinderen, want ze verdienen het
zeker wel. Wat heet verwennen gewoon een tekening of een bloemetje of gewoon
even binnenwippen kan genoeg zijn. Eventjes wat extra aandacht voor de moeder kan
nooit kwaad. En de maand mei sluiten we af met Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei.
Op maandag 6 mei start ook de vastenmaand, de Ramadan, voor de moslims en deze
zal 30 dagen duren en wordt dan afgesloten met het Suikerfeest. U ziet er is genoeg
te doen in de maand mei en we wensen iedereen heel veel leesplezier en tot de
volgende maand, groetjes de Info.

Maatschappelijk Werk Trajekt op afspraak.
U kunt bellen met het Trefcentrum: 043-7630010
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Spreekuur 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 juni 2019 moet uiterlijk 18e mei
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 mei 2019:
Zaterdag
04 mei
OUD PAPIER
Maandag
06 mei
RESTZAK
Maandag
13 mei
GFT-CONTAINER
Maandag
20 mei
RESTZAK
Zaterdag
25 mei
OUD PAPIER
Maandag
27 mei
GFT-CONTAINER
ZATERDAG LET OP 04 MEI OUD PAPIER EN ZATERDAG 25 MEI 2019.
Klachten oud papier: CV de Kakpepers, Dhr. Marcel Hesselaar tel. 06-52651902

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

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.

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.
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Wat doen wanneer er iemand op straat wordt mishandeld?
*
*
*
*

Bel het alarmnummer 112
Onthoud kenmerken van de dader
Laat het slachtoffer niet alleen
Breng jezelf niet in gevaar

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

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.

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.
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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

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
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.

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
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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.

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
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!
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AGENDA NAZARETH MEI 2019:
*
Buurtcentrum Nazareth – Miradorplein 39
**
Trefpunt Kasteel Schaloenstraat 54
01 mei
01 mei
01 mei
01 mei
02 mei
04 mei
04 mei
05 mei
06 mei
06 mei
06 mei
06 mei
07 mei
08 mei
08 mei
08 mei
08 mei
09 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
13 mei
14 mei
15 mei
15 mei
15 mei
15 mei
16 mei
18 mei
20 mei
20 mei
21 mei
22 mei
22 mei
23 mei
25 mei
27 mei
27 mei
28 mei
29 mei
29 mei
29 mei

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
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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 **
DODENHERDENKING - Herdenkingsplein
BEVRIJDINGSDAG
13.00 - 16.00’t koffieheukske **
10.00 - 11.00 Sociaal Team inloop **
Begin RAMADAN
Begin SCHOOL (einde mei vakantie 2019)
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 **
Begin Servaaskermis op het Vrijthof in Maastricht.
13.00 - 16.00 ’t koffieheukske **
MOEDERDAG
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 **
09.00- 12.00 Gemeente Jacques Noten 0612855706 **
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 Gemeente Jacques Noten 0612855706 **
10.00 - 11.00 Sociaal Team inloop **
13.00 - 16.00 ’t koffieheukske **
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30 mei
30 mei

Donderdag
Donderdag

HEMELVAARTSDAG.
12.00 - 16.00 ’t Handwerkcafé, Marian **

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

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.

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!

