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Wat vliegt de tijd.
Onze Sint is net het land uit en het lijkt wel gisteren dat
we vuurwerk afstaken en de hemel in alle kleuren van de
regenboog verlicht werd. Nog een paar weken en dan is
het alweer zo ver. Het vieren van een nieuw begin, stellen
van doelen en goede voornemens.
Sportscholen verwelkomen elk begin van het jaar weer
nieuwe leden en ik zou niet (willen) weten hoeveel leden
in no time tot de conclusie komen dat het toch wat makkelijker denken dan doen is om dat mooie voornemen voor
het nieuwe jaar te realiseren. Voordat het zover is dat we
ons zorgen maken om ons gewicht gaan we deze maand
vooral voor gezelligheid, lekker eten en verwennen we
elkaar met mooie cadeaus.
Niet iedereen heeft het breed genoeg om daadwerkelijk
dure cadeaus te kopen of zelfs maar een eenvoudige
maaltijd op tafel te zetten. Gelukkig zijn er tal van organisaties die hun best doen om deze mensen een fijne kerst
te bezorgen. Voor wie ver af staat van mensen die het niet
zo makkelijk hebben, maar wel iets willen betekenen…
gewoon even googelen.

Bouwactiviteiten in Wolder…

EVENEMENTEN
Vrijdag, 13 december
Lezing in het Spaans door Dr. Anna Herranz Suralles voor
Circulo Cervantes van 20.00 tot 22.00 uur in ut Förtsje,
Ebenistendreef 104. Toegang voor leden is gratis, niet
leden betalen 5 euro.

Ook in het nieuwe jaar zullen wij van de redactie u maandelijks voorzien van nieuwtjes en activiteiten over en
rondom onze wijken.
Wij wensen u fijne kerstdagen en ‘ne gooje roetjs en we
laten weer van ons horen in 2020.

Een mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg
Zuid beantwoordt uw vragen over (mantel)zorg van 9.00
tot 13.00 uur in de Lenculenhof, Abstraat 13 Maastricht.
Aanmelden is nodig en kan via info@mantelzorgzuid.nl
of bellen met 043-3215046.

Natasja

Zondag, 15 december
Kerstmarkt van de Hobbyclub de Greune voor Harmonie
Sint Petrus en Paulus van 10.30 tot 14.00 uur op de Tongerseweg 336. Entree is gratis.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 4/5 januari.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 december
Redactie

Contact

Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Bea Deckers
Anneke Fokkema
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Willie van Weert
Joachim Wilbers

 06 50888592
 redactie@belhaofke.nl
 www.belhaofke.nl

Kersttreffen in Mosae Herculeshof en de Huiskamer
Daalhof van 12.00 tot 16.00 uur. Voor alle bezoekers is
een kleine attentie. Optreden van het Toon Hermanskoor,
kerstmarkt, jeugdactiviteiten.

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

Dinsdag, 24 december
De nachtmis in de St. Salvatorkerk in Daalhof om 19.30
uur wordt opgeluisterd door de Pie & Pow-kapel o.l.v.
Matty Cilissen.

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3258458
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

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-24449683
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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en dat willen uitwerken voor de buurt.
Wat dacht u van de kans om computerproblemen en
-vragen opgelost te krijgen? Tim houdt een spreekuur op
woensdagmiddag. Wilt u Nederlands leren? Dat kan ook op
de woensdagmiddag. Heeft u een vraag voor de wijkagent
of wilt u hem gewoon ontmoeten? Kom dan langs op een
donderdagmiddag. Ben je creatief en zoek je daar ook wat
gezelschap bij? Er is een hobbygroep op maandag en vrijdag, schilderen op woensdag en creatief café op donderdag.
Hier is alles weer op een rij:
Maandag: hobbygroep van 13.30 tot 17.00 uur.
Dinsdag: inloop van 13.30 tot 16.30 uur. Spreekuur matchpunt.
Woensdag: inloop van 13.30 tot 16.30 uur.
- Spreekuur matchpunt.
- Spreekuur Tim: hulpvragen bij mobiele telefoon, tablet,
laptop.
- Nederlands oefenmiddag/ Nederlandse les.
- Cursus schilderen.
Donderdag: inloop van 10.00 tot 16.30 uur:
- Creatief café van 10.00 tot 12.00 uur.
- Samen koken/samen eten van 11.30 tot 14.00 uur.
- Spreekuren van 14.00 tot 16.00 uur: wijkagent, Sociaal
Team, Matchpunt, OudersVoorOuders.
- Creatief café van 19.00 tot 21.30 uur.
Vrijdag: hobbygroep van 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 10.00 16.00 uur:
- Bijeenkomst vrouwen/grootmoedersgroep.
- Cursus kweken en bereiden van kruiden.
Zondag van 10.00 tot 12.00 uur: christenbijeenkomst.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

KERSTTREFFEN
Op zondag 15 december wordt er opnieuw een Kersttreffen
georganiseerd in Daalhof. Dit is een moment om even samen
stil te staan bij de kerstdagen die gaan komen, te genieten
van zang en muziek en elkaar te ontmoeten in de wijk. Het
buurtnetwerk en de Huiskamer, samen met Mosae Zorggroep, WijkLeerbedrijf Daalhof, Jeugdwerk en Opbouwwerk
van Trajekt organiseren allerlei activiteiten. Er is iets voor
de jeugd, muziek - inclusief het Toon Hermans koor - een
kerstmarkt met kramen met allerlei zelfgemaakte spullen en
nog veel meer. Het belooft een mooi moment te worden om
met elkaar in de kerstsfeer te komen.
Kom dus zondag 15 december van 12.00 tot 16.00 uur naar
Mosae Herculeshof en de Huiskamer Daalhof. Voor alle bezoekers is er een kleine attentie. Heeft u verder nog vragen
of wilt u meer weten? Hou de facebookpagina’s in de gaten.
GEMEENTE INFORMATIE
Bent u al ingeschreven? Vroeger als u informatie wilde
hebben over wat er bij u in de buurt gebeurde waar een vergunning voor nodig was (met bomen, bouwen of meer), dan
keek u op de meldingen in de VIA Maastricht. De gemeente
heeft een andere manier gekozen om deze informatie te
verspreiden. De gemeente Maastricht biedt haar inwoners
de mogelijkheid om via de e-mailservice ‘Digitale Buurtinformatie’ in één oogopslag een goed beeld te geven van
welke vergunningen en meldingen in de openbare ruimte in
een buurt bij de gemeente bekend zijn. U kunt zich aan- of
afmelden voor de service via de website
flexinext.maastricht.nl/abonnee

WEES EEN GOEDE BUUR
Denk eraan om in deze wat donkere dagen ook een goede
buur te zijn. Wees vriendelijk, hoffelijk in het verkeer en
behulpzaam waar mogelijk. Wees de soort buur die u zelf
zou willen treffen in de buurt. Zo maken we samen een
mooie buurt.
Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op de
facebookpagina van Buurtplatform Belfort/Daalhof.
Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons bereiken via ons
e-mailadres.
buurtnetwerkbd@gmail.com.

DE HUISKAMER VAN DAALHOF
Wist u dat er elke dag van de week iets te doen is in de
Huiskamer (zelfs in het weekend). Heeft u een idee voor
een activiteit? Kom eens binnen en zie of dat ook in de
Huiskamer een thuis kan vinden. Tijdens de openingsuren
kunt u ons ook bereiken op 043-8523553. De meeste van
deze activiteiten komen van buren zelf, die een idee hebben

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
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contact@walstock.nl
www.walstock.nl

Ik ga nu binnenkort ook beginnen met voetbal, bij LEONIDAS Wolder, tevens speel ik saxofoon en ben ik begonnen
met een YouTube kanaal - KyraG -. Om mijn creativiteit te
kunnen delen met iedereen.

DIT BEN IK
KYRA SCHUFFELERS

Ik vind het fijn om in Belfort te wonen, hier wonen veel kinderen met wie ik kan spelen. School is lekker dichtbij. Makkelijk
te voet of met de fiets te doen. Het is altijd leuk om even bij
de Plus langs te gaan voor een chocobroodje en met mijn
zusje bij de kinderboerderij langs te gaan. Ik vond het leuk
om dit met jullie te mogen delen en groetjes aan iedereen.

Hallo allemaal, graag wil ik me voorstellen, ik heet Kyra
Schuffelers, ik ben 11 jaar oud en woon met mijn ouders
Maurice & Eglys en mijn zusje Kenzy en broertje Jax in
Belfort.

