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Wat duurt de winter lang als er niet echt meer iets is om
naar uit te kijken. Hier en daar is rood-geel-groen te spotten, maar waar velen zich volop voor zouden bereiden op
de Mestreechter Vastelaovend ontbreekt er dit jaar zo veel.
Na de voor menigeen sobere en misschien wel eenzame
kerst is er een leegte in het hart van de carnavalsvierder
in hart en nieren. Geen prins uitroepen, de Markt bleef
leeg. Geen dames op weg naar de dameszitting in het
Atrium. De naaimachine blijft waar hij het hele jaar al stond.
Niemand is meer creatief bezig met het verzinnen van te
gekke kleding, komt nog samen om de pakjes te maken
en laten we het maar niet hebben over de carnaval zelf.
Tegen de tijd dat dit wijkblad in uw brievenbus valt zal er
wel sprake zijn van een avondklok en wellicht mogen we
niet meer bij elkaar op bezoek. Ik hoop niet dat het zo ver
komen gaat en dat het vaccin waar velen hun hoop op
gevestigd hebben zijn werk zal doen. Dat dit blad met de
maand voller komt te staan met activiteiten voor jong en
oud. Dat we elkaars glimlach weer kunnen zien, handen
kunnen schudden en elkaar een knuffel mogen geven.
Kortom… dat we weer kunnen leven!

Voorlopig nog steeds een dikke streep door alle evenementen.

EVENEMENTEN

Tot die tijd doen wij ons best vanachter onze laptop, want
ook onze vergaderingen zijn tegenwoordig digitaal. Met
dit koude en natte weer eigenlijk niet zo’n grote ramp,
maar wat mij betreft mag het weer zijn zoals het was.
Gelukkig hebben we u, ondanks het gebrek aan activiteiten, voldoende te melden. Dus ook deze maand… veel
leesplezier!

Woensdag 24 februari
Woensdagmiddag van 15.45 tot 16.15 uur wordt een korte
cursus georganiseerd voor alle kinderen van 4 en 5 jaar
voor slechts 60 euro in de zaal van Harmonie Wilhelmina
in Wolder. Er kan tot uiterlijk 14 februari ingeschreven
worden via: opleiding@harmoniewilhelmina.nl

Natasja

Elke woensdag
Elke woensdag van 9.00 tot 15.00 uur is er markt gericht
op eten op de Markt.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 6/7 maart.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 februari
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

Elke donderdag
Elke donderdag van 13.00 tot 18.00 uur is er biologische
markt in Wyck waar je allerlei lekkers vindt. Lokaal, met
zorg en liefde gemaakt. Op de Ruiterij in Wyck.
Elke vrijdag
Elke vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur is er markt gericht op
eten op de Markt.

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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Tips Toes
De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

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.

zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd
zeer duurzaam en energiezuinig
geschikt voor vochtige ruimtes
passen probleemloos in elke interieurstijl

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

inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl

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

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Kwaliteitsdrukwerk tegen competitieve prijzen
Zakelijk drukwerk • Periodieken • Boeken • Mailings
Verenigingsdrukwerk • Events • Familie drukwerk
Drukkerij De Heeg • Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
Æ +31 (0)43 - 3611392
e info@drukkerijdeheeg.nl k www.drukkerijdeheeg.nl
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ik de wijkagent nodig had. Zij zou de boodschap doorgeven.
Daarin had ik eerlijk gezegd weinig vertrouwen en ik was
dan ook zeer verbaasd toen er aan het begin van de avond
werd aangebeld. Rob Brüll had de boodschap gekregen.
Waarvoor ik hem nodig had werd dan ook naar volle tevredenheid opgelost. Waarvoor dank; een driewerf hoera voor
de politie en met name onze wijkagent”. Joachim