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
Stichting Dierenambulance Limburg- Zuid
Woningstichting Maasvallei
Woningstichting Woonpunt
Woonpunt reparatieservice
Wijkagent politiebasis eenheid
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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
0900 – 4433224
043 – 3683737
088 – 050 60 70
088 – 050 60 70
0900 – 8844
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Rattenoverlast rondom milieuperron Kasteel Hartelsteinstraat
De afgelopen weken ontving de
gemeente verschillende meldingen van
rattenoverlast bij en rondom het
milieuperron
aan
de
Kasteel
Hartelsteinstraat. Om dit probleem op
te lossen vraagt de gemeente uw hulp.
Diverse inspecties wezen uit dat er
regelmatig voedsel(resten) bij het
milieuperron liggen. Dit ondanks meer
schoonmaakbeurten per dag. Er werd
zelfs een volledige zak rijst gevonden.
Die
lekkere
hapjes
zijn
de
hoofdoorzaak van de rattenproblematiek bij het milieuperron. De gemeente vraagt
dan ook met klem om geen etenswaren bij of in de containers van het milieuperron te
dumpen. Etensresten kunt u gewoon kwijt in de groene bak.
Hoe kunt u de gemeente helpen andere oorzaken van dit probleem te
achterhalen?
 Ziet u een rat of een verdacht gat in de grond? Mail of bel de gemeente.
 Controleer uw regenpijpen. Zijn ze stuk? Laat ze repareren. En laat het de
gemeente ook even weten. Via een kapotte regenpijp kunnen ratten namelijk
makkelijk het riool in en uit.
 Ruikt u rioollucht in huis? Laat het riool inspecteren op defecten. Het riool
tot aan de erfgrens is uw verantwoordelijkheid. Is uw riool defect? Laat het
repareren. En ook hier weer, laat het de gemeente even weten.
Tips om rattenoverlast te voorkomen
 Laat geen afvalzakken buiten staan.
 Gooi geen kliekjes in de restzak. Etensresten mogen gewoon in de groene
bak.
 Laat voer voor huisdieren niet buiten staan of berg het op in goed afsluitbare
vaten.
 Houdt u kippen, konijnen of andere dieren buiten? Voer ze niet te veel. Zorg
ervoor dat ze het voer in één keer op kunnen zodat er niets blijft liggen. Dit
geldt ook voor voer voor vogels of zwerfkatten.
 Onderhoud uw tuin. Ratten verstoppen zich graag. Dus rommel of objecten
(zeker langs muren) die schuilplaatsen kunnen vormen: opruimen.
 Ruim drollen van uw hond op. Ook die gebruiken ratten als voedselbron.
Uw meldingen kunt u rechtstreeks mailen naar janneke.ackermans@maastricht.nl of
telefonisch doorgeven via 14 043.

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.
Nazareth Info – mei 2019
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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 5
mei 2019
Maria – Koningin des hemels.
Maria, die zelf van “beneden” gekomen is;
Maria bij wie God in de wereld gekomen is;
Maria, die als eerste begrepen en bevestigd
heeft, wat in de ogen van God
echte waardigheid en heerlijkheid zijn.
Zij had begrepen waar de hemel is.
De hemel is daar waar God is.
Maria – Koningin des hemels.
Zij wil ons helpen, opdat ook wij ontdekken,
waar God is, waar de hemel is;
niet boven en niet ver van ons,
niet los van de aarde,
niet bekroont met pracht en praal,
maar beneden, heel dicht bij de mensen,
in de donkere hoeken van deze wereld,
daar, waar Maria vandaan komt,
daar wil God bij ons zijn.
In de meimaand worden we extra uitgenodigd
om met en door Maria God te zoeken.
U bent dagelijks tussen 10.30 en 17.00 uur welkom bij Maria in de devotiekapel
onder de toren van de kerk van Borgharen. En iedere woensdagavond wordt in deze
kerk de noveen van de Wonderdadige Medaille gebeden om 18.45 uur, gevolgd door
de H. Mis. In Itteren wordt iedere vrijdagavond om 18.45 uur het rozenhoedje
gebeden bij de Lourdesgrot op het kerkhof met aansluitend H. Mis in de kerk.
FAMILIEBERICHTEN.
GEDOOPT: Esni Bijl
Moge hij de genade en de zegen van onze God en Veder hem vergezellen.
Nazareth Info – mei 2019

