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Maart heeft zijn staart wel behoorlijk geroerd afgelopen
maand en menig boom in Daalhof bleef niet gespaard. Er
viel zelfs een boom op een huis en ook heel wat dakpannen en omheiningen vlogen in het rond. April heeft ook
zijn eigen wil en de langere avonden staan niet garant
voor genieten in de tuin of op het balkon. Nee, voor heerlijke zomeravonden hebben we nog even geduld nodig.
Gelukkig hebben we afgelopen jaar geleerd geduldig te
zijn. Wie een dik jaar geleden nog dacht dat we binnen
een paar weken of maanden weer handen zouden mogen schudden, knuffels mochten geven en feest konden
vieren kwam toch wel even bedrogen uit. Geduld schijnt
een goede zaak te zijn, maar zonder vooruitzicht op een
leven zonder mondkapje en afstand van onze medemens
wordt het toch echt steeds lastiger. Zou je een jaar geleden
hebben gezegd dat we nu strafrechtelijk vervolgd zouden
kunnen worden voor het geven van een hand werd je
voor gek verklaard. Kijk waar we nu zijn. De wereld op
zijn kop. Alles wat tot vorig jaar als normaal beschouwd
werd lijkt in onbetaalbaar goud veranderd te zijn. Nu pas
besef ik de waarde van het handen schudden, de mimiek
in iemands gezicht en het wel of niet in iemands persoonlijke ruimte (mogen) treden. Zowel op persoonlijk vlak als
werk gerelateerd is het een belangrijk iets. Aftasten wat
voor persoon je voor je hebt. Een glimlach is er niet meer
bij, die is onzichtbaar gemaakt. Het individualisme en de
afstand tot de medemens is afgelopen jaar schrikbarend
gegroeid. Als bezoek, een troostende arm en feestjes
vervangen worden door contact via beeldscherm verkilt
de samenleving. Gelukkig komen de warmere dagen weer
onze richting uit en daarmee het buitenleven en contact
in de buurt weer in zicht.

Fijne Paasdagen.

EVENEMENTEN
Zaterdag 29 mei 12.00 uur t/m zondag 30 mei 11.59 uur:
IVN Maastricht jubileumactiviteit ‘50 vogels spotten’.
Het inschrijfgeld is 2 euro voor volwassenen en 1 euro
voor kinderen. Het wedstrijdreglement wordt toegestuurd
na aanmelding. Meld je voorlopig aan via e-mail:
50vogelsspotten@gmail.com.
Heb je vragen dan kun je die ook stellen via dit e-mailadres.

Natasja

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 1/2 mei.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 april.
Redactie
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Stephanie Debie
Bea Deckers
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Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Willie van Weert
Joachim Wilbers
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Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

1

Autorijschool Bastiaens
wegen
m
o
r
e
d
n
o
z
“We rijden
wijs”.
e
b
ij
r
je
r
a
a
n
De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

www.rijschoolbastiaens.nl
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zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd
zeer duurzaam en energiezuinig
geschikt voor vochtige ruimtes

Lovel

passen probleemloos in elke interieurstijl
inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Kwaliteitsdrukwerk tegen competitieve prijzen
Zakelijk drukwerk • Periodieken • Boeken • Mailings
Verenigingsdrukwerk • Events • Familie drukwerk
Drukkerij De Heeg • Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
Æ +31 (0)43 - 3611392
e info@drukkerijdeheeg.nl k www.drukkerijdeheeg.nl
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Deze buurtterrassen zijn laagdrempelig: breng een eigen
beker en stoel mee. Wij brengen de koffie en thee.
De eerstvolgende buurtterrassen zijn nu al gepland (telkens
op een maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur). Op 10 mei
zijn we op de Grannushof. Op 31 mei kunt u ons vinden op
de Bontwerkersdreef bij het flatgebouw. Op 14 en 28 juni
wordt er ook een buurtterras gepland, maar de locatie is
nog niet bepaald. Wilt u een buurtterras bij u in de straat
organiseren? Laat het ons weten. Dan komen we samen bij
u in de buurt op die dagen.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

Correspondentieadres: Aureliushof 160, 6215 SW Maastricht
www.facebook.com/buurtplatform.belfort.daalhof
Email: buurtnetwerkbd@gmail.com

INSPRAAK?
De gemeente moet bezuinigen. De gemeente wil mensen
aanzetten om te bewegen. Zo blijven bewoners gezond.
Kinderen moeten ook kunnen bewegen. Wat moet er dan
gedaan worden? Bezuinigen op sport en speelplekken in de
wijken, natuurlijk. En dit zonder al te veel inspraak van de
bewoners omdat dit een moeilijk onderwerp is om digitaal
te bespreken. Corona, natuurlijk. Het wegbezuinigen van
125 speelplekken in Maastricht heeft heel wat stof doen
opwaaien bij de stadsronde op 16 maart. Wilt u meer informatie over de plannen, kijk op onze Facebookpagina onder
buurtplatform.belfort.daalhof.

EEN OPROEP
Wilt u actief helpen in de buurt? Heeft u ideeën en energie
om u daarvoor in te zetten? Wij zoeken nieuwe bestuursleden voor het buurtnetwerk - mensen die met anderen goed
kunnen samenwerken en samen denken. Het bestuur is een
groep vrijwilligers die proberen de ideeën van bewoners te
faciliteren. U hoeft geen bestuurlijke ervaring te hebben,
hoewel dat misschien een voordeel zou zijn. De belangrijkste
karaktereigenschap is dat u goed kunt samenwerken met
anderen. Belangstelling? Stuur ons een e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

WERKEN IN DE WIJKEN
Het is u zeker niet ontgaan: overal liggen buizen klaar om in
de grond gestopt te worden. Intussen zorgen de graafwerken
voor de nodige ongemakken bij verkeer (ook het voetverkeer
wordt verstoord). Wat wordt gedaan? Hoe lang duurt het?
En wat zijn de plannen? Hieronder antwoorden van Enexis
Netbeheer over de werken.
Wat: Vanaf begin 2021 tot eind oktober 2021 worden er in
opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd
in de wijken Daalhof en Belfort. De gasleidingen worden
vervangen omdat deze aan het eind zijn van de technische
levensduur. Door de vervanging kunnen de gasleidingen
weer 50 jaar mee.
Wanneer: De verwachting is dat eind oktober 2021 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk
van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen. Het grootste gedeelte zal echter al
eind juli gereed zijn als alles voorspoedig verloopt. Volgens
de huidige planning wordt de Trichterbaan in het najaar
uitgevoerd. Hieronder ziet u een kaart waarop u kunt zien
in welke straten gewerkt wordt.

HUISKAMER
De Huiskamer is op dit moment nog altijd dicht, maar er is
elke dinsdagmiddag een telefonisch spreekuur van 13.30
tot 15.30 uur via telefoonnummer: 043-8523553. Heeft u
een dringende vraag of wilt u gewoon met iemand praten?
Bel maar.
Heeft u de wijkagent nodig? Vanwege coronamaatregelen
moet Rob Brüll zijn spreekuur op donderdag nog altijd
telefonisch houden. Iedere donderdag houdt hij spreekuur
van 14.00 - 15.30 uur. Bel dan het algemeen nummer:
0900-8844.
Binnenkort zullen we mogen beginnen met onze activiteiten.
Intussen kunnen nog enkele dingen wel gebeuren. Wilt u een
boek lenen bel ons dan op dinsdagmiddag om een afspraak
te maken zodat u coronaproof boeken kunt uitzoeken. Heeft
u behoefte aan een praatje of een hulpvraag dan kunt u ons
altijd bellen op dinsdagmiddag.
HEEFT U IDEEËN
Heeft u ideeën voor de buurt? Wij willen het horen en u ook
in contact brengen met anderen die mee willen doen. Wilt u
op de hoogte blijven van zaken in de buurt, u vindt ons op
Facebook onder buurtplatform.belfort.daalhof of stuur ons
een e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

BUURTTERRASSEN BEGINNEN
Elk jaar proberen wij als buurtnetwerk de bewoners van
de wijk in contact te brengen met elkaar. We houden 5 à
6 buurtterrassen waar de buurt bij elkaar kan komen en
bespreken wat belangrijk is voor dat gedeelte van de wijk.
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Nederland. Mijn klasgenootjes ken ik vanaf mijn vijfde, want
ik ben pas in groep 2 naar de Kennedyschool gegaan. Ik
heb een nieuwe fiets gekregen en nu kan ik fijn alleen naar
school fietsen omdat ik niet ver van school woon.

DIT BEN IK
Hallo allemaal,

Mijn hobby’s zijn trommelen, gamen en
lezen. Ik zit ook bij de drumband van de
Greune van Wolder. Ik heb iedere vrijdag
repetitie maar helaas door de Coronamaatregelen gaat dat niet door. Ik mis
het om samen met de drumbandleden
muziek te maken met de verschillende
slaginstrumenten.