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

MEDISCH CENTRUM MAASTRICHT-WEST
Er moet nog heel veel gebeuren voordat ‘Medisch centrum
Maastricht-West’ er eindelijk staat. Toen we laatst vroegen
aan het bedrijf die de sloopwerken uitvoerden, zei men dat
er na hen ook nog een archeologisch onderzoek moest
gebeuren. Stel je voor wat men misschien onder de oude
Fons Olterdissenschool zou vinden. Daalhof is bijna 50 jaar
geleden gebouwd, maar lang voordat Daalhof er was waren
de Romeinen er.
We kregen onlangs de vraag van een lezer of het wel zin
heeft om zo een medisch centrum te bouwen. Is het niet
overbodig om hier een medisch centrum te bouwen? Hebben
we niet alle nodige voorzieningen al in de wijk aanwezig? De
apotheek, fysio en huisartsenpraktijk zijn binnen loopafstand
van elkaar. Deze vragen werden natuurlijk meer dan twee
jaar geleden gesteld in de buurt.
En toch is het juist de apotheek die hier de opdracht voor
gegeven heeft en de huisartsenpraktijk die er graag gebruik
van zal maken. Enkele voorzieningen nemen hun intrek niet
in het centrum. Dit komt ook gedeeltelijk omdat het bouw van
het centrum zo lang op zich laat wachten door verschillende
omstandigheden.
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/

WAT EEN GEMIS
Voor alle carnavalisten is het nog een jaar doorbijten. Vorig
jaar ging alles nog door, al was het een regenachtige gedoe.
Maar al vóór november moesten leden toegeven dat het
niet mogelijk zou zijn om alles te regelen voor dit jaar. Het
liedje mag nog gekozen worden, maar een optocht zal er
niet zijn. Voor sommigen misschien geen groot gemis. Voor
de echte carnavalist, een ramp. Maar we hebben meer van
die soort rampen overleeft in 2020. Overal horen we nog
altijd: Hou vol.
EEN OPROEP
Wilt u actief helpen in de buurt? Heeft u ideeën en energie
om u daarvoor in te zetten? Wij zoeken nieuwe bestuursleden voor het buurtnetwerk - mensen die met anderen goed
kunnen samenwerken en samen denken. Het bestuur is een
groep vrijwilligers die proberen de ideeën van bewoners
te faciliteren. U hoeft geen bestuurlijk ervaring te hebben,
hoewel dat misschien een voordeel zou zijn. De belangrijkste
karaktereigenschap is dat u goed kunt samenwerken met
anderen. Belangstelling? Stuur ons een email: buurtnetwerkbd@gmail.com.
WAT GAAN WE DOEN?
In 2021 willen we nog altijd onze activiteiten in de Huiskamer
voortzetten. We zien ernaar uit om buren te ontmoeten bij
een buurtterras. We hopen een moment in het jaar te vinden
waar we de verenigingen in de wijken bij elkaar kunnen brengen. We willen nog een keer ‘Struinen in de Tuinen’ zoals
we dat ook in 2020 (met coronaregels) deden. We blijven
ons als buurtnetwerk inzetten om buren te helpen elkaar te
helpen. In de Huiskamer met activiteiten georganiseerd door
vrijwilligers, in evenementen gemeentebreed georganiseerd
en in dagelijkse ontmoetingen in de wijk.

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

KAKKESTOLEMEIE

HUISKAMER
Hoewel de Huiskamer op dit moment nog altijd dicht is, is
er elke dinsdagmiddag een telefonisch spreekuur van 13.30
tot 15.30 uur via telefoonnummer: 043-8523553. Heeft u
een dringende vraag of wilt u gewoon met iemand praten?
Bel maar.
Heeft u de wijkagent nodig? Vanwege coronamaatregelen
moet Rob Brüll zijn spreekuur op donderdag nog altijd
telefonisch houden. Iedere donderdag houdt hij spreekuur
van 14.00 tot 15.30 uur. Bel dan het algemeen nummer:
0900-8844.

De kinderen nemen elkaar bij de hand en huppelen op
de maat rond in een kring. Bij 'poes' gaan ze allemaal op
de hurken zitten.