9

Vrijheid moeten we koesteren

Overleden en uitvaart in de kerk van de H. Johannes de Doper:
† Mimi Delton – Quaedvlieg.
De Zeswekendienst wordt gehouden op zondag 19 mei 2019 om 09.00 uur in de
kerk van Johannes de Doper te Limmel –Maastricht.
KERKDIENSTEN H. Johannes de Doper –Limmel.
H. Mis op zondag om 9.00 uur.
Rozenkransgebed op zondag een half uur voor aanvang van de H. Mis.
In het komende weekend
collecte voor het groot onderhoud van onze kerk.
Wo 1 mei H. Jozef, de arbeider.
Zo 5 mei Derde zondag van Pasen
09.00 u. H. Mis.
Voor de oorlogsslachtoffers; Jrd. Jean Bertholeth en Cecile Bertholeth –
Bartoholomy (st); Paula Duchateau –Timmermans.
Zo 12 mei Vierde zondag van Pasen. Roepingenzondag. Moederdag.
Deurcollecte voor roepingen
09.00 u. H. Mis.
Ma.13 mei H. Servatius.
Zo 19 mei Vijfde zondag van Pasen.
09.00 u. H. Mis. Zeswekendienst Mimi Delton – Quaedvlieg; overl. fam. Sleijpen –
Partouns (st), voor de overledenen van een familie (st).
Zo 26 mei Zesde Zondag van Pasen.
09.00 u. H. Mis.fam. Van Aubel – Augustus; Fam. Van Proumeren – Augustus;
fam. Van Proumeren – van Sintfiet; fam. Nijssen – van Proumeren.
Don. 30 mei
Hemelvaart van de Heer Hoogfeest.
09.00 u. H. Mis.
10.30 u Viering van de eerste H. Communie in de kerk van Borgharen
PAROCHIESECRETARIAAT.
Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van maart heeft opgebracht € 63,--.
Hartelijk dank!
Opgeven misintenties.
Misintenties kunnen worden opgegeven tijdens het spreekuur in de sacristie van de
kerk van Limmel na de kerkdiensten. Daarnaast is dit natuurlijk ook mogelijk op
dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur op het Parochiesecretariaat in Borgharen:
Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl.
Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk donderdag 7 mei 2019.
Eerste H. Communie.
De eerste H. Communie wordt dit jaar gevierd in de kerk van Borgharen op
donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag).
Er zijn geen aanmeldingen uit Limmel en Nazareth voor dit jaar.
Nazareth Info – mei 2019
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Opgeven voor het H. Vormsel.
Het Sacrament van het Vormsel is dit jaar weer toegediend in de kerk van de H.
Cornelius te Borgharen in november 2019. Er volgen nog nadere gegevens.
Borgharen/Ittere/Limmel/Nazareth
naar
KEVELAER!
Door het geringe aantal aanmeldingen zal dit jaar de bus- en bidtocht naar
Kevelaer geen doorgang vinden.
Zij die zich aangemeld en betaald hebben krijgen hun geld terug.
Ontmoet Maria bij de grot in Lourdes.
Een jong meisje loopt langs een bergriviertje in de Franse Pyreneeën. Samen met
haar zusje en een vriendinnetje is ze hout aan het sprokkelen. Plotseling hoort ze een
zacht geruis. Als ze opkijkt, ziet ze in een nis in de rotswand een mooie dame staan.
Het lijkt alsof de wereld om hen heen niet grot van de verschijningen staan, is het net
alsof de drukte en het geroezemoes om hen heen verdwijnen. Dan lijkt het alsof
Maria alleen nog aandacht voor hen persoonlijk heeft. Een bedevaart naar Lourdes is
een persoonlijke ontmoeting met Maria en haar Zoon.
Ga mee naar Lourdes
Wilt u die ervaring zelf beleven? Ga dan mee. Het Huis voor de pelgrim biedt in
2019 diverse reizen naar Lourdes aan.. Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt een
volledig verzorgd programma aangeboden. Hoogtepunt is uiteraard de mis aan de
grot. Indrukwekkend zijn ook de grote internationale plechtigheden, met soms wel
meer dan 25.000 pelgrims uit tal van landen. Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje
met tientallen winkeltjes en terrasjes. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om een
excursie naar de Pyreneeën te maken. De reizen vinden plaats per bus of vliegtuig.
Voor het verblijf in Lourdes kunt u kiezen uit een drie- of viersterren hotel. Bijzonder
aan de reizen van het Huis voor de Pelgrim is dat ook mindervaliden of mensen die
zorg nodig hebben, kunnen deelnemen. Voor cliënten van Zorgverzekeraar CZ
gelden onder bepaalde voorwaarden heel interessante kortingsmogelijkheden.
Gezinsbedevaart
De bedevaarten naar Lourdes vinden plaats in de periode mei/juni en september. In
oktober is er tijdens de herfstvakantie een speciale gezinsbedevaart met een aangepast programma. Verzekerden van zorgverzekeraar CZ kunnen onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom van een bedevaart naar Lourdes. De regeling geldt voor mensen die cliënt zijn bij CZ, een
bepaalde medische indicatie hebben en de laatste vijf jaar geen gebruik gemaakt
hebben van deze mogelijkheid. Als u voor een bijdrage van de zorgverzekeraar in
aanmerking denkt te komen, kunt u dit kenbaar maken bij het Huis voor de Pelgrim
of kenbaar maken op het inschrijfformulier. Inlevering van het inschrijfformulier
betekent niet dat u automatisch in aanmerking komt voor deelname aan de bedevaart
voor rekening van de zorgverzekeraar. Ook zijn hieraan geen andere rechten te
ontlenen. CZ bepaalt op basis van het totaal aantal beschikbare plaatsen en de
verstrekte (medische) informatie wie voor een tegemoetkoming in de kosten in
aanmerking komt. Huis voor de pelgrim Raadhuisplein 1 6226 GN Maastricht
Nazareth Info – mei 2019
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!!!!!! OPHALEN OUD PAPIER IN DE WIJK NAZARETH

LET OP ZATERDAG 4 mei 2019.
EN OP ZATERDAG 25 mei 2019.
Klachten bij het ophalen van oud papier Dhr. Marcel Hesselaar , Tel: 06 52 65 19 02

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.