Mijn naam is Lucas en ik ben 11 jaar. Ik zit in de laatste groep
van de John F. Kennedyschool en ik zit ook in de leukste klas
van de school. Ik heb een leuke meester die Jacco heet en
hij houdt van bananen, Minions en koffie. We hebben in de
klas ook een stagiaire die Kelcy heet. Ze zit in haar laatste
jaar en dan is ze klaar met haar opleiding. Ze heeft al vaak
kunnen laten zien dat ze alleen voor de klas kan staan. Het
leukste vak vind ik geschiedenis. Ik vind zowel de Eerste
als de Tweede Wereldoorlog heel interessant en ik weet er
ook al best veel van.

Gamen doe ik graag want dan voel ik me erg ontspannen
en dan kan ik ongestoord spelen op de Playstation. Lezen
vind ik ook ontspannend want dan kan ik heel veel mijn
fantasie gebruiken.
Mijn droom is om samen met mijn vriend van de Belgische
school later in Spanje een pretpark op te richten met de naam
“El paraíso del hielo”. Als je nieuwsgierig bent welk thema
het pretpark heeft, moet je de naam maar gaan vertalen.
Groetjes,
Lucas Bogmans

VERENIGINGSNIEUWS
We zijn met ons gezin al twee keer verhuisd; van Belfort
naar Malberg en nu woon ik met mijn ouders, broertje en
zusje in Daalhof.

OP ZOEK NAAR REPETITIERUIMTE
OF RUIMTE VOOR SAMENKOMSTEN?

Na de John F. Kennedy wil ik graag naar het Bonnenfanten College. Vorig jaar heb ik de open dagen bezocht van
verschillende middelbare scholen maar het Bonnefanten
College beviel mij het allerbeste.

Ben je op zoek met je club, vereniging, muziekband, bedrijfof anders naar een ruimte om samen te komen?
In de Harmoniezaal van Harmonie Wilhelmina Wolder
(Tongerseweg 400) hebben we nog meerdere dagdelen
verschillende ruimten ter beschikking!

Ik vind het heel fijn om op Daalhof te wonen want het is
een leuke buurt. Ik heb een buurjongen waar ik vaak mee
speel en hij zit ook op de John F. Kennedy school. Ik woon
ook dicht bij een vriend die ik al ken vanaf mijn derde jaar.
We hebben elkaar voor het eerst ontmoet op een Belgische
school maar nu zitten we allebei op een andere school in

Interesse? Neem vrijblijvend contact
op dan kunnen de mogelijkheden
besproken worden.
secretariaat@harmoniewilhelmina.nl
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prothesesop
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gedeeltelijke
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∞ Herculeshof
Herculeshof 15A,
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6215 BC
BC Maastricht
Maastricht ∞∞Marktstraat
Marktstraat2,2,6271
6271BE
BEGulpen
Gulpen
043
043 737
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www.vanhoftentandprothetiek.nl
www.vanhoftentandprothetiek.nl
Gratis
Gratisparkeren
parkeren
info@vanhoftentandprothetiek.nl
info@vanhoftentandprothetiek.nl
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OUDE AMBACHTEN

KAKKESTOLEMEIE

CNOPERE

Bron: boek Kakkestolemeie: ‘ne spiereling vaan kinderleedsjes’,
2013 © Stichting Veldeke Mestreech: www.veldekemestreech.nl,
ISBN/EAN: 978-90-809202-4-8

Na jaren oude ambachten beschrijven en zoeken naar een
passende foto gemaakt in onze stad, was het toch weer
even zoeken. Want ik wil alleen foto’s plaatsen waar ik het
auteursrecht van heb.

RIJALOET WAGEL WAGEL
Rijaloet wagel wagel
Rijaloet wagel
Hei ‘t is mer retsjepoe
Hei ‘t is mer kakkedoe apoeh
En veer höbbe de mode gevoonde, Trè-lè, Trè-lè
En veer höbbe de mode gevoonde, Trè-lè-lè
Vivajoes koffiedoes
Vivajas koffiedras
Hei ‘t is mer retsjepoe

Tussen de erfenis van pater Castorius, de bruine pater uit
het Stokstraatgebied, vond ik een foto waar hij met een orgel
loopt. En in het boek ‘Beroepen van toen’, een uitgave van
het weekblad Margriet, kwam ik voor mij niet alledaagse
namen tegen: Boratwever, Diefhenker, Droller (Drolster),
Elsenaar en Maereman. Maar om al deze beroepen te beschrijven zou te veel worden.

Bij dit liedje staat als uitleg:
Maastricht was eeuwenlang een stad waar iedereen graag
de baas wilde zijn. De Franse koning is het gelukt om Maastricht een aantal keren te veroveren. Meestal duurde het
niet lang voor hij met al zijn soldaten onze stad weer moest
verlaten. Wat maar meegenomen kon worden werd dan op
wagens geladen en in een lange stoet trok men de stad uit.
De Maastrichtse vrouwen stonden langs de kant van de weg
te kijken naar deze uittocht. Om de soldaten een beetje te
pesten en uit te schelden zongen ze ‘Rijaloet wagel wagel’.
Dat betekent ongeveer: kom wagens, rij maar gauw Maastricht uit! En weet je wat de vrouwen ook nog deden? Ze
lieten hun achterwerk zien, terwijl ze zongen: ‘Hei ‘t is mer
retsjepoe, hei ‘t is mer kakkedoe’.

Ik bleef hangen bij Cnopere. Het is onder andere een benaming voor een monnik van de Orde der Franciscanen of de
Minderbroeders, die als gordel een koord met drie knopen
droegen. De knopen staan symbool voor drie beloften: zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid.

Men denkt, dat het woord een soort verbastering van het
Franse ‘race de poux’is. Dat betekent: jullie zijn een volk
van luizen, een volk van niks! Zo wordt het allemaal verteld.
Of het ook precies zo gebeurd is, kan niet met zekerheid
gezegd worden.

Toen ik dit las dacht ik aan pater Castorius die tussen 1945
en 1969 in het Stokstraatgebied als herder het buurthuis
Sterre Der Zee oprichtte. Om het buurthuis draaiende te houden liep pater Castorius twee keer per week met een orgel
rond in de stad en buitenwijken. Wie kende pater Castorius
niet, hij was geliefd bij de sociaal onderdrukten en werd
scheef aangekeken, zo niet gevreesd door de ambtenaren
van Maastricht. Ik weet als geen ander wat zich allemaal
daar heeft afgespeeld, want ik heb een groot gedeelte van
het Stokstraatarchief geërfd en het dagboek van pater Castorius ‘Herder laat je schaapjes gaan’ geschreven.

Het tweede stukje van dit
liedje: ‘En veer höbbe de
mode gevoonde’ is een coupletje dat pas heel veel jaren
later achter het oorspronkelijke liedje is gezet. In Wyck
woonde namelijk iemand die
‘Madde’ heette. Het was een
echte grappenmaker. Hadden
ze hem nodig, dan gingen ze hem zoeken! En als ze hem
gevonden hadden, zongen ze: ‘En veer höbbe de Madde
gevoonde, trè-lè, trè-lè’. Men nam elkaar bij de hand en in
een lange rij trokken de mensen zingend door de straten.
Bij ‘apoeh’ liet iedereen zich met opzet vallen. ‘Madde’ is
door de tijd heen veranderd in ‘mode’.

Ik vergat te vermelden dat de foto is gemaakt omstreeks
1954 op Het Onze Lieve Vrouweplein voor de ingang van
Sterre der Zee.

Met vriendelijke groeten,
Huub
huub.reinders@home.nl

Wilt u de melodie horen, luister dan via
www.reubesop.nl/rijaloet-wagel-wagel/
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Mogen wij uw
makelaar zijn?
Wij verkopen uw huis goed en snel.
Nogal fidus!
 Gediplomeerd/geregistreerd en ervaren
makelaars en taxateurs
 Op uw woning afgestemde verkoopstrategie
 Zeer scherpe courtage
 Geen verkoop, géén courtage
 Aankoopmakelaar; wij ondersteunen u bij de
aankoop van uw nieuwe woning

 Fidus beschikt over onafhankelijke en

Erkende Hypotheekadviseurs voor het beste
advies

Pascal Loontjens
RM / RT

Een kennismaking met
waardebepaling kost u slechts een kop
koffie!
Maastricht
Stationsstraat 14
043 – 350 35 35

info@fidus.nu
www.fidus.nu
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PRIKBORD

Ervaren docent geeft bijlessen en examentraining voor
het vak: Nederlands op alle niveaus (vmbo-havo-vwo) in
onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Info.
06-39823537.

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.

Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin?
Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom
naar ons Volkstuincomplex Daalhof (coronaproof). Er zijn al
tuintjes te huur vanaf 40 euro per jaar (50m2). Aanmelden
via volkstuindaalhof@kpnmail.nl. Voor meer informatie:
vtvdaalhof.net.

Praktijk Kleur je Ziel voor: Voetreflextherapie: therapeutisch/ontspanning. Regressietherapie: blokkades kindertijd/
jeugd of vorig leven. Coaching nieuwetijdskinderen: bv
kristalkinderen/ indigokinderen. Spirituele consulten: divers.
Geen zweverig gedoe, maar doelgericht en to the point! Babette Cox-Decker, Koninksemstraat 60, 6215 KA Maastricht.
Tel: 06-28839860. www.kleurjeziel.nl.

