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Om met de deur in huis te vallen… in wat voor realiteit
zijn we beland? Scholen dicht, veel mensen thuis. Handen
schudden was de eerste stap, dat mag niet meer. Minimaal
1,5 meter afstand houden van elkaar. Het is even wennen,
maar met de dag zijn er steeds meer mensen die zich er
toch aan houden. Sommigen werken thuis, anderen zijn
hun baan niet meer zeker. Samen uit eten is er niet meer
bij. Sterker nog… de schappen zijn vaak leeg. De oproep
om niet te hamsteren wordt massaal genegeerd en er
zijn mensen die van weekgeld leven die niet eens meer
weten of ze nog wel te eten hebben over een paar dagen.
Waar afgelopen jaar de discussie hoog opliep over de wet
BIG 2 voor verpleegkundigen worden nu zelfs bepaalde
niet BIG geregistreerde verpleegkundigen opgeroepen
om zich te melden.

Ivm de hamsterwoede is bewaking geregeld voor mijn broodtrommel…

Het lijkt allemaal kil, maar toch brengt het ook mooie
dingen met zich mee… Kinderen die tekeningen maken
voor eenzame ouderen, groot applaus voor zorgmedewerkers, radiostations die gezamenlijk gehoor geven aan
een oproep een bepaald liedje te draaien. Sportles geven
op een dak, waardering voor de vitale beroepen. Oproep
voor horecamedewerkers om tijdelijk ergens anders te
gaan werken waar ze nu heel hard nodig zijn en zo kan
ik nog wel even door gaan.

EVENEMENTEN
Zeer waarschijnlijk gaan evenementen in april niet door.
Ook in mei is het waarschijnlijk dat evenementen vervallen. Neem contact op met de desbetreffende organisator
om zeker te zijn.

Pasen zal er dit jaar heel anders uit gaan zien. Veel mensen zullen eenzaam deze dagen doorbrengen en opa en
oma zullen het paaseieren zoeken van hun kleikinderen
moeten missen. Gelukkig is er zoiets als videobellen.
Zo zijn opa en oma er toch een klein beetje bij. Hoe dan
ook…. Volg de richtlijnen op die er zijn. Ze zijn er niet voor
niets. Veel leesplezier…

Woensdag 22 april
Lezing in het Spaans van 20.00 tot 22.00 uur in ut Förtsje,
Ebenistendreef 104 . Gratis voor leden. Niet-leden betalen 5 euro.

Natasja Cornelissen

Zaterdag 9 mei
‘Dansen in het Park’ in de Greune Zaol, Tongerseweg
336, Wolder. Aanvang uur. De entree is slechts 2,50
euro (inclusief een hapje).

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 2/3 mei.
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Maandag 11 mei en Dinsdag 12 mei
4 daagse Voetbedevaart (11) /Busbedevaart (12) naar
Scherpenheuvel georganiseerd door De Broederschap van
het H.Kruis te Wyck-Maastricht. Inschrijven en informatie bij
dhr. A.M. van den Boorn 043-4092518 of 06-12524650 of
via email: fons.vdboorn@ziggo.nl.

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

Donderdag 28 mei
Benefietconcert voor het Toon Hermans Huis. Het lenteconcert “met Hart en Ziel” is van 19.00 tot 21.00 uur in de
Armeens Apostolische Kerk Surp Karapet in Pottenberg.
Kaarten bestellen (5 euro) of informatie: 06-48689617.

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: Maastrticht Sport
inl: Maastrticht Sport
043-3258458
043-3438786
0032-12236151(B)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

06-24449683
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagavond
Vrijdagavond

country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-33135297
06-40923577

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

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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op 24 juni. Dit is een beurs voor jeugd, volwassenen en
ouderen, waar men gratis advies kan inwinnen op het gebied van welzijn, zorg en ontspanning. We weten natuurlijk
niet of dit nog door kan gaan. Maar we houden u zeker op
de hoogte.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

BURGERBEGROTING
Op 5 en 8 mei zou een eerste ronde van de burgerbegroting
georganiseerd worden op verschillende plaatsen in de stad,
inclusief Malberg en Biesland (de voor ons dichtstbijzijnde
wijken). Bij deze eerste ronde zou de thema’s gekozen
worden waarvoor het geld mag dienen. Maar, zoals we allemaal nu weten, vele evenementen en vergaderingen zijn
afgelast, waaronder deze.
Wij hebben nog geen nieuwe informatie over wanneer deze
rondes alsnog plaats zullen vinden, maar wij houden u op de
hoogte zo goed wij dat kunnen. Heeft u een goed idee voor
hoe geld besteed kan worden in uw wijk? Wilt u meedenken
en meebeslissen? Houd dit toch in gedachte en houd een
oog op de bekendmakingen.

Wanneer u dit leest is de zomertijd al aangebroken en
moet u wennen aan het gemis van een uur slaap. Maar we
hebben in de laatste weken toch flink moeten wennen aan
veranderingen en aanpassingen. En hoewel virussen ons
hebben gedwongen om heel veel aan te passen (niet kussen, geen hand geven, zelf-isolatie en ‘social distancing’,
thuis werken met de kinderen erbij) proberen we flexibel op
te stellen. Dat betekent dat we nog altijd als goede buren
voor elkaar omkijken, zoeken naar hoe we elkaar kunnen
bijstaan en elkaar helpen waar dan ook mogelijk.
ISOLATIE EN CONTACT
Op het moment van dit schrijven zijn we allemaal nog volop
bezig met vragen over hoe de Coronamaatregelen ons beïnvloeden. We willen weten of er genoeg wc papier is - of hoe
er mensen kunnen zijn die zoiets hamsteren. We denken
aan hoe we anderen kunnen vrijwaren van ziek worden door
minder contact met elkaar te hebben. En om de haverklap
wassen we onze handen.
Intussen zijn er mensen die dreigen helemaal geïsoleerd te
worden. We mogen ouderen in de zorginstellingen niet meer
bezoeken (ouders, grootouders). Mensen moeten thuis blijven en hebben geen contact met anderen. Dat betekent niet
dat we elkaar niet kunnen contacteren. Maak gebruik van
de technologie die we hebben om mensen erbij te betrekken
en hen te laten weten dat ze niet alleen zijn.
De meeste plaatsen in de buurt zijn nu dicht of zijn zeer
beperkt in hoe ze gebruikt kunnen worden: buurtcentrum ’t
Atrium, de Huiskamer, kinderboerderij Daalhoeve, de Ouderen Soos, ’t Förtsje, Mosae zorgcentrum - allemaal plekken die normaal gebruikt worden om mensen bij elkaar te
brengen. Nu zijn ze dicht om de vrijwilligers veilig te houden
en de bezoekers te vrijwaren van mogelijke ziekte.
En toch willen we er voor zorgen dat mensen goede informatie hebben en niet geïsoleerd worden. Heb je nood aan
een gesprek? De Huiskamer is nog telefonisch bereikbaar
tijdens de inloopdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
van 13.30 - 16.30 uur. Bel maar op 043-852 3553 ook al is
het alleen om met iemand te praten.

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.

VARIA
NATUURLIJK VAN OMA
Cosmetica zelf maken.
Recepten voor gezicht en lichaamsverzorging.
We zijn allemaal van nature al supermooi, vanbinnen en
vanbuiten. Maar wil je de natuur een handje helpen, dan
moet je er in ieder geval voor zorgen dat je gezond eet en
goed slaapt. Neem de rust die je nodig hebt om te herstellen van de dag. Zorg dat het raam in je slaapkamer altijd
op een kiertje staat: een goede ventilatie zorgt voor een
diepere slaap. En hoe dieper je slaapt, hoe beter je uitrust.
Daarnaast is het natuurlijk prettig om een verzorgd uiterlijk
te hebben. Probeer natuurlijke pure producten te gebruiken. Het is eenvoudig om je eigen schoonheidsproducten
te maken. Zelfgemaakte cosmeticaproducten, afgeleid van
de ouderwetse zoals oma ze maakte, zijn gezonder voor je
huid dan producten waarin chemische bestanddelen zijn verwerkt. Je kunt de meeste benodigdheden voor de recepten
vinden in de natuurvoedingswinkels, de supermarkt, de toko,
het tuincentrum of in je eigen tuin. Je hoeft er niets ingewikkelds voor te weten of te doen. Je kunt je eigen keukengerei
gebruiken, dus ga aan de slag met de recepten.

BUURTTERRASSEN
In mei hadden we twee buurtterrassen gepland. Op maandagavond 11 mei bij de flat op de Palatijnhof en op 25 mei
op de hoek van de Gruttersdreef / Schippersdreef. Hoogst
waarschijnlijk gaan deze nu niet door vanwege de Coronamaatregelen. En toch willen we iedere buurt aanmoedigen
om contact met elkaar te houden. We hebben nu video’s
gezien van balkonconcerten en horen we van mensen die er
voor elkaar zijn (boodschappen halen voor een oudere buur,
bijvoorbeeld). Wees creatief en lief. Zo komen we samen
door een zeer onwennige en onzekere periode.

Nieuwsgierig? Volgende keer meer in ‘Natuurlijk Van Oma,
Maurille De Smalen’.