Kyra

Ik zit op de John F. Kennedyschool in groep 8. Mijn juffen
Ellen en Rosita zullen dit komend jaar onze juffen zijn. Het
schooljaar gaat binnenkort beginnen, waarbij ik dan kennis
ga maken met juf Rosita, Juf Ellen ken ik van groep 7. De
leukste eigenschappen van juf Ellen zijn, ze is een echte
grappenmaker en vind het leuk om spellen te doen met ons
allen. De juf vindt het leuk en wij ook, als we samen kunnen
voetballen of basketballen.
Ik heb veel vriendjes en vriendinnetjes op school en vind het
leuk om met hen sportspellen te doen. Als het goed is zullen
we nog meer creatieve werkjes in groep 8 met o.a. juf Rosita
mogen gaan maken, daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
Mijn lievelingsvakken zijn: spelling, taal, Engels, knutselen
/ tekenen, sporten / gymmen (buiten spelen). Wat ik nu nog
moeilijk vind is rekenen en geschiedenis. In groep 7 hebben
we aardig wat voorbereiding gedaan voor de middelbare
school. In groep 8 zullen we vooral herhaling gaan doen.
Wat ik leuk vind, is dat we tijdens de feestdagen elkaar
kleine leuke kadootjes mogen geven. Zoals met sinterklaas
/ kerstmis. Ik houd van de feestdagen, dit zit in mijn bloed.
Wat heel belangrijk is, is dat je met familie samen kunt zijn.
Ik ben half Nederlands half Venezolaans, mijn vader is van
Maastricht en mijn moeder is vanuit Venezuela. We spreken
thuis ook meerdere talen. Zoals Nederlands, Spaans, Engels
en dialect. Maar voornamelijk Nederlands en Spaans. Het
eten uit Venezuela is superlekker, denk aan empanada’s
en arepas met sausjes.
Ik vind het super om naar mijn familie op vakantie te kunnen gaan o.a. in Venezuela en ook in Frankrijk. Ik ben op
vakantie geweest in Duitsland, Belgie, Frankrijk, Venezuela.
Ik houd enorm veel van creatief zijn, dit heb ik van mijn moeder. Zij heeft een eigen bedrijf in entertaining met pinatas /
schminken / decoreren, kijk maar eens op haar Facebookpagina eglysart.com Verder houd ik van tiktak (socialmedia)
wat nu een echte hype is, net zoals scrunchies.

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

g e l l i k s t r a at 7 , m a a s t r i c h t • 0 6 - 2 4 5 4 7 8 7 4
w w w. b o dy 2 f i t. n l • i n f o @ b o dy 2 f i t. n l
4
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mensen ontstaan vochtophopingen in de enkel (oedeem),
huidverkleuringen aan het onderbeen en uiteindelijk een
open been. De vraag die onbeantwoord bleef was: waarom
krijgt de ene persoon met spataders geen open been en
de andere persoon met spataders wel en hoe kunnen we
dit voorkomen? Samen met mijn onderzoeksteam van de
Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht zoek ik uit hoe dit
komt en wat we eraan kunnen doen. Op dit onderzoek (de
paraplu-studie) promoveer ik in juni 2020.
Maar ik ben er nog niet: Voor het huidige onderzoek hebben wij 100 deelnemers nodig. Hiervoor zijn wij door heel
Nederland op zoek naar mensen met spataders en/of een
eerste open been (LET OP - het gaat om een eerste open
been). De uitvoering van het onderzoek vindt plaats bij FysioZuyd in de binnenstad van Maastricht. Deelname duurt
eenmalig ongeveer twee uur. Tijdens het onderzoek voeren
wij een aantal metingen uit zoals de bloeddruk, lengte, gewicht, beweging van de enkel en een echo van de aders.
Daarnaast nemen wij een vragenlijst bij u af. De vragen gaan
over de zorg die u ontvangt, uw levensstijl, veranderingen
in beweging en uw kwaliteit van leven. Er zijn geen kosten
aan het onderzoek verbonden en indien u reiskosten maakt,
krijgt u deze vergoed.
Bent of kent u iemand met spataders of een eerste open
been? Of wilt u meer informatie? Ga dan naar de website
(www.husite.nl/paraplustudie) of neem contact op met
Audrey via mijn e-mail of telefoon 06-38763461.
Helpt u mij om voldoende mensen te vinden voor dit onderzoek en de zorg voor spataders en het open been te
verbeteren?

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

AUDREY MEULENDIJKS
Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Audrey Meulendijks,
30 jaar en ik kom uit Maastricht. Geboren en woonachtig
in Daalhof. Op dit moment ben ik onderzoeker aan de
Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum
(UMC) Utrecht. Hier doe ik onderzoek naar spataders en
het ontstaan van een open been. Mijn passie is de huid,
het grootste en meest bijzondere orgaan van het menselijk
lichaam. Vooral de kracht van de huid om zichzelf te genezen
vind ik erg interessant.

audrey.meulendijks@hu.nl

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

Om deze reden heb ik de opleiding tot huidtherapeut gevolgd
aan de Hogeschool Utrecht. Hierna ben ik terug naar Maastricht gekomen om aan de universiteit verder te studeren om
meer richting het onderzoek te gaan. Terwijl ik mijn diploma
voor epidemiologie (opleiding tot onderzoeker) nog niet op
zak had werd ik door de hogeschool in Utrecht gevraagd of
ik een onderzoek wilde starten naar een huidtherapeutisch
probleem. Dat werd het probleem van het open been door
spataders. Hierover is namelijk weinig bekend.
Een open been is een chronische wond aan de enkel die
kan ontstaan doordat de aders in de benen niet goed werken (spataders). Bij veel mensen blijft het bij spataders en
gebeurt er verder gelukkig niets. Maar bij een deel van de

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

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

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl
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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
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.

Voor behandeling COPD, perifere vaatstoornissen, knie-/
heupartrose is GEEN aanvullende zorgverzekering nodig.
U kunt bij ons ook terecht voor rugrevalidatie via David-RugConcept, oncologiefysio, sportfysio, atlascorrectie, guasha,
kleurenmatrix. FYSIO DAALHOF, Herculeshof 9, 6215 BB
Maastricht, 043-3476946, www.fysiodaahof.nl.
Uw bank of oude fauteuil nieuw leven inblazen? Ervaren
meubelstoffeerder Richard Smit maakt van meubels (opnieuw) echte blikvangers. Klantvriendelijke service die als
gegoten zit en ongeëvenaarde kwaliteit die u ziet én voelt.
Bel vrijblijvend naar 0032-468138770 of info@richardsmit.
be.

herinneren kom ik al met mijn ouders naar het zuiden van
ons land. Ieder weekend en alle vakanties. Hier wonen mijn
vrienden. Mijn ouders staan me nog iedere dag met raad en
daad terzijde en daarom spreek ik altijd over WE.
Na het behalen van mijn diploma in 2013 zijn we in Gulpen
gestart met onze eerste tandprothetische praktijk. Een tandprotheticus is een gediplomeerde en BIG geregistreerde
zorgverlener. Hij mag zelfstandig kunstgebitten vervaardigen
en declareren bij de zorgverzekeraar.
Nu, na zes jaar, was het tijd voor uitbreiding van de werkzaamheden. Naast het dorpse van Gulpen het stadse van
Maastricht, dat is een hele uitdaging. De praktijk in Gulpen
had begin 2019 ruim 2500 patiënten.
Op 26 oktober kon de nieuwe zaak in Daalhof eindelijk
open. Vijf maanden hebben we gewerkt om er een mooie
praktijk van te maken. Gelukkig kregen we in deze afgelopen periode veel steun van onze buren. “Het wordt mooi,
hoelang denk je dat het nog gaat duren?” Zo kort hier en je
al zo welkom voelen.
Trots zijn we op het feit dat de meeste van onze patiënten
het van horen zeggen hebben. Mond tot mond reclame
werkt toch het beste.
We hebben er zin in om op de Herculeshof 15A een goede
praktijk te realiseren te midden van de bewoners van Daalhof
en de aangrenzende wijken.
Kom gerust langs om kennis te maken, advies te vragen,
te informeren naar de mogelijkheden om een verzorgde en
gezonde mond te krijgen of te houden. Het eerste gesprek
is altijd gratis en de koffie/ thee staat voor u klaar. We zien
uit naar uw komst.

Onze volledig op maat gemaakte hoofdborden of gestoffeerde wandbekleding geven uw slaapkamer een luxe
uitstraling. Kiest u voor modern of klassiek (gecapitonneerd)? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 0032468138770 of info@richardsmit.be.
Spoed hulp huishouding Hazendans. Ben jij die persoon
die ons een paar uur per week komt uithelpen? Wij zijn op
zoek naar jou. Wij bieden een gezellige werkplek. Uren en
uurloon in overleg na kennismaking. Bel 06-46321707.
Gevonden dinsdag 5 november jl. onder bladeren bij het
plantsoentje naast ingang flat Schaliedekkersdreef hoek Tinnegietersdreef: sleutelbos met geel en zilveren badeendjes
en 6 sleutels (met modder aan). De verliezer kan contact
opnemen met de vinder via lmjreimersdahl@hotmail.com.
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
tel. 06-39823537.