WIJKAGENT BEREIKEN?
Hier een bericht van iemand die de wijkagent nodig had.
“Het is wat met alle maatregelen. Ik had de wijkagent nodig.
Achter zijn spreekuur staat een 0900 nummer maar ik verwachtte hemzelf te spreken te krijgen. Dat was niet zo. Ik
kreeg de landelijke politie aan de lijn die mij doorverbond met
Limburg waar een vriendelijke juffrouw mij vroeg waarvoor

En veer höbbe 'ne moneka gevaange
Vaan tra-la vaan tra-la
Fivejoes-joes-joes
Fivejas-jas-jas
't Is Merjenneke poes
Wilt u de melodie horen, luister dan via:
www.reubesop.nl/en-vr-hobbe-ne-moneka-gevaange

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

EN VEER HÖBBE 'NE MONEKA GEVAANGE
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Ik zit dit schooljaar ook in de leerlingenraad. Het is leuk om
mee te denken met de ideeën van de school. Na school
game ik graag met de jongens uit mijn klas of ben ik te vinden bij de voetbalclub. Series kijken vind ik ook leuk. Kort
samengevat, dit ben ik!

DIT BEN IK
SEM

Groetjes, Sem

Hoi, Ik ben Sem, 11 jaar oud en ik zit in groep 8 van de JFKschool. Ik vind het jammer dat ik na dit schooljaar afscheid
moet nemen van deze super school! De leerkrachten staan
altijd voor je klaar, ook nu we allemaal thuis zijn.

VERENIGINGSNIEUWS
KORTJAKJE - DE MUZIEKCURSUS
VOOR ALLE KINDEREN VAN 4 EN 5 JAAR!
Op woensdag 24 februari start er een nieuwe muziekcursus
'Kortjakje'. Het betreft een korte cursus voor alle kinderen
van 4 en 5 jaar die op speelse en creatieve manier de beginselen van muziek maken aanleert en waarbij speelplezier
voorop staat.
Samen zal er worden gezongen, geklapt, bewogen, geluisterd, instrumenten worden gemaakt en bespeeld, zelfs
liedjes worden verzonnen en noten worden gelezen. Via
deze weg is er motorische en ritmische ontwikkeling, stimulatie van fantasie en creativiteit en wordt spelenderwijs het
notenschrift en samenwerking aangeleerd. Zonder huiswerk,
maar wel lekker zingen en spelen.
Het betreft 15 lessen van 30 minuten op woensdagmiddag
van 15.45 tot 16.15 uur voor slechts 60 euro in de zaal
van Harmonie Wilhelmina in Wolder. Er kan tot uiterlijk 14
februari ingeschreven worden.
Aanmelding via: opleiding@harmoniewilhelmina.nl

De online lessen zijn goed geregeld, maar ik mis wel mijn
vrienden en de juffen. In de pauzes op school voetbal ik
graag en daarnaast zijn gym en geschiedenis mijn lievelingsvakken.

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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MAKELAARS

FINANCIËLE PLANNERS

GELD & VERZEKERINGEN

REGIO BANK

ASA GROEP

DE ADVISEURS VAN VANDAAG

Ook in 2021 bent u bij ons aan het juiste adres
voor de verkoop, aankoop en taxatie
van uw woning
Geen overdrachtsbelasting voor o.a. starters in 2021
Neem voor meer informatie contact met ons op
Capitoolhof 19

Capitoolhof 19

Capitoolhof 19

Capitoolhof 19

Aankoop
Verkoop
Taxaties

Capitoolhof 19

Capitoolhof 19

Henri Borgignons

Capitoolhof 19

Hypotheekadvies
Verzekeringen
Financiëleplanning
Bankdiensten
Echtscheidingsadvies

Patrick van Holten

Taxaties - Hypotheken - Verzekeringen - RegioBank

ASAGROEP.NL
Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht 043 - 363 95 75
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OUDE AMBACHTEN

VAN DE REDACTIE

DE SCHEEPLADERS

REDACTIELID/COÖRDINATOR GEVRAAGD

Tussen mijn fotoverzameling vond ik een oude opname
van de ENCI. En omdat ik weet dat veel Maastrichtenaren
bij de ENCI hebben gewerkt wil ik graag aan iedereen de
foto laten zien.
Mijn schoonvader werkte bij de ENCI en zat in een van de
hijskranen, zoals ze te zien zijn op de foto. In de zestiger
jaren van de vorige eeuw ben ik bij hem op bezoek geweest
en heb ook in de kraan gezeten.

