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FOTO VAN DE MAAND

De maand van lichtjes, cadeautjes en het vele eten is er
weer. Het eind van het jaar, de tijd van donkere dagen
opgefleurd met een doorlopend banket van pepernoten,
kerstkransjes en eindejaarsknallers.

Foto: Ruud Keijmis

Een leuke maand, zeker als er rond kerst wat sneeuw
valt, toch tenminste de daken en takken witten die dan
licht lijken te geven in het donker. Als ’s avonds gezellig de lampjes van de kerstbomen tussen de geopende
gordijnen schitteren.
Ik herinner mij deze maand als jongen op de lagere school.
Pogingen om te schaatsen op een dichtgevroren vijver.
Liggen op de slee vanaf een besneeuwde helling……
Maar ook het Sinterklaasfeest. Ik was niet bang voor Zwarte Piet, die toen nog onbevlekt niet ter discussie stond,
maar waarin ik, ondanks de zwart gekalkte snoet, toch een
oom meende te herkennen. Ik wist het niet zeker, geloofde
nog in het bestaan van de Goedheiligman, al klonken de
eerste opstokende stemmen die het ontkenden.
Toen ik bij de Sint werd geroepen waar de in fluweel geklede knecht mij in de jute zak dreigde te stoppen om me
mee te nemen naar Spanje, waar mij al het afgrijselijks
wachtte dat destijds door kinderen zeker werd geweten,
nam mijn angst de overhand en ik schopte naar Piet,
raakte hem gemeen tegen de schenen.

Het ‘oude’ Campagne is deels gesloopt…

EVENEMENTEN
Zondag 9 december:
Kerstmarkt door de hobbyclub van de Greune in de harmoniezaal Sint Petrus & Paulus, Tongerseweg 336. Van
10.00 - 14.00 uur. Gratis toegang

Nadat de Sint was vertrokken en de ooms weer herkenbaar opdoken, wist ik het zeker. De ‘zwarte’ hinkte! Het
sprookje viel in duigen en Sinterklaas was nóóit meer
hetzelfde.

Woensdag 12 december:
Lezing Círculo Cervantes in Ut Förtsje, Belfort. Van 20.00
- 22.00 uur. Toegang leden gratis, niet leden 5 euro.

Joachim

Alzheimercafé Maastricht, voeding en dementie bij Athos
Eet- Maakt- Doet, Athoslaan 12A, Maastricht. Aanvang
19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Gratis toegang.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 5/6 januari.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 december
Redactie
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Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Willie van Weert
Joachim Wilbers

 06 50888592
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 www.belhaofke.nl

Zondag 16 december:
Midwinterconcert door de harmonie en percussiegroep
van de Greune van Wolder in de St. Annakerk. Aanvang
15.00 uur. Vanaf 14.30 uur speelt het jeugdorkest. Gratis
toegang, vrije gave mogelijk.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

Zaterdag 22 december:
Kersttreffen in Daalhof van 11.00 - 15.00 uur: in de grote
zaal van Mosae Zorg voor een kerstmarkt. In de Huiskamer van Daalhof voor fijne gesprekken en een kopje soep
of een mok warme choco. Gratis toegang.

like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

bewegen voor ouderen
thai chi
tafeltennis
biljarten
poweryoga, hathayoga & zumba
dartclub ’t Atrium (in ’t café)

inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

Voor het huren van diverse
ruimtes kunt u van maandag tot
en met vrijdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur bellen voor
een afspraak om de ruimtes te
bezichtigen.

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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hier bij te zijn. Let op deze ruimte om meer informatie te
krijgen. Wil je helpen? Laat het ons weten: buurtnetwerkbd@
gmail.com

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

OPENHARTIGE GESPREKKEN
Zoals vorige maand vermeld, wordt in Daalhof een speciaal
Kersttreffen georganiseerd op zaterdag 22 december. Iedereen is welkom van 11.00 - 15.00 uur in de zaal van Mosae,
waar er een Kerstmarkt gehouden wordt, in de Huiskamer,
waar men een openhartig gesprek kan houden over noden
en hoe we elkaar kunnen steunen, en tussen de twee in
waar er kinderactiviteiten gehouden worden en vuurkorven
zullen staan.
Wilt je meedoen met de Kerstmarkt? Schrijf je in bij buurtnetwerkbd@gmail.com of bij Lianne.Bouwens@mosaezorggroep.nl. Op de dag zelf kan je een kopje soep of een
mok warme choco krijgen in de Huiskamer. Luister naar het
verhaal van mensen die het misschien moeilijker hebben
dan jij of deel jouw verhaal.

correspondentieadres: Claudiushof 21, 6215 EZ Maastricht
www.facebook.com/buurtnetwerk.belfort.daalhof
email: buurtnetwerkbd@gmail.com

VERWARD GEDRAG
Woensdag 24 oktober was de grote zaal in Mosae zorgcentrum goed bezet door allerlei professionals en vooral
bewoners van Daalhof en aanpalende buurten. Het buurtnetwerk, samen met Mosae, had een avond georganiseerd
rond ‘Verward Gedrag’, een moment niet alleen om meer te
weten te komen over wat dit betekent, maar ook een kans
om met elkaar in gesprek te gaan.
Het werd een zeer geslaagde avond waarbij ieder aan het
woord kwam en zijn verhaal kon doen. Woonpunt, Buurtnetwerk Belfort Daalhof, de Huiskamer, de wijkagent, ervaringsdeskundigen van het Leger des Heils, Trajekt, Sociaal
Team en Mosae (die de avond faciliteerde met koffie en
thee) waren allemaal aanwezig.
Tijdens de avond werd een film getoond die gemaakt werd
in onze wijk en naar voorbeelden vanuit onze wijken. De
film toont aan wat verward gedrag kan zijn en hoe men daar
mee om kan gaan. Enkele mooie momenten werden beleefd
doordat de mensen van de film ook geïnterviewd werden en
hun eigen verhaal nog eens konden vertellen.
Ook werden duidelijke vragen gesteld en duidelijke antwoorden gegeven. Zo kon de zaal horen van wijkagent
Bruls dat de politie ook niet altijd iets kan doen. Hoewel er
binnenkort een landelijk nummer komt voor gevallen van
verward gedrag, is de politie de enige instantie die altijd
opgeroepen kan worden.

Vrijwilligers van WijkLeerbedrijf helpen bij het oversteken
van de straat. Vuurkorven worden door de scouts bemand.
Dit is een dag van en voor de wijk. Wil je ook helpen? Laat
het ons weten en we zoeken uit hoe we je aan het werk
kunnen zetten voor een gedeelte van de dag. Dit is een tijd
om te geven - voor elkaar.
Zet het al in de agenda: zaterdag 22 december van 11.00
- 15.00 uur.

Het is de bedoeling van zo’n avond om naast informatie ook
oplossingen te bieden. De “Wat nu?” vraag was ook voor
deze avond zeer belangrijk. Bij velen hoorden we: “Nu weet
ik dat. Had ik dat maar geweten.” Men wil leren en zien hoe
men anders kan handelen in de toekomst. Daarom wordt
er nog een dag georganiseerd in de komende maanden.

DE HUISKAMER VAN DAALHOF
Ben je ooit in de Huiskamer geweest? Het kan zijn dat je die
kamer gewoon nooit heb kunnen vinden. Velen hebben dat
rare gebreide hek gezien, maar wisten misschien niet dat de
Huiskamer achter die deur te vinden is. Nu is het niet meer
te missen - twee grote spandoeken laten zien waar de Huiskamer te vinden is. Nu nog even de kans wagen om binnen
te stappen. Het is in ieder geval de moeite waard: activiteiten
met anderen uit de wijk, elkaar stimuleren en helpen, koken,
naaien, taal leren, gewoon een potje snooker of een goede
babbel - alles is mogelijk in de Huiskamer. Hier ontwikkelen
bewoners nieuwe initiatieven voor de wijk. Misschien heb jij
ook een idee? Kom maar eens langs.

Heb je de film niet gezien en wil je die nog zien? Was je niet
aanwezig maar heb je vragen of wil je jouw verhaal kwijt? De
volgende keer willen we deze avond in Belfort organiseren
om andere delen van onze buurten ook de kans te geven

Wil je op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op
onze Facebook pagina: www.facebook.com/buurtnetwerk.
belfort.daalhof. Laat ons ook jouw ideeën horen. Je kunt ons
bereiken via e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop
U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 18,50
5 Behandelingen voor € 87,50
10 Behandelingen voor € 170,00

Behandeling volgens afspraak:
 Zeepziedersdreef 3
 043-3479341
 06-10630263

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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BON APPETIT

PERSBERICHTEN

BLOEMKOOL UIT DE OVEN

ZONNEBLOEM MAASTRICHT, AFDELING DAALHOF

Ingrediënten:
700 gr. aardappelen, 1 bloemkool, 3 dl melk, 70 gr. roomboter, 70 gr. bloem, nootmuskaat, 2 eetl. tijm, 2 eieren,
100 gr. rauwe ham (of vegetarische ham), 100 gr. geraspte
Parmezaanse kaas, zout en peper naar smaak toevoegen.