PERSBERICHTEN
MAASTRICHT JAZZ AWARDS 2021

Heeft u vragen over God? Wilt u de Bijbel leren lezen?
Elke dinsdag van 10.00-12.00 en 19.30-20.30 uur is er in
de Didohof 49B een ‘Spreek’uur voor iedereen met vragen.
Bel 06-48689617, email: info@gvcmaastricht.nl of kom
gewoon langs.

Volledige online editie van de grootste jazz competitie in
Zuid-Nederland.
De Maastricht Jazz Awards komen er weer aan! Tot donderdag 8 april 23.59 uur kunnen studenten en professionals
zich inschrijven voor de grootste jazzcompetitie van ZuidNederland. Dit jaar hebben de Maastricht Jazz Awards een
ander karakter dan de eerdere edities. In 2021 draait het
volledig om je onlinepresentatie; Show yourself! De Maastricht Jazz Awards zijn een initiatief van het Conservatorium
Maastricht en Jazz Maastricht.

Ruime garage te huur, Keurmeestersplein 8. Info: 0612049082.
FYSIO DAALHOF voor therapie na Covid-19, perifere
vaatstoornissen, knie-/heupartrose, manuele-, oncologie,
geriatrie, sportfysiotherapie, guasha behandeling. Wij nemen
deel aan het Parkinson-, knie-/rug-/schouder- en COPD
netwerk. Herculeshof 9, 6215 BB Maastricht, 043-3476946,
www.fysiodaalhof.nl.

Juist in deze tijden, waar de hele cultuursector op z’n kop
staat, dagen wij studenten, kunstenaars en professionele
muzikanten uit om nieuwe interdisciplinaire samenwerkingen
aan te gaan en zich online te presenteren met een muziekvideo. De Maastricht Jazz Awards bieden deelnemers een
(virtueel) podium, een geldprijs, professionele coaching,
o.a. op artistiek, zakelijk, marketinggebied en de kans om
zich met een muziekvideo te presenteren aan een groot
internationaal online publiek en de muziekindustrie. Op 28
april worden de winnaars bekendgemaakt. Er worden drie
Awards uitgereikt: Music & Media Award - Student Music &
Media Award - Professional Music & Media Award - Audience
Zie www.jazzmaastricht.com/maastricht-jazz-awards-2021
voor meer informatie over aanmelden en voorwaarden.

Beter voorbereid de brugklas in. Schoolpedagoog geeft
bijlessen: taal, grammatica, werkwoordspelling, begrijpend
lezen, wiskunde/rekenen e.d. voor een goede start in de
brugklas (vwo-havo-vmbo). Locatie: Hazendans. Info 0433435094.
Wil jij rust, ontspanning en plezier in jouw leven? Mindful
run/walk Maastricht gebruikt de combinatie van mindfulness, ademhalingstechnieken, hardloop-, wandeltechnieken en yoga met als resultaat rust, minder stress en meer
energie. Ga jij ook mee? www.mindfulrun.nl/maastricht of
bel naar 06-15082862.

Over Jazz Maastricht & Conservatorium Maastricht
De Maastricht Jazz Awards zijn een initiatief van Jazz Maastricht en Conservatorium Maastricht.
Jazz Maastricht is het kloppend hart van Jazz in de Euregio. Sinds 2001 geeft Stichting Jazz, Maastricht jazz en
aanverwante stijlen een thuis in Limburg in de Euregio
en Maastricht. Dit bereiken we door de organisatie van
evenementen, concerten, maatschappelijke activiteiten en
activiteiten gericht op talentontwikkeling. Bij Conservatorium
Maastricht, zeer internationaal in samenstelling en mentaliteit, geloven we in collectiviteit én in de wil om elkaar uit
te dagen en uit te blinken. Om waarde toe te voegen, ín en
met muziek. We nemen graag het voortouw bij nieuwe ontwikkelingen. We willen inspireren en zijn altijd op zoek naar
vernieuwing binnen creatie, overdracht en performance om
jong talent, studenten en alumni te stimuleren tot excellente
en allround musici wiens energie en creativiteit een waardevolle bijdrage leveren aan de internationale muziekwereld
en de samenleving.

Voetverzorgingspraktijk Meraki. Voeten verdienen goede
zorg. Tel nummer: 06-14377683.
Op zoek naar een leuke baan in de horeca? Rederij Stiphout is op zoek naar vakantiemedewerkers / oproepkrachten, voor zowel aan boord van de schepen, als bij onze vaste
locatie aan wal. Minimale leeftijd 16 jaar. Interesse: anita@
stiphout.nl of 043-3515303.
Sleutelbos gevonden op zondagmiddag 21 maart in de
straat van de TV-toren. Het zijn 5 sleutels en 1 plastic dingetje. De vinder is bij de redactie bekend.
Nieuw in de Hazendans: Fuerza Vital, een praktijk voor Natuurgeneeskunde en Massage. Heeft u last van bijvoorbeeld
stress, depressie, angsten, slapeloosheid, hoofdpijn, rug-,
nek- en/of schouderklachten, kijk voor informatie op www.
fuerzavital.nl, mail: info@fuerzavital.nl.
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Onderzoekers gevraagd
Voor het tweejarige project Lepidoptarium worden onderzoekers gezocht die één van de zes velden gaan monitoren.
Aan het begin van het project krijgen alle onderzoekers een
korte training in het monitoren van vlinders en bloemen en
een inkijkje in het werk van Stefan Cools. Kennis en kunde
van vlinders en bloemen is dus niet vereist. De onderzoekers
worden gevraagd om gedurende de zomerperiode (april
tot september) één keer per maand een uur de velden te
monitoren.

PERSBERICHTEN
GEZOCHT: VLINDER- EN BLOEMENONDERZOEKERS
Stichting The Butterfly House zoekt in samenwerking met
Stichting IKL en beeldend kunstenaar Stefan Cools naar
onderzoekers van de bloemenvelden die vorig voorjaar in
zes gemeentes in Limburg zijn ingezaaid. We zoeken onderzoekers voor de velden in Baarlo, Heythuysen, Susteren,
Houthem, Bunde en Maastricht.

Naast de monitoring van de vlinders en bloemen zal de
onderzoekers gevraagd worden ook andere waarnemingen
te doen, zoals het maken van een foto of het omschrijven
van de lucht.

Project Lepidoptarium
Het bijzondere project Lepidoptarium is een samenwerking
tussen drie partners: IKL, Stichting The Butterfly House en
beeldend kunstenaar Stefan Cools. Cools is de geestelijk
vader van het project, in zijn kunst staat sinds diverse jaren
de vlinder en zijn levenswijze centraal. Hij heeft, samen met
Stichting The Butterfly House, al op diverse locaties in ZuidLimburg vlindertuinen gerealiseerd. Dit project is een vervolg
hierop en maakt een nog sterkere verbinding met zijn kunst.
De uiteindelijke resultaten van het tweejarige project worden
namelijk gebruik ter inspiratie voor een kunstenaarsboek
(unieke publicatie) en een expositie
bij Museum De Domijnen in Sittard.
Naast de onderzoekers in de diverse
gemeentes zullen ook studenten van
opleidingen aan de HAS, Hogeschool
Zuyd en Universiteit Maastricht meewerken aan het project.

Tweede jaar
2021 is het tweede jaar dat we dit project gaan uitvoeren. Er
is dus ook al een groep onderzoekers actief die afgelopen
jaar heeft gemonitord. Zij hebben vanaf juni tot september
gezamenlijk al bijna 100 keer gemonitord en daarbij al 24
verschillende soorten vlinders en in totaal ruim 680 vlinders
waargenomen. Het vooruitzicht voor het komende jaar is dat
alle velden zeer bloemrijk en gevarieerd gaan worden en
daarmee ook veel vlinders gaan aantrekken.
Dit jaar willen we in april starten met de monitoring en roepen
we geïnteresseerden op om zich aan te melden via lepidoptarium@thebutterflyhouse.nl. Ook voor vragen of meer
informatie kunt u contact opnemen via dit adres.
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“Het was ook winter, februari, carnaval. Dat maakt zo’n
nieuwbouwwijk naargeestig. Als het nu nog lente was geweest… Er stond echt nog niet veel. Wij waren werkelijk een
van de eersten. De Quirinaalhof-flat stond, maar verder…”
Ik vroeg haar wie er destijds zoal in de buurt kwamen wonen.
Het antwoord verbaasde. “Veel werknemers van de Post, de
Brandweer en het Spoor. Ik begrijp het niet. Hadden werknemers van overheidsbedrijven voorrang in Daalhof?” Het
lijkt er bijna op. Wie kan hier meer over vertellen? Mevrouw
Huismans weet ook niet waarom.