GEZONDHEIDS- EN VRIJETIJDSBEURS
Een andere evenement die gepland stond, maar die misschien afgelast wordt is de Gezondheids- en vrijetijdsbeurs

Voor u gelezen door Roelina
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DIT BEN IK

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

SJORS LAMBREGTS

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Hallo allemaal,
Ik ben Sjors Lambregts en ik vind het leuk om me aan jullie
voor te stellen. Ik woon met mijn moeder Simone en mijn
broertje Siem in Pottenberg. En met mijn vader Rogier,
mijn broertje Siem, mijn plusbroertje en pluszusje Roger en
Leny en de vriendin van mijn vader Romy (zij is uiteraard
de moeder van mijn plus broertje en plus zusje) in Voeren,
dat is een dorpje in België. Jullie hadden het misschien
al door, mijn ouders zijn gescheiden. Ik ben nu 12 jaar en
best creatief en houd van de volgende dingen: Tik Tok,
ontwerpen, koken en bakken, Robloxen en samen met mijn
allerbeste vriendin Bo afspreken en dan werken aan ons
toekomstige bedrijfje: Fashion Way. Ik wil later samen met
Bo modeontwerpster worden.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

In de klas heb ik door de week Meester Jacco. Hij is grappig
en houdt van bananen en Minions! Maar op vrijdag heb ik Juf
Aimee. Zij is heel aardig en maakt ook grapjes. We hebben
ook nog een stagiaire, zij heet Juf Ellen. Verder heb ik een
hele leuke klas met heel veel vrienden.
Het schooljaar is alweer voor de helft voorbij, binnenkort
gaan we beginnen met de voorbereidingen van de musical
en het schoolkamp. Volgend jaar wil ik naar het Bonnefantencollege gaan, dat lijkt me echt leuk.
Ik zit ook op judo bij Budoclub Daalhof en op trompetles
bij de Oda School. Ik krijg judoles van Erik en trompetles
van Nando. Ik zit ook bij de Maastrichtse verkennersband
(MVB), bij jong MVB en daar krijg ik ook nog les van Dennis.
Ik speel daar met een groep.
Ik hou van frietjes, spaghetti, kibbeling, zuurkool en nog veel
meer! Wat ik echt vies vind is WITLOF. Ik lees ook graag
boeken maar hou er meer van om op Netflix Riverdale te
kijken. Mijn lievelingsactrice is Betty en mijn lievelingsacteur
is Jughead.
Ik vind het ook echt super leuk om samen met mijn moeder
te gaan shoppen in Den Haag en dan heerlijk kibbeling eten.
Mijn droom is om samen met mij BFF Bo ons bedrijf uit te
spreiden over heel de wereld. Maar de landen waar ons
bedrijf Fashion Way echt moet komen zijn Ibiza en Parijs.
Dat zijn onze droomlanden. Ik heb twee oma’s: Oma Els en
Oma Riet, dat zijn de leukste, liefste en grappigste oma’s
die je maar kunt wensen.
Nou dat was het alweer. Ik hoop dat ik jullie heb vermaakt.

Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
www.passionbeaute.nl
Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!
Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek

Groetjes, Sjors
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contact@walstock.nl
www.walstock.nl
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“Dus”, zegt Janneke, “geen vogeltjes voeren in de tuin, in
karton verpakte voedingswaren opbergen in plastic bakken,
geen etensresten bij milieuperrons (gebruik de groene bak),
laat geen afvalzakken buiten staan en drollen van je hond
opruimen. Toch overlast van muizen of ratten? Geen kaas
in de muizen- of rattenval, maar pindakaas. Daar zijn ze dol
op. Bestrijden met gif is geen optie meer, want de gemeente
volgt de Wet Natuurbescherming. Maar vooral: meld je bij
Faunabeheer als je ratten ziet of denkt dat ze in tuin of huis
aanwezig zijn, zodat de gemeente je kan adviseren en
ondersteunen.”

WIJK - INFO
PLAAGDIEREN VOORKOMEN
Voorkomen is beter dan…. Iedereen herkent het wel: een
muis die gezellig op visite komt in je huis of schuur, maar
niet meer naar huis gaat… of nog erger, opeens een gezinnetje krijgt. Het is een hele klus om deze bezoekers buiten
te deur te krijgen en te houden. Voor ratten sluiten we liever
al meteen onze deur. Maar hoe zorgen we er samen voor
dat ze je tuin of huis niet gezellig genoeg vinden om te
komen buurten?

Overlast kun je rechtstreeks melden via de app ‘Maastricht
meldt’, via de website: www.gemeentemaastricht.nl/melding
of bel 14 043.

Janneke Ackermans (Medewerkster Faunabeheer, gemeente Maastricht) legt het probleem rondom overlast van
plaagdieren uit: “Je kunt nog zo zorgvuldig je huis onderhouden, maar de mensen in de omgeving bepalen mede of
muizen en ratten tot een plaag worden in een wijk of niet.
Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal.”
Heb je muizen in huis, dan ben je zelf verantwoordelijk voor
de bestrijding ervan. Zorg ervoor dat gaten in muren dicht
zijn (controleer ook de roostertjes van je spouwmuurisolatie),
berg etenswaren op in afsluitbare plastic dozen (vergeet het
voer van je huisdieren niet) en zorg ervoor dat het schoon
en opgeruimd is in huis, een muis heeft al genoeg aan 10
gram voedsel per dag! Overlast van ratten ontstaat vaak
als gevolg aan een defect in de riolering. Bijvoorbeeld na
het slopen van woningen, een kapotte regenpijp dicht bij de
grond of een kapotte huisaansluiting. Ratten graven zich dan
een weg naar buiten. Vinden ze een plekje waar ze kunnen
schuilen en waar eten in de buurt is, dan is de kans groot dat
ze zich daar vestigen. Het is dus belangrijk dat ook rondom
je huis geen voedsel te vinden is. Laat geen vuilniszakken
staan, ruim vogelvoer op, zorg dat er geen rotzooi in je tuin
ligt en ruim poep van je huisdieren op. Zo voorkom je dat
ratten jouw leefomgeving prettig vinden. In de signalering
en bestrijding van ratten neemt de gemeente een grotere
taak op zich.
Zie je gaten in je tuin, verzakte tegels rondom het huis of
een rat in je woonomgeving? Meld dit dan meteen. De gemeente kan dan iemand langs sturen om een inspectie uit
te voeren en advies te geven over de situatie. Ratten die
een probleem vormen in de openbare ruimte worden door
de gemeente bestreden.

VERENIGINGSNIEUWS
LEZING IN HET SPAANS DOOR KATI IHNAT
De conquista y reconquista beslaan om en nabij een tijdvak
van acht eeuwen. Men schat dat in die periode ongeveer
40.000 Arabieren en bewoners van de Maghreb naar Spanje
zijn geëmigreerd. Terwijl de Romeinse instituties grotendeels
intact bleven, hadden zij wel een enorme invloed op de architectuur, de wetenschap en het culturele leven terwijl de
taifas regelmatig van heerser wisselden. Wat gebeurde er
precies in die acht eeuwen?
De lezing, in het Spaans, gaat door op woensdag 22 april
van 20.00 tot 22.00 uur in ut Förtsje, Ebenistendreef 104 en
is gratis voor leden. Niet-leden betalen 5 euro.
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.
Voor meer informatie: zie www.circulocervantes.nl.

Plaagdieren voorkomen en vangen doen we samen

Kijk op
op werkenbijmosae.nl
Kijk
of bel
bel naar
naar 043 - 354 91 02
of

Word jij onze nieuwe collega?
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Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding bij het plannen, maken en leren van het huiswerk
aan een kleine groep leerlingen en extra uitleg bij niet goed
begrepen leerstof (4 dagen per week na school). Informatie:
06-39823537

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.

Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak Nederlands
op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisatie: dyslexie). Ook examentrainingen.
Informatie: tel. 043-3435094

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 je mee de natuur in? www.mindfulrun.nl/maastricht, tel
06-15082862.

OUDE AMBACHTEN

Voor behandeling COPD, perifere vaatstoornissen, knie-/
heupartrose is geen aanvullende verzekering nodig. U
kunt bij ons ook terecht voor rug revalidatie via David-RugConcept, oncologiefysio, sportfysio, guasha, kleurenmatrix.
Fysio Daalhof, Herculeshof 9, 6215 BB Maastricht, 0433476946, www.fysiodaalhof.nl.

HET FOTOGRAFISCH ATELIER

Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin? Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom naar
ons Volkstuincomplex Daalhof. Er zijn al tuintjes te huur
vanaf 40 euro per jaar (50m2). Aanmelden via volkstuindaalhof@kpnmail.nl. Informatie vind je op www.vtvdaalhof.nl.
Heeft u vragen over God? Wilt u de Bijbel leren lezen?
Elke dinsdag van 10.00-12.00 en 19.00-20.30 uur is er in
de Didohof 49B een ‘Spreek’uur voor iedereen met vragen.
Bel 06-48689617 of email: info@gvcmaastricht.nl of kom
gewoon langs.
Voor onze bijzonder cadeauwinkel Regalo Cadeau, zijn wij
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Regalo cadeau &
Atelier is een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, www.regalocadeau.nl. Heb je interesse
of vragen, neem gerust contact op: 043 3110056 of mail@
regalocadeau.nl.

Aansluitend op de rubriek ‘kruidenier’ van afgelopen maart,
wil ik u graag nog een foto uit mijn fotocollectie van een
ondernemer in de Maastrichtse binnenstad laten zien. In de
Grote Staat, op nummer 47, lag sinds 1920 de fotozaak van
Velox. De zaak werd opgericht door ondernemer de heer
Leek. In 1920 nam George Braun, die het vak als portretfotograaf leerde bij Frits Geveke in Amsterdam, de zaak over.
Fotoatelier VELOX was bekend bij vele Maastrichtenaren.
Het fotoatelier was gespecialiseerd in portret en groepsfotografie. Op de afgebeelde foto ziet u aan de rechterkant het
fotoatelier misschien niet zo goed liggen, het huisnummer
18 meen ik te zien als het derde huis rechts op de foto.