De huidige vrijwilligers van bovengenoemde afdeling hebben geweldige plannen en zijn vol ambitie om deze afdeling
weer springlevend te maken.
Zij willen zich inzetten voor alle mensen met een lichamelijke beperking, vanaf 18 jaar, door het organiseren van
ontmoetingen, bijeenkomsten, een-op-een aktiviteiten en
evenementen, afgestemd op deze doelgroep. Ook willen
ze hun inzet tonen met bezoekwerk.

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 200C. Kook de aardappelen gaar.
Giet ze na 20 minuten af, snijd ze in plakjes en strooi er een
beetje zout en peper overheen.
Maak een roux van de roomboter en bloem. Doe de melk
en de eieren bij de roux; blijf dit kloppen tot de saus romig
is. Doe er vervolgens iets zout, peper en nootmuskaat bij.

Op dit moment zijn ze op zoek naar collega’s en hobbyisten,
die in hun vrije tijd deze bovengenoemde doelstellingen willen ondersteunen en ontwikkelen. M.a.w. spendeert u uw
vrije tijd aan uw hobby of wilt /kunt u meer betekenen voor
uw bovengenoemde mede-mensen?

Doe een laagje van de saus in een ovenschaal. Leg daar
de helft van de aardappelschijfjes op en bestrooi dit met
een eetlepel tijm.
Snijd de roosjes van de bloemkool en meng deze met de
ham. Leg dit boven op de aardappelschijfjes in de ovenschaal. Leg hier vervolgens de rest van de aardappelschijfjes
op en bestrooi dit weer met een eetlepel tijm.
Giet de rest van de saus over de schotel en strooi er een
laagje Parmezaanse kaas over.
Zet de ovenschaal tot slot 30 minuten in het midden van de
voorverwarmde oven.

Meldt u zich geheel vrijblijvend voor in- of toelichtingen,
informatie, opmerkingen en/of alle andere bij u opkomende
gedachten tot onderstaande contactpersoon.
Namens de huidige vrijwilligers bedankt voor uw aandacht
en wel stellen uw reactie zeer op prijs.
Contactpersoon: Bert Cobben, tel. 043-3217509 of 0613692762. Mailadres: bert.cobben@home.nl.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Tel. 06 - 43 09 68 14
www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

Bij ons kunt U terecht voor:
Personal Trainingen • voedingsadvies
kleinschalige groepslessen • Kids Bootcamp
B e l n u v o o r e e n g r at i s p r o e f l e s !

g e l l i k s t r a at 7 , m a a s t r i c h t • 0 6 - 2 4 5 4 7 8 7 4
w w w. b o dy 2 f i t. n l • i n f o @ b o dy 2 f i t. n l
4

Deze advertentie is minimaal €
op uw courtage
waard als wij uw woning in de verkoop mogen nemen
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boerderij waar ze bijna elke dag langs lopen en wel eens
naar toe gaan met de kleinkinderen. Daar zijn de ezel en
de pony en alle andere dieren te vinden die in het boek
voorkomen. Maar de inspiratie voor het onderwerp komt van
het leven zelf. “Pesten is niet aan leeftijd gebonden,” vertelt
Harrie. “Het is te vinden op de werkvloer, in de scholen en
zelfs in bejaardenhuizen.” En daar wilde Harrie dan ook
over schrijven. Want, zoals het boek vertelt, pesten is stom
en helemaal niet leuk.
Het schrijven van het boek is een beetje als een bevalling
geweest, volgens Harrie. Het duurde negen lange maanden
om alles eindelijk zover te krijgen. De tekst moest hij schrijven, maar dan moesten er ook tekeningen voor komen. Hij
ging langs de kleinkinderen om te zien of zij iets hiervoor
konden betekenen. Uiteindelijk kwam hij het talent van zijn
oudste dochter tegen, Angelique van Thor-Boom. Zij heeft
de plaatjes getekend.
Harrie wist vanaf het begin dat het boek zowel in het dialect
als in het Nederlands moest verschijnen. Pee en Wubbel
zijn van hier, maar de boodschap is voor iedereen en voor
alle leeftijden. Het boek is een kinderboek en voorleesboek,
dus kan het gebruikt worden bij alle leeftijden. Dit was ook
juist de bedoeling van Harrie. Hij vond de boodschap belangrijk en zocht daarna een manier om het goed aan de
man te brengen.
Nu dat het ‘kindje’ na negen maanden ‘geboren’ is denkt
Harrie er niet meteen aan een nieuw boek te schrijven. Voor
hem moet wat hij schrijft een boodschap inhouden. Zo maar
een verhaal uit zijn mouw schudden is niet echt zijn stijl.
Maar hij sluit niet uit dat er nog een verhaal zou kunnen
komen, alleen nog niet op dit moment. Eerst genieten van
de realiteit van dit boek en mensen laten weten dat het er
is. TV Maastricht is al langs geweest om opnames te maken die binnenkort worden uitgezonden. Harrie heeft ook
al meerdere scholen in Maastricht bezocht over het boek.
Iedereen die meer over het boek wil weten of denkt te kopen
voor een verjaardag, geboorte, voor de feestdagen of voor
zichzelf, of gewoon omdat men graag boeken in het dialect
verzamelt, kan meer informatie vinden op de Facebookpagina van Pee en Wubbel of van Harrie zelf. Heeft u vragen?
Schrijf dan gewoon naar het mailadres van Pee en Wubbel:
peeenwubbel@gmail.com (ja - dat is drie keer ‘e’).
Elly is blij om haar man terug te hebben en beiden zijn erg
trots op wat het boek geworden is. Zij vinden dat de uren
aan een stuk en maanden van schrijven, praten over de
indeling, verbeteren van teksten, bespreking van welke
tekeningen, en laatste afspraken met de drukker een mooi
resultaat hebben opgeleverd.

IN DE KIJKER
In de rubriek In de kijker stelt een bewo(o)n(st)er uit één van onze wijken zichzelf voor. De
inhoud van deze rubriek wordt gebaseerd op een zelf opgesteld verhaal of een interview. Het
is de redactie die bepaalt hoe het artikel uiteindelijk geplaatst wordt.

HARRIE BOOM
Harrie en Elly Boom wonen al 36 jaar op Daalhof, maar Harrie is eigenlijk begonnen als een jongetje uit Caberg. Zoals
zo velen heeft hij voor KNP, nu Sappi, gewerkt totdat hij ziek
werd. Hij en Elly hebben dansles gevolgd over de grens in
Lanaken en genieten van de diverse dialecten van de taal.
De liefde voor de taal heeft Harrie in het verleden ook geuit bij
de Maastrichtse lessen van ‘t Gilde en heeft stukjes geschre-

ven in het dialect. Daar schreef hij over ‘baorebinde’ oftewel,
met elkaar praten, kletsen. Schrijven in het algemeen is zijn
hobby, of het nu in dialect is of gewoon in het Nederlands.
En zo kwam hij bij zijn boek. Op 17 oktober heeft hij eindelijk
zijn eigen boek in handen kunnen houden: ‘Pee en Wubbel
make vaan ‘ne gewoene daag, ‘ne bezundere daag’.
Maar het verhaal begint veel eerder. Harrie heeft altijd een
boek willen schrijven, maar heeft zijn verlangen steeds uitgesteld. Eerst was er werk, toen kinderen en kleinkinderen.
Daarna kon zijn gezondheid het ook niet aan en hiermee
heeft hij nog steeds problemen. Uiteindelijk is het hem wel
gelukt. Hij wilde niet zo maar een boek schrijven. Het moest
over iets gaan, een boodschap bevatten, een belangrijk
boodschap. Zo kwam hij bij Pee en Wubbel.
De inspiratie voor Pee en Wubbel zelf kwam van de kinder-

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

Uw adres
adres voor
voor Zorg
Zorg Thuis,
Thuis, persoonsalarmering
persoonsalarmering en
en
Uw
wijkverpleging
wijkverpleging
Locaties: Recessenplein,
Recessenplein, Campagne,
Campagne, Licht
Licht &
& Liefde,
Liefde,
Locaties:
Scharwyerveld, Daalhof
Daalhof en
en Sint
Sint Gerlachus
Gerlachus (na
(na verbouwing)
verbouwing)
Scharwyerveld,

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl
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Garagebox te huur Belfort Wolkammersdreef. Per 1-122018 grote garagebox te huur. Afmetingen ca 660 bij 330.
Goed toegankelijk, vocht- en vorstvrij. Huurprijs 99,61 euro
per maand. Jaarcontract. Box alleen voor opslag en stalling.
Bij interesse: tempus@hetnet.nl of 06-19071912.

PRIKBORD
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) mailen naar prikbordjes@belhaofke.nl vóór de 15e van de maand. U ontvangt een
bevestigingsmail met verdere instructies.

