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VAN DE REDACTIE

FOTO VAN DE MAAND

Foto: Ruud Keijmis

Wat een bewogen maand hebben we achter de rug. Toen
ik vorige maand nog durfde te schrijven dat ik niemand
hoorde klagen over zwarte piet had ik alles verwacht, behalve wat er op 15 november in Maastricht loos ging. Dit
nieuwsgierige redactielid wilde met eigen ogen zien hoe
groot de groep tegenstanders van zwarte piet zou zijn.
Ook nieuwsgierig, maar niet erbij geweest? Iets verderop
in dit nummer is het verslag te lezen.
Het laatste nummer van dit jaar werd alweer bij u bezorgd.
Wie had een jaar verwacht dat zo bizar zou verlopen en
zo enorm veel verdeeldheid in de samenleving zou brengen. Waar we een jaar geleden nog goede voornemens
maakten, treurt een groot gedeelte van onze samenleving
om verlies. Verlies van baan, van vrijheid, van blijheid en
sommigen van het verlies van een dierbare. Ook onze
redactie heeft afgelopen maand een dierbaar persoon
moeten verliezen. Na een dapper strijden is Lily KeijmisNivo, echtgenote van ons redactielid Ruud Keijmis en
moeder van Vera Keijmis voorgoed uit ons midden. Naast
haar grote bijdrage in verkeersveiligheid stond ze achter
de schermen bij ’t Belhäöfke, wanneer nodig, altijd klaar.
Ruud heeft een logboek bijgehouden, te lezen in de volgende link: https://www.ruudkeijmis.nl/lily/.
We wensen Ruud, Vera en familie veel sterkte met dit
grote verlies.

Tijdens het ‘normale’ normaal was dit beeld normaal……

EVENEMENTEN
Donderdag 24 december
Om 21.00 uur voor de nachtmis in de Petrus en Pauluskerk
(Wolder) wordt de muziek verzorgd door het koperensemble van Harmonie Wilhelmina.

2020 zullen we niet snel vergeten. Laten we hopen dat
2021 het jaar wordt waarin het oude normaal weer volledig terug komt. De redactie wenst u ondanks alles fijne
feestdagen en ‘nne gooje roetsj!

Zaterdag 26 december
Om 10.30 uur wordt de heilige mis opgeluisterd door het
fluitensemble van Harmonie Wilhelmina in de Petrus en
Pauluskerk

Natasja

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 2/3 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

www.belhaofke.nl

VAN DE REDACTIE
OPROEPJE BEZORGERS BELHAOFKE
Vind je het fijn om buiten actief bezig te zijn, ben je 13 jaar
of ouder en kun je wel een extra zakcentje gebruiken? Dan
is een bijbaantje als bezorger van ‘t Belhäöfke vast iets
voor jou. Het enige wat je nodig hebt, is een beetje conditie
en eenmaal per maand (meestal het eerste weekend van
de maand) wat vrije uurtjes. Stuur ons nu een berichtje via
redactie@belhaofke.nl, dan zetten we jou op onze lijst, en
nemen contact op wanneer er een bezorgwijk vrij komt.

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

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond

repetitie Mixed harmonie
dartclub ’t Atrium (in ’t café)
Be Pure Zumba

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

06-21916900
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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BUURTNETWERK

Bij 75 zegels kun je je volle spaarkaart inleveren en direct
een gratis Boodschappenpakket meenemen.” U vindt meer
over de spaaractie op de site van de PLUS: www.plus.nl/
info-boodschappenpakketactie#

buurtnetwerk belfort daalhof

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

Wilt u uw zegels doneren? Bel ons op dinsdagmiddag om
een afspraak te maken of deponeer ze in de brievenbus bij
de Huiskamer. Zo komen we aan boodschappenpakketten die uitgedeeld worden aan de mensen die ze kunnen
gebruiken.

EEN GROOT GEMIS
Op 4 november is Lily Keijmis overleden. Al jaren maakte
Lily deel uit van ons buurtnetwerk. Zij zette zich in voor alles
dat met verkeer te maken had. Zo konden oudere bewoners
‘broemritten’ volgen om de verkeerskennis op te frissen. De
jongeren op school deden elk jaar aan de fietsexamens mee
om veilig in het verkeer te leren rijden. Ook de brigadiers
om kinderen en ouders veilig te laten oversteken in Belfort
werden door Lily georganiseerd. Ze heeft zich flink ingezet
voor de buurt en we zullen haar inzet en karakter missen.

VERBOUWING VAN FONS OLTERDISSEN
Het is al met al duidelijk: de sloopwerken zijn afgerond.
Volgens de plannen moet hier nu zorg voor enige archeologische vondsten gedragen worden. Daarna kunnen de
bouwwerkzaamheden beginnen.
Uiteindelijk verrijst hier een medisch centrum -“Medisch centrum Maastricht-West”- met apotheek, fysiotherapie en nog
meer. Hierbij komt ook een parkeerterrein voor bezoekers.
U kunt een idee krijgen van de plannen op de site van de
architecten:
www.architectenaandemaas.com/nl/projecten/2018/12/02/
medisch-centrum-maastricht-west/

EVEN VOORSTELLEN - SUSAN HONINGS
Mijn naam is Susan Honings en sinds kort ben ik werkzaam
als opbouwwerker in uw buurten. Om de buurt te leren
kennen, om te weten wat er speelt, wie er leeft en welke
behoeften er zijn nodig ik u graag uit voor een lekker kopje
koffie om te praten over wat we samen kunnen betekenen
voor de buurt en zijn bewoners. Ik ben regelmatig te vinden
in het Omnium, Aureliushof 160A. Dus loop eens binnen of
maak een afspraak. Mijn telefoon nummer is 06-55695283
en mijn e-mailadres is: susan.honings@trajekt.nl

GROTE DINGEN IN HET KLEIN
Vaak denken we dat alleen grote dingen kunnen helpen. Dan
kunnen alleen grote instanties iets betekenen. Maar dat is
niet waar. Een buurt is waar we allemaal in het klein ook goed
voor elkaar zorgen. Tijdens onze jongste vergadering stond
een man bladeren weg te blazen op de Romeinsebaan. Het
is zijn ‘taak’ niet. Hij doet het omdat hij beseft dat het nodig
is en denkt aan de buren. Zo zijn we daar voor elkaar.

HUISKAMER
Het is al duidelijk dat we met de nieuwe strengere maatregelen de Huiskamer hebben moeten sluiten. Toch is er
elke dinsdagmiddag een telefonisch spreekuur van 13.30
tot 15.30 uur via telefoonnummer: 043-852 3553. Heeft u
een dringende vraag of wilt u gewoon met iemand praten?
Bel maar.

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, vind ons op
Facebook onder buurtplatform.belfort.daalhof of stuur ons
een e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

Heeft u de wijkagent nodig? Vanwege coronamaatregelen
moet Rob Brüll zijn spreekuur nog altijd telefonisch houden.
Dat doet hij iedere donderdag van 14.00 tot 15.30 uur. Bel
dan het algemeen nummer: 0900-8844.
EINDEJAARSVIERING
Op dinsdag 15 december tussen 13.30 en 16.00 uur heten
de vrijwilligers van de Huiskamer u welkom om het jaar 2020
af te sluiten. In verband met de huidige situatie zullen wij dit
buiten laten plaatsvinden. Onder het genot van een kopje
koffie/thee of glühwein en een warm buitenvuurtje hopen
we u te treffen om dit bijzondere jaar op een gepaste wijze
te kunnen afsluiten. Tot 15 december.
PLUS SPAARACTIE VOOR DE BUURT
Wij weten dat er meerdere mensen in de buurt zijn die moeite
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Om hier iets aan
te doen geven we bewoners de mogelijkheid om de zegels
van de spaaractie bij de PLUS in Belfort bij ons te doneren.
De PLUS laat op hun website weten: “Je kunt zegels sparen
t/m zaterdag 30 januari 2021. Volle spaarkaarten kunnen t/m
zaterdag 6 februari 2021 worden ingeleverd. Je krijgt al een
zegel bij elke 10 euro aan boodschappen.
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was een prijsje verbonden, wie de mooiste kijkdoos had
gemaakt kreeg deze, dus we deden altijd ons best om
de kijkdoos mooi te maken, een schoenendoos met een
kijkluikje aan de voorkant. Sommigen namen daar gekleurd
doorschijnend papiertje voor of effen kon ook. Daar waren
altijd prachtige fantasie-kijkdozen bij.