DAALHOF 50 JAAR
Een attente lezer mailde ons dat in 2021 onze wijk Daalhof
50 jaar bestaat. Wij geven hier graag aandacht aan door het
plaatsen van herinneringen van mensen die hier in het begin
zijn komen wonen.
U kunt uw herinneringen aan de begintijd van Daalhof nog
steeds naar ons mailen: redactie@belhaofke.nl. Foto’s uit die tijd
zijn ook welkom, maar dan wel in liggend = landscape formaat.

Joachim

HERINNERINGEN VAN MEVROUW HUISMAN
EEN ZWARE TIJD
“Het was een zware tijd”, vertelt mevrouw Huismans bij haar
aan tafel. “Nu zou ik hier niet meer weg willen, maar toen…”
Ze zwijgt veelbetekenend.
“We kwamen van Malpertuis, maar dat flatje was veel te
klein met kinderen. Eerst had de woningbouwvereniging
niets, maar plots konden we kiezen uit drie woningen hier
in de straat. Wij kozen de hoek natuurlijk. Het was één
grote bende. Overal werd gebouwd, ook hiertegenover.
Vrachtauto’s reden af en aan. Een en al moddertroep en
er was nog niets in de buurt: geen winkel, niks. Boerderij
Neven (nu Daalhoeve) verkocht wel wat spullen maar voor
de rest moest je naar de Brusselse Poort. Ik kon echt niet
wennen in het begin.”

EFFE LACHEN
Een jongetje komt op school en zegt tegen zijn meester: "Ik
heeft gisteren bij mama geslapen." "Nee", zegt de meester,
"Ik HEB gisteren bij mama geslapen." Waarop het ventje
antwoordt: "Ik heeft u niet gezien."
Ferry’s vader bekijkt het rapport van zijn zoon. Vader: "Ik
mis de tien." Ferry: "Welke tien?" Vader: "De tien voor de
moed om dit rapport aan mij te laten zien!"
Juf: "Jantje, je moet je gezicht beter wassen. Ik kan zo zien
wat je vanochtend gegeten hebt." Jantje: "Wat dan, juf?"
Juf: "Brood met chocoladepasta." Jantje: "Fout juf, dat was
gisteren."
Meester: "De meeste woorden die met on- beginnen zijn
woorden die niet goed zijn, bijvoorbeeld: ongehoorzaam,
onaangenaam, enzovoorts. Kan iemand mij nog zo’n woord
geven?" Jantje: "Ik meester: onderwijzer!"
Onderwijzer tot klas:
"Iemand heeft gisteren appels uit mijn tuin gestolen.
Ik zeg jullie alleen: God ziet alles."
Jantje: "ja maar hij klikt niet."
Jantje: "Mamma, waarom heb je van die grijze haren?"
Mamma: "Dat komt omdat kindjes heel ondeugend zijn."
Jantje: "O, vandaar dat oma helemaal grijs is!"

Quirinaalhof, overzicht van de bouw, Belfort op de achtergrond.
(Deze foto komt van de website www.beeldbank.rhcl.nl
en is gemaakt tussen 1971 en 1973).

Mevrouw Huismans staart terug in het verleden, vijftig jaar.
Ze was toen vijfendertig. Huisvrouw, hele dagen thuis en
ze kende niemand. Ook de oudste dochter voelde zich een
vreemde eend op de Kennedyschool. Daar zaten allemaal
kinderen uit Belfort, Daalhof bestond haast nog niet. Ze ging
met tegenzin naar school tot de Fons Olterdissen School
werd gebouwd. "Weet je dat daar tegenover, waar nu de
Chinees zit, nog een kleuterschool is geweest?"

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

Wat heb ik vaak terugverlangd naar ons flatje in Malpertuis;
vrij en groen met zicht op de Via Regia”, zucht ze. Maar haar
ogen lachen. Ze woont hier graag tegenwoordig, nadat de
faciliteiten kwamen, de winkels…, de modder opdroogde,
het bouwverkeer stilviel en rust over de buurt neerdaalde.
“De kinderen vonden het prettig op Olterdissen”. Toen werd
het goed.

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek
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contact@walstock.nl
www.walstock.nl

en statiegeld flesjes:
Aluminium blikjes 126 kg, gemengd ijzer 45 kg, totale opbrengst 132,10 euro!!
Opbrengst statiegeld: 72,20 euro!!

VARIA
STRAATJUTTERS EN BOERDERIJ DAALHOEVE

We steken dit geld niet in eigen zak(ken). Begin maart
hebben we een donatie van 100 euro gedaan aan Boerderij Daalhoeve. Voor hen een hele kleine druppel op een
gloeiende plaat, maar vele kleine beetjes bij elkaar maken
een groot verschil.
Inmiddels zijn we alweer een leuk stukje op weg naar een
volgende donatie voor hen.

Zoals u in dit wijkblad al vaker heeft kunnen lezen, is er in
onze wijken (Belfort, Daalhof en Hazendans) een groepje
straatjutters (Straatjutters Belfort, Daalhof en Hazendans)
actief met het opruimen van zwerfafval, ondersteund met
materiaal beschikbaar gesteld door het CNME (Pick it Up).
Buiten dit groepje zijn er overigens nog meer mensen in
een ander verband samen of alleen actief bezig met het
opruimen van zwerfafval, maar over deze mensen heb ik
het nu even niet.
Enkelen uit ‘ons’ groepje gaan nog een stap verder en scheiden uit het zwerfafval ook nog eens aluminium en ijzeren
blikjes, plastic en glazen statiegeldflesjes en houden plastic
doppen apart.

Uw eigen plastic doppen en metalen (draai) deksels kunt u
inleveren in de ton van De Doppentoppers die in de Koojstal
van de kinderboerderij staat, of even vragen aan iemand in
de winkel of zij het in de ton willen doen voor u.
Om de Boerderij te steunen, kunt u uw kroonkurken en
metalen blikjes (waar bijv. groenten, peulvruchten of soep
in heeft gezeten) ook bij hen in de daarvoor beschikbaar
gestelde ton doen (vraag even aan iemand waar die staat).
De opbrengst van de verkoop daarvan komt dan ook weer
ten goede aan de Boerderij. Alle kleine beetjes opbrengsten
zijn zeer welkom nu zij hun normale inkomsten van de horeca al zo lang moeten missen.
Anneke

GEDICHT
SAMEN VERDER
Waarom doen zij dit? Het geld ligt letterlijk op straat: aluminium en ijzer levert geld op bij verkoop aan metaal opkoopbedrijven. Als de statiegeldflessen ingeleverd worden,
levert dat het statiegeld op. De plastic doppen houden we
apart en leveren we in bij De Doppentoppers, een vrijwilligersorganisatie die deze plastic doppen (maar ook metalen
‘draai’ deksels) verkoopt aan opkopers. De opbrengsten
hiervan gaan naar de Stichting Hulphond voor de opleiding
van nieuwe hulphonden.

Langzaam
ga ik de weg
door de gedachten
van het geschrevene
tot de oorsprong.
daar spring ik in de
dans
om zachtjes
al liggende
tot rust te komen
in de schaduw van de
toekomst
die ver reikt
tot over de kim.

Ik heb eens bijgehouden wat we vanaf april 2020 tot nu
hebben ingeleverd aan aluminium blikjes, gemengd ijzer

Openingstijden: ma t/m vr 13-17u. en 19-21u.
za 10-12u. en 13-17u.

Daar zal ik wachten
tot jij ook komt
zodat we dan samen
verder kunnen gaan.

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

Huub van de Looy

http://www.tweewielerserviceverhulst.nl
Maak een afspraak via
www.tweewielerserviceverhulst.nl/afspraak

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877
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ALPACA VEULENS
In de afgelopen twee edities van de middenpagina’s
schreven we over de geboortes van mini-varkens en
schapen. In de wintermaanden zijn ook enkele merries
van onze alpaca’s bevallen van een zoon of dochter.
Hopelijk kunt u die, op het moment dat deze middenpagina’s verschijnen, weer komen bewonderen op de
boerderij. Het is misschien leuk iets te weten over hoe
dat gaat, geboortes bij alpaca’s. Onze bedrijfsleider
Ralph vertelt.
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Twee kuddes
Daalhoeve heeft twee kuddes met alpaca-merries, een met
20, een met 18 merries. De 20 merries van de eerste kudde
zijn allemaal gedekt. De 18 merries van de tweede zijn jonger en worden vanaf april voor de eerste keer in hun leven
gedekt door een van onze drie hengsten. De hengsten, die
‘macho’s’ heten, staan op het Erica-terrein, elk op een apart
weitje. ‘Ze houden van gezelschap en kunnen elkaar zo
zien’, aldus Ralph. ‘Maar ze zouden knokken als ze samen
in één wei zouden staan.’
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Eenlingen
Alpaca’s worden gedekt als het mannetje het vrouwtje op
de grond kan drukken, en dat lukt alleen als zij bereidwillig
is. Is de merrie dat niet, dan zal ze dat laten weten door de
hengst te bespugen. Er is bij alpaca’s geen sprake van een
vaste cyclus waarin de merrie vruchtbaar is. Ze wordt gedekt
en dan volgt de eisprong. Dat heet ‘geïnduceerde ovulatie’.
Dekken kan op ieder moment in het jaar. Merries zijn vanaf
14 maanden geslachtsrijp en de draagtijd is gemiddeld 345
dagen, 11,5 maand dus.