Te koop: degelijke heren stadsfiets ‘Urban Transport’ van
Cumberland. Met terugtraprem, standaard en mand voorop.
Gaat weg wegens emigratie. Prijs 100 euro. Voor info en
evt. foto: 06-81894531

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische-, en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder
verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘samen bewegen met
Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Ook rugrevalidatie via DavidRug-Concept is mogelijk. Fysio Daalhof, Herculeshof 9/11,
6215 BB Maastricht, 043-3476946; fysiodaalhof@gmail.
com; www.fysiodaalhof.nl.

VARIA
Ik schrijf haiku’s, een Japanse versvorm van 17 lettergrepen
verdeeld over 3 regels (5-7-5) waarin een seizoenswoord
genoemd wordt.

Uw bank of oude fauteuil nieuw leven inblazen? Ervaren
meubelstoffeerder Richard Smit maakt van meubels (opnieuw) echte blikvangers. Klantvriendelijke service die als
gegoten zit en onevenaarbare kwaliteit die u ziet én voelt. Bel
vrijblijvend naar 0032-468138770 of info@richardsmit.be.
Onze volledig op maat gemaakte hoofdborden of gestoffeerde wandbekleding geven uw slaapkamer een luxe
uitstraling. Kiest u voor modern of klassiek (gecapitonneerd)? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 0032468138770 of info@richardsmit.be.
Verhuisd! Wij heten jullie van harte welkom in onze nieuwe
praktijkruimte. Veliahof 2, 6215 PX Maastricht. Natuurlijk
Sanna - Holistische therapie & Zo, informatie en/of afspraak 06-50990040, www.natuurlijksanna.nl. Massages
vanBianc - Intuïtieve ontspanningsmassages, informatie en/
of afspraak 06-17715986, vanbianc@home.nl.
Vanaf heden is er een weersite beschikbaar voor Daalhof
en omgeving. U vindt deze op www.weerstation-daalhof.
nl. Het weer wordt actueel bijgehouden door een erkend
KNMI weerstation. Neem eens een kijkje. Vragen? Neem
gerust contact op.
Hulp in PGB aangeboden: Zoekt u voor uw gehandicapt
kind een lief en ervaren ouder echtpaar voor opvang (20
jaar ervaring en in bezit van rijbewijs)? Zoek dan niet langer,
maar bel in Maastricht 06-31150582 of 06-11476655.

			
			
			

De mergelkom vult zich
met een witte mist
onder een blozende lucht

			
			
			

Het kevertje ligt
op zijn rug te spartelen
als een zuigeling.

			
			
			

In de ochtendzon
boven de witte heuvels
cirkelen meeuwen

			
			
			

Met hun grijze koppen
strijken ze langs elkaar heen
ezels in het groen

			
			
			

De ganzen trekken
een lage herfstzon schildert
hun vleugels met licht.

			
			
			

Herfstwinden blazen
zwiepen de taaie takken
warrelend lover

			
			
			

Vuurrood de kronen
roestbruin de bladerdaken
gele sneeuw dwarrelt
Tom Becks

Gevonden in week 43 tijdens een middag snoeien in onze
tuin op de Hazendans:
Zwarte drone (RC drone). Af te halen op de Zutendaallaan. Neem contact op met het Belhäöfke via prikbordjes@
belhaofke.nl.
Te koop of te huur gevraagd woonhuis, het liefst op
Daalhof/Hazendans of Maastricht West. Tel nummer: 0615626025. Alvast dank voor uw reactie.

Op zoek naar de oorzaak van uw klachten
in ledematen, rug, nek, schouders, bekken
(ook bij zwangerschap); bij hoofdpijn,
darmklachten, whiplash, etc.
Voor volwassenen, kinderen en (huil)baby’s.
Voor meer informatie: tel. 043-321 59 25
www.osteopathiemorgenstern.nl
osteopathiemorgenstern@hetnet.nl
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding
bij het plannen, maken en leren van het huiswerk aan een
kleine groep leerlingen. Informatie 06-39823537.
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WIJK - INFO

Tegen betaling van 3 euro p.p. kunt u zich opgeven aan de
balie van de zaal.
Donderdag 13 december, 14.00 uur: Opa John draait plaatjes en er worden hapjes verkocht.

ACTIVITEITEN MOSAE ZORGGROEP
Vaste activiteiten van de vrij toegankelijke dagbesteding
in het ontmoetingscentrum van de Mosae zorggroep, Herculeshof 22:

Woensdag 19 december: De zaal gaat om 10.30 uur open
voor bezoekers die graag de Kerstdienst met medewerking
van ons Gouwe Ouwe Koor mee vieren. De gezamenlijke
brunch om 12.30 uur is in samenwerking met leerlingen
van het Wijkleerbedrijf. U kunt zich hiervoor opgeven bij de
activiteitenbegeleiding in de zaal.

Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur.
Iedere ochtend kunt u in de zaal terecht voor koffie, gezelschap en de krant.
Iedere werkdag eten we om 12.00 uur samen in het restaurantgedeelte. We bieden u de gelegenheid om in het
gezelschap van anderen te eten. U brengt uw eigen maaltijd
mee die wij opwarmen in de magnetrons. U bent van harte
welkom. Want is het niet veel fijner om samen te eten?

Donderdag 20 december, 14.00 uur: DJ Giel, Happy Hour
(eerste drankje tegen de helft van de prijs) en hapjesverkoop.

Iedere maandag- en vrijdagmiddag:
KIENEN om 13.45 uur. De niet-kieners zijn welkom in de hal
op afdeling H waar de activiteitenbegeleiding en vrijwilligers
een gezellig samenzijn organiseren.
SCHAAKCLUB om 13.30 uur op afdeling F. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de schaakclub.

Maandag 24 december, 14.00 uur: knusse Kerstmiddag op
afdeling H.

Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur:
GYNNASTIEK onder professionele begeleiding
CREACLUB (achterin de zaal)
U kunt ook gezellig komen koffie drinken of een kaartje
leggen.

Alle extra activiteiten worden gepubliceerd via het Belhäöfke,
posters en flyers.

Zaterdag 22 december, 11.00 - 15.00 uur: Gezellige Buurt
Kerstmarkt.

Woensdag 2 januari, 14.00 uur: Nieuwjaarsborrel m.m.v.
Con Gerards.

Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur: wisselende
activiteiten zoals spellenmiddag, optredens, bijeenkomsten
georganiseerd door o.a. het Wijkleerbedrijf, Fysio Zuid en
activiteitenbegeleiding Mosae Zorggroep.

AVONDCURSUS TEKENEN
In de kunstenaarsatelier Romeinse Baan
te Daalhof. In gezellig groepsverband
met een persoonlijke begeleiding door
bevoegd kunstenares/docente. Aan bod komen de
basisprincipes, eigen stijl en verschillende tekenmaterialen. Wekelijks op maandagavond. Start: januari
2019 van 19.30- 21.45 uur. 17 lessen
Voor meer informatie stuurt u een mail of SMS naar
kunststudiodaalhof@gmail.com
06-53841785

Donderdagmiddag vanaf 14.00 uur:
2e donderdag van de maand draait Opa John muziek,
3e donderdag van de maandag draait DJ Giel en houden
we Happy Hour.
Op de andere donderdagmiddagen zijn er bijvoorbeeld
uitstapjes, lezingen enz.
Extra activiteiten:
Maandag 3 december, 14.00 uur: Ouderwets gezellige
Sinterklaasviering voor volwassenen met medewerking van
Fred Wittelings. Iedereen is welkom om dit Sinterklaasfeestje
mee te vieren.

van dinsdag t/m vrijdag

Donderdag 6 december, 14.00 uur: Optiek aan Huis. Gratis
oogmeting, bijstellen van huidige bril, kleine reparaties,
mogelijkheid om nieuwe bril of glazen te bestellen, advies
van ervaren opticiens.

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Dinsdag 11 december, 14.00 uur: Kerststukjes maken. U
kunt zich hiervoor opgeven bij Lianne.
Woensdag 12 december, 14.00 uur: Gezellige kerstmiddag
georganiseerd door de Zonnebloem. De Zonnebloemleden
hebben de uitnodiging inmiddels ontvangen. Maar ook indien
u geen lid bent van de Zonnebloem bent u welkom.

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht

VARIA

meteen een ander beeld gaf. Het was er meteen kleuriger,
vrolijker en mysterieuzer door.