DIT BEN IK
ALANA
Hallo, ik ben Alana en ik ben 11 jaar oud. Ik zit in groep 8
op de John F Kennedyschool. Dat is een hele fijne school.
Naast school speel ik ook veel buiten met mijn vrienden. Mijn
hobby is skeeleren. Verder doe ik ook nog aan een sport
namelijk turnen. Ik turn elke donderdagavond.

Ons werd wel op het hart gedrukt geen paddenstoelen te
plukken, er zijn giftige en niet giftige en we moesten ze laten
staan. Ze vermenigvuldigen zich door middel van sporen
met het vocht van de mossen, waarvan ook vele soorten te
vinden zijn. Heb altijd veel van de natuur gehouden, misschien heeft dat toch met het buitenleven te maken op het
water, daar vaar je steeds door de natuur, de kanalen, de
oevers die prachtig begroeid zijn met allerlei verschillende
planten en riet. Van die mooie dikke pluimsigaren, die je in
een vaas kunt zetten en die witte pluimen die kleur geven
in je interieur.
Wat nu zo leuk was en nog steeds is? Het zoeken van
herfstvruchten en bladeren is nog steeds van deze tijd, ook
de grote en kleine pompoenen in allerlei kleuren en vormen
die gemakkelijk zelf te kweken zijn en of te koop zijn.Tezamen vormen zij met de eikels, kastanjes, takjes met rode
bolletjes een prachtig stuk voor op de tafel of in de kamer.
Zo brengen we de herfst in onze huizen en kunnen we nog
lang nagenieten van al het moois dat de natuur ons geeft.
We hopen dat in deze moeilijke tijden de natuur ons nog in
lengte van jaren iets te bieden heeft en dat we er van mogen
genieten. Laten we er zuinig mee omgaan voor nu en altijd.

Ik heb ook nog huisdieren, dat zijn twee cavia’s. Ze heten
Beertje en Jacks en ze zijn allebei 1 jaar oud. Voor de rest
vind ik het ook leuk dat ik in het Belhaofke mag schrijven.
Dankjewel daarvoor.
Tot ziens!

Springtime

Autorijschool Bastiaens
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“We rijden
wijs”.
naar je rijbe

NAZOMER-HERFT EN WINTER

Elke jaargetijde is mooi en heeft zijn charme. De verkleuringen van de bomen, struiken en het afsterven van bloemen
Pletzersstraat 18
en planten die dan weer als loof, mest gebruikt wordt. Ruim
6213 HH Maastricht
niet teveel van al die bladeren en kreupelhout weg; het zijn
043 – 3 479 346
hele fijne schuilplaatsen voor insecten, egels en zo veel
06 – 22 388 978
meer dieren.
Ook paddenstoelen schieten uit de grond en vormen prachtige groepjes samen in allerlei vormen en kleuren, maar ook
staan er eenlingen in het bos of in de tuin. Zo had ik er laatst
eentje die ontzettend veel leek op een ‘bietelkoppie’, harig
bovenop met een prachtige steel. Dan is er het eekhoorntjesbrood, gele paddenstoelen, zeer kleine dopjes op0057088.pdf
dunne
1
steeltjes, die meestal in groepjes staan. Dan zijn er nog van
die prachtige exemplaren ...de kabouterpaddenstoel...rood
met witte stippen….kent u ze? Een dode boom of takken
hebben prachtige elfenbankjes. Persoonlijk heb ik vele foto’s
gemaakt van vele soorten, schitterend om te zien.

www.rijschoolbastiaens.nl

Lovel

Vroeger leerden we met de klas wat er allemaal in het bos te
zien was, we togen dan met de klas het bos in naar bijvoorbeeld de St. Pietersberg of het stadspark. Onze opdracht
was om te herkennen van welke bomen de blaadjes waren;
eikeltjes, dennenappels in verschillende soorten, beukennootjes, kastanjes...en nog veel meer. Aan deze zoektocht
4
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De Epeda-binnenvering vormde een aantrekkelijk alternatief.
Artifort wist een licentie op het Epeda-octrooi te bemachtigen. Het bijzondere aan deze binnenvering, die al werd
toegepast voor matrassen en autostoelen, is dat zij slechts
uit één stalen draad gevlochten is. Daarmee combineert
de Epeda-binnenvering een hoog niveau van comfort met
een grote duurzaamheid. Bovendien leverde destijds het
toepassen van deze binnenvering een belangrijke besparing
in de productietijd op.
Maar de tijd stond niet stil. In 1958 werd Kho Liang, een binnenhuisarchitect en meubelontwerper, adviseur van Artifort
en veranderde er veel. Kho Liang had een vooruitziende
blik en grote kennis van het ontwerpvak. Zijn internationale
contacten waren niet alleen bepalend voor de successen
in de jaren zestig en zeventig, maar hebben hun invloed tot
op de dag van vandaag.
In de jaren zeventig krijgt Artifort te maken met een toenemende concurrentie van buitenlandse producenten en
verandert Artifort van de huisstijl. Onder de creatieve leiding
van Harry Wagemans komen er jonge ontwerpers, die zorgen dat ieder jaar nieuwe meubels aan de collectie worden
toegevoegd. In 1998 is de fabriek gevestigd in Schijndel en
het Belgische Lanaken. En in 2015 vierde de fabriek zijn
125-jarig bestaan.
Info Artifort 2020

OUDE AMBACHTEN
DE STOFFEERDER

Ik vond tussen mijn verzameling een oude foto waar de stoffeerders van meubelfabriek Artifort Fauteuils op poseren.
De fabriek stond onder de naam: NV WQv T Volksplein 1
in het telefoonboek van april 1963. De fabriek is al meer
dan een eeuw oud.

huub.reinders@home.nl

Al in 1890 vestigde Jules Wagemans zich in Maastricht, hij
begon als een eenvoudige behanger en stoffeerder. Maar
hij werkte zich op en in 1928 werd de nieuwe merknaam
Artifort geïntroduceerd. De naam had men afgeleid van het
Latijnse woord “Ars”, dat kunst of kunde betekent. ‘Fortis’
staat voor sterk of krachtig. Ook het woord ‘comfort’ is terug
te vinden in deze merknaam.

LEZERSBRIEF
REACTIE OP OUDE AMBACHTEN
Geachte heer Reinders

Zijn zoon Henricus Wagemans bouwde het bedrijf uit tot
een meubelfabriek dat H. Wagemans & Van Tuinen ging
heten. Hij maakte het bedrijf bekend en opende in veel
grote steden waaronder Amsterdam een toonzaal. Maar
toen kwam de economische recessie van de jaren dertig en
sloeg Henricus Wagemans een andere weg in. Het bedrijf
veranderde alweer de naam in Artifort en gaat in het begin
van de jaren dertig de Epeda-binnenvering toepassen. Tot
dan toe werden gras, paardenhaar en kapok als vulmaterialen gebruikt. Al dan niet in combinatie met een ijzeren
springvering. Het stofferen van meubels met deze materialen
was erg arbeidsintensief.

Met veel plezier lees ik uw verhalen in het Belhäöfke. Deze
maand waren de kolenboeren aan de beurt en schreef u
over de kolen- en oliehandel op de Tongersestraat nr. 10,
maar daar stond geen naam van de kolenboer bij. Zeer aannemelijk acht ik het dat dit kolenboer Dolhain is geweest.
Later is die goede man naar de Tongerseweg gegaan, met
een magazijn op nr. 15. En waarom ik hierop wil reageren:
De heer Dolhain heeft later zijn zaak verkocht aan mijn opa,
Louis Claessen. Hij was kolenboer en had panden op de
Tongerseweg 11,13 en 15. De zaak heeft bestaan tot de
begin jaren 70.
De compleminte: Roger Pilmeijer

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
www.passionbeaute.nl

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

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.
6
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PRIKBORD

Te Koop gevraagd: garagebox in Maastricht. Heeft u er
een beschikbaar? Bel 06-16474948. Of mail naar garagemaastricht@hotmail.com.