NIEUWS
Stand van zaken adopteer-actie
In de vorige middenpagina’s en op onze Facebook-pagina
schreven wij al over onze adopteeractie. U kunt via onze
website www.daalhoeve.nl een diergroep adopteren. Dat
helpt ons zeer om door deze financieel erg moeilijke tijd te
komen. Eind maart hadden wij met uw adopties een bedrag
van circa 9.600 euro opgehaald. Daar zijn we u enorm
dankbaar voor, maar we kunnen uw steun nog steeds goed
gebruiken. Dus mocht u nog niet geadopteerd hebben, kijk
dan of het misschien toch mogelijk is.
U kunt ook in onze winkel voor 25 euro een speciale knuffel
kopen. Ook daarmee helpt u ons. In elk geval alvast bedankt
voor uw steun.
En verder:
- was het bij het schrijven van deze middenpagina’s niet
bekend of de boerderij begin april weer open is. We hopen
er dus maar weer het beste van;
- gaan we ons dit jaar vanwege corona meer richten op het
buitenterras dan op de Koojstal. Er komt bij de speeltuin
daarom net als vorig jaar een extra terras;
- is/wordt de moestuin op het voorplein in maart en april
ingezaaid, zodat de tuin vanaf half mei vol is;
- hangt aan een regenpijp boven het achterterras sinds enige
tijd een fijnstofsensor. Dit is een van vijftig sensoren die in
Maastricht zijn geplaatst. De sensoren meten de hoeveelheid fijnstof in de Maastrichtse lucht;
- is onze vrijwilliger John Leenders enige tijd geleden in het
zonnetje gezet door carnavalsvereniging De Tempeleers.
Op voorspraak van Daalhoeve ontving hij de ‘Knoevel 2021’
vanwege zijn verzameling van carnavalsonderscheidingen
en -curiosa. Heeft u thuis nog ergens zoiets liggen, dan weet
u waar u ze naar toe kunt brengen.
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Een merrie baart altijd een eenling; tweelingen komen maar
hoogst zelden voor. 95% van de bevallingen gaat vanzelf.
De moeder zondert zich dan af van de groep. Als ze in een
stal bevalt, zetten we moeder en veulen daarom altijd even
apart. Slechts in 5% van de gevallen verloopt de bevalling
volgens Ralph moeilijk, bijvoorbeeld door een foutligging.
‘Dan moet je gaan helpen. Een alpaca heeft dat echter niet
graag. Het lukt dan alleen als je meehelpt in de weeën.’

Moeder en kind alpaca

Steeds populairder
Van de 38 merries van Daalhoeve bevallen dit jaar dus de
20 oudere uit de eerste kudde. De jongere merries van de
tweede kudde bevallen volgend jaar voor de eerste keer.
Dan worden er dus in totaal 38 veulens geboren. ‘De merries
die worden geboren, gebruiken we voor de uitbreiding van
onze groep’, vertelt Ralph. ‘De mannetjes laten we steeds
vaker castreren en dan verkopen we ze. Na castratie zijn
ze namelijk beter hanteerbaar voor de koper, net zo goed
hanteerbaar in elk geval als merries.
We streven naar uitbreiding van onze kudde omdat particulieren bij de begrazing van hun percelen steeds vaker liever
alpaca’s hebben dan schapen. Alpaca’s vragen veel minder
registraties, zijn zindelijk omdat ze op een of twee vaste
plekken in de wei poepen, trekken minder vliegen aan, eten
minder en maken de wei minder snel kapot. Daarbij hebben
ze een hoog knuffelgehalte. Er kunnen twintig 20 alpaca’s
grazen op 1 hectare. Ook onze twee kuddes gaan in het
weideseizoen naar particulieren. De eerste groep graast in
Raar, vlak bij Vaeshartelt; de tweede in de Pletzersstraat in
Wolder. In de winter staan ze op de boerderij op stal.’

De varkens van De Feijter blijven ook in de sneeuw buiten

Voor een certificaat moet je je aan minimumnormen houden;
veel bedrijven gaan niet verder dan dat. Dan is het minimum
meteen het maximum. Terwijl je een biologisch certificaat
kunt krijgen als in je voer toch niet-biologische elementen
zitten. Dat wil niet zeggen dat ons vlees geen ecologische
voetafdruk heeft. Die zit in dit geval vooral in het vervoer
naar en van de slachterij. Dat gebeurt niet in de omgeving
van Maastricht, maar we kiezen dus bewust voor bedrijven
waarvan we weten dat de dieren er een goed leven hebben
en dat de bedrijven er fatsoenlijk mee omgaan.’

Geen inteelt
‘Is er met maar drie hengsten geen kans op inteelt’, vragen
we tot slot aan Ralph. ‘Nee, zeker niet. We laten veulens
uiteraard nooit dekken door de vader, maar door een van de
twee andere hengsten. En je kunt dezelfde hengst steeds
dezelfde merrie laten dekken.’
Ralph benadrukt tot slot dat de hengsten van Daalhoeve
in het stamboek zijn opgenomen. ‘En daarmee staan ook
de veulens automatisch in het stamboek. Dat is belangrijk
nu de belangstelling voor alpaca’s steeds meer toeneemt.’

HET VLEES IN ONZE WINKEL
Wie wel eens op Daalhoeve komt, vraagt zich misschien
af wat er gebeurt in de slagerij op de binnenplaats. Daar
verwerken Gijs en Els van ‘t Klooster het vlees dat wij
verkopen in onze winkel en aan enkele horecazaken in
Maastricht. Dat vlees scoort qua diervriendelijkheid en
milieubelasting nog beter dan vlees met een biologisch
keurmerk. Onze leveranciers hanteren op dat gebied
namelijk hoge eisen.
Een goed leven buiten
Onze leveranciers werken alle twee in Overijssel. Daalhoeve
heeft ze uitgezocht vanwege hun visie op het diervriendelijk,
natuurlijk en volledig antibioticavrij houden van dieren.

Gijs en Els aan het werk in de slagerij

Heerlijke producten
Eenmaal geslacht, komen maandelijks een heel rund en
wekelijks een heel varken naar Gijs en Els om op een
ambachtelijke manier te worden verwerkt. Zij doen dat in
opdracht van de boerderij voor de eigen winkel en enkele
horecazaken in Maastricht, en maken er heerlijke producten
van. ‘Omdat de dieren het hele jaar buiten staan, kweken
ze meer vet en dat geeft smaak’, aldus Ralph.
‘De Feijter heeft daarnaast ook een worstenmakerij, met
droog- en rookkamers. Daar komen onze droge en rookworsten vandaan. Zelf maken we onder meer ons eigen
zoervleis van de runderen, iedere week meer dan tien kilo.

De varkens zijn afkomstig van De Feijter, de runderen van
Woertink. Beide bedrijven laten hun dieren het hele jaar
buiten lopen, vaak in natuurgebieden en waterwingebieden,
zonder bij te voeren. Zowel De Feijter als Woertink is niet
biologisch gecertificeerd.

Dus als u in deze tijd toch eens vlees wil eten, is het vlees
in onze winkel een goede keuze. Het heeft door het vet een
uitstekende smaak en is minder belastend voor het milieu
dan verreweg het meeste vlees in de supermarkt.’

Volgens onze bedrijfsleider Ralph gaan ze in hun manier
van werken echter verder dan biologisch. ‘Eigenlijk vinden
ze biologisch niet interessant.
13

www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

14

Vogelspotters kunnen zich verenigen in groepjes van maximaal 6 personen. Elk groepje zorgt voor een contactpersoon.
Zoek binnen je vereniging of daarbuiten maatjes die dit ook
een uitdaging vinden of doe mee als gezin.

BON APPETIT
GRIEKSE LINZENSALADE MET QUINOA

Voor de groep vogelaars die de meeste soorten weet waar
te nemen, is een prijs voorzien.Voor gezinnen is een afzonderlijke prijs te winnen.

Ingrediënten (4 personen):
1 blik linzen (300 gram), 75 gram quinoa, 1 courgette, 1
tomaat, 1 rode ui, 100 gram feta, 2 eetlepels olijfolie, 1
theelepel gedroogde oregano, sap van een halve citroen,
peper en zout.

Het inschrijfgeld is 2 euro voor volwassenen en 1 euro voor
kinderen. Het wedstrijdreglement wordt toegestuurd na
aanmelding. Meld je voorlopig aan via e-mail:
50vogelsspotten@gmail.com.
Heb je vragen dan kun je die ook stellen via dit e-mailadres.

Bereiding:
Spoel de linzen grondig af onder de koude kraan en laat ze
vervolgens uitlekken. Kook de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Snijdt de ui in dunne halve ringen, de feta, tomaat en courgette in blokjes. Eventueel kun je nog olijven aan de salade
toevoegen als je dit lekker vindt.
Laat de gaargekookte quinoa een beetje afkoelen en doe
deze samen met de gesneden groenten en feta bij de linzen
in een kom.
Roer de olijfolie, het citroensap, peper, zout en de gedroogde
oregano tot een dressing en schep deze door de salade.
Zet de salade bij voorkeur een paar uur in de koelkast om
af te koelen, zodat de smaken goed in kunnen trekken. Serveer de salade desgewenst met extra feta en een kneepje
citroensap.