Binnen de redactie van 't Belhäöfke zijn de verschillende
taken verdeeld onder de redactieleden.
Wij zijn op zoek naar iemand die - na een tijdje gewoon meegedraaid te hebben binnen de redactie - mee wil rouleren
in de taak van coördinator.
Je bent dan één keer per drie maanden aan de beurt de
binnengekomen mails te beantwoorden, de kopij die in
aanmerking komt voor plaatsing te verzamelen en na een
eerste voorbewerking door te sturen naar de controleurs die
de teksten taalkundig nakijken en - indien nodig - aanpassen. De terugontvangen, nagekeken teksten moeten dan
klaargemaakt worden voor plaatsing op de plaatsingslijst. De
bijbehorende foto's moeten klaargemaakt worden voor de
fotograaf die bekijkt of de foto's geschikt zijn voor plaatsing
en deze - indien nodig - aanpast zodat ze wel geschikt zijn.
Als laatste worden alle teksten en de plaatsingslijst naar
de opmaker gemaild, zodat deze aan de opmaak voor de
drukker kan beginnen.
Lijkt deze taak je wel leuk en wil je eens in de drie maanden
wat tijd steken in de totstandkoming van ons wijkblad, neem
dan contact met ons op via redactie@belhaofke.nl of tel.
06-50888592.

Het kanaal was toen nog in gebruik en dagelijks werden er
schepen geladen. Ik werd uitgenodigd en keek mijn ogen uit.
Sjeng, zoals mijn schoonvader heette, was kraanmachinist
en liet aan de lopende band een pallet met vijftig zakken
cement in een schip zakken.

We kunnen je dan meer informatie geven, je vragen beantwoorden en uitnodigen een redactievergadering bij te wonen
zodat je de andere redactieleden kunt ontmoeten.
De redactie

Het was een ingewikkelde dans als zo’n vracht zakte. De
pallets werden niet opgestapeld in het schip, maar de
scheepladers vielen er als wolven overheen. Zij stapelden
de zware vijftig kilo wegende zakken in het schip op. En dat
ging de hele dag door op de verlading.

GEDICHT

In de begin jaren waren het jute zakken, die toen al circuleerden volgens een statiegeldsysteem. De zakken die
terugkwamen werden gereinigd in roterende trommels, die
ze de zakkenklop-machines noemden. Werk genoeg, beschadigde zakken werden gerepareerd door naaiwerk. Aan
het eind van de jaren dertig verving de meerlagige papieren
zak de jute voorganger. Het was een zwaar beroep om de
hele dag vijftig kilo te tillen.

DROMEN
Zo heeft eenieder een droom,
een droom om van te dromen
Zijn dromen bedrog?
Niet altijd...
soms zijn ze een nachtmerrie,
dan een zoete droom.
Weet jij je droom nog?
Maak je dromen waar!
Streef ernaar om er iets voor te doen
anders is de tijd zo vervlogen.
Dag droom, dagdromen,
maak je dromen waar!
Dan weet je dat je dat niet gedroomd hebt!

In 1962 besluit de Nederlandse cementindustrie zelflossende cementschepen te gaan bouwen, speciaal ingericht
voor onverpakt cement. Medeoorzaak hiervoor was het
moeilijk kunnen vinden van personeel voor het zware werk..
Pas in 1988 kwamen er vijfentwintig kilo zakken. En nu is het
verledentijd, de herinneringen
blijven hangen.

Springtime

Met vriendelijke groeten
huub.reinders@home.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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werkplek met PC op anderhalve meter. Info.: 06-39823537.

PRIKBORD

Holistische praktijk Natuurlijk Sanna. Sensi therapie.
Overgang in balans. Bachbloesemconsult. Massages. Skincare. Behandelingen worden (gedeeltelijk) vergoed door
uw aanvullende zorgverzekering. www.natuurlijksanna.nl,
06-50990040.