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

Te huur gevraagd: garagebox omgeving Neptunushof
(nabij toren). Elektriciteit niet belangrijk. Indien u een garagebox te huur heeft, neem contact op met N. Claessens,
claessens32@gmail.com. Alvast dank.

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.

Te koop gevraagd: geel kookboek ‘ik kan koken’ door P. J.
Sarels van Rijn. Tel. 043-3470521.
Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docentpedagoog (basis-vmbo-havo- vwo) geeft begeleiding bij
het maken, leren en plannen van het opgegeven huiswerk
en extra uitleg bij niet begrepen lesstof; ieder een eigen
werkplek met PC op anderhalve meter. Info: 06-39823537

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

WIJK - INFO

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.

WERELD SCHOONMAAKDAG
WORLD CLEANUP DAY
Hoewel het inmiddels alweer een paar maanden geleden is,
wil ik toch graag een kort verslag plaatsten. Helaas kon dit
in het novembernummer niet meegenomen worden.

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

Zaterdag 19 september jl. was het World Cleanup Day. Zes
mensen uit ons ‘Straatjutters Belfort, Daalhof en Hazendans’
clubje werden geassisteerd door vier mensen die spontaan
reageerden op onze oproep deze dag met ons mee te doen.
In twee groepen van drie en één groep van vier personen
hebben we van ca. 10.00 tot 12.00 uur met ons ‘prik’materiaal (eigenlijk knijpmateriaal) door onze wijken gelopen,
in elke wijk een groepje. Het weer werkte goed mee, een
heerlijk zonnetje en een aangename temperatuur waardoor
de jassen en/of vesten al snel uitgingen. Het resultaat van
deze twee uur prikwerk: 10 volle zakken zwerfafval. En dan
te bedenken dat we in die twee uur maar kleine delen van
de wijken hebben kunnen opschonen.

Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak: Nederlands op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het
voortgezet onderwijs. Voor de basisschoolleerling bijlessen: taal, begrijpend lezen en rekenen op cito-niveau. Info:
043-3435094
Gediplomeerd horlogemaker zoekt oude polshorloges om
te reviseren/herstellen zodat ze een tweede leven kunnen
leiden. Defect of incompleet geen bezwaar. Ik kom ze graag
bij u ophalen. Mail of bel naar TKWatchrepair: tkwatchrepair@gmail.com of 06-53348241.

Twee mensen van ons straatjuttersclubje wonen in Hazendans, de rest in Daalhof. Het zou heel fijn zijn als er mensen
uit Belfort bij ons aansluiten, dan kunnen we die wijk ook
wat meer aandacht geven. Het is toch het fijnste als men
een beetje in hun eigen omgeving aan de slag kan gaan.
Wil je informatie of meedoen, stuur dan een mailtje naar
zwerfafval.anneke@gmail.com. Ik neem dan contact met
je op.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Hartelijke groet,
Anneke

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
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Stokstraatgebied wilde gaan werken. Ik heb, zonder me te
bedenken, ‘ja’ gezegd. De magister van de Franciscanen
waarschuwde me voor de grote gevaren die schuilgingen in
een bezoek aan het Stokstraatkwartier. De onmaatschappelijke gezinnen waren tot alles in staat: prostitutie en criminaliteit vierden er hoogtij.

WIJ HERDENKEN

Tot zo ver een fragment uit het dagboek van een ‘bruine
pater’ uit het Stokstraatgebied. U kunt het boek verder lezen,
het is te koop via mijn website: www.huubreinders.com
Het boek ligt ook, in verband met Corona, bij de klantenservice van de PlusMarkt in Belfort.
huub.reinders@home.nl

DE TWEEDE WERELDOORLOG (AFLEVERING 6)
Vervolg van november uit mijn roman “Herder laat je schaapjes gaan.”

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Zomaar overal rondlopen mocht niet meer, ik heb een
vergunning gekregen van het militaire gezag om dat toch
te doen. Hierdoor kwam ik op veel plaatsen. Ik leerde in de
dominicanerkerk een hoop mensen kennen. Mensen uit
zowat alle landen. Ik mag dus wel zeggen dat ik weet wat
er omgaat in deze mannen en jongens, die in Duitsland hebben gezeten, zij die met geweld uit hun vaderland werden
weggevoerd. Telkens weer opnieuw hoorde ik de angstige
verhalen uit het verleden. Angst van geleden pijn, barbaarse
wreedheden en goddeloosheid. Iedereen is blij dat ze uit
deze hel verlost zijn.
Maandag 13 augustus 1945 hoorde ik dat de pastoor van
de Onze Lieve Vrouwekerk bij het bisdom om hulp had
gevraagd. Ze zochten een hulppastoor of zielzorger voor
het Stokstraatkwartier. De situatie in deze wijk, een van
de ergste achterbuurten van Maastricht, was zo erg dat
de pastoor Jansens de buurt vermeed. Omdat er te weinig
priesters waren door de afgelopen oorlog, klopten ze bij de
Franciscanen aan voor een hulppastoor.
Ik werd bij P. Gardiaan ontboden. Mijn baas vroeg me
of ik ander werk wilde gaan doen en voor drie jaar in het

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

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

9

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

Later werd het een postoel die nu nog steeds in een tehuis of
ziekenhuis in een moderne versie in gebruik is, natuurlijk nu
met echt toiletpapier. Vroeger werden repen krant gesneden,
aan een touwtje geregen en dat was destijds het toiletpapier!.
Iets wat we ons nu bijna niet meer kunnen voorstellen maar
de ouderen onder ons herinneren zich dit nog. Net zoals
het koken op een petroleumstelletje vroeger, later kwam er
butagas uit een fles die met een slang was aangesloten op
een klein kookstel, vaak maar 1pits. Omdat het er zo slecht
uitzag in de lucht en de zee onstuimig raakte was er extra
aandacht voor de veiligheid in de roef en rondom het dek.

TOENTERTIJD
AMSTERDAM SCHOKLAND EMMELOORD
STORM OP ZEE
Oma stond in de buitenlucht aan het roer. Verschillende
golven sloegen hard tegen de boeg en steven en de gangboorden stroomden vol met water, dat ook gelukkig weer
wegstroomde door de scheepsgaten. Het schip bonkte op
de golven en de zeilen stonden strak gespannen om de
wind te vangen, toch moesten ze ‘alle zeilen bijzetten’ om
het schip in toom te houden. Zoveel mogelijk werd er tegen
de golven in gevaren en oma was een goede stuurvrouw en
dat moest gezegd worden, opa was ook altijd trots op haar.
Ze was goed in het huishouden, aan het roer, varen-en het
regelen van zaken gingen haar óók goed af.

Springtime

VARIA
SPREEKUUR VOOR VRAGEN OVER
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN UITKERING

Ik heb mijn opa en oma ook niet anders gekend als twee
hele lieve mensen die van elkaar hielden, door dik en dun
én in voor-en tegenspoed.
Natuurlijk hadden ze ook wel eens kwade momenten maar
die waren te bespreken en werden snel weer bijgelegd. Opa
was eigenlijk een vinnig kereltje die zijn mannetje stond,
zelfs in deze bizarre storm was hij de leider maar had ook
oog voor andere dingen die gelijktijdig zijn aandacht nodig
hadden. De knecht volgde zijn instructies nauw op want de
zeilen moesten steeds bijgesteld worden. Een schip áchter
had het erg moeilijk maar er was helaas geen tijd om daar
ook nog aandacht aan te besteden.
De golven werden echt heel hoog door de felle wind, die wel
een orkaankracht leek te hebben. Dan treedt er plots een
gevaarlijke valwind op, die vaak tot tornado’s kan leiden.
Elke schipper zette zich schrap met schip en bemanning
want met man en muis naar de diepte gaan, dat wil dus
echt niemand. Er wordt gestreden tot het bittere eind, voor
de ene schipper is er geluk voor de andere pech.
Een hele korte windhoos/tornado met veel waternevel trok
over de zeilende schepen, ’t kraakt en piept aan alle kanten
en we hoopten allemaal op een veilige aankomst in de haven
van Schokland.