GEDICHT
TWEE MANIEREN VAN LEVEN
Je leert autorijden.
Je volgt de mode.
Je leert talen.
Je bent thuis in de techniek.
Je leert een hoop dingen.
En toch, op zekere dag zit je muurvast.
Ze hebben je gezegd:
vooruit komen, carrière maken,
geld verdienen, profiteren, veel “hebben”,
alsof het geluk lag in de lijn van de hebzucht.
Mensen zijn als jakhalzen in een eindeloze jungle,
ze jagen op “brood en spelen”.
Ze menen vrij te zijn.
Maar ze liggen vast aan een ketting
van eigen dwaze begeerten.
Er zijn twee manieren van leven.
De ene begint met soberheid en
eindigt met feest.
De andere begint met feesten
en eindigt met hoofdpijn, levensmoeheid,
onvoldaanheid en allerlei neurosen.

PERSBERICHTEN
IVN MAASTRICHT JUBILEUMACTIVITEIT
‘50 VOGELS SPOTTEN’
IVN Maastricht viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. En hier
gaan we veel aandacht aan besteden door het organiseren
van een palet aan activiteiten.
Eén van die activiteiten is de wedstrijd ‘50 vogels spotten’, georganiseerd door de werkgroep vogels van IVN
Maastricht. Van zaterdag 29 mei 12.00 uur tot zondag 30
mei 12.00 uur kunnen groepen vogelaars en gezinnen met
kinderen proberen zoveel mogelijk vogelsoorten te spotten
binnen de gemeente Maastricht.

Phil Bosmans

Kies voor werken bij Sevagram
Altijd op zoek naar nieuwe collega’s:
• Verzorgende IG
• MBO-verpleegkundige
INTERESSE?
 088 - 991 21 43





app 06 - 18 35 32 45
werkenbijsevagram.nl
vacatures@sevagram.nl
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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:
8.30
Maandag:
8.30
Woensdag:
8.30
Donderdag:
8.30
Vrijdag:

– 17.00 uur
– 17.00 en 19.30 – 21.00 uur
– 17.00 uur
– 12.00 uur
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Basisschool in beweging - Sinds het schooljaar 2020-2021 neemt John F.
Kennedy deel aan het hele programma van ‘Basisschool in Beweging’ van
Maastricht Sport. Dit wil zeggen dat er in en rondom de school een gezond
en sportief klimaat wordt gecreëerd dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de
leerlingen. Zo krijgen de leerlingen 1x per week gymles van een vakleerkracht
en 1x per week van de eigen groepsleerkracht. Naast de gymlessen zullen er
ook in de pauze en na school beweegactiviteiten georganiseerd worden.
Naast alle beweegactiviteiten zijn er ook 3 gezonde weken in een schooljaar.
In deze weken besteden wij extra aandacht aan voeding en beweging. Deze
week is een gezonde week op school. De leerlingen gaan dan ook aan de slag
met ‘Bewegend Leren’ en er wordt tijdens de eetmomenten besproken wat
nou gezonde voeding is en wat niet. Zo hopen we dat de leerlingen hun hele
leven lang blijven bewegen. Wil je thuis in beweging blijven? Kijk dan op de
website van Maastricht Sport en download de boekjes ‘Thuis in Beweging’.
Hier vind je leuke oefeningen om thuis in beweging te blijven. Lees meer op:
https://www.maastrichtsport.nl/maastricht-sport/maastricht-sportverbindt/thuis-in-beweging

Pinokkio- In de week van 17 februari vond
binnen de BSO-vakantie opvang het thema
“lekker gezond” plaats. In deze week stond
lekker en vooral gezond eten centraal. De
kinderen mochten ieder een placemat
maken waarin gezonde voeding uit de schijf
van vijf werd geplakt. Er werd gepraat over
gezonde en ongezonde voeding. De kinderen
hebben zelf havermoutkoekjes, eiermuffins,
appelmoes, guacamole en tapas gemaakt.
Beweging stond ook centraal dus hebben de
kinderen lekker gefietst, afval geprikt in de
omgeving en met bellenblaas gespeeld en er
is ballontikkertje gedaan. Een leuke, lekkere
én gezonde week dus!

Kortom een hele leuke, lekkere en gezonde
week!

Mijn naam is Véronique Olislagers. Ik ben al meer dan 26 jaar
werkzaam als juf op de John F. Kennedyschool. Dit zegt wel iets
over hoe fijn ik het hier werken vind! In het begin behoorde ik
altijd tot de jonge teamleden. Tegenwoordig hoor ik al bij de
'ouderen' in het team. Ik heb al kinderen in de klas waarvan de
papa of mama óók bij mij in de klas hebben gezeten. Hoe leuk is
dat?! Ik heb al voor diverse groepen gestaan, maar momenteel
ben ik werkzaam in groep 4 en in groep 5. Maar vanuit thuis
lesgeven, was óók voor mij nieuw. Wat was ik blij -samen met al
mijn collega's!- toen de school weer open ging!!! Niks zo fijn als
blijde kindergezichten die je iets willen vertellen, iets vragen of
een tekening geven. En dat ik ze 'gewoon' in de klas kan helpen en
iets leren. Naast het lesgeven, ben ik ook BHV-er en EHBO-er. Met
de werkgroep schoolreisje zijn we momenteel van alles aan het
regelen....Hopelijk kan het dit schooljaar wél doorgaan!

Flessenactie voor het goede doel- Op initiatief
van onze leerlingenraad zijn we in december
gestart met geld in te zamelen voor een drietal
goede doelen, te weten het Wereld Natuur
Fonds, KWF Kankerbestrijding én het Ronald
McDonald Kinderfonds. Helaas heeft de lange
lockdown en bijbehorende scholensluiting een
beetje roet in het eten gegooid, maar
desalniettemin kunnen we met trots vermelden
dat vele honderden flessen werden ingeleverd,
hetgeen een bedrag opleverde van € 126,50. Aan
elk goed doel is inmiddels € 42,15 overgemaakt.
We zijn trots op het initiatief van onze
leerlingenraad en de medewerking van kinderen
en ouders/verzorgers aan deze actie. Samen
hebben we gemeenschapszin getoond en oog
gehad voor de meer kwetsbare medemens en
onze natuur!

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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Al zeilend voeren ze door de kanalen, de open zee achter
zich latend. De zeilen werden weer in top gehesen, die waren nu nodig om het kanaal door te komen. Met een rustig
gangetje voeren ze door, er stond een matig windje, heerlijk
rustig door tuffen, mooi toch.

TOENTERTIJD
AMSTERDAM SCHOKLAND EMMELOORD
DE BABYCONTROLE EN DE GEVOLGEN

Alles ging in die tijd ook meestal zonder stress, niet zoals
nu. Nu is alles gejaagd en we hebben geen tijd, want tijd
kost geld. Dat was vroeger ook wel zo, alleen hadden ze
niet de luxe die wij nu hebben en denken nodig te hebben.

De controle van de aanstaande kleine in wording was toch
best spannend, je weet maar nooit of de storm en de stress
iets hebben gedaan met het ongeboren kind. Ondanks dat
had oma er geen slecht gevoel over, ze was toch zenuwachtig, logisch ook eigenlijk.
Opa was mee en de kleine meid ook, ze hadden zo’n mooie
ouderwetse kinderwagen, u kent ze vast nog wel; je ziet ze
nog vaak in oude filmpjes, nostalgie is dat toch?
Ook deden ze bij de buurtwinkel wat boodschappen voor het
vervolg van hun vaart naar Emmeloord. Maar eerst het doktersbezoek, dat was ‘t belangrijkste. Omdat ze op doorvaart
waren, waren ze snel aan de beurt. De controle leverde geen
echte complicaties op maar haar bloeddruk was wel wat te
hoog en ook hield ze vocht vast, de dokter schreef dus rust
voor. Nou ja dat kun je dus echt niet zo goed gebruiken als
je moet varen en een lading moet brengen naar Emmeloord.
Gelukkig had opa de knecht nog aan boord en dat was
toch wel een verlichting. Oma kon het dus iets rustiger aan
doen en zich wat met het huishouden bezig houden en wat
kleertjes breien. Vroeger breide ze borstrokken (hemden)
zowel voor de mannen als voor de vrouwen en kinderen.
Ook onderbroeken met lange pijpen en lange kousen werden
gebreid, dat was met jägerwol, lekker warm, alleen moest
je wel tegen echte wol kunnen want die kriebelt zo! Voor de
kleine werden truitjes, kleine broekjes en sokjes gebreid, dus
genoeg te doen. ‘t Huishouden, de zorg voor de kleine en de
mannen erbij waren voor oma het programma van de dag.
De boodschappen werden gekocht, zo kon de reis met een
gerust hart vervolgd worden.
Nog gezellig even buurten met bekende schippers en iedereen weer op de hoogte gesteld van de blijde boodschap van
een aankomend nieuwe schipperstelg.
Een dag later: De controle aan de zeilen en of reparaties
werden door opa gedaan samen met zijn knecht. Na een
grondige inspectie op allerlei onderdelen werden de draden
weer los gegooid, het anker opgedraaid en de koers naar
Emmeloord werd ingezet.

