
De handen uit de mouwen voor een mooiere omgeving! 

In het kasteelpark Bethlehem vindt op zaterdag 11 februari iets speciaals plaats. Alle bewoners van Limmel en 
Nazareth zijn van harte welkom op de eerste werkdag in het park. U kunt actief aan de slag om de bomen en 
struiken te snoeien zodat er een nieuw padenstelsel ontstaat. Wij willen er een gezellige dag voor de bewoners van 
Limmel en Nazareth van maken vol activiteit voor jong en oud. Voor gezinnen met niet al te kleine kinderen is het 
een buitenkans om samen een boswachtergevoel te krijgen. Er wordt een heerlijke lunch geserveerd en er is ruime 
mogelijkheid om een praatje te maken. Ook willen we met u praten over de toekomstige ontwikkelingen in het park. 

De vernieuwing van Limmel en Nazareth is begonnen. De komende jaren investeren diverse partijen niet alleen in 
de gebouwen, maar willen we met de bewoners van Limmel en Nazareth verder werken aan een aantrekkelijke 
groene wijk aan de rand van de stad. De gemeente, Servatius en Woonpunt willen de bewoners zo veel mogelijk 
bij deze ontwikkeling betrekken. Het evenement op 11 februari zien we als een ontmoetingsmoment voor iedereen 
die het leuk vindt iets voor het groen of de wijk te doen. 

Na een korte instructie kunt u aan de slag. Bij de verdeling van het werk houden we rekening met de 
mogelijkheden en beperkingen van elke deelnemer. Kinderen zullen zich kostelijk amuseren op de dag en kunnen 
onder begeleiding van een ouder gewoon meedoen. De begeleiders hebben ruime ervaring in dit werk en werken 
bijna dagelijks met kinderen. Iedereen die meewerkt mag zijn aanhanger met het op de werkdag gezaagde hout 
meenemen. 

Verzamelen bij de poort van het park aan de Tiberiastraat om 9.30 de afsluiting is om 13.30. Trek stevig schoeisel 
en kleding aan. Voor werkhandschoenen en gereedschap zorgen wij. 

Wij stropen onze mouwen vast op, u ook? 

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Maastricht, Servatius, Woonpunt, CNME, 
IVN, Trajekt en IKL.  
_________________________________________________________________________________

Aanmelding 

Óf bij:
Roel Nuss 
Opbouwwerker Limmel en Nazereth
E. Roel.nuss@trajekt.nl
T. (06) 556 952 46

Óf strookje afgeven Wijkservicepunt Kasteel Schaloenstraat 54

Naam ……………………………………….

Mailadres of telefoon ……………………………………….

Ik / wij komen met .. personen 
..  Volwassenen 
..  Kinderen (jonger dan 16 jaar) 

Kinderen onder 16 jaar onder begeleiding van ouders

Wat is van toepassing (meerdere keuzes mogelijk)? 
o Ik wil het snoeiwerk meemaken 
o Ik kom voor de gezelligheid en wil weten wat er met de parken gaat gebeuren 
o Ik wil een lading hout meenemen (zelf voor aanhanger zorgen) 
o Ik ben verhinderd maar wil wel in de toekomst uitgenodigd worden

Dieetwensen
o Vegetarisch
o Glutenvrij 
o
o …