U kunt nog steeds terecht op onze spreekuren. Als u vragen
heeft over arbeidsongeschiktheid en uitkering, dan denken
onze vrijwillige spreekuurhouders graag met u mee.
Het kan gaan over vragen met betrekking tot
- WAO of (toekomstige) WIA- uitkering;
- rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij
langdurige ziekte.
- Wajong-uitkering en werk; participatiewet
- WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW
De spreekuren zijn als vanouds op de volgende adressen
en dagen:
WijkServicePunt-Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld,
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht. Iedere dinsdagmiddag
van 14.00 tot 15.30 uur
WijkServicePunt-Manjefiek Malberg,
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht. Iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur

Uit voorzorg werden de ramen afgesloten met een ijzeren
blindering, de koekoek boven op de roef goed dicht gemaakt
en vastgezet en binnen waren de kleine sierstukjes en/of
plantjes vóór de raampjes veilig opgeborgen en de rest wat
verder nog kon rondslingeren werd vastgesjord. Vóór de
kleine raampjes waren al veiligheidshekjes geplaatst om
bij het deinen of slingeren het omvallen van de sierstukken
te voorkomen.
Oma wilde graag naar binnen, de peuter was wel veilig maar
ze was toch ongerust omdat de golven zo te keer gingen.
Eventjes keek ze langs de deur naar binnen, dat kon voor
een moment, maar met de kleine meid was alles nog oké
en lag heerlijk te slapen. De roef met kacheltje, tafel, stoel
en ingebouwde banken, die als zitgedeelte fungeerden, het
minikeukentje met waterpompje en klein wasbakje waren
nog allemaal intact.
Een toilet bestond in die tijd nog niet, de behoefte werd op
een krant gedaan of op een emmer. Met deze hevige storm
hadden ze uit voorzorg het water uit de emmer gelaten,
daarna kwam er een soort poepstoel voor in de plaats die
in het ruim kwam te staan.
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Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht. Iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
In de weken van 21 december tot 3 januari zijn er geen
spreekuren
U kunt vanwege corona - niet vrij binnenlopen. De voorwaarden zijn:
- U maakt een afspraak via tel. 043-7630030;
- U komt alleen, tenzij aanwezigheid van een begeleider
noodzakelijk is.
- U komt kort voor de afgesproken tijd binnen en meldt zich
dan eerst bij de receptie.
Als u verkouden bent of in contact bent geweest met mensen van wie bekend is dat ze corona hebben, blijft u thuis.
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

sponsoring@harmoniewilhelmina.nl en we gaan het regelen.
Wil je meer info? Stuur dan een mail naar sponsoring@
harmoniewilhelmina.nl of kijk op onze site www.harmoniewilhelmina.nl/sponsor-worden. Hier vind je ook info over
andere manieren waarop je ons financieel kunt steunen.
Onze dank is groot.

VERENIGINGSNIEUWS
NIEUWS VAN HARMONIE WILHELMINA
Agenda:
Vóór aanvang van de nachtmis op donderdag 24 december
om 21.00 uur in de Petrus en Pauluskerk (Wolder) wordt de
muziek verzorgd door het koperensemble van Harmonie
Wilhelmina.
Zaterdag 26 december (2e kerstdag) wordt om 10.30 uur
de H.Mis opgeluisterd door het fluitensemble van Harmonie
Wilhelmina in de Petrus en Pauluskerk (Wolder).

GEDICHT
DE BOOM

Wordt lid van de Vrienden van de Blouwe
Door de coronacrisis mist Harmonie Wilhelmina zeer veel
inkomsten. Alle evenementen waarmee wij normaal geld
verdienen, gingen dit jaar niet door of zijn opgeschort. Hoe
lang deze situatie nog gaat duren weet niemand, maar één
ding is zeker, we hebben extra vaste inkomsten nodig. Dit
kan o.a. door een periodieke schenking vanaf 8,50 euro per
maand (is fiscaal aftrekbaar).

Hoog in een boom zat een stokoude man;
die droomde daar wat op een dikke tak.
Jaren zat hij daar
en niemand wist hoelang.
De zon zag hij op en onder gaan,
hetzelfde van de maan.
En als de vogels gingen fluiten,
floot hij ze na.
Vlakbij daar was een waterval
die klaterde van het vallend water.
Dat hemels ruisend lied heeft toen
de oude man naar de eeuwigheid gelokt.
Hij woont dus niet meer op zijn oude stek;
die is al jaren leeg.
Ik fluit nog wel eens naar de aller hoogste tak,
maar de oude boom, hij fluit niet terug
Huub van de Looy

Steun de Blouwe voor een langere tijd met hetzelfde periodieke bedrag. Je gift komt ten goede aan de jeugdopleiding.
Een periodieke gift is volledig aftrekbaar bij je aangifte inkomensbelasting. Hoe dit werkt vind je terug op onze website.
Jij krijgt een eervolle vermelding op de lijst van de Vrienden
van de Blouwe op onze website, in ons clubblad ‘t Blouw
Kallepingske en tijdens presentaties op evenementen (tenzij
niet gewenst). Wil je ons steunen, stuur dan een mail naar

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

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

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

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

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877
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Door het hergebruik van regenwater besparen we het
schaarser wordende drinkwater en kunnen we onze beplanting met bijvoorbeeld een slim druppelsysteem efficiënt van
water voorzien. Opvangtanks voor regenwater zijn ook een
goed antwoord op de steeds feller wordende buien. Soms
komt er zoveel water uit de lucht dat die niet meer door de
bodem kan worden opgenomen. Dat probleem lossen we
op met de tanks. Als de tanks helemaal vol zijn, hebben we
steeds 50.000 liter tot onze beschikking.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
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Bezoek van wethouder Jim Janssen (2e van links)

NIEUWS

Bezoek wethouder Jim Janssen
Onlangs kregen wij bezoek van Jim Janssen, wethouder
van onder meer Sociale Zaken in Maastricht. Ondanks dat
de boerderij nog gesloten was voor het publiek, kreeg hij
een goede indruk van alles wat de boerderij doet en hoeveel vrijwilligers daarbij zijn betrokken. De wethouder nam
de tijd en toonde zich erg geïnteresseerd. We danken hem
voor zijn bezoek.

Onzekerheid
Deze middenpagina’s gaan altijd uiterlijk de 15e van de
maand naar de redactie. In deze onzekere tijden is dat wel
eens lastig. Vanwege het coronavirus en de maatregelen
daartegen kan er tussen de 15e en de verschijningsdatum
altijd iets onvoorziens gebeuren. Daarom is de informatie
op deze pagina’s misschien niet actueel. Check voor de
meest actuele informatie altijd onze website en pagina op
Facebook.

Levende kerststal
Tijdens de kerstperiode gaan we op onze binnenplaats een
kerststal inrichten met levende dieren. Daar komt uiteraard
ook een kraampje bij waar u onder meer wafels, warme
chocolademelk en braadworst kunt krijgen.

Vervolg boeken- en platenbeurs
Een paar maanden geleden riepen we u op om boeken, platen, dvd’s en cd’s in te leveren voor onze jaarlijkse boekenen platenbeurs. Dat leverde een mooie hoeveelheid op, maar
vanwege corona kon de beurs uiteraard niet plaatsvinden.
We hebben voor de verzameling een opkoper gevonden en
dat heeft voor de boerderij 475 euro opgeleverd. Toch nog
een mooie opbrengst waarvoor we iedereen bedanken die
bij ons spullen heeft ingeleverd.

Take away
Nu de inkomsten uit onze horeca weer zijn weggevallen,
kunnen we uw financiële steun nog steeds goed gebruiken.
Blijf daarom uw boodschappen doen in onze winkel. En nu
onze boerderij weer open is, neem dan eens een lekkere
maaltijd mee in de Koojstal. Met onze take away blijven we
dicht op de producten van onze eigen slagerij.