Tijdens het varen had oma tijd voor zichzelf en ging ontspannen breien, heerlijk eten maken (wat ze altijd goed kon). Als
het nodig was deed ze iets van stof af etc...Vroeger had je
geen stofzuiger, wasmachine etc., huishouden op een schip
was toch wel iets anders dan in een huis. De kolenkachel
moest ook even regelmatig opgestookt worden, warmte was
ook belangrijk en als de mannen binnenkwamen konden die
zich ook even warmen natuurlijk. Buiten staan aan het stuurrad was koud, er was geen ontkomen aan, geen afdak, niks!
Toch werd er weinig geklaagd, ‘t was gewoon zo in die tijd!
Springtime

VAN DE REDACTIE
REDACTIELID/COÖRDINATOR GEVRAAGD
Binnen de redactie van ‘t Belhäöfke zijn de verschillende
taken verdeeld onder de redactieleden.
Wij zijn op zoek naar iemand die - na een tijdje gewoon meegedraaid te hebben binnen de redactie - mee wil rouleren
in de taak van coördinator.
Je bent dan één keer per drie maanden aan de beurt de
binnengekomen mails te beantwoorden, de kopij die in
aanmerking komt voor plaatsing te verzamelen en na een
eerste voorbewerking door te sturen naar de controleurs die
de teksten taalkundig nakijken en - indien nodig - aanpassen. De terugontvangen, nagekeken teksten moeten dan
klaargemaakt worden voor plaatsing op de plaatsingslijst. De
bijbehorende foto’s moeten klaargemaakt worden voor de
fotograaf die bekijkt of de foto’s geschikt zijn voor plaatsing
en deze - indien nodig - aanpast zodat ze wel geschikt zijn.
Als laatste worden alle teksten en de plaatsingslijst naar
de opmaker gemaild, zodat deze aan de opmaak voor de
drukker kan beginnen.
Lijkt deze taak je wel leuk en wil je eens in de drie maanden
wat tijd steken in de totstandkoming van ons wijkblad, neem
dan contact met ons op via

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. 06-25 14 27 86
www.osteopathiemorgenstern.nl
osteopathiemorgenstern@hetnet.nl
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht

redactie@belhaofke.nl of tel. 06-50888592. We kunnen je
dan meer informatie geven, je vragen beantwoorden en
uitnodigen een redactievergadering bij te wonen zodat je
de andere redactieleden kunt ontmoeten.
De redactie
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Uw zorg,
onze zorg
Sevagram Thuiszorg ondersteunt u graag
door net dat beetje extra hulp, zorg en
aandacht te bieden waardoor het voor u
mogelijk is zelfstandig te blijven wonen.
Wij werken met kleine teams waardoor u
zo min mogelijk verschillende gezichten
over de vloer krijgt. Dat is wel zo
vertrouwd!
Sevagram Thuiszorg levert hulp bij
het huishouden, ondersteuning bij
lichamelijke/persoonlijke verzorging,
medicatie, wondverzorging en
begeleiding.

Meer informatie
U kunt ons bereiken van
maandag tot en met vrijdag
van 8.45 uur tot 17.00 uur via

0900 - 777 4 777
19

U kunt Sevagram Thuiszorg ook
inschakelen voor personenalarmering. In
geval van nood kunt u met één druk op de
knop rekenen op professionele hulp.
We zorgen niet alleen voor ouderen, maar
ook voor jongeren en gezinnen. Gewoon
iedereen die tijdelijke of blijvende zorg
nodig heeft.

4 KIDS
KIDS
KIDS
44
4 KIDS
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DE MESTREECHTER GEIS

WERELD OPSCHOON DAG - WORLD CLEANUP DAY

Het beeld is gemaakt door de Haarlemse kunstenaar Mari
Andriessen. Een Maastrichts comité was naar Haarlem
gegaan om, ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van
de toenmalige burgemeester Michiels van Kessenich, een
beeld te gaan uitzoeken. Toevallig had die kunstenaar één
beeld te koop: een Harlekijn.

Misschien heeft u er zaterdag 20 maart jl. een paar zien
lopen door onze wijken?
Mensen met een wit hesje met de groene letters ‘Pick it Up’
op de achterkant, gewapend met handschoenen, grijpstok
en een groene afvalzak van ‘Supporter van Schoon’.
20 maart was weer een World Cleanup Day. Met een 7-tal
mensen uit ons straatjuttersgroepje Belfort, Daalhof en Hazendans hebben we (weer) meegedaan met deze opschoon
actie om onze wijken te bevrijden van wat zwerfaval.
In het totaal hebben we 8 groene afvalzakken neergezet bij
de milieuperrons in Belfort, Daalhof en Hazendans, waar ze
later die dag opgehaald zijn door de gemeente.
Eigenlijk best veel als je weet dat we maar een paar straten
of gebieden hebben kunnen ‘behappen’ in de 1,5 à 2 uur
die we bezig geweest zijn.
Anneke

De Haarlemse kunstenaar was nl. zojuist terug uit Italië
waar hij een toneelstuk had gezien waarin een Harlekijn
voorkwam en dit bracht hem op het idee om een Harlekijn
te ontwerpen. Het comité vond het maar een raar cadeau
voor de jubilerende Burgemeester van Maastricht totdat de
kunstenaar zei: “Dan geeft u het toch een andere naam”. Zodoende kreeg het nieuwe beeld de naam ‘De Mestreechter
Geis’. De oorspronkelijke Harlekijn had zojuist zijn masker
afgezet en z’n sabel opzij gedaan en werd hiermee het
voorbeeld voor ‘De Mestreechter Geis’: speels, charmant,
zwierig en Bourgondisch.
Het beeld werd op 20 mei 1962 door de Heer Leon Schreuder onthuld en aansluitend dook het jubileumcomité mét
ontwerper Andriessen het nachtleven in en ontdekte toen
wat de ‘Mestreechter Geis’ pas écht inhield.

VERENIGINGSNIEUWS
BERICHT VAN JUDOCLUB DAALHOF
Als jullie dit bericht lezen, hopen wij weer op donderdagavond aan het judoën te zijn. Of, ieder geval, de trainingen
weer heel snel op te pakken.
2020 was een jaar met ups en (lock-)downs, maar we hebben niet stilgezeten. Van de judolessen die in het najaar
mochten doorgaan, hebben we een feest gemaakt. De bootcamps in het voorjaar waren heel erg leuk en goed bezocht.
En nu houden we met uitdagingen, ansichtkaarten en facebook contact met onze leden. De uitdagingen zijn een groot
succes. Bij een uitdaging krijgen de judoka’s een opdracht
van de trainer met een instructiefilm. Het bestuur en de
trainers zijn iedere keer blij verrast met de inventiviteit en
creativiteit van onze leden.

Het beeld werd dus in 1962 onthuld. In april/mei 1966 waren
er voortdurend relletjes in het stokstraatkwartier die door
jonge Maastrichtenaren waren uitgelokt, waardoor het beeld
beschadigd raakte en het uit veiligheidsoverwegingen werd
opgeslagen. Omstreeks carnaval 1967 werd het beeld weer
teruggeplaatst en vervult het met glans de functie van de
‘ware Mestreechter Geis’ nl. die van sjariteit, ammesatie, ‘t
glaas is altied haaf vol, humor, bravour, respek veur kerk
en gelouf, zwierigheid. Zo verwoordde Coen Van Thor nog
vlak voor zijn dood: “De Mestreechteneer is good, gezèlleg
en coulant”.

Budoclub Daalhof heeft een website, www.budoclubdaalhof.
nl, waar jullie uitgebreid kunnen lezen over onze activiteiten
en daar vinden jullie ook alle actuele informatie. We zijn ook
op facebook actief.
De grondlegger van het Judo, Jirigo Kano, had twee principes die, in deze bijzondere tijd, nog altijd actueel zijn:
1. Jita kyoei (voorspoed en algemeen welzijn) en
2. Seiryoku zenyo (maximale doeltreffendheid bij een minimum aan inspanning).