Maurice van Hoften

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.

www.vanhoftentandprothetiek.nl

van dinsdag t/m vrijdag

Te koop: Henri Deux kastje in zeer mooie staat. (l)1,2m x
(b) 0,5m x (h) 1 m. Vraagprijs 125 euro. Info Delzainne tel.
06-45558352 in Pottenberg

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

IN DE ETALAGE
VAN HOFTEN TANDPROTHETIEK

www.eetcafe1900.nl

Mag ik mij voorstellen? Ik ben Maurice van Hoften. Geboren te Dordrecht in 1987. Ongehuwd. Zolang als ik mij kan

043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht

IN 25 JAAR
RECLAME EN PRIJZEN
’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in de
wijken Belfort, Daalhof en de Hazendans,bij de ene wijk
wat langer dan bij de andere. Dit jaar delen we elke maand
een stuk uit de geschiedenis van het blad en de wijken. De
volgende informatie was te vinden in de edities van 1994
en 1995.
Vanaf het begin van ’t Belhäöfke, als wijkkrant, werd de krant
bekostigd door advertenties die in de krant verschenen. Verschillende adverteerders hebben de krant vanaf het begin
ook ondersteund. Natuurlijk steunde het blad ook op die
manier hun bedrijf. Zo hebben Pluimvee- en Poeliersbedrijf
De Hazendans en Keurslager Paul Wevers vanaf het begin
hun waren in Daalhof aangeboden en adverteren ze nog
steeds in het blad.
Wevers kon in 1995 zeggen: “Vlees in blik lekker en makkelijk! Tijdens uw welverdiende vakantie geen problemen
of ergernis meer met: - waar zit een goede slager? - is het
vlees wel oké? - is de prijs niet te hoog? - heb ik tijd genoeg
om het vlees klaar te maken? De blikken kunt u gemakkelijk
in uw tent of caravan bewaren zonder dat u het risico loopt
dat uw dure vlees door bijv. slechte koeling zal bederven.”
Op andere advertenties zien we hoe de prijzen veranderd
zijn in 25 jaar. Stienstra Makelaardij prees een appartement
bij de nieuwe L’Artisan in Belfort aan voor 188.500 gulden
(gulden, niet euro). Bij Expert in de Brusselsepoort kon men
een “TV en Video ineen” kopen voor “maar” 998,00 gulden.
Tegenwoordig weten kinderen niet eens wat een “video”
betekent als het niet om YouTube gaat. En het scherm van
deze tv was hooguit 13 inch.
Er bestond toen een C1000, een CVB Bank, een pizzeria,
en een Lees-O-theek. Nu is er maar één bank over in de
wijken en het winkelaanbod is flink veranderd. Toch zijn er
nog altijd belangrijke winkels en bedrijven die de wijken lang
hebben gediend. Zo kan men nog altijd winkelen bij de Plus
in Belfort of bloemen, lectuur en meer halen daarnaast. In
Daalhof is de Lidl al lang niet meer weg te denken uit het
winkelcentrum, al is die winkel “nieuw”. En Belfort, Daalhof
en de Hazendans zijn nog altijd vele zelfstandige zaken rijk,
van fietsenmakers tot schoonheidsspecialisten en financieel
adviseurs.

verzorgenden voor één dagdeel per week onder haar hoede
(mbo niveau 3) en verpleegkundigen (mbo 4).
Carola zag in die vijf jaar veel veranderen. Doordat mensen
langer thuis wonen (onder andere als gevolg van de participatiewet) komen er zwaardere zorgvragen op haar bord. Ook
de studenten hebben steeds meer hulpvragen; het gaat om
een kwetsbare groep jongvolwassenen, waarvan sommigen
zware lasten met zich meedragen. “Maar ja,” zegt ze met
een glimlach, “als orthopedagoog kan ik dan ook wel weer
veel betekenis leggen in dit mooie werk”.
Carola vertelt enthousiast over waarom het Wijkleerbedrijf
echt als haar plek voelt. “Je ziet hoe studenten zich tijdens
een stage ontwikkelen, ze groeien en worden trots op wat
ze kunnen. Dat is bijzonder aan ons WijkLeerbedrijf en het
geeft me een goed gevoel.” De combinatie van studenten
en het contact met klanten spreekt haar aan: “Klanten zijn
zo dankbaar voor alles wat studenten doen, en dat geeft
kicks. Het is altijd wel even zoeken naar de juiste match
tussen klant en student, wie past bij wie, wie voelt wie aan.
Per slot gaan ze elkaar veel zien en is een klik over en weer
ontzettend belangrijk”.
Over de toekomst van het WijkLeerbedrijf heeft Carola
vele dromen. “Het is zo jammer dat het nu een project is;
daardoor ontstaat elk jaar weer spanning, mogen we nog
door? Dat zou geen vraag meer moeten zijn, maar een
vanzelfsprekendheid. Daarnaast zou het waardevol zijn
als er doorlopende leerlijnen ontstaan, waarbij studenten
doorgroeien van niveau 1 naar niveau 2. Dat is niet alleen
prettig voor onze studenten, maar ook waardevol voor onze
klanten, juist omdat door de langere tijd dan een wezenlijke
band kan ontstaan”.

DICHTER BIJ DE MENS

Op de vraag wat ze zou doen met een grote zak geld voor
het Wijkleerbedrijf heeft Carola snel een antwoord. “Iets
organiseren op avonden, of in het weekend, juist dan is de
eenzaamheid zo groot. Het wordt dan zo stil; zeker nu, in
de donkere avonden aan het einde van het jaar zou dat wel
een mooie opsteker zijn.”

CAROLA WINKELHUIJZEN
Het WijkLeerbedrijf Daalhof kent betrokkenen, studenten,
klanten en medewerkers. Deze keer zetten we graag een
medewerker van het eerste uur in de spotlights: Carola Winkelhuijzen. Ze is bereid dit interview nog op het einde van
haar werkdag te doen, moe maar voldaan na een stevige
werkdag, en terwijl het giet van de regen.

Carola, dankjewel voor het oprechte enthousiasme voor het
WijkLeerbedrijf op Daalhof. De foto in de regen is achteraf
wel symbolisch, per slot bleef je tijdens alle stormen gaan
voor dit project. Chapeau!

Carola is alweer vijf jaar coördinator bij het WijkLeerbedrijf
Daalhof en begeleidt daar hoofdzakelijk mbo niveau 2 studenten helpende zorg en welzijn. Daarnaast heeft ze ook

Joke Bremmers-Meijers
Collega coördinator WijkLeerbedrijf Daalhof
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TOENTERTIJD
DONKERE DAGEN VOOR DE KERST?
De dagen voor de Kerst zijn in aantocht, maar eerst het feest
van Sint-Nicolaas en zwarte piet...wij vergeten zo gauw we
ouder worden deze mooie, gezellige tijd. Het is en blijft een
kinderfeest, maar stiekem ook wel voor ons ouderen.
In de scholen komen Sint en zijn pieten met het schimmelpaard voorbij, alhoewel het paardje buiten moet blijven
staan; ook de ouderencentra worden allicht niet vergeten.
Een heerlijke, gezellige en vrolijke tijd in deze donkere
dagen. Toch zijn er ook lichtpuntjes verbonden aan deze
maanden, overal komen weer de lampjes tevoorschijn en
worden ze van de zolder of uit de kelder gehaald. Het stof
eraf geblazen en opgehangen op de leukste plekjes van de
woning en/of buiten gehangen. De kaarsjes worden weer
aangestoken en dan denk ik altijd zo van: dat geeft licht in
de duisternis en alsjeblieft laat ‘t ook licht worden in je hart
en om je heen. Het licht doorgeven dat geeft een prettig en
voldaan gevoel.
Iets betekenen voor anderen die het minder hebben of alleen
zijn bijvoorbeeld, dagelijks kom je mensen tegen die eenzaam zijn; een praatje maken, het verhaal van hen aanhoren,
er steekt soms zoveel meer achter dan die mooie lach. Dat
is aan de buitenkant niet te zien, iemand die diep ongelukkig
is, die het even niet meer ziet zitten...laten we ook aan hen
licht doorgeven om het te laten schijnen in deze donkere
dagen. Laat het een mooie kettingreactie teweegbrengen en
deze niet verstoren door te veel met ons zelf bezig te zijn.
Als het kerstfeest nadert dan komen verschillende herinneringen van vroeger weer naar boven, ongetwijfeld zult u
dat ook hebben….we zeggen wel eens vaker….de tijd van
vroeger was veel mooier, veel beter, maar is dat ook zo?
Misschien was dat zo in onze beleving. De jeugd beleeft de
tijden heel anders, kunnen het zich niet voorstellen hoe het
vroeger was. Eigenlijk toch gek hè? Wij willen de tijden van
toen levendig houden maar kan dat ook? We gaan proberen
dingen door te geven aan de volgende generatie, toch gaan
zij het op hun eigen gevoel en manier verder invullen, iets
wat echt logisch is.
De kerstboom en de stalletjes worden uit hun verpakking
gehaald, de boom weer opgetuigd en de lampjes ingehangen…..zo gezellig is dat. Toch zie je meer en meer moderne
kerstbomen, van hout gemaakt in allerlei vormen, soms mooi
en soms lelijk, ieder zijn smaak toch?