Rederij Stiphout zoekt voor het komende vaarseizoen oproepkrachten/ vakantiemedewerkers. Ben je 16 jaar of ouder
en wil je werken in de horeca op een bijzondere locatie?
Stuur dan je sollicitatie naar anita@stiphout.nl. Voor meer
informatie kun je ook bellen: 043-3515303.

George Braun verhuisde met atelier Velox in 1936 naar het
Vrijthof en vestigde zich op nummer 48. Zijn specialiteit was
portretten maken. G.Footlocker overleed in 1954. Daarna
was in dit pand een bloemenzaak gevestigd.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO

En in de zestiger jaren opende patisserie en lunchroom
Coenengracht er een zaak in de 60er jaren. Daarna zat
er, voor zover mij bekend, Footlocker. Deze schoenenzaak
bestaat nog op no. 47 in de Grote Staat.

vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Huub Reinders.

huub.reinders@home.nl
www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
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Ouderenbond
Hebt u een vraag over het coronavirus, maakt u zich zorgen
of wilt u gewoon even een praatje maken? Dat kan vanaf nu.
We zijn 7 dagen per week van 09:00 tot 21:00 uur telefonisch
bereikbaar. Als u belt, staat iemand van ANBO u graag te
woord of u nu wél of geen lid bent.
034-8466666
www.anbo.nl

WIJK - INFO
SOCIAAL TEAM CORONA UPDATE
In deze vreemde tijd waarin de hele wereld op zijn kop
staat probeert ook Sociaal Team er alles aan te doen om
te kunnen helpen waar nodig. Overal ontstaan dringende
hulpvragen, maar het mooie van alle chaos is dat er ook veel
aanbod aan hulp ontstaat. Zowel landelijk als in onze wijken.

Voor vragen rondom de dienstverlening binnen de gemeente
kunt u bellen met 14043 of ga je naar
www.gemeentemaastricht.nl

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Of heeft u geen
internet maar zou u graag willen kunnen bellen? Onderstaand hebben wij geprobeerd, de tot nu toe alle bekende,
initiatieven voor u op een rijtje te zetten. Iedere dag ontstaan
er nieuwe ideeën en dus raden wij u aan om indien mogelijk, ook onze facebook pagina in de gaten te houden voor
nieuwe, actuele meldingen. Laat het ons ook zeker weten
indien u initiatieven ontdekt die nog niet bekend zijn maar
zeker waardevol kunnen zijn. Zo helpen wij elkaar door
deze crisis heen.

HULP BIEDEN EN VRAGEN
Nederland Voor Elkaar
Ook zijn er ouderen en andere mensen in een risicogroep
om ziek te worden die liever even binnenblijven, maar geen
mensen in hun omgeving hebben om op terug te vallen.
Misschien kun je ze ondersteunen. Door een boodschap
te doen bijvoorbeeld. Of als ze het openbaar vervoer willen
mijden een keer te chauffeuren.
LET OP: Blijf wel altijd alert op veiligheid en welke gegevens
je deelt.
Hulp bieden en vragen kan via de website NLvoorelkaar.nl.
Een marktplaats voor het verbinden van buurtgenoten
rondom vraag en aanbod is ook op www.wehelpen.nl
Op social media is er ook een hashtag voor dit alles: #coronahulp.
Belangrijke telefoonnummers
De Luisterlijn (0900 – 0767) is 24/7 bereikbaar voor iedereen
die behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor.
Voor mantelzorgers is er de Mantelzorglijn (030 – 760 60 55).
Voor kinderen is er natuurlijk altijd ook de Kindertelefoon
(0800 – 0432).
Buurtapp Nextdoor
Een buurtapp waar alle vraag en aanbod per wijk bij elkaar
wordt gebracht. Momenteel wordt hier veel hulpaanbod
geplaatst van bewoners!
www.nextdoor.nl
Wijk Service Punt Mariaberg
Het WSP is er voor u zoals u gewend bent, maar dan alleen
via een telefonisch spreekuur.
043-7630040
informatieenadvies@trajekt.nl
Huiskamer Daalhof
De Huiskamer/Matchpunt van Daalhof is telefonisch bereikbaar.
043-852 3553

Onze spreekuren vervallen voorlopig, maar we blijven telefonisch voor u bereikbaar indien u toch even wil overleggen
of indien u een hele andere hulpvraag heeft. U mag ook een
melding plaatsen op onze internet pagina.
Let goed op u zelf. Met vriendelijke groet, Sociaal Team
Daalhof-Mariaberg.
Telefoon: 06-21128839, www.sociaalteammaastricht.nl
OFFICIËLE INFORMATIE
RIVM
Voor het actuele aantal besmettingen en informatie rondom
maatregelen en adviezen vanuit het kabinet.
www.rivm.nl
Rode Kruis Hulplijn
Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat
je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact
opnemen met de Rode Kruis Hulplijn. Dit nummer is van
maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 en 21:00 uur
en op zaterdag tussen 10:00 en16:00 uur.
070-4455888
www.rodekruis.nl
Infolijn GGDZ-L
Hebt u vragen over het coronavirus en uw gezondheid?
Kijk eerst of u het antwoord op uw vraag terugvindt op de
informatiepagina van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook
antwoorden op vragen over bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang, werken en ondernemen, sport, openbaar vervoer
of reizen. Heeft u na het raadplegen van deze informatie
nog specifieke gezondheidsvragen rondom een situatie
in Zuid-Limburg, bel de informatielijn van de GGD Zuid
Limburg: 088-8805005. Dit nummer is 7 dagen per week
bereikbaar.
Veiligheidsregio Zuid Limburg
Op de website plaatsen wij informatie over het coronavirus
in Zuid-Limburg. Heeft u vragen over het coronavirus met
betrekking tot Zuid-Limburg, bijvoorbeeld over evenementen? Kijk op de website van de of bel ons. We plaatsen
geen up-to-date informatie over het aantal besmettingen
in Zuid-Limburg.
www.vrzl.nl
0251-260960

Facebook
Op allerlei facebook groepen verschijnen meldingen van
mensen die zich graag willen inzetten voor hulpbehoevenden. Dit verschilt van studenten van wie hun studie is
stilgelegd, tot een buur die graag wil helpen waar nodig.
Eén van die facebookgroepen is “Corona durf te vragen/
helpen Limburg”.
Maaltijdservice
Veel restaurants zijn overgegaan op het bezorgen van maaltijden. Bakkerijen bezorgen en leveranciers voor de horeca
brengen nu ook al steeds meer aan huis. Op moment van
schrijven zit nog veel in de opstart.
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TOENTERTIJD
DE WEG LANGS HET STADSPARK
Wij woonden aan de Blekerij naast het staalbouwbedrijf
van Eygelshoven op St. Pieter, aan de overkant stonden
nog wat huizen, het kruidenierswinkeltje Buck en er was
nog een kanoclub. Deze kanoclub bestaat overigens nog
steeds en is gevestigd langs de Maas op St. Pieter bij de
oude voormalige St. Pietersluis.
Aan het einde van de Blekerij was ook de Keuringsdienst
gevestigd, een heel groot gebouw met laboratoria en vele
kamers, deze is later verhuisd naar Malberg.
Naast ons huis wat erg groot was, dat moest ook wel voor
opa en oma met hun kinderen en mij erbij, was een steegje
dat leidde naar het kanaal.
Daar op de hoek was een melkboer, die hadden daar een
winkeltje en ik vond ‘t altijd mooi met die ruime veranda,
zoiets wat je in Wild West films ziet. Soms moest ik van
oma daar wel eens iets gaan halen, gewoonlijk kwam de
melkboer ook toen in die tijd nog met een paard en wagen
door de straten om te venten, met producten en losse melk.
Van melk moest ik toen al niks hebben, nu nog niet, als ik alleen al die reuk rook, ojee dan had ik al genoeg gehad. Toch
moest ik af en toe pap eten, dat was erg gezond zeiden ze,
nou dat vond ik dus niet. Voor ‘t slapen gaan nog een lepel
gezonde vettige levertraan, dat dan weer heerlijk op je maag
lag, toch werd ik hier wel sterk van zullen we maar denken.
In die tijd moesten we altijd via het stadspark naar de school,
stad of autobus of naar mijn zwembad in Wijck. Ook moesten
we langs of door het park op zondag naar de kerk aan het
Sterreplein.
‘t Stadspark heeft in mijn leven een grote rol gespeeld, we
liepen of fietsen er langs of doorheen, maar mijn ouders
lagen daar ook aangemeerd als ze met het schip in Maastricht waren. Meestal als het kon lagen we dan net voor
de rondvaartboten van ‘Stiphout’. Ik vond dat eigenlijk wel
gezellig om te zien, al die mensen die een boottochtje op
de Maas gingen maken. Veel foto’s werden er gemaakt en
er liepen ook veel artiesten rond die het park op het witte
doek schilderden, prachtig hoor. In het midden was een grote
eendenvijver, met aan de beginzijde een grote dansvloer
waar elk weekend gedanst werd met een echt orkest. We
vergaapten ons aan de mooi geklede dansende paren die
zo mooi konden zwieren en zwaaien, ook snelle ritmische