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.

Verloren: Verlovingsring in de omgeving Daalhof, Belfort,
Brusselsepoort, Malberg.
Een gouden ring met in het midden steentjes. Aan de binnenkant van de ring staat “amor verdadero” en de datum
“27-08-20” gegraveerd. De ring heeft een emotionele waarde
en de vinder wordt beloond wanneer hij gevonden is. Contact
informatie bekend bij de redactie (redactie@belhaofke.nl).

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.

Gevonden: Herentrouwring. De ring met inscriptie “Annelies” + trouwdatum werd 21 januari 2021 gevonden bij de
Plus op Belfort. Tegen vermelding van de trouwdatum kan
deze ring afgehaald worden door te bellen met 06-20655186.

Heeft u vragen over God? Wilt u de Bijbel leren lezen?
Elke dinsdag van 10.00-12.00 en 19.30-20.30 uur is er in
de Didohof 49B een ‘Spreek’uur voor iedereen met vragen.
Bel 06-48689617, email: info@gvcmaastricht.nl of kom
gewoon langs.
Digitaliseren van: videobanden: 9,00 euro / foto-negatieven:
0,28 euro / foto’s: 0,32 euro/ dia’s: 0,36 euro / documenten:
0,08 euro. Voor meer informatie kijk op www.scanfactory.
nl, bel/WhatsApp: 06-15651525 of e-mail: scanfactory@
steerke.nl.

GEDICHT
VAN DROEFHEID GENEZEN

Ruime garage te huur, Keurmeestersplein 8. Info: 0612049082.

Is het leven
je soms toch te zwaar,
probeer dan een beetje te vergelijken
met een clown, die in zijn hart schreit,
maar met een lach op de viool speelt
voor een kind,
om zo zijn eigen hart van droefheid
te genezen!

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

Phil Bosmans

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

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

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

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.

T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek

contact@walstock.nl
www.walstock.nl
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De meeste hondenuitlaatbedrijven wandelen met grote
groepen, dat kan best druk en intimiderend voor sommige
honden zijn. Uitlaatservice De Woefkes wil daarom juist met
kleine groepjes de wandelingen doen. Op die manier kun je
veel beter inspelen op de behoefte van een individuele hond
en kan elke hond zich prettig voelen. Het draait tenslotte om
het uitlaatmoment van de hond!

IN DE ETALAGE
UITLAATSERVICE DE WOEFKES
Mijn naam is Lilian Herglotz. Ik ben 35 jaar en wonend in de
wijk Caberg samen met mijn man Jan en ons vrolijk vierjarig zoontje Kai. Tot de familie behoort ook onze Spaanse
windhond (Galgo Español) Koko. Ondanks dat ik in Caberg
woon voel ik mij meer een inwoner van Belfort omdat ik daar
opgegroeid ben, mijn ouders en vrienden wonen er en mijn
zoontje gaat er naar school.

Het is fantastisch om lekker ontspannen in de natuur te
wandelen, met een groepje blije viervoeters die even een
moment hebben waarin ze gewoon lekker hond kunnen
zijn. Minder leuk is het natuurlijk in de stromende regen te
wandelen maar dat is niet iets dat een warme kop thee niet
kan oplossen. De honden worden lekker afgedroogd en met
de ‘Woefkes bus’ weer fijn naar huis gebracht.
Over 10 jaar hoop ik dat ‘Uitlaatservice De Woefkes’ uitgegroeid is tot een bedrijf waarbij ik fulltime elke dag met
verschillende groepjes fijne wandelingen kan maken. Meer
informatie vindt u op: www.uitlaatservicedewoefkes.nl

PERSBERICHTEN
M-THEATER DEFINITIEF GEANNULEERD
Ik ben opgegroeid met verschillende soorten honden om
mij heen, groot, klein, bang, energiek, noem maar op en ik
heb altijd al gedroomd van werken met honden. Honden zijn
mijn passie, daarom doe ik ook al jaren vrijwilligerswerk bij
de 'Stichting Greyhounds in Nood Nederland'. Samen met
mijn collega’s redden wij verwaarloosde windhonden uit het
buitenland en zorgen voor een ‘forever home’ in Nederland.