Hergebruik regenwater
Boerderij Daalhoeve gaat serieus werk maken van het
hergebruik van regenwater. Bij de nieuwe stal komen vijf
tanks van 3.000 liter waarmee wij het regenwater op het dak
opvangen. Dat kunnen we gebruiken voor de bewatering van
de beplanting. Daarnaast hebben wij de twee bestaande
ondergrondse tanks van 10.000 liter laten keuren. Omdat
ze nog in goede staat zijn, gaan we ook die (met een pomp)
inzetten voor de opvang en het hergebruik van regenwater.
Volgend jaar zijn we tot slot van plan om aan de voorzijde
een overkapping te maken. Ook het regenwater daarvan
willen we opvangen in vijf tanks van 3.000 liter, waardoor
we dat water kunnen gebruiken voor de moestuin. Die wordt
volgend jaar een stukje groter, onder meer met pompoenen.
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Op het menu staan drie soorten burgers, souflaki met de
Griekse salade van Miranda, spareribs met salade en drie
soorten frietjes met het zoervleis, de kniensajs en de kipperagout van Magda of Michel.
Weiland achter tankstation
Boerderij Daalhoeve is in gesprek met de Stichting Elisabeth
Strouven en IKL over de overname van het beheer van het
grote weiland achter het tankstation aan de Keurmeestersdreef. We willen daar dezelfde formule toepassen als op de
heuvel tegenover het tankstation. Op het grote weiland gaat
IKL hoogstam fruitbomen aanplanten.

voor de alpaca’s. De eerste schapen zijn gekomen voor de
Lammetjesdagen, die in de derde week van januari beginnen. In hun stallen hebben we speciale lampen opgehangen
die verlichting geven alsof het daglicht is. Dat komt het welzijn van de schapen ten goede. Onder de poort zijn nieuwe
infoborden gekomen. We hebben enkele bananenbomen
geplant. En we zijn onze take away maaltijden gaan voorbereiden. Intussen heeft de gemeente het hele pand opnieuw
geschilderd. Het ziet er dus allemaal weer een stuk frisser
uit. We zijn blij dat we dit allemaal weer aan onze bezoekers
kunnen laten zien.’

CORONA EN DAALHOEVE
We moeten het er (helaas) weer even over hebben: de
gevolgen van corona voor de boerderij. Als u dit leest,
is de boerderij hopelijk weer open voor publiek, maar zal
de horeca nog dicht zijn. We besloten om de boerderij
te sluiten een paar weken voordat dit officieel moest.
Daar kwamen de nodige vragen over. Bedrijfsleider
Ralph legt het graag uit.

AANPLANT OP DAALHOEVE
Behalve bijzondere dieren beginnen we ook bijzondere
planten te krijgen op het boerderijterrein. Een klein
overzichtje van onze aanplant.
U kent natuurlijk al langer de verschillende oude soorten
hoogstam fruitbomen op het terrein. En we hebben al enkele
jaren onze Eetbare Loper, waar we vooral klein fruit telen en
oogsten. Sinds dit jaar is er de moestuin op het voorplein.
Inmiddels hebben we ook enkele uitheemse planten en
bomen. Die gedijen steeds beter in het hete weer dat we
in ons land steeds vaker hebben. Onze nieuwste aanwinst
zijn de bananenbomen. Ze komen te staan tussen het verblijf van de servals en de nieuwe alpacastal. Verder vindt u
op ons terrein olijvenboompjes, palmboompjes, Perzische
slaapbomen, een kurkeik en Toscaanse jasmijn. Tot slot is
een deel van het buitenterras bij de speeltuin voorzien van
parasolbomen, die in de zomer voor aangename schaduw
zorgen.

Het werk op de boerderij is tijdens corona gewoon doorgegaan

‘Achteraf ben ik blij dat we de deuren eerder hebben gesloten
dan het eigenlijk moest. Voor onze bezoekers was dat natuurlijk vervelend, maar we konden zo wel onze vrijwilligers
beter beschermen. Zij konden hierdoor veilig op de boerderij
blijven werken. Voor velen van hen is dat als dagbesteding
belangrijk in deze moeilijke tijd. Door onze voorzorgsmaatregelen is er tijdens de sluiting niemand van de vrijwilligers op
de besmet geraakt. Nu het met het aantal besmettingen de
goede kant opgaat, willen we weer graag bezoekers op de
boerderij toelaten. Uiteraard wel met de al bestaande voorzorgsmaatregelen. Dus met een mondkapjesplicht voor de
winkel en de take away in de Koojstal. En in de stallen gaan
we ervanuit dat mensen daar met maximaal twee personen
uit verschillende huishoudens naar binnen gaan. Binnen één
huishouden mag je met meer mensen naar binnen.’
‘Tijdens de sluiting hebben we niet stilgezeten. We hebben
de kippen- en eendenhokken verplaatst, zodat er nu geen
problemen kunnen ontstaan met de heersende vogelgriep.
Op de plek waar deze stonden, bouwen we een nieuwe stal

RECEPT VAN DE MAAND
Hertenstoofpot met rode port en kruidhoek (voor ongeveer 6 personen)
Als je niet van wild houdt, neem dan mooie rundpoulet. Strooi
over 1.2250 gr hertenpoulet wat zout en peper en meng het
met 3 eetlepels bloem. Tip: door alles in een plastic zak te
doen kun je het makkelijk goed doorschudden.
Snij een wortel, 2 uien en een derde knolselder in blokjes.
Maak een kruidennetje met 6 jeneverbessen, 6 takjes tijm,
3 laurierblaadjes, 1 kaneelstokje en een paar kruidnagels.
Tip: die netjes krijg je bij op de groenten afdeling in de
supermarkt.
Bak het poulet mooi bruin aan in 150 gram boter in een
goede stevige pan. Doe de groentjes erbij en laat even
meestoven. Voeg vervolgens 300 ml rode Port, 3 eetlepels
rode wijnazijn en 550 ml wildfond toe. Doe het kruidenzakje
erbij, en laat op HEEL laag vuur ongeveer 3 uur sudderen.
Het afmaken van het gerecht, dat kan op het laatst, heel
gewaagd, maar heel lekker, met 3 sneetjes fijn gesneden
Friese kruidkoek en wat blokjes ultra pure chocolade. ECHT!
En bedenk altijd: niks moet, alles mag!
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.

Ons nieuwe infobord vlak achter de poort
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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De verse kruiden wassen en klein snijden en vermengen
met de marinade en alles samen vermengen, eventueel nog
met wat zout en peper op smaak brengen.

BON APPETIT

Vleespennen
Ingrediënten:
450 gr. Varkenshaasje, 25 gr. gember, 2 ½ eetl. honing, ½
theel. sambal, 2 eetl. olijfolie, paprikapoeder (zoet), 25 gr.
Cashewnoten (houten spiespennen).

3 GANGEN KERSTMENU (4 PERSONEN)
Voorgerecht: Gevulde paprika met ei
Ingrediënten:
500 gr gemengde paprika’s, 100 gr boter, 125 zure room,
200 gr Emmentaler (geraspt), 3 hard gekookte eieren, zout,
peper uit de molen, bieslook, paprikapoeder, mosterd naar
keuze, blaadjes sla.

Bereiding:
Het vlees in ca. 2 à 3 cm stukken snijden en aan houten
spiesjes rijgen. De gember schoonmaken en raspen, samen
met honing, sambal, olijfolie en paprikapoeder vermengen.
Het vlees rondom goed insmeren met de marinade, de cashewnoten hakken en de spiesjes daar in ronddraaien. In
de pan of gril rondom bruin en gaar bakken.
Lekker met stokbrood, kruidenbrood of een frietje erbij: zelf
naar eigen idee invullen.

Bereiding:
De paprika’s wassen, drogen, de steel eruit snijden en in de
binnenkant de zaadlijst verwijderen, dit kun je gemakkelijk
met een lepeltje doen.
De boter schuimig kloppen en de room, de Emmentaler en
het fijn gehakte ei toevoegen en glad roeren. De klein gesneden bieslook, zout, peper en de paprikapoeder toevoegen
en met mosterd op smaak brengen.