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.
Nazareth Info – mei 2019
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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

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

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

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
Nazareth Info – mei 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 – mei 2019

info@ikc-degeluksvogel.nl
Telefoon: 043 - 363 20 65
Buurtcentrum Nazareth
Miradorplein 39
Mevr. A. Janssen
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
Vrijheid moeten we koesteren

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 Noord verpleegzorg
Populierweg 73 B

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 .
Cyrille Slangen.
06 12 92 76 98

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.

Nazareth Info – mei 2019
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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

AED ook in NAZARETH.
De AED hangt aan de buitengevel van het
Buurtcentrum Nazareth. We hopen dat
deze met respect behandeld wordt, want
met dit apparaat kunnen levens gered.
worden. Een vereiste is dat er genoeg
vrijwilligers er genoeg zijn om deze AED
te kunnen bedienen in een noodsituatie.

Maar wij zoeken nog een
aantal mensen, woonachtig in
Nazareth, die bereid zijn om
een cursus te volgen in reanimatie en het gebruik van de
AED. Hier zijn natuurlijk geen kosten aan verbonden voor de cursist. Interesse? U
kunt u opgeven o.v.v. AED Nazareth
m.dupuits@planet.nl. Alvast hartelijk bedankt!

met

Uw

gegevens

mail

naar

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

Kerst voor iedereen, Lieve mensen van Limmel en Nazareth.
De actie "Kerst voor iedereen" is meer dan een groot succes geworden. Het was
gewoon overweldigend om te zien hoeveel mensen deze actie een warm hart hebben
toe gedragen. Maar liefst 38 kerstpakketten hebben we mogen uitdelen aan minder
bedeelde gezinnen in Limmel en Nazareth. Er werd op de kerstmarkt in Limmel
massaal gedoneerd door u. Van flessen drank tot potgroente en van toiletartikelen tot
schoonmaakproducten. Buiten deze producten mochten we ook een financiële
bijdrage ontvangen. Hiervan hebben we 10 luxe pakketten kunnen kopen met braadvlees, afbakbroodjes, boter en eieren. Hier werden nog eens aardappelen en fruit bij
toegevoegd en dit werd mogelijk gemaakt door Frans Ritz aan de Populierweg.
Nazareth Info – mei 2019
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Een dank jullie wel voor jullie hulp is eigenlijk te weinig. Jullie weten niet half hoe
gelukkig jullie ons, maar ook de gezinnen hebben gemaakt. Een speciale dank aan
Activiteitencentrum De Kanjel, en alle organiserende partijen van de kerstmarkt voor
hun tomeloze hulp en inzet. Zonder hun was dit nooit zo'n groot succes geworden.
Dank jullie wel allemaal namens ons, maar bovenal dank jullie wel, namens alle
gezinnen die een warme kerst hebben mogen beleven dankzij jullie allemaal.

Familie Vossen en CV de Braniemeekers
WEELEC
Vanaf maandag 1 april staat er bij de balie van onze school een inzamelbox 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!

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 – mei 2019
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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

Zorgvakanties Onbezorgd en verzorgd
Het Nederlandse Rode Kruis organiseert al ruim zestig jaar vakanties voor mensen
die niet zelfstandig op pad kunnen. Vakantie, even weg van de dagelijkse routine, in
een totaal andere omgeving. Wie doet dat nu geen goed? Ons aanbod varieert van
tripjes in het binnenland tot bus- of vliegreizen naar Europese bestemmingen. Gaat u
met ons mee? De zorgvakanties van het Rode Kruis staan volledig in het teken van
zorg, gezelligheid en genieten. Wij organiseren verschillende uitstapjes en
activiteiten, maar u kunt natuurlijk ook lekker in het hotel ontspannen. De
accommodaties die wij geselecteerd hebben zijn voor iedereen toegankelijk, ook met
een rolstoel. Een team van vrijwillige verpleegkundigen en verzorgenden staat voor u
klaar. U hoeft zelf nergens aan te denken, u hoeft alleen maar te genieten!
Interesse? Woont u in Maastricht, Meerssen en Gulpen-Wittem en heeft u interesse
in een zorgvakantie van het Rode Kruis? Neem contact met ons op voor meer
informatie. Dat kan op woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0433215111 of via bijzonderevakanties@rodekruism3.nl. De kandidaat gasten worden
ingedeeld op basis van medische indicatie en zorgvraag.