NAZOMER - HERFST
Elke jaargetijde is mooi en heeft zijn charme. De verkleuringen van de bomen en struiken en het afsterven van bloemen
en planten wiens loof dan weer als mest gebruikt wordt.
Ruim niet teveel op van al die bladeren en kreupelhout.
Het zijn hele fijne schuilplaatsen voor insecten, egels en
veel meer dieren.
Ook paddenstoelen schieten uit de grond en vormen samen
prachtige groepjes in allerlei vormen en kleuren, maar er
staan ook eenlingen in het bos of in de tuin. Zo zag ik er
laatst eentje die ontzettend veel leek op een Beatlekoppie,
harig bovenop met een prachtige steel. Het eekhoorntjesbrood; gele paddenstoelen met zeer kleine dopjes op dunne
steeltjes, die meestal in groepjes staan. Dan zijn er nog van
die prachtige exemplaren: de kabouterpaddenstoelen, rood
met witte stippen. Kent u ze? Dode bomen of takken hebben
prachtige elfenbankjes. Ik heb veel foto’s gemaakt van vele
soorten, schitterend om te zien.
Vroeger leerden we in de klas wat er allemaal in het bos te
zien was. We togen dan met de klas het bos in op bijvoorbeeld de St. Pietersberg. Onze opdracht was om aan de
blaadjes te herkennen van welke bomen ze waren, eikeltjes,
dennenappels in verschillende soorten, beukennootjes,
kastanjes en nog veel meer. Ons werd wel op het hart gedrukt geen paddenstoelen te plukken; er zijn giftige en niet
giftige en we moesten ze laten staan. Ze vermenigvuldigen
zich door middel van sporen met het vocht van de mossen,
waarvan er ook vele soorten te vinden zijn.
Wij moesten van onze meester een schoenendoos meenemen en al gauw werd duidelijk waarom. We verzamelden
onze vondsten in de doos: stukjes hout, mos, eikeltjes,
blaadjes, dennenappeltjes en wat nog meer met de herfst
van doen had.
In de klas werd duidelijk verteld wat de bedoeling was, we
gingen een kijkdoos maken. Een blik in het bos, de natuur
werd op kleine schaal door iedereen anders ingevuld. Sommige kinderen deden echt hun best er het mooiste van te
maken en anderen deden rap, rap en klaar. Zelf had ik er ook
werk van gemaakt, toch waren er anderen die het nog mooier
gedaan hadden. Het doorkijkluikje hadden ze namelijk van
een doorzichtig roodachtig-geel papiertje voorzien, wat

Ik heb altijd veel van de natuur gehouden. Misschien heeft
dat toch met het buitenleven op het water te maken, dan
vaar je steeds door de natuur, de kanalen, de oevers die
prachtig begroeid zijn met allerlei verschillende planten. Of
het nu regent, hagelt, sneeuwt of er een heerlijk zonnetje
schijnt, alles is mooi, dus genieten we op zijn tijd van de
veranderingen. Hoe kijkt u naar de lucht? Zijn er prachtige
wolken die allerlei vormen hebben en aannemen? Je kunt
er veel figuren in zien, altijd even wonderlijk maar ook
veranderlijk, de rode luchten met de opkomende zon of bij
zonsondergang. Deze natuur presentjes krijgen we cadeau,
ja echt wel. Dat beseffen we niet altijd, toch is het zo. Wij,
de mensen, moeten hier zeker zuinig op zijn, we moeten
de natuur koesteren en omarmen, de wereld minder laten
opwarmen. We moeten denken aan de toekomst van het
nageslacht. De erfenis van het leven is geven, nemen en
verzorgen. Doe er wat aan en mee, elk individu die hieraan
meewerkt, is een lichtpuntje voor de toekomst, denk aan
onze en toekomstige toekomst.
Springtime

VERENIGINGSNIEUWS
MIDWINTERCONCERT
Zondag 16 december verzorgen de harmonie en de percussiegroep van harmonie St. Petrus & Paulus, oftewel de
Greune van Wolder, om 15.00 uur het jaarlijkse Midwinterconcert in de St. Annakerk.
De percussiegroep staat o.l.v. Paul Schrader, de harmonie
o.l.v. Matty Cilissen.
Voorafgaand aan het concert speelt vanaf 14.30 uur het
jeugdorkest van de harmonie kerstliederen o.l.v. Loek
Smeijsters.
Een van de solisten is trompettalent Romano Diederen
die zowel met de percussiegroep als met de harmonie zal
optreden.
De entree is gratis, maar een vrije gave is mogelijk.

Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Voor prijzen en afspraken bel telefoonnummer 043-3475631
of e-mail: info@haarstudiocarla.nl
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van de huid voorkomen. Een goede bron van essentiële
vetzuren is vette vis.
Qua crème is het belangrijk dat deze de natuurlijke huidbarrière versterkt en op die manier de huid hydrateert. Een
laatste tip tegen een winterhuid: douche niet te lang en niet
te heet. Maar hierover hebben we het al eens eerder gehad.

VARIA
Monique Montulet is schoonheidsspecialiste en runt haar eigen
huidverbetering en wellness instituut Cosmetique Pura.

DE WINTERHUID
Lieve lezers,
Met veel plezier heb ik jullie de afgelopen jaren mogen
voorzien van allerhande feitjes over de huid. Leuk vond ik de
vele reacties die ik soms kreeg. Maar omdat ik momenteel
nogal wat gezondheidsproblemen heb, heb ik besloten om
voorlopig met deze kolom te stoppen. Om zo mijn energie
wat beter te kunnen delen. Echter mochten jullie in de
toekomst tegen een vraag aanlopen, er mag altijd gemaild
worden en een huidanalyse is altijd gratis.
Hier het laatste stukje over de winterhuid, het gaat jullie
goed en wellicht tot ziens.
De winterhuid
In deze tijd klagen veel mensen over hun winterhuid. De
huid voelt droog en schilferig aan, ziet hier en daar wat rood,
vaak ook met jeuk en gebarsten lippen. De boosdoener die
de winterhuid veroorzaakt is niet per se de lage temperatuur in de winter, maar de lage luchtvochtigheid. Een lage
luchtvochtigheid kan ook in andere seizoenen voorkomen,
bijvoorbeeld in de zomer als het erg warm en droog is.
Wanneer de luchtvochtigheid te laag is, droogt de opperhuid uit. De huid krimpt en kan eventueel barsten. Je kunt
dit voorkomen door de luchtvochtigheid van je woon- en/of
werkplek te verhogen met behulp van een luchtbevochtiger
en met behulp van de juiste verzorgende producten, die de
huid helpen om vocht vast te houden.
Verder lees je vaak dat je meer water moet drinken om een
mooiere huid te krijgen. Er bestaan echter geen wetenschappelijke studies die bevestigen dat extra veel water drinken de
huid mooier en gezonder maakt. Natuurlijk heeft je lichaam
en ook je huid van binnenuit voldoende vocht nodig. Dit is
onder meer belangrijk voor het afvoeren van afvalstoffen
uit het lichaam. In het geval van een winterhuid is het in
combinatie met voldoende vocht belangrijk dat je voldoende
essentiële vetzuren uit je voeding haalt. Hiermee zorg je
ervoor dat de huid over voldoende natuurlijke vetstoffen
(lipiden) beschikt, die het vocht vasthouden en uitdroging

DE KERKUIL
Het derde artikel in de reeks over de uilen van Daalhoeve
gaat over de kerkuil.
Zoals bij veel andere uilen (en ook roofvogels) is het vrouwtje
iets groter en zwaarder dan het mannetje. De vogel heeft
een dikke kop met donkere ogen en is aan de bovenzijde
goudbruin gevlekt en aan de onderzijde licht gestippeld.
Deze uil heeft lange poten en is ongeveer 29 tot 44 cm groot.
’s Nachts gaat de kerkuil op zoek naar kleine knaagdieren
en soms ook kleine vogels. Hij jaagt vanaf een lage zitpost
of vliegt laag boven de grond. Boomholten, ruïnes, schuren
en bijgebouwen worden als rust- en nestruimte gebruikt.
Ze zijn heel wijdverbreid en komen bijna overal op de wereld voor. Ze leven in open of halfopen laagland waaronder
cultuurland als steden, dorpen en landbouwgrond.
Tot in de jaren 1950 broedden er in Nederland tussen de
1.800 en 3.500 paar kerkuilen. In de jaren 1960 ging dit snel
achteruit. Veranderingen in het agrarisch bedrijf, zoals de
vervanging van graanschuren door silo’s werkten nadelig,
omdat de schuren een geliefd jachtterrein waren van de
kerkuil. Na ook nog een strenge winter werd een dieptepunt bereikt in 1979 waardoor hoogstens 100 broedparen
overbleven. Het plaatsen en onderhouden van speciale
nestkasten bleek succesvol.

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans

Na 1989 ging het steeds beter met de kerkuil en broedden
er uiteindelijk weer tussen de 1.150 en 2.000 paar. De vogel
blijft nog wel bedreigd door de enorme toename van het
autoverkeer en de eenvormigheid van het agrarische cultuurlandschap (intensieve landbouw). Bij ons in de streek zie je
de kerkuil niet veel, maar dat komt misschien ook omdat hij
een nachtjager is. Wanneer hij jongen heeft begint deze uil
al vroeg in de schemering te jagen. Dan maak je de beste
kans om de vogel waar te nemen.

Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03

bronnen: Wikipedia, Vogelbescherming
Joachim
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Wij wensen u alvast smakelijk eten.
Snoeicursus 11 december
Op dinsdagochtend 11 december komt de stichting IKL naar
Daalhoeve om een snoeicursus te geven aan vrijwilligers
van de boerderij. Ook mensen van buiten zijn van harte
welkom hieraan deel te nemen. Er is een vrije inloop op de
boerderij vanaf 9.00 uur ‘s ochtends. Deelnemen is gratis.
Kerstactiviteit 19 december
Op woensdag 19 december kunnen kinderen tussen 13.00
en 17.00 uur in de middenstal van de boerderij tegen een
kleine vergoeding een kerststukje komen maken. Deze
activiteit wordt verzorgd door de vrijwilligers van Stichting
Jeugdwerk Pottenberg. En wij brengen in deze hele periode
de boerderij natuurlijk in een gezellige kerstsfeer.
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Oproep voor boeken, platen, dvd’s en cd’s
In de maand februari 2019 gaat Boerderij Daalhoeve weer
een boeken- en muziekmarkt organiseren. Hiervoor zijn we
op zoek naar boeken, platen (elpees, singels), dvd’s en cd’s.
Waar we NIET naar op zoek gaan, zijn encyclopedieën en
naslagwerken, simpelweg omdat hier totaal geen vraag meer
naar is. De opbrengst van de boeken- en muziekbeurs komt
ten goede van de boerderij.
Wilt u iets inbrengen voor deze beurs? Inleveren kan bij Noël
Frissen, Schippersdreef 29 in Belfort-Maastricht. Wel graag
even bellen van te voren: 06-21475094.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 66, december 2018

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Samenwerking met CITAVERDE college
Boerderij Daalhoeve gaat de samenwerking met het CITAVERDE college versterken. Al langer kunnen studenten al
hun praktijkgerichte stages bij ons volgen. Vanaf begin 2019
zijn we bovendien een praktijklocatie voor CITAVERDE.
Het college gaat dan het leslokaal op de boerderij en het
‘Erica-terrein’ gebruiken voor praktijklessen aan studenten
mbo dierverzorging niveaus 3 en 4.
Nieuwe website
Boerderij Daalhoeve heeft een nieuwe website. Deze is,
anders dan de oude site, ook goed te gebruiken op een
smartphone en tablet. Nieuw is verder dat we ook de dieren
op het ‘Erica-terrein’ vermelden en het grote aantal partners waarmee we samenwerken. Ook kunt u ons via de
site heel gemakkelijk financieel steunen. Gebleven zijn het
nieuws, de agenda met evenementen, de medewerkers en
de vacatures. Als u dat nog niet gedaan heeft, nodigen we
u graag uit onze nieuwe site te bezoeken op het bekende
adres www.daalhoeve.nl.

Hard werken door de mannen van de Ronde Tafel

Teambuilding Ronde Tafel
Op zaterdag 20 oktober zijn de mannen van Ronde Tafel 62
Maastricht ons komen helpen bij het opknappen van de kralen van de koeien en geiten en van het pad langs de otters.
Ze stonden al om 8 uur op de stoep en staken de handen
flink uit de mouwen. De Ronde Tafel is een vereniging voor
mannen tussen de 18 en 40 jaar die onderlinge vriendschap
hoog in het vaandel hebben staan. Ze zetten hun expertise
en energie ook in voor het goede doel en daar zijn wij op
Daalhoeve erg blij mee.

Weekmenu’s
Met ingang van deze editie publiceren we elke maand een
overzicht van de weekmenu’s van de komende zondagen.
Wat serveren wij de komende weken en wat kost dat?
- 2 december: bloedworst, witte worst, spek, compôte van
ui en appelmoes (8 euro);
- 9 december: diamanthaas (biefstuk), madeirasaus, worteltjes met spek en frietjes (10 euro);
- 16 december: ossobuco van kipdijbeen, pasta gremolata
(8,50 euro);
- 23 december: fazantenbout, zuurkool, kaantjes, roomsaus
en puree (10 euro);
- 30 december: kippenragout, bladerdeegje, salade en
frietjes (7 euro);
- 6 januari: entrecôte bearnaise, waterkers-roquettesalade,
tomaat uit de oven en frietjes (10 euro).

Ook zin in een dagje lekker hard werken op onze boerderij?
Neem contact op.

START LAMMETJESDAGEN
In de tweede week van december beginnen weer onze traditionele Lammetjesdagen. Dan komen onze 120 ooien naar
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voor alleen de zaterdag – red.). Daarvóór werkten we hier
ook al in de weekenden, maar toen als vrijwilliger.’
En hoe bevalt het?
‘We vinden het hier superleuk!’
Saffira: ‘Je werkt op Daalhoeve met allerlei verschillende
mensen en iedereen wordt geaccepteerd zoals hij of zij is.
De sfeer is altijd goed en we leren er veel van.’
Charissa: ‘Daarbij kun je hier van alles doen. We beginnen
‘s ochtends met koffie en verdelen dan de taken. Daarna
gaan we aan de slag: water en hooi of ander voer geven,
hokken schoonmaken, etc. Tussendoor beantwoorden we
vragen van bezoekers.’
Saffira: ‘Soms moeten we bezoekers ook wel wijzen op het
feit dat ze niets in een verblijf mogen gooien of dieren geen
gekke dingen mogen voeren. Blijkbaar hebben ze dan de
bordjes niet gelezen.’

Binnenkort weer lammetjes op Daalhoeve

de boerderij om hier in de komende pakweg drie maanden
te bevallen van hun lammetjes. De ooien worden ondergebracht in de stallen en op het overdekte achterterras. Voor
onze bezoekers een unieke gelegenheid om misschien eens
een geboorte van nabij mee te maken. En daarna geniet u
natuurlijk van een lekker hapje en drankje in de Koojstal.
Het zal er knus en warm zijn.

Hebben jullie een lievelingsdier?
Charissa: ‘Alle dieren zijn me eigenlijk even lief, al heb ik
wel een zwak voor de varkens en mini-paardjes.’
Saffira: ‘Voor mij is dat de jonge zebra die we nu op de
boerderij opvangen. Ik ben feitelijk de enige die de zebra
verzorgt en ben hem nu ook aan het trainen. Dan bouw je
echt een band op met zo’n dier.’
Maken jullie tot slot wel eens gekke dingen mee?
‘Zeker. Vooral bij de otters vinden we zo nu en dan dingen
die je daar echt niet verwacht. Een slipper, bril of hele voederzakjes. En zij hebben ook al eens bitterballen gevoerd
gekregen. Dat is echt niet de bedoeling. Gekke vragen
krijgen we ook wel eens. Bijvoorbeeld: waarom springen
wallaby’s? Tja, we zouden het niet weten. Dat doen ze nu
eenmaal.’

SAFFIRA EN CHARISSA
Sinds een paar maanden hebben wij ook in de weekenden betaalde krachten om samen met de vrijwilligers de
dieren te verzorgen. Saffira Elie en Charissa Braeken
kwamen allebei via een stage terecht op Daalhoeve en
zijn met veel plezier blijven hangen. We stellen ze graag
aan u voor.

RECEPT VAN DE MAAND
Heldere ossenstaartsoep (Oxtail Clair)
Deze heerlijke bouillon van wijlen meesterkok Paul Bocuse is
een mooi begin van het Kerstdiner. Je kunt dit goed van tevoren maken, en dat scheelt weer in de eventuele kookstress.
Bak anderhalve kilo in stukken gesneden ossenstaart in
100 gram boter mooi bruin, samen met 3 gesneden uien,
3 gesneden middelgrote wortels en wat zout en peper.
Breng dit alles over in een grote braadpan. Voeg toe een
bouquet garni (een bundeltje van laurier, tijm en peterselie),
een gesneden stengel bleekselderij, een halve dl Madeira
en een halve dl Cognac. Laat dit even zachtjes stoven, met
de deksel erop.
Voeg vervolgens een halve liter water en 3 liter goede runderbouillon toe (naar eigen keuze zelf gemaakt of gekocht).
Laat dit 4 uur heel zachtjes koken! Het oppervlak mag
nauwelijks een rimpeling vertonen.
Haal het vlees eruit en zeef de bouillon door een neteldoek
of mousseline kaasdoek (de doek eerst nat maken). Proef en
maak op smaak. Haal vervolgens het vlees van de staart af
en houd dit apart. Verdeel de stukjes vlees in een soepbord
of kom en schenk daar de hete bouillon overheen. Lekker
warm getoast brood erbij… heerlijk!

Saffira (l) en Charissa (r)

Hoe lang werken jullie inmiddels op Daalhoeve?
‘Eén à anderhalf jaar. We zijn hier allebei binnengekomen
met een stage voor onze opleiding mbo-dierverzorging
niveau 3 aan CITAVERDE. We hebben hier inmiddels al
meerdere stages gelopen en zitten nu alle twee in het laatste
jaar. We zitten trouwens in dezelfde klas. In onze opleiding
leren we alles over de verzorging van dieren, van de voeding
en huisvesting tot en met de voortplanting. Ongeveer een
half jaar geleden hebben we een contract gekregen voor in
de weekenden (Saffira voor zaterdag en zondag, Charissa

Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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desgevraagd toe dat dit eigenlijk geen bomen zijn om langs
huizen te planten, foutje, maar ze zijn nog niet oud genoeg
om ze te vervangen.
Ik houd net als Machteld ook van bomen maar ze moeten
wel in een straat passen.