Door huidige coronamaatregelen is opstart M-theater niet
mogelijk.
Maastricht – Eind augustus vorig jaar sloegen Theater aan
het Vrijthof en MECC Maastricht de handen in elkaar voor
een nieuw project, genaamd het M-theater. Het M-theater
is geïnitieerd als tijdelijk ‘corona pop-up theater’ waarbij het
publiek, veilig en op 1,5 meter afstand, kan genieten van
diverse voorstellingen en concerten. Echter, zolang het met
de huidige besmettingsgraad en de daaruit volgende overheidsmaatregelen niet is toegestaan om het publiek op 1,5
meter afstand te laten plaatsnemen, is het niet mogelijk om
het M-theater op te starten. Het opnieuw opschuiven van de
voorstellingen in het M-theater is om productionele redenen
helaas niet haalbaar. Voorstellingen worden zoveel mogelijk
verplaatst naar Theater aan het Vrijthof. Op dit moment
wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de geboekte
voorstellingen van het M-theater op een later moment te
laten plaatsvinden in de Papyruszaal van Theater aan het
Vrijthof. Alle kaartkopers worden daarvan persoonlijk op de
hoogte gesteld.

Na altijd in loondienst te hebben gewerkt, in onder andere
de detailhandel, heb ik besloten dat ik het in 2021 helemaal
anders ga doen en eindelijk van mijn droom realiteit ga
maken. Zodoende kwam ik op het idee om ‘Uitlaatservice
De Woefkes’ te starten.
Ik heb mij goed ingelezen over wat er allemaal bij komt kijken wanneer je een eenmanszaak gaat starten en specifiek
natuurlijk een hondenuitlaat service. Verder heb ik goed
gekeken hoe ik mij kan onderscheiden van andere bedrijven.

Initiatiefnemers zien het initiatief M-theater als opstap naar
verdere samenwerking.
Ondanks dat het M-theater geen doorgang kan vinden, zien
Theater aan het Vrijthof en MECC Maastricht het initiatief als
een opstart naar een verdere samenwerking. “Het is zeker
geen verspilde energie, maar een vruchtbare voedingsbodem voor een verdere toekomstige samenwerking”, aldus de
initiatiefnemers. “Het M-theater is een goed voorbeeld van
cultureel ondernemerschap in coronatijd. En we zijn trots
op iedereen die zich voor dit project voor de volle honderd
procent heeft ingezet en op ieders enthousiasme”. Theater
aan het Vrijthof en MECC Maastricht sluiten niet uit dat het
project op een later moment en in een andere vorm (postcorona) nieuw leven wordt ingeblazen.
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DAALHOF 50 JAAR

leen uitzoeken?” en toen ik vervolgens een kavel uitzocht
waarvan de vorm een trapezium was zeiden ze: “zou u dat
wel doen? U mag wel even overleggen”. Ik vond dat niet
nodig en nog altijd vinden wij dat we het mooiste plekje van
Maastricht hebben.

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

Heel lang was de kavel naast ons huis onbebouwd. We
hebben er toen een bokje laten grazen om zo het onkruid
de baas te kunnen blijven. Er kwamen wel eens mensen
kijken naar het bokje, zomaar in de stad.

HERINNERINGEN VAN JENNY

Op een geven moment kwamen er mensen langslopen die
belangstelling hadden voor de vrije kavel. We zaten buiten
en nodigden ze uit wat te komen drinken. Later lazen we in
de krant dat de betreffende mensen failliet waren.

Toen we in 1977 van Delfzijl naar Maastricht verhuisden,
hebben we meteen bij de gemeente een stukje grond aangevraagd om zelf een huis op te bouwen.