Iedereen maakt het op zijn manier gezellig in huis met deze
feestdagen, lekkere gerechten horen er ook bij en wordt dan
de kerstnacht vergeten? Nee, natuurlijk niet, we gaan massaal naar de nachtmis….een gevoel van samenhorigheid,
in de kerk wordt mooi gezongen door een koor en mooie
verhalen verteld over de geboorte van Jezus. Al zijn de
verhalen nog zo oud, ze blijven mooi en nieuw.
Het leven begint bij de geboorte en dat geeft vreugde en
warmte en het licht wordt gebracht in de duisternis door de
vele kaarsjes die branden.
Laat het thema van dit kerstfeest zijn: geef vrede, geluk,
warmte en liefde door en laat het licht overal schijnen in
ieders hart.
Springtime

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

DAG MOOI JAAR!
2019 zit er bijna op en wat was het een veelbewogen jaar.
Ik heb 12 columns voor dit mooie wijkblad mogen schrijven
en ook in 2020 zullen jullie maandelijks van mij blijven horen (of beter gezegd: lezen). Ik krijg hele leuke reacties op
mijn teksten en probeer zoveel als mogelijk uiteenlopende
onderwerpen te beschrijven. Zolang ze maar over kinderen
gaan, want dat is mijn passie en daar hoop ik jullie mee te
inspireren.
Als gastouder mocht ik dit jaar deel uitmaken van de (mede)
opvoeding van maar liefst 15 kinderen en wat hebben ze
mijn jaar verrijkt. Ze komen als kleine baby in mijn opvang en
zijn dan nog zo klein en afhankelijk, waarna ze als eigenzinnige peuter uitvliegen naar de basisschool en helemaal op
hun eigen beentjes kunnen staan. Dat is pas betekenisvol
werk hebben.
Ook hebben Ramon (manlief) en ik het afgelopen jaar een
droom waar kunnen maken: ons eigen gastouderbureau
Villa Nana werd geboren. Vanuit onze liefde voor kinderen
en onze ervaring in de gastouderopvang bemiddelen we nu
tussen ouders en gastouders, om zo de beste gastouderopvang voor hun kind te vinden. Het is prachtig om te zien
dat er veel andere gastouders zijn die kinderen elke dag
liefdevol opvangen en hen helpen met groeien en leren.
Kinderen zijn puur, eerlijk en verdienen de beste omgeving
om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij is elk kind uniek met
eigen kwaliteiten en talenten. Hoe je die kunt ontdekken?
Gewoon: door echt oprecht te kijken en te luisteren naar je
kind. Zo zie je hoe mooi je kind is, van binnen en van buiten.
Wij wensen alle kindjes, hun papa’s, mama’s en familie een
sprankelend en liefdevol 2020 toe. Dat het weer een mooi
jaar mag worden.
Liefs, Nathalie
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extreem rechts terrein. Hoe en tegen welke prijs wordt in
Spanje op landelijk en regionaal niveau een effectief bestuur
opgezet? Worden de Europese idealen van verdraagzaamheid en overleg nageleefd en voortgezet, of is het slechts
een machtsspelletje? De spreekster zal een aantal van de
achtergronden van deze problemen schetsen en toelichten
zonder hierbij politiek partij te kiezen.
Datum: vrijdag 13 december 2019 Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Taal: Spaans. Toegang: Leden gratis, Niet-leden: 5 euro.
Locatie: ut Förtsje Ebenistendreef 104, Maastricht.
Meer weten: raadpleeg  www.círculocervantes.nl voor meer
informatie.
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.

WIJK - INFO
KERSTTREFFEN IN DAALHOF
Op zondag 15 december wordt, zoals elk jaar, weer het
Kersttreffen georganiseerd in Daalhof. Hét moment om even
samen stil te staan bij de kerstdagen die gaan komen, te
genieten van zang- en muziek en elkaar te ontmoeten in
de wijk.
De organisatie is in handen van Buurtnetwerk BelfortDaalhof, Huiskamer, Mosae Zorggroep, WijkLeerbedrijf
Daalhof, Jeugdwerk en Opbouwwerk van Trajekt. Voor de
jeugd wordt er een leuke activiteit georganiseerd. Ook is er
muziek! Een aantal koren, waaronder het Toon Hermans
koor treedt op. Op de kerstmarkt staan kramen met allerlei
zelfgemaakte spullen en nog veel meer. Kom dus en laat u
verrassen met een gezellig samenzijn. Het belooft een leuke
middag te worden en een mooi moment om met elkaar in
de kerstsfeer te komen.
Reserveer daarom nu alvast in uw agenda:
Zondag 15 december van 12.00- 16.00 uur, locaties Mosae
Herculeshof en Huiskamer Daalhof.
Voor alle bezoekers is er een kleine attentie.
Heeft u verder nog vragen of wilt u meer weten? Houdt de
facebookpagina’s in de gaten en het Belhaofke. U kunt ook
informatie vragen bij Rosy Teuwen, opbouwwerker Trajekt
via 06-52807580 of rosy.teuwen@trajekt.nl.
Tot dan, we zien uit naar uw komst!

De organisatoren

VERENIGINGSNIEUWS
KERSTMARKT ‘HOBBYCLUB DE GREUNE’
Ook nu weer organiseert ‘Hobbyclub de Greune’ haar jaarlijkse kerstmarkt. Zelfgemaakte eigentijdse kerststukken,
-kaarten en -decoraties zijn te koop. Alles unieke stukken,
liefdevol én handgemaakt!
Er wordt ook aan de inwendige mens gedacht, een drankje
met een versgebakken wafel erbij en dit in combinatie met
de muzikale klanken van onze jeugdharmonie. Dé perfecte
omlijsting om in de kerstsfeer te komen.
De opbrengst komt ten bate van Harmonie Sint Petrus en
Paulus. We heten u van harte welkom op onze sfeervolle
Kerstmarkt op
van 10.30 - 14.00 uur. Let wel: Vroege Vogels hebben de
eerste keus. Harmoniezaal Sint Petrus en Paulus, Tongerseweg 336. Gratis entrée.
CIRCULO CERVANTES LEZING IN HET SPAANS
“España en Europa y vice versa: La integridad de España
frente a Europa y la integridad de Europa frente a España”
is een lezing in het Spaans door Dr. Anna Herranz Suralles
(UM). Zowel in Spanje als in Europa zijn de politieke ontwikkelingen onstuimig en wint zowel in Spanje als in Europa
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hun lammeren gekregen. Er zijn daarbij enkele drielingen
geboren. In de tweede week van januari beginnen de Lammetjesdagen voor de schapen;
- vindt op de boerderij op zaterdagmiddag 21 december
een kerstsfeermiddag plaats. Deze wordt verzorgd door
Stichting Jeugdwerk Pottenberg. Meer info vindt u op onze
Facebook-pagina en/of website.

NIEUW BESTUURSLID

S

W
U
E
I

N
J
I
ER

RD
E
O

B

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 77, december 2019

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Ons nieuwe bestuurslid Albert Hoenjet

Nieuwe projecten Wolder en Belvédère
Daalhoeve heeft voor begin volgend jaar enkele nieuwe
projecten binnengehaald. In maart planten we met subsidie
van IKL 25 hoogstam appelbomen in Wolder. En vanaf het
voorjaar verzorgen wij met onze schaapskudde de begrazing van het nieuwe zonnepark Belvédère in Maastricht. Dit
wordt vanaf januari aangelegd op de voormalige stortplaats
Belvédère. Er komen ruim 30.000 zonnepanelen, goed voor
het elektriciteitsverbruik van zo’n 3.000 huishoudens. Onze
schapen houden het gras op de helling rond het park en,
voor zover het ook daar hard groeit, onder de zonnepanelen
zelf kort.