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

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

http://www.tweewielerserviceverhulst.nl

muziek was voor ons echt leuk om te zien. Jammer dat we
weer op tijd binnen moesten zijn, want ja het was voor ons
bedtijd.
Ongeveer naast de vijver leidde een pad naar een soort
rotspartij met waterval, ik vond dat altijd zeer intrigerend,
klimmen en spelen daar in de buurt was met mijn broer
altijd erg leuk. Van dansmuziek hield hij niet, dat was ook
te begrijpen natuurlijk als je niks hoort.
Het park was voorzien van hele oude bomen en grote dierenkooien met vogels, prachtige pauwen en papegaaien.
Wanneer ik dit allemaal zo beschrijf komen de beelden weer
zo voor me, ik weet ook dat er van verschillende momenten
in het stadspark foto’s zijn bewaard.
Het stadspark bestond vroeger uit 3 delen….het eerste
zullen we maar zeggen waar het dansen was is park 1,
park 2 was met een grote eendenvijver en de walmuur met
zijn kanon, park 3, begon met het hertenkamp, weer een
walmuur en het Jekersluisje met aan de andere zijde de
kazerne en de berenkuil.
Helaas is van park 1 niet veel meer over, in de Zwingelput
is nu een fontein, de Bloodbak en de Jeker (omgeleid) zijn
weg en gedolven, evenals het kanaal dat er lag. Er is nu een
grote parkeerplaats ondergronds en bovenop een wandelgebied, met nog een oude walmuur en aan de onderzijde
kanonnen: een toeristentrekker.
Park 2 en 3 zijn enigszins nog in oude staat gebleven, hier
zijn ook veranderingen aangebracht maar niet zo rigoureus.
We moeten enigszins met onze tijd mee!
Springtime

BON APPETIT
BROCCOLI STAMPPOT
MET ZOETE AARDAPPEL, RUCOLA EN ZALM
Ingrediënten voor 1 persoon:
150 gram broccoli, kleine zoete aardappelen, 3 eetlepels
olijfolie, 75 gram rucola, 1 zalmfilet, peper en zout naar
smaak.
Bereiding:
Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes.
Breng in een pan water aan de kook en kook de blokjes
aardappel in 15-20 minuten gaar. Snijd de broccoli ondertussen in roosjes. Zet een pan met een laagje water op het
vuur en breng het aan de kook, schep de broccoliroosjes
erin en kook ze in ongeveer 8 minuten gaar.
Besmeer de zalm aan beide kanten met een eetlepel olijfolie.
Verhit in een koekenpan 1 eetlepel olijfolie en bak de zalm
in ongeveer 4 minuten aan elke kant gaar.
Giet de aardappelen en de broccoli af (gooi het kookvocht
van de broccoli nog niet weg).
Schep de zoete aardappel door de broccoli en prak het met
een stamper tot een grove puree.
Voeg op het laatst de rucola toe en roer dit licht door. Houd
de groenten grof, het moet geen puree worden.
Breng de stamppot op smaak met zout en peper en maak het
eventueel wat smeuïger met het kookvocht van de broccoli.

Maak een afspraak via
www.tweewielerserviceverhulst.nl/afspraak

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877
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Een greep uit de belangrijkste tips van Evert:
Je ziet iets, maar wat doe je er mee? Spreek iemand aan
of meld het en laat een situatie onderzoeken.
- Trek de deur niet alleen achter je dicht, want door ‘flipperen’
met een pasje klik je de deur zo open. Doe de deur op slot,
maak het de inbreker moeilijk.
Beveilig je woning niet alleen onzichtbaar. Zichtbare beveiliging schrikt af.
- Laat geen sleutels op de deur zitten.
- Ruim spullen rondom je huis op, laat bijvoorbeeld niet
je container voor de garage staan want dit is een handig
hulpmiddel om snel op het dak te klimmen. Zet deze vast
als je weg bent of zet hem achterom.
- Meld niet op sociale media dat je weg/op vakantie bent en
gebruik eventueel tijdsschakelaars.
- Laat het voorkomen alsof je thuis bent, laat daglicht binnen,
een inbreker wil niet gezien worden als hij binnen is en zal
allereerst gordijnen dicht doen etc.
- Woon je in een flat? Laat dan niet zomaar iemand binnen
als je niet weet wie hij/zij is. Eenmaal binnen betekent niet
dat diegene bij jou langskomt maar hij/zij kan wel door het
hele gebouw wandelen.
- Bewaar geen waardevolle spullen in het zicht.
- Als je het niet vertrouwt, onderneem actie. Bel met de politie
over een verdachte situatie of spreek iemand aan. Dit kun
je ook altijd met iemand samen doen.
- Denk je dat er iemand in huis is? Maak lawaai, laat je horen,
dat schrikt af. En bel 112.

WIJK - INFO
INBRAAK PREVENTIEAVOND MAAKT EEN INDRUK
Op 29 januari jl. heeft er in Daalhof de inbraakpreventie
avond plaatsgevonden. Een samenwerking vanuit het Veilige Buurten Team (politie, Trajekt, Buurtnetwerk, woningcoöperaties en handhaving, met medewerking van Mosae en
Envida). Deze avond was bedoeld om informatie en cijfers
te krijgen over inbraken in Daalhof en omgeving, informatie
te krijgen over de inbraken rondom sleutelkastjes in 2018
en tips te krijgen van een echte inbreker.
De avond startte met de medewerking van wijkagent Rob
Brüll die cijfermatig vertelde over wat er in Daalhof en
omgeving bekend was. Daarna was het woord aan de
onderzoekers van de inbraken door middel van de sleutelkastjes. Hierbij bleek het te gaan om één inbreker die
deze werkwijze toepaste en op die manier vele inbraken
heeft uitgevoerd. Belangrijkste tips van de heren: Hangt er
een sleutelkastje aan je muur maar weet je niet waarvoor?
Is het bijvoorbeeld van een vorige eigenaar, haal het eraf.
Wordt er thuiszorg geleverd? Maak sleutelafspraken. Er
zijn op dit moment nieuwe sleutelkastjes beschikbaar die
opengemaakt kunnen worden met de telefoon bijvoorbeeld.
Er zijn dus vernieuwde, veiligere mogelijkheden maar bekijk
wat je nodig hebt en wat niet.

Het was een zeer interessante avond, er zijn veel vragen
gesteld door bewoners en er zijn veel tips over en weer
gedeeld. Heb je vragen of jou woning veilig genoeg is?
Neem contact op met de wijkagent Rob Brüll via rob.brull@
politie.nl, via 0900-8844 of loop even binnen tijdens zijn
inloopspreekuur in de Huiskamer op donderdagmiddag van
14.00 tot 15.30 uur, Aureliushof 160.
Heb je vragen met betrekking tot je huurwoning of zorg,
neem dan contact op met je woningcoöperatie of zorgorganisatie.

De derde spreker van die middag was Evert Janssen.
Evert is een ex-inbreker die uiteindelijk zijn leven omgegooid heeft en met zijn inbraakervaring andere mensen
bewust wilde gaan maken. Zijn verhaal ging vooral over de
bewustwording. We zien iets waarvan ons gevoel zegt dat
het niet klopt, maar vervolgens reageren we niet. Hij heeft
die middag rondgelopen in Daalhof en van allerlei zaken
foto’s gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan openstaande tuinpoortjes, niet-afgesloten tuinhuisjes, niet-afgesloten fietsen,
openstaande bovenlichten etc. Daar waar bewoners thuis
aanwezig waren heeft hij een praatje met hen gemaakt en
hen op deze zaken gewezen en daar waar dat niet het geval
was heeft hij bijvoorbeeld de fietsen afgesloten en de sleutels door de brievenbus gedaan. De politie en meldkamer
waren hiervan op dat moment op de hoogte maar zij hebben
geen meldingen binnengekregen van bewoners over een
verdachte situatie.

Bedankt voor jullie interesse namens het hele Veilige
Buurten Team: Rob (Politie), Rosy (Trajekt), Nicole (Buurtnetwerk), Youssef (Servatius), Bas (Woonpunt), Marco en
Maurice (handhaving).

Uitvaart Informatie avond
Wat zijn de mogelijkheden – vastleggen persoonlijke wensen – wat kan ik zelf regelen –
wat kost een uitvaart – ben ik voldoende verzekerd – mogelijkheid tot stellen vragen

Wanneer:
Waar:
Aanvang:

woensdag 13 mei
Buurtcentrum Daalhof ’t Atrium
Aureliushof 160, Maastricht
19.00 uur

Heeft u vragen over uw verzekering? Neem uw polis mee voor een gratis polischeck
www.uitvaartlimburg.nl / 043-6090055 / info@uitvaartlimburg.nl
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Nieuwe aanwas voor onze schaapskudde

B

Daalhoeve nam in 2017 het eigendom van de schaapskudde
over van Natuurlijk Begrazen. Wij leveren met de kudde een
bijdrage aan het natuurlijk onderhoud in en rond Maastricht.
De schapen begrazen onder meer hoogstamfruit boomgaarden in Amby en Wolder, de weilanden van landgoed Vaeshartelt en het zonnepark Belvédère. Onze kudde bestaat uit
ooien van drie verschillende rassen: Poll dorset, brilschaap
en dorpers. Een deel van de kudde wordt gedekt en deze
schapen krijgen hun lammeren op de boerderij, tijdens de
jaarlijkse Lammetjesdagen. Om de kudde gezond te houden,
worden twee keer per jaar de hoeven van de schapen bekapt
en worden de schapen twee maal per jaar geschoren en één
keer per jaar ingeënt. Behalve op de gezondheid van onze
dieren letten wij ook op de veiligheid van onze bezoekers.
Daarom vaccineren wij elk jaar al onze schapen en geiten
tegen de q-koorts, laten wij jaarlijks Swabs afnemen voor
chlamydia door de gezondheidsdienst voor dieren en laten
we deze gezondheidsdienst jaarlijks ons bedrijf keuren
zodat wij in het bezit zijn van twee certificaten: ‘Chlamydiavrij bedrijf’ en het Keurmerk Zoönosen. Dit laatste geeft aan
dat er alles aan wordt gedaan om overdraagbare ziektes
tegen te gaan.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 81, april 2020