Nagerecht: Chocoladetaartje met limoen
Ingrediënten:
75 gr. Kokosbeschuit, 30 gr. boter, 10 gr, cacaopoeder, 80 gr.
witte chocolade, 2 limoenen, 35 gr. crème fraîche, 2 theel.
mangogranulaat, 35 gr. roomkaas, 35 gr. mascarpone, 65
gr. poedersuiker, 1 vanille stokje, 1 mango.

De paprika’s vullen met deze massa en goed aandrukken en
glad strijken. Het beste is om het een nacht in de koelkast
te plaatsen. Voor het serveren: blaadjes sla op de borden
leggen, de paprika’s in dikke plakken snijden en ze om en
om qua kleur op een bord serveren, garneer nog met een
sprietje bieslook.

Bereiding:
De kokosbeschuit fijn vermalen, de boter smelten en mixen
met de cacaopoeder en de kokosbeschuit. De porties verdelen over 4 metaalringen, goed aandrukken en laten afkoelen.
De chocolade in een schaal au bain marie laten smelten,
de crème fraîche, mangogranulaat, roomkaas, mascarpone,
de poedersuiker, uitgeknepen vanillestokje samen met de
chocolade glad roeren. Uit 1 limoen 2 eetl. sap uitpersen,
het sap onder de massa roeren en de ringen vullen. Vier
uur laten afkoelen in de koelkast.

Hoofdgerecht: Tomaten kruiden salade
Ingrediënten:
2 rode uien, 1 teentje knoflook, 4 eetl. witte wijnazijn, zout,
1 eetl. suiker, 2 eetl. citroensap, 10 eetl. olijfolie, peper, 1
kg gemixte tomaatjes, 1 courgette (250 gr), verse oregano,
basilicum, koriander, majoraan, tijm en dille.
Bereiding:
Uien in dunne schijfjes snijden, knoflook fijn hakken, bij de
tijm de blaadjes eraf stropen en fijn hakken. De marinade
van azijn, suiker, zout, citroensap met de olijfolie vermengen.
De helft van de uien en knoflook met tijm vermengen met de
marinade en zeker 15 minuten laten intrekken.

De mango schoonmaken en in schijfjes snijden. De rest
van de limoen in reepjes schillen met een dunschiller en de
rest uitpersen en samen met de poedersuiker vermengen.
Taartjes uit metalen ringen duwen, op een bord of schaal
serveren met de dun gesneden mango, reepjes limoen en
poedersuiker met de limoen erover druppelen.

De tomaten doorsnijden en met de rest van de ui, knoflook
en tijm vermengen, tezamen grillen of bakken in olijfolie en
op smaak brengen met zout en peper.
De courgette wassen en in schijven snijden, ze bakken of
grillen met wat olijfolie.

Kies voor werken bij Sevagram
Wij zoeken voor onze locaties in Maastricht, Heerlen en het
Heuvelland nieuwe collega’s:
• Verzorgende IG
• MBO-verpleegkundige
INTERESSE? Bel of app het
recruitmentteam:
06 18 35 32 45 of kijk op
werkenbijsevagram.nl
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Mosae Zorggroep
is opgegaan in
Sevagram!

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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JOURNAAL
Dankbaar gedenken wij Lily Keijmis - Op vrijdag
6 november bereikte ons het droevige bericht dat
onze verkeerscoördinator Lily Keijmis na een kort
ziekbed op 4 november jl. op veel te jonge leeftijd
is overleden. Lily en de Kennedyschool waren al
zeer vele jaren twee handen op één buik aangaande
het onderwerp verkeer. Alles wat ook maar
enigszins dit thema raakte had Lily’s aandacht. Van
het regelen van het schriftelijke en praktische
verkeersexamen, de klaar-over-lessen voor
teamleden en vrijwillige brigadiers tot het
voortdurend actie voeren voor een veilige
schoolomgeving. Ze was, met haar uitgebreide
netwerk in ‘verkeersveiligheidsland’ en bij
gemeente en provincie, voor de school van
onschatbare waarde en we zijn haar dan ook heel
veel dank verschuldigd. Terecht won ze de
vrijwilligersprijs van de gemeente Maastricht in
2017. Graag hadden wij die samenwerking tot in
lengte van jaren gecontinueerd. Het mag helaas niet
zo zijn. Haar handen hebben voor ons gewerkt en
ook voor onze school heeft haar hart geklopt, moge
zij nu rusten in vrede. Wij wensen de familie heel
veel sterkte in deze moeilijke tijd!

Blazersklas voor de groepen 6 - Onze school werkt samen met Harmonie
Wilhelmina Wolder bij het uitvoeren van een blazersklas. Kinderen van
groep 6 maken kennis met de harmonie en het bijbehorend
instrumentarium en ontdekken zo hun muzikale talent. De kinderen
krijgen op een speelse en aantrekkelijke manier gedurende 12 weken
onder schooltijd de gelegenheid een slag- of blaasinstrument te bespelen.
Na twee introductielessen kiezen de leerlingen het instrument welke ze het
liefst willen bespelen; klarinet, trompet of slagwerk. Er wordt geoefend
per instrumentgroep maar ook klassikaal, waardoor de leerlingen meteen
leren samenspelen. Er wordt zelfs toegewerkt naar een mini- concert
samen ook met het jeugdorkest van harmonie Wilhelmina Wolder. Na 12
weken onder schooltijd les te hebben gehad, krijgen de leerlingen, als ze
daarin interesse hebben, bovendien een naschools aanbod vanuit de
harmonie.

Gezonde en actieve school – Sinds dit schooljaar beschikt onze
school over een eigen vakleerkracht bewegingsonderwijs!
Dominique Prick geeft op stimulerende en verantwoorde wijze de
bewegingslessen op school. Zelf is Dominique zeer actief in de
sportwereld, want na een aantal seizoenen bij het Talenten Traject
Amateur Voetbal is hij vanaf komend seizoen toegelaten tot het
Talenten Traject Betaald Voetbal van de KNVB en mag hij gaan
fluiten in de hoofdklasse, incidenteel in de derde divisie en vierde
official zijn in de eerste divisie.
Verder is onze school ook weer begonnen met schoolfruit. Wij
ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit
voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van
de Europese Unie. Dit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en
groente te eten en daar zijn wij natuurlijk zéér blij mee als gezonde
school!

2020… - Het jaar 2020 loopt ten einde, de feestmaand december is aangebroken. Wij wensen al onze leerlingen, ouders,
kindpartners en buurtbewoners gezelligheid en liefde & warmte toe in de adventtijd en tijdens de viering van Kerst en oud
&nieuw, ook als de Coronamaatregelen dit lijken te dwarsbomen. Laten we elkaar vasthouden in hoofd en hart, daar waar fysiek
de afstand groter is dan ooit te voren. Samen kunnen we toch veel voor elkaar betekenen in deze tijd. Wij kijken uit naar een
nieuw jaar, waarin we hopen elkaar weer meer echt te mogen ontmoeten en begroeten. Voor nu: Blijf gezond!

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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Charles Debatz de Castelmore erfde de titel ‘Graaf van de
streek Artagnan’ en werd opgenomen in de garde van de
Musketiers. In het Franse departement ‘Gers’ is d’Artagnan
nog steeds een van de belangrijkste historische personen,
getuige de vele monumenten die er ter plaatse voor hem
zijn opgericht.

BEELDEND MAASTRICHT
D’ARTAGNAN
Van alle Musketiers is d’Artagnan ongetwijfeld de bekendste.
Hij werd onder de naam ‘Charles Debatz de Castelmore’ in
1611 geboren in het dorpje Lupiac in de Gers (Cascogne)
- Zuidwest Frankrijk.
De musketiers: Aramis, Athos, Porthos en d’Artagnan vormden tezamen een viertal strijders.