Sinds kort is het bestuur van Daalhoeve versterkt met
Albert Hoenjet. We stellen hem aan u voor.
Vertel eens iets over je achtergrond.
‘Ik ben sinds vijf jaar gepensioneerd en heb daarvoor altijd
in het basisonderwijs gewerkt, eerst op een basisschool in
Biesland, daarna in Brusselsepoort. Ik was leerkracht en
interne begeleider en heb ruim twintig jaar in de medezeggenschapsraad van de school en/of ondernemingsraad van
de stichting gezeten. Ik ken Daalhoeve via de basisschool.
Toen de kinderboerderij nog onder het CNME viel, schreven
we altijd in op de lessen op Daalhoeve. Ik vond dat altijd
bijna het hoogtepunt van het schooljaar. Na mijn pensioen
heb ik eerst een tijd niets gedaan, maar vorig jaar ben ik
vrijwilligerswerk gaan doen. Eerst op de basisschool waar
mijn vrouw Els als vrijwilliger werkt, maar dat leek te veel op
mijn oude werk. Dus toen ik in gesprek raakte met Ralph op
de boerderij, werd ik snel enthousiast om hier het bestuur
te komen versterken.’
Wat spreekt je aan op Daalhoeve?
‘Dat is de grote diversiteit aan activiteiten en de wijze waarop
Daalhoeve zich inzet voor kwetsbare mensen. Daarbij loopt
hier een grote verscheidenheid aan vrijwilligers rond; een
mooie afspiegeling van de maatschappij waaraan andere
organisaties een voorbeeld kunnen nemen. Ik ervaar een
grote bevlogenheid bij de mensen die hier werken. En er
wordt gelukkig ook veel gelachen.’

Boergeit met drieling

Wat doe je verder in je vrije tijd?
‘Mijn voornaamste hobby is Americana-muziek. Ik ga met
vrienden regelmatig naar concerten, maar we zijn inmiddels ook twee keer naar de Verenigde Staten geweest, om
plekken te bezoeken waar beroemde muziek vandaan komt,
zoals Nashville en Memphis. Op die manier combineer ik de
muziek met een andere hobby, namelijk reizen.’

En verder:
- komt het tv-programma van de KRO-NCRV BinnensteBuiten in maart op de boerderij opnames maken voor een
uitzending over onze schaapskudde;
- zijn de alpaca’s terug op de boerderij. U vindt ze in de
voormalige varkensstal;
- hebben de afgelopen weken onze geiten op de boerderij
12

Weet je al wat je concreet gaat doen op de boerderij?
‘Daarvoor is het nog te vroeg, maar ik schuif alvast aan bij
een werkgroep die probeert de bekendheid van Daalhoeve
onder zorginstellingen te vergroten. Overigens denk ik in het
algemeen dat nog te weinig bekend is hoe veel hier eigenlijk
gebeurt. Mij heeft dat in ieder geval heel erg verrast.’

Lokaal proberen, globaal doen, dat is ons motto.’
Goede partner
Het vrijwilligerswerk door leerlingen krijgt bij het UWC onder
andere vorm in de zogenaamde servicedagen. Vijf tot zes
keer per jaar gaan leerlingen en leraren, verspreid over
diverse groepen, een dag meehelpen bij een organisatie
in Maastricht. Daarbij zit ook altijd Daalhoeve. ‘Leerlingen
vinden het interessant om te horen wat Daalhoeve precies
doet en hoe alles op de boerderij functioneert. Daarnaast
werkt een aantal studenten nu structureel mee op de
boerderij. Hun lesprogramma bestaat boven het normale
vakkenpakket uit nog vier extra onderdelen, waaronder vrijwilligerswerk. Daar zijn dan ook leerdoelen aan gekoppeld.
’
Het UWC ervaart Daalhoeve als goede partner en dat gevoel
is wederzijds. ‘Ik hoef maar te bellen met de boerderij en we
kunnen weer komen. Vaak hoor ik dan later van leerlingen
dat ze het waardevol vonden, vooral omdat het net iets
anders is dan ze verwachten van een kinderboerderij. Zelf
kom ik regelmatig langs, tijdens de service dagen en bij de
oudere studenten die er nu wekelijks te vinden zijn. Ik vind
het ongelooflijk om te zien hoe de boerderij zich de laatste
jaren heeft ontwikkeld. Het is heel mooi om die verandering
te kunnen volgen, middels onze bijdrage als UWC Maastricht
en nu ook als één van de ambassadeurs van Daalhoeve.’

VASTE PARTNER UWC
Boerderij Daalhoeve werkt samen met veel partners. Eén
daarvan is het United World College Maastricht (UWCM).
Jaarlijks komen leerlingen van het UWC zo’n vijf tot
zes keer meehelpen op de boerderij of een neventerrein. Sinds kort doen ook enkele individuele studenten
op structurele basis vrijwilligerswerk (een ‘Service’)
op Daalhoeve. Dat past zowel in de filosofie als in het
lesprogramma van het UWC.

RECEPT VAN DE MAAND
Witte bonensoep de luxe
Dit is een heel verfijnde soep die geserveerd wordt met stukjes gerookte paling of snippers gerookte zalm (200 gram), en
met mooie croutons. Voor de feestdagen lekker als voor- of
tussengerecht. Dit recept is wederom voor vier personen.

Leerlingen van het UWC aan het werk

Het UWC is de enige internationale school in Limburg. Ruim
900 leerlingen met 112 nationaliteiten volgen hier onderwijs
op basis- en middelbaar niveau, dat wordt afgesloten met
een International Baccalaureate-diploma. Op het UWC
studeren kinderen van expats, maar ook kansarme kinderen van over de hele wereld die met hulp van instanties,
sponsoren en/of anonieme donoren de kans krijgen hoogwaardig onderwijs te volgen. Van de leerlingen en studenten
wonen er zo’n 200 intern op de campus in Amby, vlakbij het
Geusselt-zwembad. De leeftijd varieert van 4 tot 18, met
enkele uitschieters naar 19 of 20.
Teruggeven
De leerlingen van het UWC doen veel vrijwilligerswerk voor
tal van organisaties in Maastricht. ‘Daarmee’, zegt Denise
Verdonschot, hoofd Community Engagement, ‘geven we
iets terug aan de Maastrichtse samenleving. ‘We hebben
van deze stad de kans gekregen hier één van onze inmiddels achttien wereldwijde UWC’s te vestigen. Daar zijn we
Maastricht heel dankbaar voor.’
Daarnaast past het vrijwilligerswerk ook in de onderwijsfilosofie van het UWC. ‘Wij willen de leerlingen zo veel mogelijk
handvatten geven om ondernemende changemakers te
worden. Dan is het essentieel een gevoel te krijgen voor
wat er in de samenleving leeft.
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Begin met het maken van 700 ml. krachtige groentebouillon
(gekocht of zelfgemaakt). Intussen laat je 600 gram kleine
witte boontjes uit blik of pot goed uitlekken (dat is 600 gram
uitlekgewicht). Schep de boontjes in de bouillon met wat
bonenkruid, een reepje citroenschil, schijfje gember en een
teen knoflook in plakjes. Laat dit 20 min. zacht pruttelen, zonder de bonen stuk te koken. Haal de citroenschil en gember
er dan uit. Doe hetzelfde met een derde van de boontjes en
hou deze apart. De rest pureer je in een blender of keukenmachine, samen met 250 ml. room en een eetlepel boter.
Maak op smaak met peper en zout, nootmuskaat en een
snufje milde chilipoeder. Voeg alles weer samen, inclusief
de hele boontjes, en hou de pan warm (of maak alles van
tevoren en warm het later zachtjes op).
Snijd voor de croutons twee sneetjes oud witbrood in blokjes.
Doe in een koekenpan 2 eetlepels boter samen met een
half vanillepeultje, 2 schijven gember en 2 tenen knoflook.
Laat de boter goed uit bruisen en bak daarin de croutons
mooi goudbruin. Haal ze eruit en laat ze goed uitlekken
op keukenpapier. Serveer de soep met de croutons en de
stukjes vis naar keuze.
Smakelijk eten en heeft u vragen?
Magda staat tot uw dienst.

www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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25 jaar Belhäöfke in de wijken Belfort, Daalhof, Hazendans - in de
een al wat langer dan in de ander - Dit jaar tonen we elke maand
een foto van ergens in de wijk, toen... Weet u nog?