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Achterterras met schaduw
Tijdens NL Doet half maart hebben vrijwilligers vanuit Daalhoeve op zes plekken hun handen uit de mouwen gestoken.
Één van die plekken was de boerderij zelf. Daar hebben
vrijwilligers meegeholpen aan het maken van een pergola op
het onoverdekte achterterras. Samen met de al verplaatste
dakbomen ontstaat daar straks natuurlijke schaduw.
Corona-virus
Vlak voordat deze middenpagina’s naar de vormgever
en drukker moesten, besloten het bestuur en beheer van
Daalhoeve om het boerderijterrein en de Koojstal te sluiten.
Eerder was al besloten de boekenmarkt van 21 maart af te
lasten en te verplaatsen naar het najaar. Als u deze middenpagina’s leest, is de situatie misschien veranderd. Volg
onze website of Facebook-pagina voor het laatste nieuws.

ONZE MINI-DIEREN
Op Daalhoeve lopen sinds kort ook minirunderen en
minivarkens rond. Minipaardjes hebben we al langer en
op het terrein verblijven nu ook permanent zes schapen
en zes geiten rond. Daarmee is ons bestand boerderijterreinen compleet, maar deels wel in een mini-uitvoering.
Wij kiezen voor de minivarianten omdat de eisen voor dierenwelzijn steeds hoger worden. Ons terrein is vanwege
de geringe omvang daarom niet meer goed geschikt voor
het houden van grotere koeien en varkens. Dat begon
steeds meer te knellen, vooral wanneer onze varkens biggen kregen. Ons terrein en onze stallen zijn echter nog wel
uitstekend geschikt voor de groepshuisvesting van kleinere
boerderijdieren. Nadat we al eerder minipaardjes kregen,
hebben we sinds kort ook minirunderen en minivarkens.
Bijzonder hieraan is dat deze, anders dan de paardjes, niet
alleen maar zijn gefokt voor de sier. Ze worden elders in de
wereld daadwerkelijk gebruikt als boerderijdieren.
Onze runderen zijn van het Afrikaans runderras Dahomey,
één van de kleinste rassen ter wereld. Vaarzen zijn ongeveer
80 tot 90 cm groot, stieren 90 tot 100 cm. In vergelijking met

En verder:
- is het bijenseizoen weer begonnen. Wij hebben bijenkasten
op het boerderijterrein en onze buitenlocaties. De bijen zijn
goed de winter doorgekomen en we hebben nu twee vrijwilligers die zich er speciaal mee bezighouden;
- is de functie van secretaris in het bestuur van Daalhoeve
overgegaan van Michiel Romme naar Albert Hoenjet. Michiel
is momenteel bezig met het ontwikkelen van nieuwe logo’s
en een nieuwe huisstijl voor Daalhoeve.

ONZE SCHAAPSKUDDE
Daalhoeve heeft een eigen schaapskudde. Nu de jaarlijkse Lammetjesdagen weer voorbij zijn, is de kudde
verder gegroeid naar zo’n 200 schapen. Want de ooien,
de vrouwtjesschapen, houden wij altijd aan. Wat doen
wij met de kudde en wat brengt het beheer met zich mee?
12

Onze minirunderen zijn nieuw op de boerderij

Magda in de boerderijwinkel

andere Afrikaanse rundveerassen lijken ze het meest op
westerse koeien, alleen zijn ze veel kleiner. In het begin van
de vorige eeuw kwamen de eerste Dahomey-runderen vanuit het koninkrijk Dahomey, het tegenwoordige Benin, naar
de Antwerpse dierentuin, van waaruit ze verder verspreid
raakten in Europa. Onze Indonesische minivarkens zijn de
kleinste miniatuurvarkens ter wereld met een gewicht van
zo’n 25 tot 40 kilogram en een schofthoogte van 30 tot 40
centimeter. Ze zijn zo klein geworden door stelselmatig de
kleinste exemplaren met elkaar te kruisen.

een redelijk stabiel team met fijne collega’s.’ Wij wensen
Magda toe dat dit nog lang zo blijft en danken haar hartelijk
voor haar inzet.

10 JAAR VRIJWILLIGER

RECEPT VAN DE MAAND

Een klein feestje op Daalhoeve. Magda Moulen was op
15 maart precies tien jaar als vrijwilliger werkzaam op
de boerderij. Zij is daarmee de langstzittende vrijwilliger
op Daalhoeve. Wij feliciteren Magda en onszelf met dit
heuglijke feit.

PROCUREUR
MET SPEK, VENKEL EN ZWARTE PRUIMEN
Procureur is vlees van de nek en schouder van het varken
en heerlijk om te stoven. Vraag aan de slager om het aan
ÉÉN stuk te snijden. In dit recept heb je 500 gram nodig
(voor 4 personen). Snijd een venkelknol in stukjes en bak
deze met 100 gram gerookte spekblokjes en 1 gesnipperde
ui in twee eetlepels zonnebloemolie, op half hoog vuur, voor
ongeveer 10 minuten. Het fijnste is om dat te doen in een
wat hoge zware pan, dus niet in een koekenpan.
Haal de venkelstukjes, uit en spek uit de pan en houd het
apart.

Toen Magda bij de boerderij kwam werken, was deze nog
onder beheer bij het CNME. ‘Ik heb vroeger als visagiste
gewerkt en stond onder meer bij de Etos op de parfumafdeling. Maar ik ontwikkelde een hevige allergie voor cosmetica
en schoonmaak- en wasmiddelen. Op de boerderij kwam ik
daar gelukkig niet mee in aanraking. Hier kon ik, zoals de
dermatoloog me destijds adviseerde, licht en droog werk
gaan doen.’

Wrijf de procureur in met zout en peper, en braad deze aan
in dezelfde pan tot hij aan alle kanten mooi bruin is. Voeg
dan het venkelmengsel toe, samen met 500 ml appelsap,
1 el mosterd, zeste van een halve citroen (zeste is het heel
dun gesneden buitenste deel van de schil, zonder het wit),
een paar takjes tijm en acht zwarte gedroogde pruimen.
Vul dit zo ver aan met water tot het vlees net onder staat.
Laat dit vervolgens op heel laag vuur 1½ tot 2 uur stoven.
Het vlees moet bijna uit elkaar vallen. Breng op smaak
met zout en peper. Lekker met gekookte aardappeltjes en
groenten naar keuze.

Onder het CNME hielp Magda mee in de dierverzorging en
bij het voorbereiden van lessen voor schoolklassen. ‘Toen
ik hier kwam, was ik meteen verliefd op Daalhoeve. En toen
na het vertrek van het CNME onder het nieuwe beheer het
winkeltje werd heropend, vroeg men meteen aan mij of ik
daarin wilde meewerken. Dat doe ik nu twee dagdelen in de
week. Daarnaast maak ik gerechten voor in de winkel en de
Koojstal. Mijn knienstukskes in sajs en zoervleis staan daar
altijd op de kaart, net als de soepjes en kipragout van Michel.
Voor de winkel maken wij ook nog wel andere gerechten,
afhankelijk van onder meer het seizoen. Verder lever ik haast
elke maand een recept op deze middenpagina’s.’

En bedenk altijd: niks moet, alles mag!

Wij en het publiek zijn erg blij met de kookkunsten van
Magda en haar inzet op Daalhoeve. En ook Magda zelf heeft
het hier nog steeds naar haar zin. ‘Wij hebben in de winkel

Smakelijk eten en heeft u vragen?
Magda staat tot uw dienst.
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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ACHTER DE SCHERMEN
ANNEKE FOKKEMA
Begin juni 1973 ben ik van Ouderkerk a/d Amstel (onder
de rook van Amsterdam) naar Heerlen verhuisd i.v.m. het
aanvaarden van een baan bij de oogartsen van toen nog het
De Weverziekenhuis als orthoptiste (scheelzien, luie ogen,
samenwerking tussen beide ogen).
Bij het zien van mijn achternaam verwacht men dat ik uit
Friesland kom. Ik heb inderdaad een pake en beppe (fries
voor opa en oma) en mijn vader was een Fries van afkomst,

Eerst alleen als controleur teksten, daarna af en toe ook
als extra coördinator (afhandeling mailtjes, zorgen dat de
binnenkomende kopij naar de controleurs gaat, weer op
tijd terugkomt en alle teksten/bestanden klaarmaken voor
de opmaker van het nieuwe nummer) om de persoon die
dat alleen deed wat te ontlasten. Nog wat later heb ik alles
m.b.t. de prikbordjes op mij genomen.
Inmiddels controleer ik de teksten niet meer, doe alles wat
nodig is voor de prikbordjes en wissel de coördinatortaak
af met Scott.
We zijn met een fijn groepje redactieleden en werken leuk
samen. Ik heb een jaar geleden geprobeerd wat gas terug
te nemen in de redactie, maar ben toch weer teruggekomen.
Het werk is te leuk en de sfeer gezellig. Wij streven ernaar
samen een leuk blad samen te stellen voor de inwoners van
de wijken Belfort, Daalhof en Hazendans. Ik zie mij vooralsnog nog wel wat jaren in de redactie hieraan meewerken.
Hartelijke groet, Anneke