Een poos later gebeurde hetzelfde met andere mensen. Die
kregen zelfs een paar stenen
mee om te zorgen dat de stenen
van hun huis bij die van ons zouden passen. Later hoorden we
van een gemeenteopzichter dat
de bouw niet doorging omdat ze
het niet konden betalen.
Veel later, toen we een straatborrel hadden, kwam er iemand
naar mijn man die zei dat hij onze nieuwe buurman zou
worden, waarop mijn man reageerde met de opmerking:
“dat moet ik nog zien, de eerste ging failliet en de tweede
kon het niet betalen”. Het is nooit wat geworden met deze
buren, maar waarschijnlijk heeft het te maken met een ander
soort humor.

Foto genomen aan de Drusushof vanaf de bouwkavel van nr. 8 met
uitzicht op de Muzenhof (deze huizen zijn zichtbaar op de foto en ze
staan er nog). De bouwkavels 6 t/m 11 waren toen nog onbebouwd. In
de winter van 1980/1981 lag er sneeuw en op sommige plaatsen lag ijs.
De bestrating was nog niet gereed (toen werd Drusushof ‘Modderhof’
genoemd) en onze oprit lag er nog niet. Een ‘geluk’ bij de verhuizing
omdat de grond toen bevroren was

Toen we hier pas woonden waren de wegen nog in eerste
aanleg en lag er veel modder op de weg. Op oudejaarsavond
heeft een van onze buren het staatnaambordje veranderd in
‘Modderhof’. Toen ik begin januari met een van onze kinderen bij de schoolarts kwam en zij ons adres zag, reageerde
ze met “ O ja, Modderhof”.

Op een gegeven moment kregen we bericht dat we op een
bepaald tijdstip bij de gemeente mochten komen om een
kavel uit te zoeken. Daalhof-noord werd toen net bouwrijp
gemaakt. Omdat mijn man ziek was, ben ik er alleen naar
toe gegaan, hij lag in bed met de telefoon en de plattegrond
naast zich. Het eerste wat ze zeiden was: “mag u dat al-
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Ik spreek met de meneer van de gemiste oproep af dat ik
hem zal terugbellen nadat ik zijn vraag besproken heb met
mijn sociaal team collega’s. Wij overleggen met dit team
namelijk elke donderdag. Ook dit gaat op dit moment via
Microsoft Teams. Ik zie het merendeel van de collega’s in
hun thuissituatie zitten. Het heeft best ook leuke kanten. Zo
zie je hoe iemand woont, af en toe vliegt er een parkiet door
het beeld of zit er een kat aan de camera te snuffelen. Tja, wij
zijn ook maar mensen en thuis is toch net iets anders dan op
kantoor. Voor zorgmedewerkers zoals wijkverpleegkundigen
is het vaak anders, zij zitten vaak wel op hun eigen kantoor
omdat hun werk niet thuis kan plaatsvinden.

WIJK - INFO
DE LOCKDOWN: EEN WERKDAG UIT HET LEVEN
VAN EEN SOCIAAL TEAM MEDEWERKER
Het Sociaal Team in Daalhof bestaat uit meerdere medewerkers van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Ik ben
32 uur werkzaam als Maatschappelijk Werker bij Trajekt en
vanuit deze functie ben ik werkzaam in het Sociaal team. De
lockdown maakt dat mijn dagen er anders uitzien dan een
jaar geleden. Ik neem jullie mee in een willekeurige werkdag:
Sinds kort ben ik mama van een mooi kereltje. Mijn nachten
zijn kort en ik ben vroeg uit de veren. Tegenwoordig ben
ik rond 6 uur wakker om mijn zoontje de eerste voeding
te geven. In de ochtend is het druk en ik ben dan ook blij
als mijn zoontje op tijd bij de opvang is en ik achter mijn
computer kan duiken voor mijn eerste overleg. Tijdens de
lockdown wordt van iedereen verwacht zoveel mogelijk
thuis te werken, dus ook van mij. Het eerste overleg waar
ik de week mee begin is het teamoverleg. We overleggen
tegenwoordig met ‘Microsoft Teams’. Dit is een veilige manier om te beeldbellen. Ik zie hierdoor mijn collega’s op het
beeld van mijn computer. Hier heb ik een tijd aan moeten
wennen. We starten het overleg niet met de vraag “Wie wil
er een kopje koffie?”, maar vaak volgt de eerste vraag “Heeft
iedereen zijn microfoon en camera aan?”. Minder persoonlijk, maar verder een perfecte manier om ons overleg voort
te kunnen zetten. Hier bespreken wij de aanmeldingen die
binnen gekomen zijn.