IN 25 JAAR

De ‘Hazendans’ in aanbouw, juni 1996. Op de voorgrond ziet u de fundatieplaten van de eerste 7 woningen aan de
Ketsingenstraat..
ren, instrumenten maken en bespelen, zelf liedjes verzinnen
en zelfs noten leren. Motorische en ritmische ontwikkeling,
stimulering van fantasie en creativiteit, spelenderwijs aanleren van het notenschrift en samenwerken. Geen huiswerk,
maar wel lekker zingen en spelen.

VERENIGINGSNIEUWS
MIDWINTERCONCERT VAN DE GREUNE
IN DE ANNAKERK

Aanmelden kan tot 15 januari middels een e-mail naar:
opleiding@harmoniewilhelmina.nl

Zondag 22 december vindt in de Annakerk aan de Via Regia
het traditionele Midwinterconcert plaats van Harmonie St.
Petrus & Paulus Wolder. Het is al voor de 27e achtereenvolgende keer dat de Greune in de week voor Kerst een
stemmig winterconcert verzorgt in deze kerk.

Aanvang 5 februari 2020. Schrijf je nu in. 15 lessen van 30
minuten voor 60 euro.
Tijdstip: woensdagmiddag 16.00 - 16.30 uur.
Locatie: zaal harmonie Wilhelmina Wolder.

Om 14.30 uur is er een voorprogramma met de jeugdharmonie van de Greune o.l.v. Loek Smeijsters. Om 15.00 uur
verzorgt de melodische percussiegroep een spectaculair
optreden, waarna om 15.30 uur het harmonieorkest o.l.v.
Matty Cilissen aan de beurt is. Zij spelen diverse bekende
werken met het nodige kerstgehalte. Ook enkele solisten
verlenen hun medewerking.
De entree is gratis, een vrije gave is mogelijk.
KORTJAKJE, MUZIEKCURSUS VOOR KINDEREN
Vanaf 5 februari biedt Harmonie Wilhelmina uit Wolder aan:
Kortjakje, dé muziekcursus voor alle kinderen van 4 en 5 jaar.
Een korte cursus die op een speelse en creatieve manier
de beginselen van muziek maken aanleert en waarbij het
speelplezier voorop staat. Zingen, klappen, bewegen, luiste15

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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Wis u dat;
Dat de gemeenteraad op 17 december beslist of er een geheel nieuwe school
gebouwd wordt, een compleet kindcentrum
Groep 7b de 2e plek heeft gehaald bij de regio finale van de Nationale
verkeersquiz van VVN
De school onlangs weer 40 nieuwe laptops heeft aangeschaft om nóg meer
digitaal te werken

JOURNAAL

Er nog plaats is in de peuteropvang Pinokkio Belfort, informatie bij
ilse.van.loo@kdv-pinokkio.nl
U uw kind(eren) bij Pinokkio kunt opgeven voor de vakantieopvang van 23
december t/m 3 januari 2020
Er iedere maand een peuter-kleuteractiviteit wordt georganiseerd, waarbij de
peuters gaan spelen bij de kleuters van groep 1, in het kader van de doorgaande
lijn.
Leerlingen de komende 20 weken gratis groente en fruit krijgen op onze Gezonde
School

Op koers… - Bij het lezen van dit Belhaofke is alweer 1/3 deel van het schooljaar 19-20 voorbij. We kijken met voldoening
terug op dit eerste deel. We zijn er trots op dat we ook dit jaar opnieuw relatief kleine groepen hebben kunnen formeren, zodat
we, met gemiddeld 23 leerlingen per groep, kinderen zoveel mogelijk passend onderwijs kunnen bieden. Dat neemt niet weg dat
ook wij ons zich zorgen maken over de toekomst van het onderwijs nu het lerarentekort ook in Limburg duidelijk zichtbaar
wordt en we van collega-scholen soms vernemen dat er groepen naar huis worden gestuurd omdat er geen vervanging is. Tot op
heden weten we dit in onze school te voorkomen, mede dankzij de flexibiliteit van ons team. Successen uit het heden zijn echter
geen garanties voor de toekomst en dus heeft ook onze school meegedaan aan de landelijke staking op 6 november jl. om bij de
politiek aandacht én structurele geldelijke investeringen te vragen voor het mooiste vak ter wereld, welk wij met passie
uitoefenen en dat graag ook blijven doen. We kijken terug op een geslaagd bezoek van de onderwijsinspectie, waarin we hebben
ervaren dat de inspecteur kritisch kijkt naar wat er goed gaat en wat er nog beter kan en daar constructief met ons over in gesprek
gaat. Het was alweer wat jaren geleden dat onze school was bezocht en tijdens dit recente bezoek werd vooral gekeken naar het
didactisch handelen van de leerkrachten, anders gezegd onze lesgevende kwaliteiten. Fijn om te mogen constateren dat ons eigen
beeld, namelijk dat ons didactisch handelen van ruim voldoende kwaliteit is, overeenkomt met het beeld van de inspecteur en
dat er ook ruimte was om naar onze ambities te kijken en er samen met de inspecteur op te reflecteren. Uiteraard kunnen we
alleen goed lesgeven als onze school ook een veilige omgeving is voor leerlingen, ouders, vrijwilligers en teamleden. In 2019
hebben we ons veiligheidsplan geactualiseerd en is de school geauditeerd door een externe organisatie. We mogen nu het
predicaat Veilige School met recht voeren en in november jl. ontvingen wij van de wethouder bijbehorend certificaat en een
bordje voor op de gevel. Nu maken we ons op voor de feestelijkheden die de decembermaand ook binnen ons kindcentrum met
zich meebrengt: de komst van de Sint en het Kerstfeest. Stg. Kinderopvang Pinokkio en de Kennedyschool organiseren in
gezamenlijkheid activiteiten rondom deze feestdagen. Wij maken hier nu alvast gebruik van de gelegenheid om alle lezers van
het Belhaofke een Zalig Kerstfeest en alle goeds voor 2020 toe te wensen!
Brigadiers gezocht – Willen wij het brigadieren bij de
Keurmeestersdreef nu en in de toekomst kunnen continueren dan is
hulp van ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en buurtgenoten hard
nodig. Het brigadieren is ’s ochtends tussen 08.10u en 08.30u en ’s
middags tussen 14.55u en 15.10u. Vooral in de middag missen wij nu
hulpouders. Mocht u ons letterlijk en figuurlijk een handje willen
helpen en daarmee de kinderen een stuk veiligheid willen bieden dan
kunt u zich melden bij MT-lid Annemieke van Rooy:
a.vanrooy@mosalira.nl

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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BON APPETIT
DRIEGANGEN KERSTMENU
Voorgerecht 4 personen
Pompoensoep
Ingrediënten: 1 flespompoen (500 gr), 1 ui, 2 teentjes knoflook, 0,5 rode peper (of stukje verse gember), 1 liter bouillon
(van 2 blokjes), sap van een halve citroen, 1 tl karwijzaad
+ iets extra, 125 gr zure room, olijfolie, peper en zout naar
behoefte
Bereiding: Was de pompoen en verwijder eventuele oneffenheden. Halveer de pompoen en verwijder de pitten en
de draden. Snijd de rest van de pompoen in gelijkmatige
stukken.
Pel en snipper de ui en hak de knoflook en de rode peper
(zonder zaadjes)en of het stukje gember fijn. Fruit dit aan
in wat olijfolie. Voeg het karwijzaad toe en bak dit kort mee.
Door verhitting komen de smaken extra vrij. Voeg de pompoen en de bouillon toe. Breng de soep aan de kook en
laat de pompoen in zo’n 15 minuten gaar en zacht koken.
Pureer de soep glad met een staafmixer. Voeg het sap van
een halve citroen toe en breng de pompoensoep verder op
smaak met peper en zout. Verdeel de pompoensoep over
een kom en maak het af met een lepel zure room. Strooi
er nog een klein beetje karwijzaad overheen en serveer de
soep meteen.
Hoofdgerecht 4 personen
Varkensvlees met zoetzure saus en groenten
Ingrediënten:
4 cm gember, 500 gr ananas, 500 gr varkenslapjes, 1 paprika, 400 gr sugarsnaps, handvol cashewnoten en 300 gr rijst
Zoetzure saus:
100 ml ananassap uit blik of pak, snufje chilipoeder, 6
eetlepels ketchup, 4 eetlepels (witte wijn) azijn, 4 eetlepels
sojasaus, 2 teentjes knoflook (in plakjes), 2 theelepels maïzena,1 eetlepel basterdsuiker.
Kook de rijst gaar. Snij het varkensvlees in blokjes. Bak het
vlees rondom aan in een pan met een beetje olie. Haal het
vlees uit de pan. Voeg de fijngesneden gember toe aan de
olie. Snij de paprika in reepjes en voeg samen met de sugarsnaps ook toe aan de pan en roerbak even mee. Voeg
dan de zoetzure saus en het vlees toe aan de groenten en
laat het geheel nog even zachtjes sudderen. Voeg op het
laatst de ananas in stukjes toe. Serveer het varkensvlees in
zoetzure saus met wat cashewnoten en de rijst.