WEKELIJKSE WIJSHEDEN
De teksten in deze rubriek zijn met schriftelijke toestemming
van uitgeverij Strengholt overgenomen uit het ‘Het blauwe
boekje, wekelijkse wijsheden door Jomanda’, verschenen in
september 1997.

maar ons gezin heeft nooit in Friesland gewoond.
Mijn oma van moeders kant was een geboren en getogen
Limburgse, uit de omgeving van Spekholzerheide. Mijn opa
kwam uit Amsterdam en heeft mijn oma leren kennen op
het treinstation van Spekholzerheide waar hij toen werkte
als stationschef.
Omdat mijn opa en oma in Heerlen woonden en mijn tantes
en oom ook in de omgeving, voelde het voor mij vertrouwd
naar Limburg te verhuizen.
En dan trouw je met een Limburger en krijg je hier je kinderen. Na mijn scheiding ontmoette ik iemand uit Maastricht en
ben ik in 1999 voor hem naar Maastricht -Daalhof verhuisd.
Nadat ik eind 2008 gestopt was met mijn (toen administratieve) werk in het azM, ben ik mijn energie gaan steken
in het van de grond krijgen van mijn natuurgeneeskundige
praktijk Homeostase (= zelfregulering, evenwicht, balans van
het lichaam). Daarvoor heb ik toen de jaren daarna af en toe
een prikbordje of een advertentie geplaatst in ‘t Belhäöfke.
Dit werd opgemerkt door redactielid Roelina, waarna zij mij
benaderde of ik niet een keer wilde meewerken aan de rubriek ‘In de etalage’. Zo gezegd, zo gedaan. Roelina kwam
een interview afnemen en dat werd geplaatst.
In 2011 kwam ik Roelina op een moment weer tegen en toen
liet ze vallen dat de redactie op zoek was naar iemand die
wilde meehelpen met de taalkundige controle van de binnengekomen kopij. Dat werd toen door maar één persoon
gedaan en wat afwisseling daarin was welkom. Omdat ik
altijd affiniteit met de Nederlandse taal gehad heb en merkte
dat mensen die opgegroeid waren met het Limburgse dialect van hun omgeving en daardoor wat minder sterk in het
Nederlands waren, ben ik een keer kennis gaan maken met
de redactieleden van die tijd. Sinds die vergadering ben ik
actief bij het wijkblad.
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Dit jaar zullen we in elke uitgave ‘wekelijkse wijsheden’
opnemen die betrekking hebben op de weken tot aan
het uitkomen van het volgende nummer.
Week 15
Glimlach eens tegen uw medemens.
Niemand is te arm om hem te kunnen schenken.
Hij kost niets, duurt slechts even en heeft veel resultaat,
want ieder mens heeft hem nodig.
Week 16
Ga iedere avond even bij jezelf zoeken wat je goed of fout
hebt gedaan. Van fouten kunnen en mogen we leren, en als
we met andere mensen omgaan, ontdekken we hun en onze
onvolmaaktheden, maar worden we ook weer aangezet tot
de waarde van het leven. Innerlijke vrijheid en rechtvaardigheid zijn het hoogste goed, en succes ligt in de eenvoud en
de wijsheid die erachter ligt.
Week 17
Iemand veroordelen, heeft altijd een negatieve lading;
maar ook dat mag omgezet worden in de juiste ‘zin’ van
het ‘woord’.
Als men een ver oor deelt (een oor van ver) heeft men een
goed telefoongesprek, en als men luistert naar elkaar, deelt
men een oor.
Een oordeel voor het oor is een vooroordeel. Doe er uw
voordeel mee.
Week 18
Jouw waarheid hoeft nog niet de waarheid van een ander
te zijn. Ieder mens heeft zijn of haar eigen waar(dig)heid.
Alles is waarheid, dus iedereen is en heeft gelijk. Waarom
strijden we dan nog?

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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Wist u dat: Er nog steeds overblijfouders worden gezocht om tijdens de
grote pauzes van 11.45 uur tot 13.15 uur te ondersteunen tegen een
vrijwilligersvergoeding?
Wij ook op zoek zijn naar enkele enthousiaste pedagogisch medewerkers voor
ons kinderdagverblijf?
Daarnaast ook nog volwassen brigadiers worden gezocht om onze kinderen
veilig te laten oversteken bij de drukke Keurmeestersdreef?

JOURNAAL

U zich kunt wenden tot de administratie van ons kindcentrum als u zich voor
één van bovenstaande oproepen wilt aanmelden.
Het meisjesteam van groepen 8 de finale van het Maastrichts Kampioenschap
voetbal heeft gewonnen en op 3 april de finale speelt in De Geusselt
voorafgaande aan de wedstrijd MVV – FC Dordrecht!

Pasen - Bij het verschijnen van dit Belhäöfke staat Pasen voor de deur en uiteraard besteedt onze school hier aandacht aan.
Middels verhalen en prenten vertellen we de kinderen in alle groepen over de Goede week en wat katholieken herdenken op
witte donderdag en goede vrijdag én vieren met Pasen. We vinden het immers belangrijk dat kinderen in ons land op z’n minst
de betekenis van deze dagen kennen. Het samen vieren oefenen we tijdens Sinterklaas, Kerst en carnaval en geven we met
Pasen vorm door met de kinderen van de groepen 8 de ouderensociëteit te bezoeken in ’t Förtsje op donderdag 9 april. De
kinderen zullen voor de aanwezige ouderen uit onze wijken liedjes zingen en aan eenieder een Palmpasenstok overhandigen,
die ze vooraf in de klas hebben gemaakt. Van oudsher is het geven van een Palmpasenstok aan zieken of ouderen een
katholieke traditie, die wij dit jaar, voor het eerst in samenwerking met de ouderen sociëteit, nieuw leven inblazen. Een
Palmpasenstok bestaat uit bepaalde vaste attributen die elk een eigen betekenis hebben:








Het kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (middag van Goede Vrijdag)
Palmtakken (buxustakken) verwijzen naar de intocht in Jeruzalem op Palmzondag.
Het broodhaantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal
(Witte Donderdag). De haan staat symbool voor de haan die kraaide nadat apostel Petrus drie keer had gezegd dat
hij Jezus niet kende (ochtend van Goede Vrijdag).
Eieren staan symbool voor nieuw leven (Pasen).
30 rozijnen /snoepjes staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.
12 pinda's verwijzen naar de twaalf apostelen.

Pinokkio
Snuf de beer van Kinderopvang Pinokkio gaat wekelijks bij
een ander kind logeren. Zo maakt hij elk weekend weer
iets anders mee. Onlangs heeft Snuf een wel heel
bijzonder uitstapje gemaakt. Hij heeft samen met een van
de kinderen een bezoekje gebracht aan het teddyberen
ziekenhuis bij het Maastricht UMC.
Unicef - UNICEF - Tijdens de 'gezonde weken' op school
werd er ook aandacht besteed aan voeding. Zo waren er in
elke groep gastlessen van Unicef over (onder)voeding om
de kinderen ervan bewust te maken dat gezonde voeding
niet voor alle kinderen op de wereld vanzelfsprekend is.
Binnenkort wordt er nog een sponsorloop gehouden om
geld in te zamelen voor het project "Plumpy nut en
sprinkels'. Dat zijn voedzame pindakaasrepen en zakjes
gedroogde vitaminen en mineralen die verstrekt worden
aan zwaar ondervoede kinderen.
www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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Ook organisaties werken met Whapp
Organisaties kunnen Whapp gebruiken om hulpvragen te
plaatsen voor de mensen die zij ondersteunen. Dit verhoogt
het gevoel van veiligheid en vertrouwen nog meer. Download
Whapp, de app van WeHelpen, in de app-stores via ‘Whapp
WeHelpen’. Of kijk op whapp.nl voor meer informatie.

WIJK - INFO
WHAPP MET JE BUURT
Dit is een tijd waarin we extra goed voor elkaar willen zorgen.
Een stapje extra zetten voor degene die binnen blijft en hulp
nodig heeft met boodschappen doen of de hond uitlaten.
Of een buurtgenoot ‘gewoon’ vragen om even iets te doen.
Maar hoe weet je wie dat is, en waar de hulp over gaat?   
Met Whapp weet je elkaar gemakkelijk te vinden
WeHelpen verbindt hulpvragers en hulpbieders met elkaar
sinds 2012 en heeft nu ook Whapp, een matchingsapp die
mensen in de buurt met elkaar verbindt. De app zorgt ervoor
dat een vraag terecht komt bij buurtgenoten die willen helpen. In Whapp vindt de vrager een rubriek met aangepaste
activiteiten die vooral in deze periode belangrijk kunnen zijn.
De app stuurt de vraag aan een aanbieder in de buurt en
zoekt verder als het even niet schikt. Hoe meer mensen
Whapp gebruiken, hoe sneller ze elkaar vinden. Mensen die
je kent, wiens gezicht je wel eens hebt gezien of met wie je
nog niet hebt gesproken, maar van goede wil zijn om een
handje te helpen. Zeker nu.
Veilig en vertrouwd
Voor een account heb je een e-mailadres en een telefoonnummer nodig. Een professioneel team screent de profielen
en hulpvragen. De chatberichten zijn privé. Als er sprake is
van ongewenst gedrag of taalgebruik, is er een meldknop
om in contact te komen met de organisatie.