Daankwoord Prins Ivo 1e - CV de Braniemeekers
Bèste luikes vaan Lummel & Nazareth,
Geere wèl iech, en ouch naomes mien vriendin Bianca,
vaanaof dees plaots eederein in Lummel en Nazareth hiel
erg bedaanke veur ’nne manjefieke vastelaovend.
Mèt hiel väöl plezeer bin iech same mèt de
Braniemeekers uuch veur gegaange in dee sjoene tied
vaan vastelaovend. Vaan ‘t momint vaan oetrope tot aon
assellegoonsdeg höbbe veer eedere daag hiel väöl plezeer
gehad en höbbe veer ontzettend genote. Alle lui die op de
ein of aander meneer d’r veur gezörg höbbe dat ‘t zoe’n
geweldig fies is gewore, harstikke bedaank veur dee
oonvergeteleke tied.
Op zaoterdag 30 miert hoop iech uuch weer te zien es
veer us Haafvastebal hawwe in kaffee ’t Tönneke
vaanaof 20 oor, mèt orkés “2 The Limit”
Mien vreunteleke Kompleminte!!
Prins Ivo 1e vaan CV de Braniemeekers
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Nazareth Bruist – Rijdamterrein kofferbak/snuffelmarkt
Beste Mede buurtbewoners,
Zondag 14 april ligt al weer achter ons als u dit
leest. Op die dag vond het 2e evenement
Nazareth Bruist plaats op het Rijdampark aan
de Kasteel Aldengoorstraat. En wel in vorm
van de kofferbak/ Snuffelmarkt. Wij mogen
spreken van een geslaagd evenement. Ondanks
dat het aan de koude kant was, met een mager
zonneke was het gezellig druk en waren er vele
mensen en kinderen op de verschillende activiteiten af gekomen. Jong en oud heeft
zich goed kunnen amuseren door langs de kraampjes en kofferbakauto’s te struinen,
mee te doen met de bokstraining van Boksclub Frans Verhaegen, of mee te sporten
bij Guus Grootboer van Calisthenics, bij de sporttoestellen op het park. Ook werd het
springkussen en de speeltuin goed bezocht. De meiden van de Tuttebellen club
hadden het druk met schminken, de Braniemeekers verkochten heerlijke wafels, en
kinderboerderij was er met een aantal van hun dieren en een leuke stand met hand
made producten. En in de tent stonden de dames van het koffieheukske klaar met
verse koffie ,thee, en een gezellig praatje. De waterbar waar je zelf met vers fruit een
bidon kon vullen, trok ook dit jaar weer vele dorstige kids. En de dames achter de
snoepkraam konden het soms maar net bolwerken zo druk was het daar. Deze dag is
mede mogelijk gemaakt door Barbershop Luc, Etienne Mode,Salon Marscha,
NewChinaGarden, Art2C, Café’t Kasteel, Hannies Winkelke, Happy Hair bij
Desiree, Slagerij Soffiati, Friture Efes,Frans Ritz, Haddocks, Vrancken groenten en
fruit, BikestoreGadet, Attent Rouwenhorst, Friture St.Jan , Café ’t Tonneke, Café de
Sjeigel, Frituur ’t Tunnelke. En de medewerking van; Kinderboerderij Limmel,
Tuttebelenclub, Frans Verhagen, PrimalSyndicate, Cv de Braniemeekers,
Koffiekheukske, Buurbelangen Nazareth, Gemeente Maastricht, en Traject. Een
extra woord van dank gaat naar de tomeloze inzet van onze vrijwilligers. De
Werkgroep Nazareth bruist heeft als hoofddoel verbondenheid tussen de
verschillende verenigingen , wijken en hun bewoners, wij vinden dat ons dat aardig
gelukt is, vooral na al die positieve reacties die wij via een evaluatie formulier
hebben ontvangen. Wij zien u graag terug ergens in sep 2019 met een nieuw
evenement.
Namens Team Nazareth Bruist!
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