In 1673 werden de gevechten om het beleg van de stad
‘Maastricht’ uitgevochten op zo’n 500 meter buiten de
Tongersepoort en hierbij sneuvelde de heetgebakerde
d’Artagnan door een musketkogel in zijn keel.
Op zijn 300ste sterfdag in 1973 heeft men tijdens een herdenkingsplechtigheid in het Aldenhofpark een uit Franse
witte steen vervaardigd beeld van d’Artagnan geplaatst. Bij
deze plechtigheid waren veel hooggeplaatsten aanwezig
waaronder o.a. een kleinzoon van Sir Winston Churchill.
In juli 1977 heeft men van d’Artagnan, op zijn sterfplek in
het Waldeckpark, een nieuw beeld onthuld door wethouder
Debats, overigens geen familie van Graaf d’Artagnan.
Op 21 juni 2003 werd er wéér een nieuw beeld nabij de
Jezuïtenwal onthuld, dit zou echter niet de plek zijn waar
d’Artagnan destijds sneuvelde.
Overigens doet het gerucht de ronde dat d’Artagnan in of
naast de kerk van Wolder begraven zou liggen.

Hun motto in de strijd voor koning Lodewijk XIII tegen Kardinaal Richelieu en de graaf van Rochefort, is inmiddels bij
iedereen bekend: één voor allen, allen voor één.
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Uw zorg, onze zorg
Sevagram Thuiszorg ondersteunt u graag door net dat
beetje extra hulp, zorg en aandacht te bieden waardoor
het voor u mogelijk is zelfstandig te blijven wonen.
Wij werken met kleine teams waardoor u zo min
mogelijk verschillende gezichten over de vloer krijgt.
Dat is wel zo vertrouwd!
Sevagram Thuiszorg levert hulp bij het huishouden,
ondersteuning bij lichamelijke/persoonlijke verzorging,
medicatie, wondverzorging en begeleiding.
U kunt Sevagram Thuiszorg ook inschakelen voor
personen alarmering. In geval van nood kunt u met één
druk op de knop kunt rekenen op profesionele hulp.
We zorgen niet alleen voor ouderen, maar ook voor
jongeren en gezinnen. Gewoon iedereen die behoefte
heeft aan zorg in zijn of haar thuissituatie.
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 8.45 uur
tot 17.00 uur via

Mosae
Mosae Zorggroep
Zorggroep
is
is opgegaan
opgegaan in
in
Sevagram!
Sevagram!

0900 - 777 4 777.
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4
4 KIDS
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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saamhorigheid en absoluut geen agressie van het Maastrichtse volk. KOZP stelde zich provocerend op waarop de
tegenprotestanten reageerden. KOZP werd goed beschermd
door de politie.

LEZERSBRIEF
‘WAT LOOS WAOR IN MESTREECH’
15 november 2020. De dag dat Kick out zwarte piet (KOZP)
ons mooie Maastricht koos om hun racistische denkbeelden
over zwarte piet te verkondigen met als doel het laten verdwijnen van zwarte piet. Tevens de dag dat Maastricht als
hooligan in de pers kwam en diezelfde pers schreef over de
15 vredelievende protestanten van KOZP.
Niets is minder waar. Het volk van Maastricht, jong en oud,
het gros van middelbare tot hogere leeftijd begaf zich die
middag naar het Vrijthof. Niet om rellen te schoppen en ook
de ‘Angels side’ van MVV hield zich netjes en rustig. Er was
niet veel loos op de Vrijthof. Enkel de toestroom van Maastrichtenaren die tegengeluid kwamen geven. Tegengeluid
voor het, door de burgemeester met toestemming verleende,
protest tegen zwarte piet. Vlak na het verbieden van de 11e
van de 11e én de intocht van Sinterklaas werd in deze tijd,
waarin we met niet meer dan twee mensen buiten mogen
lopen, een protest goedgekeurd. Dát, het sluiten van de
horeca met alle gevolgen van dien en het toestaan van een
demonstratie tegen een feest dat eeuwen gevierd wordt was
voor menig Maastrichtenaar reden om het Vrijthof op te gaan.
Iedereen weet dat zwarte piet niets met racisme te maken
heeft, echter door KOZP werd deze dag luid geroepen dat
zwarte piet racistisch is en werd de vergelijking gemaakt
met mensen met een donkere huidskleur.

Helaas waren er een paar individuen die het nodig vonden
om met eieren, blikjes en vuurwerk te gooien. De politielinie
werd vervangen door ME waarna alles uit de hand liep. Oude
mensen die niet snel genoeg weg konden komen werden
door de ME met stokken geslagen en even later kwamen
de politiepaarden. KOZP werd goed beschermd en konden
zonder schrammen naar huis, helaas gold dat niet voor
wat onschuldige oudere mensen die slecht ter been waren.
Achteraf werden enkele raddraaiers opgepakt.
Niet alleen KOZP, maar vooral Maastricht heeft zich laten
horen.

VAN DE REDACTIE
DAALHOF 50 JAAR

Er was dus niet veel loos op het Vrijthof. Totdat het handje
vol demonstranten onder bescherming van politie, ME én
Romeo’s richting Helmstraat werd begeleid. Uiteraard werd
er onder tromgeroffel luidkeels de naam van hun eigen
organisatie geroepen. Gevolg was dat de Maastrichtenaren, die zich tot dat moment netjes aan de afstandsregels
konden houden, zich verzamelden en het Sinterklaaslied
‘Sinterklaas, wie kent hem niet’ begonnen te zingen. Afstand
houden werd hen vanaf dat moment onmogelijk gemaakt.
Ze werden tegengehouden aan de Helmstraat. Het protest
bleek door de burgemeester verplaatst richting het druk
bezochte winkelcentrum ‘Mosae Forum’ en de Maastrichtenaren werden tegen gehouden door ME, politie en honden. Niet veel later stroomde de groep Maastrichtenaren
richting het winkelcentrum waar deze groep zich spontaan
verbonden voelde en gezamenlijk “zwarte piet” riep. Er was
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Onze redactie werd door een lezer van dit blad attent gemaakt op het feit dat onze wijk Daalhof (begin) volgend jaar
50 jaar bestaat.
Het lijkt ons leuk in 2021 aandacht te besteden aan dit
onderwerp. Dat kunnen wij echter niet alleen. Daarom zijn
wij op zoek naar verhalen / belevenissen van inwoners van
het eerste uur. Hoe zag uw woonomgeving er uit toen u hier
kwam wonen, wat was uw reden om hier te komen wonen,
hoe was het leven in een wijk in aanbouw? Misschien heeft
u nog foto’s uit deze tijd als illustratie bij uw verhaal(tje).
Deze moeten wel in landscape = liggend formaat en als
apart bestand aangeleverd worden om eventueel geplaatst
te kunnen worden.
Vindt u het lastig zelf een tekst te schrijven, maar heeft u
wel een leuk verhaal of leuke anekdote, neem dan contact
met ons op. Er is altijd wel een redactielid bereid uw verhaal
om te zetten in een leuke tekst.
Stuur uw tekst en evt. foto in naar redactie@belhaofke.nl.
De redactie

WIJK - INFO
AANPASSING PAPIER- /KARTONCONTAINERS
U zult het ongetwijfeld gemerkt hebben; De Gemeente
Maastricht heeft n.l. de inwerpopening van de ondergrondse
papiercontainers aangepast. Men kan zich voorstellen dat
de aanpassing bij u en uw buurtgenoten vragen oproept. Wij
leggen u graag uit wat er aan de hand is en wat we met de
aanpassing van de inwerpopeningen van de ondergrondse
papiercontainers willen bereiken.
Wat was er aan de hand?
Het ingezamelde oud papier en karton op de milieuperrons
was ernstig vervuild. Naast oud papier en karton werd in
deze ondergrondse containers ook veel ander afval, plastics, nat gft/e, restafval en zelfs bouwafval (zoals laminaat)
gegooid. Er was sprake van méér dan 15% vervuiling, terwijl
dit slechts maximaal 2,5% mag zijn. De mate van vervuiling was zelfs zó groot dat het oud papier en karton extra
bewerkt moest worden. Daarmee was ons oud papier en
karton geen schone recyclebare en waardevolle grondstof
meer, maar een verontreinigde nauwelijks te verwerken en
dure afvalstroom. Dit was niet goed voor het milieu. Er was
sprake van minder recycling en meer bewerkingen. Ook
had deze ernstige verontreiniging financieel gezien ernstige
consequenties.