VERENIGINGSNIEUWS
BEDEVAART SCHERPENHEUVEL
De Broederschap van het H.Kruis te Wyck-Maastricht organiseert van 11 mei t/m 14 mei de traditionele (206e) 4 daagse
Voetbedevaart van Maastricht naar Scherpenheuvel v.v. Kosten vanaf 130 euro. Volgbus is aanwezig.
Op 12 mei organiseren wij tevens een busbedevaart naar
Scherpenheuvel voor 1 dag. De kosten voor deze Bedevaart
bedragen 18 euro en er zijn meerdere opstapplaatsen.
Dit jaar is het voor de 206e keer dat de Broederschap deze
bedevaart naar Scherpenheuvel organiseert vanaf de St.
Martinuskerk in Wyck - Maastricht. Aanmelden voor de Bedevaarten liefst zo spoedig mogelijk maar tot uiterlijk 1 mei
a.s. bij dhr. A.M. van den Boorn telefonisch 043-4092518
of 06-12524650 of via email: fons.vdboorn@ziggo.nl. U vindt
ook alle inlichtingen over beide bedevaarten op de website:
maastricht-scherpenheuvel.jouwweb.nl

Bij elk afscheid wordt
een herinnering geboren
Een mooi en persoonlijk afscheid, dat is wat iedereen verdient
en waar het bij ons om draait. Wanneer één van uw dierbaren
overlijdt, komt er veel op u af. Bij Walpot Uitvaartzorg
begeleiden en ondersteunen we u om samen de uitvaart van
uw dierbare op een zo persoonlijke en passende wijze vorm
te geven. Hierbij luisteren we naar uw verhaal en wensen,
zodat u kunt terugkijken op een dag zoals uw dierbare dat
gewild zou hebben.
Het afscheid kan plaats vinden in onze eigen uitvaartcentra
in Eijsden en Berg en Terblijt, maar ook in ons prachtige
crematorium in Eijsden.
Uitvaartzorg • Crematorium • Uw laatste wens • Rustbed •
Laatste verzorging • Begeleiding • Ceremonie • Bloemen•
Rouwvervoer • Drukwerk • Herinnering • Koffietafel •
Asbestemming • Uitvaartverzekering •

Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden
T 043 409 1244 • www.walpot.net
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Ontmoetingsplaats
met leeftijdsgenoten
De dagbesteding is een ontmoetingsplaats waar u in
een huiselijke sfeer leeftijdsgenoten ontmoet. U kunt
aan allerlei activiteiten deelnemen, in groepsverband of
individueel, net waar u zin in heeft.
Meer dan afleiding alleen
Één of meerdere dagdelen bent u overdag te gast bij ons.
Wij helpen u om de dagelijkse dingen zoveel mogelijk zelf
te doen, zodat u thuis weer wat beter uit de voeten kunt.
Hiermee kunt u de regie over uw eigen leven behouden.
Kennismaken
In Daalhof en Scharwyerveld heeft Mosae een vrije
inloop dagbesteding. U kunt dan zonder indicatie
binnenlopen, gewoon om kennis te maken of om te
ervaren of de dagbesteding wellicht iets voor u is.
Daalhof
- Herculeshof 22
Scharwyerveld - Daaldersruwe 93
Meer informatie
Samen met u kijken wat het beste bij u past. Zo helpen
wij u graag om de juiste keuze te maken. U kunt ons
bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur
tot 17.00 uur via 043 - 354 91 80.
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4 KIDS

4 KIDS

Mopjes: voor de training van de lachspieren
Kassa rij:
Jantje ging boodschappen doen in de winkel.
Toen hij klaar was ging hij gelijk naar de kassa,
terwijl er een rij mensen staat.
Dus de winkelier zegt "Hé, ga eens achter aan
staan" Waarop Jantje zegt "Nee, dat kan niet
meneer daar staat al iemand! "
Zweten:
Jantje gaat naar school en heeft zijn les niet
geleerd. In de les vraagt de meester aan Jantje:
"Jantje, waardoor gaan mensen zweten?" Jantje
denkt diep na en zegt dan: "Door uw vragen,
meester."
Ik ben mooi
De jufrouw vraagt aan haar leerlingen: "'Ik ben
mooi', is dit tegenwoordige tijd of verleden tijd?"
Jantje antwoordt: "Verleden tijd juffrouw..."

Handjes wassen nu en later

Later
,,wat wil jij later worden anne?" vraagt opa.
,,Nachtbewaker" zegt anne.
,,waarom nachtbewaker?" vraagt opa.
,,dan hoef ik 's avonds nooit meer vroeg naar bed
en mag ik opblijven!"

Maar je hoeft niet meer in bad
Boenen, schrobben, boven,
onder Schone handjes, je kan niet zonder

Rond lokaal
Jantje komt uit school en zegt tegen zijn mama:
"Mama, ik wou dat we een rond klaslokaal hadden."
"Waarom dat dan?", vraagt zijn mama. "Als we een
ronde klas hadden, zou ik niet in de hoek hoeven
staan."

Tussen je vingers heel goed soppen
Ik kijk het na dus je kan niet foppen

Doe je met veel zeep en water
Je wordt wel nat Pech gehad

En als je’t doet Was ook je toet
Want dat staat je heel erg goed

Geen gemaar Nog even daar
En dan ben je helemaal klaar

Doolhof: Kun jij jantje naar de Paaseieren brengen?
Doe je met veel zeep en water
Je wordt wel nat Pech gehad
Maar je hoeft niet meer in bad
Boenen, schrobben, boven,
onder Schone handjes, je kan niet zonder
En als je’t doet Was ook je toet
Want dat staat je heel erg goed
Tussen je vingers heel goed soppen
Ik kijk het na dus je kan niet foppen
Geen gemaar Nog even daar
En dan ben je helemaal klaar

Stephanie Debie
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Blauw Dorp (Blauw Dörrep) op 28 november 1941 gebeurde
en hij mij vertelde, vertel ik u volgende keer.

WIJ HERDENKEN
DE TWEEDE WERELDOORLOG (AFLEVERING 1)
Drie jaar heb ik gegevens verzameld en met veel mensen
gesproken over de tweede wereldoorlog. Toen ik 25 manuscripten vond die door een oorlogscorrespondent waren
verzameld, en gedeeltelijk door hem waren geschreven, trok
ik mijn beurs. Vanaf dat moment was ik in de ban van de
tweede wereldoorlog. Ik begon dan ook met een onderzoek
en stuitte op mysterieuze gegevens. De manuscripten bleken
afkomstig te zijn uit het archief in Rotterdam. Een tegenvaller
was dat de oorlogscorrespondent plotseling was overleden
en begraven in Rotterdam. Ik wilde er als romanschrijver
meer van weten en wierp me op als privédetective. Na enig
speurwerk wist ik de verkoper van de manuscripten, die ik
op een boekenmarkt in België had getroffen, op te sporen.
Ik was door het dolle heen toen de man mij vertelde dat hij
een vrachtwagen vol oorlogsmonumenten had geërfd van
zijn overleden oom. Toen ik nieuwsgierig vroeg wie zijn oom
was, vertelde hij me dat zijn oom een geboren en getogen
Maastrichtenaar was. Na de oorlog ging de overledene in
Rotterdam wonen. Toen ik hem vroeg waarom zijn oom
zoveel interesse voor de documenten van nazi’s uit de 2e
wereldoorlog had gehad, vertelde de man me de clou: zijn
oom werkte voor een collaboratieve aannemer in Maastricht
als chauffeur. En die aannemer bouwde onder andere bunkers voor de moffen. Het werd met de dag interessanter en
geheimzinniger toen ik in een doos met documenten een
dagboek met het opschrift Codenaam Rubin vond, waarin ik
ook nog een mysterieuze schatkaart vond. Ik heb toen aan
de erfgenaam toestemming gevraagd om een boek te mogen
schrijven over de gebeurtenissen die zijn oom als chauffeur
voor de moffen meemaakte. Ik las wat zich allemaal in en
rond Maastricht afspeelde tussen 1939 en 1945. Maar ik
wilde er zeker van zijn dat de beschrijvingen in het dagboek
klopten en interviewde stadsgenoten. Toen kreeg ik alweer
veel documenten, waaronder brieven uit concentratiekampen en foto’s. Toen schreef ik het boek: “Codenaam Rubin”
waarin ik de alledaagse beslommeringen beschreef van de
Maastrichtenaar die voor de aannemer werkte. Het boek
verschijnt binnenkort. Maar daar kom ik nog op terug. Wat
ook interessant is, zijn foto’s gemaakt in het Blauw Dorp. Ik
kreeg ze van een zekere Michel, een partij foto’s die hij een
dag na het bombardement maakte. Wat er allemaal in het