Willie

Kortom, het beoefenen van de judosport is voor lichaam
en geest een verrijking, ook na de pandemie. Hebben we
jullie interesse gewekt: op onze site kunnen jullie een gratis
proefles aanvragen. Dus wie weet: tot op de judomat.
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CAMERAWANDELING
‘IN HET HEMELRICK’
Het was koud en mistig die ochtend van de 12e september
1989.
Ik had een dikke leren jas aan waar ik me amper in kon
bewegen. Maar ik ging op pad met mijn camera want ik
wilde ook foto’s maken. Via de Tongersestraat liep ik de
Abtstraat in en al vlug zag ik aan de rechterkant het gebouw
dat mij nooit eerder was opgevallen. Waarom het gebouw
mij aantrok wist ik niet, maar ik vond het interessant om er
een foto van te maken.
Naderhand werd gemeld dat brandstichting hoogstwaarschijnlijk de oorzaak was geweest. In dagblad De Limburger
stond verder dat veelal verslaafden gebruik maakten van het
gebouw om er te overnachten.
© Huub Reinders 2004

EFFE LACHEN
De muziekleraar vraagt: “Sietse, als iemand alleen een
instrument bespeelt, hoe heet dat dan?”. “Solo”. “Goed, en
Jelle, als men met z’n tweeën speelt?”. “Een duet meneer”.
“Uitstekend. En Paul, met z’n drieën spelen, hoe noem je
dat?”. “Een trio”. “Prachtig. En Rob, als je met zijn vieren
speelt?”. “Klaverjassen, meneer!”

Tussen de sloop door baande ik mij een weg naar binnen.
Plotseling dook er een figuur op uit een nabijgelegen ruimte.
Een magere jongeman met een onverzorgd uiterlijk leek
in zijn slaap te zijn gestoord. In een schrikreactie vroeg ik:
“Mag ik een paar foto’s maken?” De jongeman knikte terwijl
ik dacht: ‘Maar goed dat ik die dikke jas aan heb, nu zie
ik robuuster uit dan ik in werkelijkheid ben.’ De jongeman
maakte me attent op een gevelsteen met de naam: ‘In het
Hemelrick.’ Het zal in het hemelrijk moeten zijn dacht ik.
Rondkijkend zag ik in dit vervallen gebouw niets dat op een
hemelrijk leek!

Blijf kijken en na enkele momenten kun je de tekst lezen.
D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N T0T W3LK3 GR0T3
PR35T4T135 0N23 H3R53N5N 1N 5T44T 21JN. 1N H3T
83G1N W45 H3T 23K3R N0G M031L1JK D323 T3K5T
T3 L323N, M44R NU K4N J3 H3T W44R5CH1JNL1JK 4L
W4T 5N3LL3R L323N 20ND3R J3 3CHT 1N T3 5P4NN3N.
D4T K0MT D00R H3T 3N0RM3 L33RV3RM0G3N V4N
0N23 H3R53N5. KN4P H3? D323 M3D3D3L1NG M4G J3
K0P13R3N 3N V3RD3R V3R5PR31D3N

Jaren geleden was dit gebouw bekend als ‘Het DerdeOrdegebouw’. Daar komt ook de oorspronkelijke naam
vandaan, het was het voormalige Gymnasion-gebouw dat
aan de Patersbaan lag. Het Gymnasion-gebouw kent een
rijke traditie. Vele Maastrichtenaren kenden het gebouw als
de ‘Kleine Komedie.’

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Na een roemrijk bestaan, sinds 1930, werd op 16 mei 1988
de inventaris verkocht en deden slopers een bod om het
te mogen afbreken. Van de bijzondere gevelsteen en het
gebouw maakte ik foto’s. In de tussentijd was buiten de slopersploeg gearriveerd, dus inpakken en wegwezen dacht ik.

Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
www.passionbeaute.nl

Een dag later, op 13 september 1989, las ik tot mijn verbazing in de krant dat door een felle brand ‘het Gymnasion’
verwoest was. Die avond rond 23.00 uur rukte de brandweer
uit met drie wagens om de brand te bestrijden. De omstanders werden gesommeerd grote afstand te nemen wegens
explosiegevaar. Ondanks de metershoge vlammen was er
geen gevaar voor de bewoners van de omliggende woningen en het bejaardencentrum Lenculenhof in de Abtstraat.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.
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PERSBERICHTEN

NATUURLIJK VAN OMA

DIGITALE LAMMETJESDAGEN
OP DE SINT-PIETERSBERG

De teksten in deze rubriek zijn met schriftelijke toestemming van
uitgeverij Terralannoo overgenomen uit ‘Natuurlijk van Oma’
door Maurille de Smalen.

Helaas kunnen we, door de maatregelen rondom het corona
virus, dit jaar geen Lammetjes Dag vieren op Hoeve Lichtenberg, zoals we dat gewend zijn. Om deze bijzondere en vrolijke gebeurtenis in het voorjaar niet zomaar voorbij te laten
gaan, zijn we op zoek gegaan naar een mooi alternatief. Je
kunt gratis een speciale lammetjes-speurtocht downloaden,
die je op elk gewenst moment met je kinderen kunt gaan
lopen. Sinds het begin van het jaar zijn er een paar honderd
Mergelland lammetjes en Nederlandse landgeitjes geboren.
Deze zijn ondertussen weer op de Sint-Pietersberg. Wie
weet kom je tijdens je wandeling de schaapsherder met zijn
kudde tegen. Hoe leuk is dat? Kijk voor alle info op
www.oerrr.nl/lammetjesdagen.

LICHAAMSVERZORGING
Bodylotion
De aangegeven keuze olie kunt u zelf bepalen welke u wilt,
u neemt die het beste bij u past. De soorten olie die men
kan gebruiken bv: kokosolie, pepermuntolie, avocado olie,
lavendelolie en nog veel meer essentiële oliën.
Benodigdheden
250 ml aloë vera-gel, 1 theelepel lanoline, 1 theelepel vitamine E-olie, 150 gram bijenwas, 75 gram kokosnootolie, 180
ml amandelolie en 1 theelepel essentiële olie naar keuze.
Bereiding
Doe de aloë vera-gel, de lanoline en de vitamine E-olie in een
kom en mix alles met de blender. Verwarm de bijenwas en de
kokosnootolie au bain-marie. Roer dan de amandelolie door
het bijenwasmengsel. Meng dit mengsel nu langzaam met
het aloë vera-mengsel. Laat de blender langzaam draaien;
het mengsel wordt langzaam dik en wit. Dit is hetzelfde
proces als wanneer je mayonaise maakt. Roer niet te lang.
Voeg nu je favoriete essentiële olie toe en roer de lotion
met een lepel nog even door. Doe de lotion in een mooie
pot en laat afkoelen.
Honingmasker voor droge plekjes
Dit is een super huidoppepper voor al die droge plekjes op
je armen, benen en voeten.

Bereikbaarheid en parkeren
Parkeren kan op de parkeerplaats het Oog van Sint-Pieter.
De speurtocht start vanaf de parkeerplaats voor het Fort,
het Oog van Sint-Pieter. Vanaf daar loop je het pad aan de
rechterkant omhoog. Je ziet dan het Fort aan je linkerhand
liggen. Voorbij het Fort ga je de trappen omhoog. Bovenaan
de trappen beantwoord je de eerste vraag.

Benodigdheden
½ appel, 1 eetlepel appelazijn, 1 theelepel melk, 1 eetlepel
tarwezemelen, 1 eetlepel honing en 3 druppels citroensap.
Bereiding
Doe de appel in de blender en voeg azijn, melk, zemelen en
honing toe. Mix tot je een gladde substantie hebt. Voeg het
citroensap toe en laat het mengsel 15 tot 20 minuten rusten.
Smeer het mengsel op al je droge plekjes en masseer het
goed in. Laat het 10 minuten inwerken. Spoel het masker
af en dep je huid voorzichtig droog.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Lammetjes Speurtocht voor het hele gezin
Tijdens deze 1,7 kilometer lange wandeling over de SintPietersberg kom je langs prachtige vergezichten en kun je
misschien bij de Kiekoet de oehoe spotten. Onderweg doe
je opdrachten samen met het hele gezin en beantwoord je
de vragen. De letters achter de juiste antwoorden op de
vraag leveren een bijzonder puzzelwoord op.
Stuur na afloop de oplossing met jouw puzzelwoord, met
je naam en leeftijd, voor 21 april 2021, per mail naar: bczuidlimburg@natuurmonumenten.nl. Misschien win je dan
een hele leuke prijs, zoals een lieve schapenknuffel of een
ontmoeting met de schaapsherder en zijn kudde!

Tel. 06 - 43 09 68 14

Speurtocht downloaden
Je kunt op www.natuurmonumenten.nl/sintpietersberg de
speurtocht downloaden. Na afloop van de speurtocht kun
je bij Brasserie Monte Nova een kleurplaat ophalen. Deze
kun je inkleuren of op een andere manier versieren. Als je
van het resultaat een foto maakt en deze, met je naam en
leeftijd, mailt naar bczuidlimburg@natuurmonumenten.nl
kun je nog een leuke prijs winnen. Let op: mail je puzzelwoord en/of foto van de kleurplaat voor 21 april. De uitslag
is bekend op 1 mei en de winnaars krijgen persoonlijk post!
Corona update: Je bent van harte welkom in onze natuurgebieden! Even uitwaaien en de gedachten verzetten in
de natuur. Zeker in deze tijd is dat voor veel mensen heel
belangrijk. Laten we er samen voor zorgen dat het mogelijk
blijft: geef elkaar de ruimte, vermijd drukte en blijf thuis bij
griep- en verkoudheidsklachten.

www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl
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