(maandelijkse huis-aan-huis inzameling én dagdagelijkse
papierinzameling op de milieuparken) denken we bijplaatsingen, vervuiling en demotivatie te voorkomen. Het ontstaan
van snijwonden is vanzelfsprekend niet de bedoeling. We
onderzoeken de nieuwe inwerpopeningen op mogelijke
scherpe randen, beschadigingen en bramen. Wanneer
hiervan sprake van is wordt dit nagegaan en aangepast.
Belangrijk is wel dat de aangepaste inwerpopeningen ook
juist gebruikt worden. Bij het oud papier en vooral karton zal
meer gedoseerd, gescheurd, minder gepropt en aangeduwd
moeten worden. Onze handhaving bij de milieuperrons is
onveranderd gebleven. Wij blijven handhaven op bijplaatsingen en onjuist gebruik van de verschillende afvalfracties. Onze milieuperrons worden dagdagelijks 2 á 3 keer
schoongemaakt. Hierin treedt eveneens geen verandering
op. Aan de nieuwe grootte van de inwerpopening van de
ondergrondse papiercontainers wensen we geen aanpassing te doen. Deze zorgt er namelijk met succes voor dat het
oud papier vrij van verontreiniging blijft waardoor het papier
ook daadwerkelijk gerecycled kan worden.
Via onze gemeentesite:
www.gemeentemaastricht.nl/stad/actueel/nieuws/aanpas
sing-inwerpopening-papier-kartoncontainers en overige
communicatiekanalen informeren wij inwoners over de
aangepaste inworpopeningen.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Dirk Oud | Sr. medewerker afval Stadsbeheer | Gemeente Maastricht

Aanpassing inwerpopening,
We hebben lange tijd onze inwoners het juiste gedrag willen
aanleren door veel en vaak te communiceren wat er wel/
niet in de ondergrondse papiercontainers gedeponeerd
mocht worden. Dit had echter te weinig resultaat opgeleverd. Daarom zijn we overgegaan tot een aanpassing van
de inwerpopening om te voorkomen dat ander (rest)afval
dan papier en karton in de ondergrondse container wordt
gegooid.

Tips Toes

Wat willen we bereiken?
We zouden graag zien dat de kwaliteit van het ingezamelde
oud papier en karton op de milieuperrons dezelfde kwaliteit heeft als het ingezamelde oud papier en karton dat we
via de verenigingen huis-aan-huis én op de gemeentelijke
milieuparken ophalen. Alleen met die kwaliteit, zonder vervuiling van plastics,nat gft/e, restafval en zelfs bouwafval,
is er sprake van een schone recyclebare en waardevolle
grondstof. Met de aanpassing van de inwerpopeningen en
een parallelle communicatie hierbij denken we dit te realiseren, zodat ons papier niet meer extra bewerkt behoeft te
worden. We realiseren ons dat de aangepaste inwerpopening een kleine extra inspanning van de gebruiker vraagt.
Maar het resultaat is wel dat de inhoud van de ondergrondse
papiercontainer vrij van restafval blijft zodat ons oud papier
en karton in het vervolg weer goed gerecycled en tegen
meeropbrengst vermarkt kan worden.
Resultaten tot nu toe,
De kwaliteit van het ingezamelde oud papier en karton op de
milieuperrons neemt, sinds de aanpassingen, aanmerkelijk
toe. Onze vrachten worden sinds deze week weer goedgekeurd. Door communicatie, handhaving en verwijzingen naar
de ongewijzigde kosteloze alternatieve papierinzameling
22

Medisch Pedicure
De medisch pedicure houdt zich, net als de pedicure, bezig
met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en
nagelaandoeningen. Daarnaast voert de medisch pedicure ook
specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van
de risicovoet, waarbĳ ten gevolge van een ziekte (o.a.
diabetisch, reuma, spasticiteit, kanker) of andere oorzaken (o.a.
ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op
complicaties.
Reserveer uw afspraak
U kunt een afspraak maken voor uw volgende behandeling via
onze website of per telefoon. Uiteraard bent u ook altĳd van
harte welkom in de salon.

Aureliushof 145a
6215 SV Maastricht
Tel. 06 - 458 100 23
info@tipsentoes.nl
www.tipsentoes.nl

zij u graag van dienst bij alle mogelijke activiteiten thuis of
in de buurt.

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.

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 50
Stilte is géén eenzaamheid, maar is rust en geeft kracht
wijsheid en inzicht. Net zoals het licht van een lamp de
duisternis kan verjagen.
Eén vonk van wijsheid kan de onwetendheid verdrijven als
je de stilte aanvaard. Er is dan een nieuw begin.
Wie komen in aanmerking?
Heeft u behoefte aan wat meer contact en een helpende
hand? En vindt u het leuk studenten op weg te helpen naar
hun diploma door iets voor hen terug te doen, bijvoorbeeld
door te helpen met hun huiswerk of het verbeteren van hun
taal? Dat kan op tijdelijke of op reguliere basis. WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof is er voor iedereen die extra hulp
kan gebruiken! Door het WijkLeerbedrijf komen jong en oud
met elkaar in contact en leren iets voor elkaar te betekenen.
Meer weten?

Week 51
Telefoneren kan op vele manieren, maar controleer of je
het juiste nummer draait, want dan is de communicatie iets
makkelijker.
Telefoneer in gedachten en als je ‘in gesprek’ aantreft, mag
je het later altijd nog eens proberen.
Blijf wel het juiste nummer proberen, want je treft toch een
keer de juiste persoon aan de andere kant van de lijn als
de verbinding is gelegd op het juiste tijdstip.
Week 52
Iedere dag is een nieuwe dag.
Iedere dag geeft nieuwe mogelijkheden.
Iedere dag geeft goede, maar ook minder goede momenten.
Wij mensen mogen uit vrije wil beslissen wat we met iedere
dag doen. Zie het als een geschenk en zie door iedere druppel een zonnestraal.
Een combinatie van beide geeft ruimte in ‘t denken en doen
en kan een donderslag bij heldere hemel veroorzaken, maar
ook voorkomen.

WIJK - INFO

Heeft u belangstelling? Wilt u meer weten? Kijk op www.
wijkleerbedrijf.nl/maastricht of neem contact op met de coördinator via 06-44459222 of via maastricht@wijkleerbedrijf.nl.
Adresgegevens: WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM Maastricht.

VARIA
TONEELGROEP LUMMEL ANNULEERT “KOMEDIE”
Zoals we al eerder via de sociale media hebben aangekondigd liggen de repetities voor onze nieuwe komedie, welke
gepland stonden voor het najaar 2021, stop.
Nu de maatregelen en de duur van de Corona-regels weer
zijn aangescherpt heeft het bestuur, in overleg met regisseur
en spelersgroep, besloten om de geplande voorstellingen
van 2021 te annuleren.

HULP VOOR UZELF OF EEN BEKENDE
Merkt u dat u niet meer alles zelf kunt doen? Of kent u iemand die hulp nodig heeft? De studenten van WijkLeerbedrijf
Maastricht Daalhof staan voor u klaar.
Wat kunnen wij voor u doen?
Bij WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof helpen studenten u
met allerlei activiteiten binnen zorg en welzijn. Denk aan
samen klusjes oppakken in en om het huis of samen boodschappen doen. Of begeleiding naar en bij dagactiviteiten.
En niet te vergeten helpen bij het organiseren van wijkactiviteiten. Kortom, al die dingen die het leven makkelijker
voor u maken.

Dit was geen leuke beslissing maar als we een goede, leuke
en komische voorstelling op de planken willen brengen
moeten we de tijd krijgen om te repeteren.
Daarom hebben we gekozen om onze nieuwe “komedie”
te verplaatsen naar het najaar van 2022. Helaas, maar het
is niet anders.
We houden jullie op de hoogte. Haw pin!

Hoe werkt het?
Het idee is heel simpel. Studenten van het WijkLeerbedrijf
willen praktische ervaring opdoen, die aansluit bij hun
(mbo)-opleiding. Onder begeleiding van professionals zijn

Met vriendelijke groet,
Bestuur, spelers en alle leden Toneelgroep Lummel.
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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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