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

PERSBERICHTEN
MET FITSTAP WEER FIT EN VITAAL
Nieuw beweegprogramma in … Maastricht.
FitStap is een nieuw en uniek beweegprogramma opgezet
door de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Het
doel van FitStap is dat deelnemers zich in twaalf weken
(weer) fit en vitaal voelen. Daarbij is niet alleen voldoende
beweging belangrijk. Juist de combinatie van een gezonde
geest in een vitaal lichaam staat centraal. 1 maart j.l. is
FitStap gestart in Maastricht. Gecertificeerd FitStap coach
William Zwartepoorte helpt de deelnemers om zich vitaler,
fitter en gezonder te voelen. Of je nu al een basisconditie
hebt of niet. Of je gezond bent of rekening moet houden met
een beperking. FitStap is leuk én haalbaar!
Zelf je training plannen
De deelnemers trainen gedurende het programma één keer
per week in een groep, onder begeleiding van FitStap coach
William Zwartepoorte. Tijdens de trainingen is er, naast
beweging, ook aandacht voor voedingskennis, motivatie/
coaching en cognitieve fitness. Daarnaast trainen de deelnemers twee keer in de week zelfstandig. Deze momenten
kunnen zij zelf inplannen. Ook gaan de deelnemers aan
de hand van opdrachten en tips actief in de weer met het
aanpassen van hun leefstijl.
Gratis app
Via een gratis app worden de deelnemers gemotiveerd
en hebben ze contact met elkaar en met de coach. Naast
fysieke bijeenkomsten vindt er dus ook online interactieve
ondersteuning plaats. Het verkrijgen van inzicht, vergroten
van het zelfvertrouwen, laagdrempeligheid, haalbaarheid
en plezier staan bij FitStap voorop.
FitStap coach
FitStap coach William Zwartepoorte, is een gepassioneerde
wandelaar en gecertificeerde Atletiekunie Looptrainer 3
en Atletiekunie praktijkbegeleider binnen de opleiding van
Looptrainers. "Door mijn medische achtergrond en de ervaringen met verschillende wandel en loopgroepen is het een
passie om mensen in beweging te krijgen en een gezonde
levensstijl aan te leren. Het is ongelooflijk wat mogelijk is in
12 weken en hoe fit mensen zijn die dit programma hebben
doorlopen, dit geeft een ongelooflijke voldoening. Als FitStap
coach verwelkom ik graag mensen met medische problemen
die, als onderdeel van herstel fit en een gezonde levensstijl,
een nieuwe weg inslaan en genieten van het sporten. Tevens
ben ik opgeleid om mensen met Parkinson en hersenschade
te begeleiden tijdens de wandelingen."
Aanmelden
Het 12 weken durende programma FitStap kost 119 euro. Op
onze websites vind je ook meer informatie over FitStap. Aanmelden kan via www.fitstap.nl of www.fitstapmaastricht.nl.
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VARIA

LEZERSBRIEF

Nathalie Narings is pedagogisch medewerker en is eigenaar van
Kinderopvang NaNa en gastouderbureau Villa Nana.

WIE HEEFT MIJ GEHOLPEN?
Op 22 februari heb ik een val gemaakt vóór het hondenlosloopgebied in de wijk Daalhof.

BOEKENWURMPJES
Gezellig samen op de bank kruipen en een leuk boek lezen?
Of voor het slapen gaan in bed, pyjama aan, lampje brandt,
boek erbij en genieten? Het klinkt fijn, maar voorlezen is
niet vanzelfsprekend. Jammer, want wist je dat zelfs een
baby van boeken houdt? Waarschijnlijk belandt het boekje
in baby’s mond en denk je dat hij het niet interessant vindt,
maar toch is dit een vorm van ontwikkeling. Na een paar
keer zal je ‘uk’ het voorleesmoment gaan herkennen; je
bevordert de hechting en de woordenschat. Onderzoek
heeft uitgewezen dat baby’s die, vóór ze 8 maanden oud
zijn, worden voorgelezen, later hoger scoren op taal en een
grotere woordenschat hebben. Kleine boeken-wurmpjes in
de dop dus.
Ga hiermee door als ze ouder worden, dan hebben ‘kids’
meer plezier in het lezen. Begin dus zo vroeg mogelijk met
voorlezen. Baby’s zullen spelen met de bladzijdes of het
boekje ondersteboven ‘lezen’. Naarmate je kind ouder wordt,
lees je wat langere verhalen voor en kan je kind de aandacht
er langer bijhouden. Stel vragen over het boek en prikkel
hun fantasie: hoeveel kippen staan er op het plaatje? Welke
andere dieren wonen er op de boerderij? Laat ze nadenken
en geef de tijd om te kunnen antwoorden (wacht 7 seconden
voordat je zelf praat of een vraag stelt). Kinderen hebben
tijd nodig om informatie te verwerken.
Tip: zorg voor een rustige omgeving. Uit onderzoek blijkt
dat voorlezen ontstressend werkt voor ouders. Even lekker
bijkomen na een drukke dag dus.
Welke boekjes zijn geschikt?
1. Voor baby’s, knisperboekjes, voelboekjes.
2. Voor ca. 1-3 jarigen, flipflap boekjes, geluidsboekjes.
3. Voor ca. 3-5 jarigen, prentenboeken met langere verhalen.
4. Voor ca. 5-7 jarigen, eenvoudige leesboeken (vanaf
leesniveau avi start)
Vanaf ca. 7 jaar gaan kinderen op de basisschool boeken
lezen naargelang hun eigen leesniveau. Blijf ook dan elke
dag samen lezen, want hiermee help je je kind tijdens zijn/
haar leesontwikkeling.

Ik kon niet meer opstaan omdat ik het bovenbeen gebroken
had. Twee dames in een witte auto en Belgisch kenteken
zijn de hele tijd bij me gebleven.
Ik herinner mij dat één dame in Daalhof in de buurt van de
torenflats woont. Dit heb ik nog aan haar gevraagd. Het
was heel vies weer en zij zijn de hele tijd in de regen blijven
wachten tot er hulp kwam en hebben ook mijn hondje in de
gaten gehouden.
Deze mensen wil ik opsporen en bedanken voor wat ze
voor me hebben gedaan. Ik was met mijn Jack Russel aan
het wandelen en werd door een windvlaag met de paraplu
naar achteren getrokken waardoor ik dus ten val kwam.
Ik zou deze twee kanjers graag een mooie bos bloemen
overhandigen.
Naam en adres bekend bij de redactie: redactie@belhaofke.
nl

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Veel leesplezier!

zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd
zeer duurzaam en energiezuinig
geschikt voor vochtige ruimtes
passen probleemloos in elke interieurstijl
inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl
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VERENIGINGSNIEUWS

WIJ HERDENKEN

BENEFIETCONCERT “MET HART EN ZIEL”

Onderstaande foto's horen bij het verhaal over de tweede
wereldoorlog. Door de hoeveelheid kopij en de opmaak van
het blad heb ik ze apart moeten plaatsen, waarvoor mijn
verontschuldigingen

Donderdagavond, 28 mei van 19.00 tot 21.00 uur wordt
er weer een lenteconcert “met Hart en Ziel” door lokale en
internationale koren georganiseerd. In 2017 vond het eerste
concert plaats in de Lambertuskerk. Toen presenteerde
Harding University Chorus, Vocal Group Odeon, LAUS en
Senioren koor ‘Cantare’ een avondvullende concert voor
bijna 200 mensen.
Nu, drie jaar later, komt Harding Chorus weer naar Nederland - ALS alles naar wens verloopt met de Corona maatregelen. Vocal Group Odeon en LAUS (een internationale
groep van zangers van België en Nederland) doen weer
mee. Maar deze keer doet het koor “Zingen voor je Leven”
ook mee. Dit is het koor van het Toon Hermans Huis in
Maastricht. En deze keer wordt dit lenteconcert een benefietconcert voor het Toon Hermans Huis.

Joachim

Foto boven: opname Elisabeth Stroevelaan.
Foto onder: tussen de Willem Vliegenstraat en Ambachtsweg.

Donderdagavond, 28 mei zingen alle vier koren in de Armeens Apostolische Kerk Surp Karapet in Pottenberg. Voor
menigeen is dit gewoon de kerk op het Potterieplein. Een
wat modernere kerk, maar met een mooie akoestiek. In het
verleden de locatie voor een huwelijk of doopsel, maar nu
ook de achtergrond voor een mooie avond zang ten bate
van het Toon Hermans Huis.
Het concert biedt luisterplezier voor alle smaken. Vocal
Group Odeon is bekend voor hun theaterconcerten en close
harmony onder leiding van dirigente Jacqueline Nelissen. De
groep LAUS zingt a capella geestelijke liederen en zorgt ook
voor fijne momenten van samenzang. “Zingen voor je Leven”
is een groep kanker ervaringsdeskundigen die in zang een
geweldige uitlaatklep vinden onder dirigente Tonny van
der Beesen. Zij zingen popliedjes en zorgen voor heerlijke
meezingmomenten.
Het Harding University Chorus - als ze uiteindelijk kunnen
komen - zijn een zeer professioneel universiteitskoor van
de VS onder leiding van professor Cliff Ganus. Zij zingen
klassieke stukken, gospel nummers en internationale muziek - allemaal a capella en close harmony. Een genot om
naar te luisteren.
Het concert is toegankelijk voor jong en oud, voor liefhebbers van geestelijk muziek en popmuziek, voor mensen die
genieten van zang en mensen die een beetje mee willen
zingen. Het is de bedoeling dat iedereen kan genieten. En
als extraatje wordt een avond plezier ook een manier om
een waardig goede doel te steunen. Kunt u zelf niet komen
maar wilt u toch steunen? Overweeg om een kaartje te kopen
voor iemand die normaal niet zou kunnen komen.

Autorijschool Bastiaens
mwegen
o
r
e
d
n
o
z
n
“We rijde
wijs”.
naar je rijbe

Kaarten kosten 5 euro en alle inkomsten boven de kosten
voor de avond worden geschonken aan het Toon Hermans
Huis. Zet het nu in de agenda: donderdag 28 mei van 19.00
tot 21.00 uur in de Armeens Apostolisch Kerk op het Potterieplein. U vindt meer informatie en kan kaarten bestellen
op: www.gvcmaastricht.nl.

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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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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