ling. Steek een kaneelstokje in het midden. Schep nu wat
van de vulling in de rand en leg het bovenste gedeelte van
de appel erop. Herhaal dit met de rest. Besmeer de bovenzijde met een beetje gesmolten boter. Zet de ovenschaal
20 minuten in de oven. De gevulde appels met noten zijn
lekker met wat slagroom of een bolletje ijs.
Tip: zonder de spijs zijn de gevulde appels ook een gezond
tussendoortje

WIJK - INFO
DE KAPSTOK - VOOR MANTELZORGERS
De Kapstok is wellicht voor u en uw naaste een fijne
oplossing. De Kapstok is een gezellige, laagdrempelige
ontmoetingsplek waar je als mantelzorger je naaste, voor
wie je zorgt, een paar uurtjes met een gerust hart naar toe
kunt brengen. Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om een
praatje te maken, een blokje om te lopen of een spelletje te
doen. En heeft u vragen over (mantel)zorg? Een mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid is aanwezig
om uw vragen te beantwoorden.
Kom eens een kijkje nemen op vrijdagochtend 13 december
van 9.00 tot 13.00 uur in de Lenculenhof, Abstraat 13 Maastricht. Aanmelden is nodig en kan via info@mantelzorgzuid.
nl of bellen met 043-3215046.

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Nagerecht 4 personen
Appels met notenvulling
Ingrediënten:
50 gr spijs, 4 grote appels,1 theelepel citroensap, 30 gr
hazelnoten (grof gehakt), 30 pecannoten (grof gehakt), 4
kaneelstokjes, boter om in te vetten
Bereiding: Verwarm de oven voor op 200 graden. Boor met
een appelboor een gat in de appels en verwijder het klokhuis.
Snijd de appels horizontaal doormidden. Meng de noten met
het citroensap en spijs in een kom. Leg de onderste gedeeltes van de appels in een ingevette ovenschaal, schraap met
een theelepeltje wat van de rand van het onderste gedeelte
van de appel zodat er een soort kuiltje ontstaat voor de vul18

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

19

44KIDS
KIDS

DeDe
tovenaar
tovenaar
van
van
Nieuwjaar:
Nieuwjaar:
In het
In het
nieuwe
nieuwe
jaar,
jaar,
word
word
ik een
ik een
tovenaar.
tovenaar.
Dan
tover
ik met
mijn
toverstaf.
Dan
tover
ik met
mijn
toverstaf.
Van
je pief
– poef
– paf!
Van
je pief
– poef
– paf!
Voor
iedere
dag,
Voor
joujou
iedere
dag,

 
Kinderrebus:
Kinderrebus:
Kun
Kun
jij deze
jij deze
puzzel
puzzel
maken
maken
aanaan
de de
hand
hand
vanvan
de de
tekeningen?
tekeningen?

Mijn
allermooiste
lach.
Mijn
allermooiste
lach.
Veel
geluk
plezier,
Veel
geluk
en en
plezier,
Tover
ik er
met
zwier.
Tover
ik er
bij bij
met
eeneen
zwier.
Maar
is nog
gedaan!
Maar
hethet
is nog
nietniet
gedaan!
Want
laatste
tover
ik nog
Want
alsals
laatste
tover
ik nog
sterren
maan.
de de
sterren
en en
de de
maan.
Een
jaarjaar
volvol
liefde
en en
licht
Een
liefde
licht
Wensen
wijwij
allealle
lezers
vanvan
‘t Belhäöfke
Wensen
lezers
‘t Belhäöfke
met
dit dit
gedicht.
met
gedicht.

Antwoorden:
Antwoorden:
1. kerstboom,
1. kerstboom,
2. kaars,
2. kaars,
3. rendier,
3. rendier,
4. ster,
4. ster,
5. kado,
5. kado,
6. bel
6. bel
Moppen:
Moppen:
DeDe
meester
meester
geeft
geeft
natuurkunde
natuurkunde
les.les.
"Bij"Bij
hitte
hitte
zetzet
ietsiets
uit,uit,
maar
maar
bij bij
koukou
krimpt
krimpt
iets.
iets.
Wie
Wie
kankan
daar
daar
eeneen
goed
goed
voorbeeld
voorbeeld
vanvan
geven?"
geven?"
Mark:
Mark:
"De"De
zomervakantie
zomervakantie
duurt
duurt
acht
acht
weken,
weken,
maar
maar
de de
kerstvakantie
kerstvakantie
duurt
duurt
maar
maar
veertien
veertien
dagen,
dagen,
meester!"
meester!"

Wat
is het
mooiste
werk?
Wat
is het
mooiste
werk?
Antwoord:
Antwoord:
vuurwerk
vuurwerk
Welk
klokje
geeft
aan,
maar
Welk
klokje
geeft
welwel
de de
tijdtijd
aan,
maar
nooit
uren?
nooit
de de
uren?
Antwoord:
Antwoord:
eeneen
sneeuwklokje
sneeuwklokje

In winkelcentrum
Daalhof
vroeg
de de
Kerstman
aan
In winkelcentrum
Daalhof
vroeg
Kerstman
aan
een
meisje
hoehoe
ze ze
heette
en en
kreeg
alleen
een
boze
een
meisje
heette
kreeg
alleen
een
boze
blik.
DeDe
kerstman
herhaalde
de de
vraag.
Tenslotte
zeizei
blik.
kerstman
herhaalde
vraag.
Tenslotte
ze ze
verontwaardigd:
'Dat
hebheb
ik je
in op
verontwaardigd:
'Dat
ik vanmorgen
je vanmorgen
in op
school
school
verteld
verteld
en en
nu nu
benben
je het
je het
al vergeten!'
al vergeten!'

HetHet
is groen
is groen
en en
komt
komt
heel
heel
snel
snel
naar
naar
beneden.
beneden.
Antwoord:
Antwoord:
een
een
sla-wine
sla-wine

Robin
Robin
komt
komt
thuis
thuis
metmet
eeneen
slecht
slecht
kerstrapport.
kerstrapport.
Vader
Vader
zegt
zegt
met
met
eeneen
knipoog:"Dit
knipoog:"Dit
is een
is een
pakpak
slaag
slaag
waard."
waard."
"Vind
"Vind
ik ook,
ik ook,
"zegt
"zegt
Robin.
Robin.
"Kom,
"Kom,
ik weet
ik weet
waar
waar
de de
meester
meester
woont."
woont."
I I

Raadsels:
Raadsels:
Wat
Wat
vind
vind
je wel
je wel
in december,
in december,
maar
maar
nietniet
in de
in de
andere
andere
maanden
maanden
vanvan
hethet
jaar?
jaar?
Antwoord:
Antwoord:
de de
letter:
letter:
‘d’ ‘d’

Mam,
Mam,
krijg
krijg
ik met
ik met
kerst
kerst
een
een
nieuwe
nieuwe
knuffel?
knuffel?
Maar
Maar
lieverd,
lieverd,
je hebt
je hebt
nognog
zoveel
zoveel
leuke
leuke
knuffels.
knuffels.
Jij Jij
krijgt
krijgt
toch
toch
ookook
eeneen
nieuwe
nieuwe
baby,
baby,
terwijl
terwijl
ik nog
ik nog
leuk
leuk
ben,
ben,
mam?
mam?

Stephanie
Stephanie
Debie
Debie
20

WIJK - INFO

een lastige brief? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van
een regeling of vergoeding, bij het oplossen van een betalingsachterstand, schuld of bij het invullen van een formulier?

ACTIVITEITEN
VAN DE VRIJ TOEGANKELIJKE DAGBESTEDING
MOSAE ZORGGROEP,
HERCULESHOF 22 MAASTRICHT

Extra activiteiten van de Vrij Toegankelijke Dagbesteding Daalhof
Woensdag 4 december, 14.00 -16.00 uur: Gezellige Sinterklaasmiddag met een conference van Fred Wittelings.
Donderdag 5 december, 14.00 -16.00 uur: Muziekcafe en
snackverkoop

Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur
-16.00 uur.
Iedere ochtend kunt u in de Herculeszaal terecht voor koffie,
een praatje en de krant.
Iedere maandag-, en vrijdagmiddag van 13.45 -16.00 uur:
Kienen in de Herculeszaal.
Schaakclub op maandag-, en vrijdagmiddag op afdeling F.
Interesse in schaken? Informeer bij de schaakclub op afdeling F.