WIJK - INFO
SAMENWERKING HUISKAMER
EN WIJKLEERBEDRIJF

Pierre Brinkhuizen

Langzaam wordt het een begrip in onze buurt: de leerlingen
met de rode t-shirts met het logo van het Wijkleerbedrijf.
Het zijn leerlingen van ROC Leeuwenborgh en de TerraNigraschool die er voor gekozen hebben hun opleiding
in onze wijk te gaan volgen. Hun leerhome is gevestigd
aan de Herculeshof 22. Wijkleerbedrijf werkt samen met
Mosae, de Gemeente Maastricht, Radar, Levanto, Trajekt
en Huiskamer.
Zij doen praktische leerervaring op door mensen te helpen bij
allerlei activiteiten in, om en buitenshuis. Denk bijvoorbeeld
aan samen koken, wassen, opruimen, boodschappen doen,
begeleiden naar het ziekenhuis, enz.
Zij zijn niet in plaats van een professionele zorgverlener,
maar dienen als extra hulp.
Vrijwilligers van Matchpunt in de huiskamer zijn nauw betrokken bij het wijkleerbedrijf. Doordat zij mede het convenant
getekend hebben, kan het Wijkleerbedrijf blijven bestaan
in onze wijk. De vrijwilligers draaien mede achterwacht en
begeleiden leerlingen tijdens hun hele stageperiode. Daarnaast inventariseren zij de hulpvragen die binnenkomen bij
Matchpunt. Deze worden gezamenlijk besproken en, indien
mogelijk, ingevuld.
Wijkleerbedrijf-Daalhof (uniek in Maastricht) is er voor iedereen die extra zorg en hulp kan gebruiken.
Hebt u behoefte aan wat meer contact?
Hebt u behoefte aan een helpende hand?
Vindt u het leuk om leerlingen op weg te helpen naar hun
diploma?
Hebt u belangstelling?
Loop dan eens binnen tijdens de inloop van de huiskamer
op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag tussen 13.30
en 16.30 uur of donderdag 10.00 en 12.00 uur. De koffie/
thee staat klaar. Of mail naar matchpuntbdh@gmail.com of
maastricht@wijkleerbedrijf.nl.

Nawoord door de redactie:
Dit is het laatste stukje dat wij over dit onderwerp plaatsen
in ons wijkblad.

PERSBERICHTEN
SPREEKUUR ARBEIDSBEPERKING EN UITKERING
Onze spreekuren voor vragen over arbeidsbeperking en
uitkering zullen vanzelfsprekend vervallen op 25 december
en 1 januari. Ook zal er op Malberg en op Hoogfrankrijk
geen spreekuur zijn op 27 december.
In alle andere weken denken we graag met u mee als u
vragen hebt over uw uitkering of uw kans daarop. We doen
dat als ervaringsdeskundige vrijwilligers.
In het WSP Wijckerpoort / WitteVrouwenVeld Voltastraat 50,
6224 SW Maastricht op alle dinsdagmiddagen (14.00 tot
15.30 uur) vrije inloop tel. tijdens spreekuur: 06-12122947.
Op WSP Manjefiek Malberg Malbergsingel 70, 6218 AV
Maastricht op alle donderdagochtenden (10.00 tot 12.00 uur)
vrije inloop, tel. tijdens spreekuur 06–13239973; afspreken
kan via 043-6019400.
Bij de Masters in de binnenstadHoogfrankrijk 27, 6211 RK
Maastricht op alle donderdagochtenden (10.00 tot 12.00 uur)
vrije inloop, tel. tijdens spreekuur: 06-57890169; afspreken
kan via rob.gubbels@stgobar.onmicrosoft.com.
zie ook www.waowiamaastrichtheuvelland.nl.

LEZERSBRIEF

De spreekuurhouders wensen u een zorgeloze kersttijd.

ONMISBARE BOMEN
Machteld Roede vindt de bomen aan de Planetenhof onmisbaar.
Als bewoner van de Planetenhof ben ik het daar totaal
niet mee eens. Deze bomen zijn een constante bron van
ergernis, ze zijn nl. veel te groot geworden. Het hele jaar
door vallen bladeren, zaadlijsten en bruine vruchtjes naar
beneden die bij regen een bruine troep afgeven. De trottoirs
en zelfs de bestrating van de parkeerhavens ligt schots en
scheef, met risico op struikelen. Om nog maar te zwijgen
over de duivenpoep. Vaak moet je een paar keer per week
je autoruiten schoonmaken.
Kortom, voor mij wordt het woonplezier voor een groot deel
verpest door deze bomen.
Iemand van de groenvoorziening van de gemeente gaf
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Corpus Sana

Afslank en
Lifestyle coaching
Als afslank & Lifestyle coaches begeleiden en coachen wij je
op een verantwoorde manier, zonder hongergevoel, naar een
gezond lichaam. Wij werken met PowerSlim, een door diëtisten
ontwikkeld afslankprogramma dat erop gericht is om je streefgewicht te behalen én behouden.
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek
Corpus Sana
043-8200287
Tongerseweg 330
admin@corpus-sana.nl
6215 AC Maastricht
www.corpus-sana.nl

DIT BEN IK

VERENIGINGSNIEUWS

FABIËNNE NELISSEN

LEZING CIRCULO CERVANTES

Hallo allemaal, mijn naam is Fabiënne Nelissen en ik ben
9 jaar.
Ik heb blond haar en blauwe/groene ogen en ik woon in
Bosscherveld. Ik zit op de JF Kennedyschool in groep 6B

Hoe Italiaans of Spaans is Argentinië?
Lezing door Silvina H. Lombardo de Wiesner
Argentinië kent, zoals de meeste Zuid-Amerikaanse landen, een lange geschiedenis van immigratie vanuit Europa.
In de 18de en 19de eeuw kwamen deze immigranten niet
alleen uit Spanje, maar vooral ook uit het Italiaanse schiereiland. Ook nu nog spreken vele Argentijnen Italiaans. Wat
dreef deze immigranten en in welke mate hebben zij en
hun nazaten de gebruiken en gewoontes van de Spaanse
koloniale machthebber veranderd?
Tijd: woensdag 12 december 2018 van 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: ‘ut Förtsje’, Ebenistendreef 104, 6216 PS Maastricht
Toegang: leden gratis, niet-leden 5 euro.
Taal: NL/ESP.
Wie zijn wij? De Círculo Cervantes in Maastricht is een vereniging van liefhebbers van de taal, geschiedenis en cultuur
van Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend
in het Nederlands en Spaans.

bij Juf Sonja. Mijn vriendinnen zijn Nina, Veronique, Zoë,
Femke en Bo. Ik vind spelling en rekenen en natuur en
techniek leuk op school.
Als we pauze hebben ben ik meestal te vinden bij de koprolstang, trefbal of voetbal.
Ik heb nog een broertje die heet Damian Nelissen en is 7
jaar. Mijn papa heet Bjorn Nelissen en is 37 jaar en mijn
mama heet Kelly Nelissen en is 36 jaar. We hebben ook
nog een hond die heet Sky en is een Husky. Ik zit ook op
voetbal bij Willem 1 en voetbal bij het F-Team. Mijn vriendinnen bij het voetbal zijn Shania en Fem. De rest van het
team zijn jongens. Ik vind het erg leuk om te voetballen. Mijn
broertje voetbalt bij de mini F. Ik heb ook al mijn zwemdiploma’s namelijk mijn A-, B-, en C-diploma gehaald. Mijn
lievelingseten is macaroni en frieten en mijn lievelingsfruit
is aardbei, meloen, kiwi en appels. Maar eigenlijk kan niet
kiezen want ik vind heel veel lekker. Ik teken graag; mijn
lievelingskleuren zijn blauw en roze. Ik speel graag met
barbies en poppen, kijk graag naar YouTube en vind het
leuk om met mijn neefjes en nichtjes te spelen. Ik heb drie
nichtjes en drie neefjes.

PERSBERICHTEN
AGENDA CENTRE CÉRAMIQUE
Highlights:
Zondag 2 december: De afwisselende klanken van la Muze.
Dinsdag 4 december: Scheidingscafé: Prettige Feestdagen?!
Donderdag 6 december: Letters bij de lunch, Lezen onder
de boom met Henk Groenewegen.
Zondag 9 december: Rondleiding door tentoonstelling Pesten door fotografe Susan Leurs.
Donderdag 13 en 20 december: Noten bij de lunch.
Voorleesuurtjes - storytime - hora de lectura:
Nederlands: zondag 2, woensdag 5 en woensdag 19 december.
English: zondag 9 en woensdag 12 december.
Español: zondag 16 december.
Tentoonstellingen:
2 december - 24 februari 2019: pesten. Fotoserie van Susan
Leurs over de impact van pesten.