Maandag 9 december, 13.45 uur -16.00 uur: Prijsjeskienen!
Dinsdag 10 december, 14.00 uur -16.00 uur: Kerststukjes
maken in de Herculeszaal. Gelieve een eigen potje om uw
eigen kerststukje mee te nemen. Wij zorgen voor de rest!
Donderdag 12 december, 14.00 -16.00 uur: Muziekcafe en
snackverkoop.

In het Hofke kunt u op maandag-, en vrijdagmiddag terecht
voor een gezellig samenzijn georganiseerd door de activiteitenbegeleiding en vrijwilligers.

Zondag 14 december, Kersttreffen in de Herculeszaal van
12.00 tot 16.00 uur. In het Belhaofke vindt u alle informatie
over deze gezellige middag!
Maandag 16 december, 9.30 – 12.00 uur: CARMA schoenenverkoop in de Herculeszaal.

Iedere dinsdag: Samen Koken, Samen eten. Een vers 3
gangen menu voor 4.50 euro p.p. U kunt zich hiervoor opgeven tot en met maandag.

Dinsdag 17 december, 12.30 uur: Uitgebreide Kerstbrunch
in de Herculeszaal. U kunt zich hiervoor opgeven tot en met
maandag 16 december.

Dinsdag, Herculeszaal, 14.00 uur: Beweeggroep o.l.v. fysiotherapeut Fysio Zuyd
(Interesse? Informeer zeker eens bij hen).

Dinsdag 31 december, 14.00 uur: sluiten we het jaar feestelijk af met een verse oliebol of appelflap!

Tel.nr: 06-53219877

In de Herculeszaal kunt u ook gewoon terecht voor koffie,
een wijntje, gezelschap, een kaartje leggen of een spelletje.
Dinsdag, Het Hofke, 14.00- 16.00 uur: Creaclub; handwerken en handenarbeid.
Iedere woensdag kunt u tussen 12.30 uur en 14.00 uur
terecht voor een kop soep met brood voor 3 euro of een
tosti voor 1.50 euro.
Donderdag, 14.00 -16.00 uur: Muziekcafe en snackverkoop.
Iedere 3e donderdag van de maand kunt u van 11.00-13.00
uur in het ‘Hofke’ GRATIS terecht bij het inloopspreekuur
van Finzo Limburg. Heeft u een financiële vraag? Ontving u

Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

Veldwezeltstraat 24 6215 JC Maastricht

AQUARELWORKSHOPS
Samen met vrienden, kennissen, buurtgenoten of collega’s een dagje creatief bezig zijn in een
kunstenaarsatelier. Experimenteren met de aquareltechniek en afsluiten met een eigen aquarel. Heeft u een
groepje tussen 4 en 6 personen en heeft u zin om samen een gezellige dag of ochtend door te brengen in
creatieve sfeer? Neem dan contact op! In onderling overleg bepalen we een datum in het weekend. Een
ochtend workshop duurt van 10.00 tot 12.30/13.00 uur en is inclusief materiaal, koffie, thee. Bij de workshop
voor de hele dag (10.00-15.30) krijgt u ook een eenvoudige lunch.
Info wilmapustjens@home.nl www.wilmapustjens.nl
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VARIA

ACHTER DE SCHERMEN

WEETJES VAN OMA

Foto:Picture People

Bron: Natuurlijk van Oma, auteur: Maurille de Smalen (dit
boek had ik cadeau gekregen, staan zulke leuke dingen in,
die ik graag met u als lezer wil delen.)
Nu met de feestdagen gebeuren wel eens kleine ongelukjes,
maar ook het hele jaar door.
Voor het oplossen daarvan zijn verschillende methodes
denkbaar maar die van oma zijn op natuurlijke basis….we
willen immers vaak terug naar de basis?
Elke maand wil ik u een tip doorgeven, het gebruik is vaak
eenvoudig.
Tip van december 2019 is:
Snijwond: heb je een kleine snijwond, die behoorlijk bloed,
druk er dan een stukje brood op. Dan stopt het bloeden snel,
bovendien absorbeert het brood het bloed. Dit middel werd
vroeger heel vaak toegepast, het idee stamt uit ongeveer
1800, toentertijd had iedereen wel een stukje brood liggen.
Wondje of snee?
Desinfecteer een wondje of een snee aan je hand of vinger
in een badje van heet water met daarin een beetje zout of
soda. Maak het water zo heet als je kunt verdragen. Stop
je hand of vinger in het badje en laat het wondje geruime
tijd weken. Het wondje wordt gereinigd en dat helpt bij de
genezing. Het is wel een beetje een methode voor bikkels,
maar het werkt supergoed.

WILLEKE KLEIN
Ik woon al sinds 1972 (met een klein uitstapje van een paar
jaar naar De Heeg) in Daalhof, en ben dus een inwoner van
het eerste uur.
Eerst als kind met mijn ouders en zus, later met mijn man
en twee dochters, en ik woon er nog steeds heel graag.
Ik werk aan de Universiteit Maastricht en heb veel (creatieve) hobbies.
Toen ik in de zomer van 1995 thuis zat met een gebroken
been en weinig de deur uit kon, besloot ik gehoor te geven
aan het oproepje in het destijds nog jonge wijkblad om de
redactie te komen versterken. Ik ging een keer tijdens een
redactievergadering kijken en ben niet meer weggegaan, wat
betekent dat ik inmiddels het langs zittende redactielid ben.
Zodoende heb ik ook al veel verschillende taken uitgevoerd
voor het wijkblad: teksten corrigeren, teksten schrijven, interviews afnemen, foto’s maken, en de laatste jaren hou ik
mij bezig met de financiële administratie, het aanschrijven
van de adverteerders en de contacten met de bezorgers. Ik
vind het fijn om op deze manier iets voor 'mijn' wijk te kunnen betekenen. Uit de reacties die wij krijgen blijkt dat het
een gewaardeerd en goed gelezen blad is, wat nog niet zo
vanzelfsprekend is in het digitale tijdperk.
Ik hoop dat ik nog veel jaren dit vrijwilligerswerk kan blijven
doen!

Roelina Habets

UITVAARTVERZORGING

van THOR

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.
Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

OUDE AMBACHTEN

GEDICHT

DE HOEDENMAKERS 2

DE HERFST

Ook wel beroep onder de Cremers (genoemd in de raadsresolutie 14 juli 1575).

			
			
			
			
			
			
			
			

De zon schijnt vol allure
het is dat pure
Zich niet laten vangen door de ijskristallen
De bladeren vallen met bosjes tegelijk
Is prachtig
allemachtig
De natuur is niet te tomen
In zijn pracht en praal met de gouden zonnestralen
Springtime

Autorijschool Bastiaens
wegen
m
o
r
e
d
n
o
z
“We rijden
wijs”.
naar je rijbe
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

Vorige maand had ik het over de dames met hoeden die op
de Grote Gracht liepen en over hoedenfabriek Dassen, de
hoedenfabriek in de Jodenstraat.
Na enig speurwerk vond ik een foto die in het hoedenatelier is gemaakt in de jaren twintig. Het moet toch een groot
atelier zijn geweest want op de foto tel ik zeker 20 dames
die achter machines zitten te werken.

www.rijschoolbastiaens.nl

Volgens oude gegevens uit het gemeentearchief vielen
0057088.pdf
1
hoedenmakers onder het Cremers ambacht. Er werd
niemand toegelaten zonder eerst een proefstuk te maken.
Het ontwerpen van een model was andere koek en maar
voor weinigen weggelegd. Het waren meestal vrouwen die
dit beroep uitoefenden. Zoals op de foto is te zien heeft
iedereen in het atelier een witte werkjas aan. Hoewel er
naaimachines werden gebruikt, was het meeste toch ambachtelijk handwerk.
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Hoofddeksels maken bestaat heel lang. Vroeger droeg
men waarschijnlijk iets op het hoofd puur als bescherming.
Tegenwoordig tegen de zon of de regen of om te flaneren,
met een hoofddeksel als religieus- of statussymbool.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Ik vond het wel interessant en ging uitzoeken hoe ze hoeden
maakten, dit was via internet in Nederland gemakkelijk te
vinden. Veel hoeden werden van vilt gemaakt, vooral haarvilt. Dat werd niet van schapenwol gemaakt maar van de
onderlaag van de vacht van onder andere konijnen.

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

Het maken van hoeden van vilt vergde veel handwerk. Het
vilt moest ingesmeerd worden met appret: dit is een lijmachtig materiaal en werd gebruikt om de poriën te dichten.
Dan moest een hoed 24 uur vacuüm verpakt blijven; daarna
kon er gestoomd en over de mal getrokken worden. Pas drie
dagen later werd een hoed afgewerkt.

Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl

Huub Reinders
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