 +31 - (0)6 250 65 275
 Romulushof 40

Mini expo’s:
4 december t/m 31 maart 2019: Meer dan je situatie. Een
portretserie bij het Leger des Heils. Locatie: Centre Céramique; Binnenvitrine

6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering

11 december t/m 6 januari 2019: ‘I am so Angry (I Made a
Sign)’. Pop-Up Museum over revoluties en protest. Locatie:
Centre Céramique; Expo@2

Huidverzorging

Gesloten: 25 en 26 december (Kerst) en 1 januari 2019
(nieuwjaarsdag).
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PERSBERICHTEN

VERENIGINGSNIEUWS
KERSTMARK HOBBYCLUB DE GREUNE

VREEMDE GEESTVERSCHIJNINGEN

Ook dit jaar organiseert de Hobbyclub van de Greune weer
haar jaarlijkse kerstmarkt.
Te koop zijn er zelfgemaakte kerststukjes, -kaarten en -decoraties. De opbrengst gaat elk jaar weer naar een ander
onderdeel van de harmonie. Zo zijn recentelijk de hemden
van de percussiegroep door de Hobbyclub gesponsord. Als
je onze harmonie een warm hart toedraagt, ben je van harte
welkom op deze sfeervolle kerstmarkt.
Ook wordt er aan de inwendige mens gedacht, een drankje
of een kopje koffie met een vers gebakken wafel erbij, dit
alles in combinatie met de muzikale klanken van onze
jeugdharmonie; de perfecte omlijsting om in de kerstsfeer
te komen.
Wij verwelkomen je graag op zondag 9 december van 10.00
tot 14.00 uur in de harmoniezaal Sint Petrus & Paulus, Tongerseweg 336. De entree is gratis.

In oktober 2018 is het vierde deel van de ‘Vier vrienden’boeken, geschreven door de in Maastricht wonende schrijver
Ronald van Ham, verschenen: ‘Vier vrienden en het amulet
van madame Du Cour’.
In dit spannende jeugdboek zijn vier tieners tot twee keer
toe getuige van een mysterieuze geestverschijning in de
Kazematten van Maastricht. Volledig onder de indruk van dit
fenomeen gaan ze op onderzoek uit. De vier tieners beleven
dan tijdens een schoolreisje spannende avonturen bij en
rondom kasteel Schaloen in Oud Valkenburg. Ze ontmoeten
daar midden in de nacht een vreemd genootschap van mannen met zwarte kappen over hun hoofd. Vervolgens moeten
de vier vrienden een Mission- Impossible in de Augustijnenkerk van Maastricht voltooien en daar een bijzonder ritueel
uitvoeren. Gedurende hun speurtocht worden ze gevolgd
en in de gaten gehouden door een breedgeschouderde
man met een grote krulsnor. En alsof dat nog niet genoeg
is, moeten de vrienden een irritante, nieuwsgierige tweeling
uit hun klas op afstand proberen te houden. Gaan ze erin
slagen om de geest van madame Du Cour voor eeuwig tot
rust te brengen?

GEDICHT
FIJNE FEESTDAGEN...				

Dit leuke, spannende en avontuurlijke jeugdboek (ISBN
9789463672030) is online te bestellen via de webshop van:
mijnbestseller.nl

de feestdagen staan voor de deur
de kerstboom heeft zijn prominente plek
de kamer hangt vol dennengeur
de beelden in de stal staan op hun vaste stek
de kribbe helemaal vooraan
Kerstmis, Jezus wordt geboren
de os en de ezel gaan er achter staan
kerstliederen gezongen door engelenkoren
Kerstmis is uniek en een familiefeest
de nachtmis heeft een aparte sfeer gegeven
in onze traditie is het altijd zo geweest
tijd om rustig na te denken over ons leven
het kerstfeest is een hoogtepunt
vijf dagen later de laatste dag van het jaar
het beste aan iedereen gegund
maar met dit jaar zijn we voor altijd klaar
wat heeft dit jaar gebracht
voor- en tegenspoed ieder op zijn beurt
is het wat we hadden verwacht
wie heeft het met ons “ingekleurd”
het nieuwe jaar kondigt zich aan
wat hebben we ons voorgenomen
blanco, er is nog niets aan gedaan
wat zal er van deze voornemens uitkomen
tekst: Ad Frijns

Voor u allen fijne feestdagen en de beste wensen,
gezondheid en voorspoed voor alle mensen.
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Meer informatie over deze nieuwe service staat samen met
een instructiefilmpje op www.socialezaken-mh.nl/mijnoverzicht. Hier staan ook de antwoorden op de meest gestelde
vragen.

PERSBERICHTEN
ALZHEIMERCAFÉ VOEDING EN DEMENTIE

AANPAK LAAGGELETTERDHEID

Dementie kan allerlei problemen geven met voeding: soms
willen mensen niet meer goed eten en drinken, anderen eten
en snoepen juist te veel en weer anderen hebben moeite
met slikken. Welke problemen kun je tegenkomen en wat
zijn mogelijke oplossingen? Onder het genot van een hapje
en drankje gaan we samen hierover in gesprek.

digiTAALpunt.
Beter lezen en schrijven? Taalvrijwilliger worden? Kom
langs bij het digiTAALpunt in uw buurt. Voor informatie: stuur
een mail naar Daphne Erven, taalvrijwilligerscoördinator:
info@digitaalhuis.eu. Of bel: 06-21704062.

Gastsprekers: diëtiste Clarie Weling samen met een collega
logopedist.
U bent allen van harte welkom op 12 december bij Athos
Eet-Maakt-Doet, Athoslaan 12A, Maastricht. De zaal is open
vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis. Voor meer informatie
tel: 06-23138829 of alzheimercafemaastricht@gmail.com.

Buurtcentrum Mariaberg – De Inleup. Anjelierenstraat 35,
6214 SW Maastricht.
Elke vrijdag 10.00 tot 12.00 uur.
Centre Manjefiek Malberg, WSP, Malbergsingel 70, 6218
AV Maastricht.
Elke maandag 10.00 tot 12.00 uur.

U kunt voorafgaand aan de avond een gezonde en goedkope maaltijd gebruiken bij Athos Eet. Reserveren via: 0883505063 of info@athos-maastricht.nl.

Centre Ceramique, Avenue Ceramique 50, 6221 KV Maastricht.
Elke donderdag 10.00 – 12.00 uur.
Malpertuis, Sproetepad 20, 6217 CG Maastricht.
Elke dinsdag 10.00 – 12.00 uur

NIEUWE SERVICE
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland breidt dienstverlening
uit en heeft een nieuwe service voor mensen met een uitkering: Mijn Overzicht.

KCEM, Fransiscus Romanusweg 52, 6221 AH Maastricht.
Elke maandag 10.00 – 14.00 uur, elke donderdag: 10.00 14.00 uur.

Met Mijn Overzicht kunnen mensen met een uitkering snel
en eenvoudig informatie over hun uitkering online bekijken.
Via een speciale knop op www.socialezaken-mh.nl kan men
uitkeringsspecificaties, jaaropgaven en recente stortingen
inzien. Inloggen gaat via DigiD.

GEDICHT
DECEMBER

De voordelen
- Mijn Overzicht is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen
per week vanaf computer, tablet of smartphone;
- Mijn Overzicht is alleen via DigiD te gebruiken, dat is wel
zo veilig en het waarborgt de privacy.

Het laatste loodje van het nieuwe jaar
is bijna oud en opgebruikt
De tegenvallers vielen achteraf wel mee
de voordelen toch iets minder dan verwacht

Meer informatie
Mijn Overzicht is makkelijk, eenvoudig en betrouwbaar. Het
is een nuttige aanvulling op de bestaande dienstverlening.

Zo wordt elk nieuw jaar bijgesteld
nadat het ouder is geworden
gezapig naar het einde vloeit
om het nieuwe te ontmoeten

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

Vol verwachting klopt ons hart
en kijkt de vuurpijl na
die gierend fluitend een moment verlicht
waarna nieuw alweer wat ouder wordt

Tel.nr: 06-53219877

Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21.30 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

joachim

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Maandag t/m vrijdag van 10-12 u. op afspraak
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4 KIDS

Dag Sinterklaasje en lieve zwarte pietjes
Goede reis naar huis gewenst

Woordzoeker: Kun jij alle woorden vinden?
December – engel – feestdagen – gezellig – herders
– Jezus – Josef – kaarsen – kameel – kerstboom –
kerstkaart – kerstliedje – kerstman - Kerstmis –
koningen – krans – lichtjes – Maria – os – rendier –
schaap – ster - vrede

Van punt naar punt:
Kun jij alle puntjes met elkaar verbinden?
Rebus: Kun jij de rebus oplossen?

Antwoord: ……………………………………….
Stephanie Debie
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UITVAARTVERZORGING

van THOR

Fysio043 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige
en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts
en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie,
neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie,
kinderfysiotherapie i.o., fysiotherapie bij COPD
en perifeer vaatlijden, dry needling.

Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl

Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

tongerseweg 402 .. 6215 ae maastricht .. 0438 52 31 40
tandartsmatthijs@metsers.nl .. www.metsers.nl
Openingstijden:
Maandag:
8.30
Woensdag:
8.30
Donderdag:
8.30
Vrijdag:
13.30

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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Tel: 043-3256241

TOENTERTIJD
GEZELLIGE TIJD
De kerstdagen en de jaarwisseling vond ik op zich altijd een
gezellige tijd. We gingen dan allerlei inkopen doen voor de
kerst in de winkels in de stad die rijkelijk versierd waren.
We keken onze ogen altijd uit, zoveel pracht en praal en
blingbling. De boom werd gehaald op het voor ons bekende
Vrijthof, dat jaar een grotere, echt waar.
We vierden het kerstfeest bij oma en opa, dus eigenlijk gewoon thuis voor mijn gevoel. Mijn vader en moeder zouden
hier zijn met de feestdagen, te meer omdat mijn broer ook
kwam van Effatha. Ik verheugde me weer enorm op zijn
komst, samen dit feest vieren had wel wat. De kerstverhalen
werden voorgelezen en ze moesten in gebarentaal omgezet
worden. Meestal ging me dat redelijk af, leg maar eens uit
wat de kerstliedjes betekenen. Ook de Bijbelse verhalen
kwamen aan bod; elke dag werd er door opa een stukje uit de
Bijbel gelezen, maar op de feestdagen werden bijpassende
teksten voorgelezen. We waren dan een hechte familie die
samen de dagen doorbracht. De kerstboom werd ook samen
opgetuigd, ik mocht het onderste deel versieren. De lichtjes
werden er het eerst in gedaan, ze waren al elektrisch. Toen
waren ze zelfs erg duur, maar veiligheid was ook veel waard,
dus de aankoop was snel besloten. Daarvoor waren het van
die zilver kleurige knijpdingen met echte kaarsjes er op, ik
heb ze trouwens nog lang gehad als aandenken. Levensgevaarlijk waren ze eigenlijk. Ik werd opgetild om het sierstuk
van de boom, de piek, er bovenop te zetten, heerlijk toch?
Zo, het versieren zat er op en oma had intussen echte,
warme chocomel gemaakt van cacaopoeder. Daarbij kregen
we een heerlijk stuk eigen gemaakte cake met chocola; oma
kon altijd heerlijk koken en bakken.
Ik vond het stiekem toch allemaal spannend, want er kwam
in de boom meestal nog wat extra’s te hangen. Altijd nieuwsgierig natuurlijk op eerste kerstdag. Bij ons was er geen
kerstkribbe, dat hoorde er toen niet bij. Nu inmiddels bij mij
wel, want het geeft toch dat beetje extra.
De kerstboom had op de morgen van kerstmis extra versieringen, voor ons als kinderen dan; chocolade klokken,
rode en zilveren met van die enorme rode strikken en ook
kerstkransen met van die gekleurde spikkeltjes er op, ook
deze hingen met strikken in de boom. Het was een waar
feest voor ons en ook dat we allemaal samen waren, dat
was zo geweldig en ook genieten.

Tussen Kerst en Nieuwjaar voeren mijn ouders niet meer en
gedeeltelijk waren we aan boord of bij opa en oma te logeren.
De tijd van Nieuwjaar brak aan en mijn vader was super
in het bakken van oliebollen en wafels. Let wel, oliebollen
bakken in olie op een gascomfort, zo’n driepoot op een gasfles. De wafels werden nog gebakken met die ouderwetse
wafelijzers (heb ik overigens nog), lekker dat ze waren;
harde, zachte en van die knijpertjes. Tegenwoordig worden
ze allemaal elektrisch gebakken. De oliebollen werden in
die grote Keulse potten bewaard en dan in de kelder gezet,
afgedekt met een theedoek. Tegenwoordig worden ze niet
meer zo vaak door ons zelf gebakken, ze worden nu kanten-klaar aangeboden en ook deze smaken best.
Nu naderende het nieuwe jaar en we waren oud genoeg
om op te blijven. Er waren in die tijd ook al knallers om het
nieuwe jaar in te luiden, maar zelf hebben we nooit zoiets
gedaan. Het enige wat wij hadden, waren die zogenaamde
koudsterretjes. Nou die hebben menig gaatje in de kleedjes
van oma gebrand, geen koud vuur dus. Ik vind dat geknal
nog steeds mooi om te zien, maar levensgevaarlijk. Hoeveel
ongelukken gebeuren er niet met vuurwerk. Soms denk ik
wel eens: “zou het niet beter zijn om het op centrale punten
te houden?” Dat geeft ook het gezamenlijke kijkplezier toch?
Fijne feestdagen, geniet en doe voorzichtig en tot volgend
jaar.
Gezondheid.
Springtime

LEZERSBRIEF
PARKEREN
Ik kom iedere dag 2x door de Marsanahof gereden, veel
mensen weten nu al wat ik ga aan geven. Ik zit er iedere
dag weer op te wachten dat het hier fout gaat, iedere dag
staan er auto’s geparkeerd op de hoek van de Marsanahof/
Planetenhof.
Als je van de Planetenhof de bocht om komt, kan je meteen
op de rem staan anders plak je achter op de auto’s die te
kort op de hoek staan geparkeerd of op de neus van de auto
die de Marsanahof uit komt. Kom je vanuit de Marsanahof,
is het opletten dat geen fietser naast je zit, want acht van
de tien bestuurders wijken uit als er een auto de hoek om
komt vanaf de Planetenhof en als een fietser naast de auto
zit, dan wil ik niet weten wat de gevolgen zijn voor de fietser,
alleen maar omdat die auto’s daar staan (veeeel te kort op
de bocht).
Het is ook nog zo dat de meeste eigenaren van die auto’s op
de Planetenhof wonen en niet voor hun deur in het parkeervak parkeren omdat dan hun auto onder die hoge bomen
op de Planetenhof staat en er mogelijk poep op komt van
de vogels die in die bomen zitten.
Ik hoop snel dat politie of handhaving hier gaat ingrijpen of
moeten we weer wachten dat er eerst iets gebeurt voor er
maatregelen worden genomen?
Ik hoop dat de redactie mijn bericht wil plaatsen voor er
ongelukken gebeuren en misschien zien de mensen die
hun auto’s hier parkeren het eindelijk eens in dat drie meter
verder lopen niet zo veel moeite kost.
Met vriendelijke groet, Pascal Huisinga.
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ten geheel machinaal vervaardigd. Per dag werden meer
dan een miljoen sigaretten geproduceerd en de productie
ging maar door. In 1925 startte men met de productie van
cigarillo’s en vanaf 1927 werden sigaren geproduceerd.

OUDE AMBACHTEN
DE SIGARENMAKERS 2
Vorige maand was ik blijven hangen in 1921 toen de nieuwe
tabaksfabriek op de Tongerseweg werd geopend. Het toenmalig maandblad ‘Nedermaas’ waarvan Fons Olterdissen
hoofdredacteur was, plaatste regelmatig een artikel over de
belangrijkste industrieën in Limburg. Het eerste artikel in die

Begin 1940 draaide de fabriek op volle toeren, maar in mei
wijzigden de omstandigheden: de bezetters legden beslag
op bijna alle tabaksvoorraden. Wat overbleef viel met toestemming van de Duitsers onder het distributiesysteem.
Ondanks alle ellende van de 2e wereldoorlog vierde het
bedrijf in 1942 het 125 jarig jubileum. Men overleefde de
oorlog en ging verder, maar met hindernissen. In de vijftiger
jaren waren de aandeelhouders teleurgesteld ondanks de
investering in moderne machines. In 1962 besloot de NV Tabaksindustrie v/h Gebr. Philips te fuseren met sigarenfabriek
Velasques te Meerveldhoven bij Eindhoven en Duc George
sigarenfabrieken NV in Zeelst. De afdeling pruimtabak bleef
zelfstandig in Maastricht. In datzelfde jaar 1962 werden 100
personeelsleden ontslagen in Maastricht.
Wat betreft de foto, dit was de laad- en losplaats binnen op
de cour van de fabriek.

reeks ging over de Philips sigarenfabriek, die gelegen was
even buiten de Tongersche poort. Fons zal wel een roker
zijn geweest, want hij bleef erover schrijven. Ook schreef
hij dat de fabricage van pruimtabak en pruimrollen verweg
de meeste ruimte innam. Omstreeks 1909 werden sigaret-

Ik was juist klaar met deze tekst toen Ferry Schiffeleers mij
opbelde naar aanleiding van de rubriek in het november
nummer. Ferry vertelde dat er ook een vestiging van de
fabriek is geweest in het huis op de hoek van de Grote
Staat en de Muntstraat. Dit is volgens Ferry te zien aan een
gevelsteen met de afbeelding van een man met een pijp.
Later vestigde zich in het hoekhuis Foto Schmeck, later Optiek Schmeck genoemd. Het huis ligt tegenover het Dinghuis
waar de huidige VVV is.

Autorijschool Bastiaens

Mijn dank voor deze bijdrage aan mijn rubriek gaat naar
Ferry.
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“We rij
wijs”.
naar je rijbe

Tekst gedeeltelijk overgenomen van mestreechtersteerke.
philips.htm
Huub Reinders, Huub.reinders@home.nl.
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6213 HH Maastricht
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Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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