In de middag heb ik nog enkele belafspraken. Ik stop de
oortelefoontjes in mijn oren voor beter geluid en krijg zo ook
makkelijk een uur gevuld per gesprek. Nu de burgers zich
realiseren dat de lockdown niet iets van even is dat snel
voorbij gaat, merk ik dat zij hun verhaal ook uitgebreider
doen aan de telefoon. Voorheen was mijn ervaring dat men
de crisis wel ‘even’ wilde afwachten. In de namiddag rij ik
toch nog naar kantoor. Voor bepaalde situaties mogen wij
een uitzondering maken om burgers op kantoor te treffen.
Dit mag alleen wanneer het hoogstnoodzakelijk is. Het is
ontzettend moeilijk om deze afweging te maken. “wat is
hoogstnoodzakelijk”, ‘is het handig om voor één afspraak
een half uur heen en half uur terug te rijden”, “moet ik mijzelf
en de burger voor dergelijke vraag blootstellen aan risico’s?”
Nu is het op ons kantoor goed geregeld met spatschermen,
looproutes, desinfectie spullen, mondkapjes en noem maar
op, maar nu ik een klein hummeltje thuis heb zitten, nog zo
kwetsbaar en teer, gaan dit soort vragen nog meer dan vorig
jaar door mijn hoofd.

Na dit overleg zie ik op de Sociaal team telefoon een gemiste
oproep. Ik bel de persoon van de gemiste oproep terug. Ik
heb deze week deze telefoon in mijn bezit. Ik hoor de vraag
van de burger uit Daalhof of een van de andere wijken van
ons sociaal team (Daalhof, Belfort, Campagne, Hazendans,
Wolder, Mariaberg) aan. Een dilemma waar ik regelmatig
tegenaan loop tijdens deze lockdown zijn de vragen: “Hoe
kan ik nu een goed vertrouwd gesprek voeren met deze
persoon terwijl ik deze persoon niet kan zien, heb ik de vraag
goed begrepen, heb ik emoties goed kunnen horen?” De
non-verbale communicatie mis ik ontzettend in het contact,
maar deze tijd vraagt ook meer zelfredzaamheid van de
burger. Zo val ik als maatschappelijk werker minder snel in
mijn valkuil om iets voor de persoon te doen, maar moet ik
nu creatief zijn om de persoon telefonisch uit te leggen hoe
hij/zij dit zelf kan doen.

Na deze dag waarin ik mensen telefonisch gesproken heb,
via beeldbellen vergaderd heb en toch ook nog eventjes op
kantoor gezeten heb, rond ik de dag af door mijn administratie thuis nog even af te maken. Ik loop vervolgens naar
de koelkast om het avondeten voor te bereiden en zie dat
deze gedurende de dag leger en leger geworden is. Oeps,
voor mijn lijn is dat thuiswerken toch niet zo goed, maar goh
ik mag niet klagen. Ik kan gewoon werken en ik doe dat dan
ook ontzettend graag.’’
Met lieve groetjes, Nancy Janssen,
Lid van Sociaal Team Daalhof-Mariaberg.

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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Geboortegolf
Met de Lammetjesdagen in volle gang speelt zich op de
boerderij momenteel een geboortegolf af. Daar komen de
komende weken nog nieuwe geboortes bij van onze minivarkens. Twee zeugen zijn al bevallen (zie elders op deze
pagina’s), de twee andere volgen waarschijnlijk eind maartbegin april. Vanaf maart gaan ook de alpaca’s op de boerderij
bevallen. Daarna gaan ze weer naar onze buitenterreinen.
Daar horen inmiddels ook drie terreinen bij van particulieren,
mensen die achter hun huis een weiland hebben van minimaal een halve hectare. Onze alpaca’s zorgen daar voor de
begrazing. Wij nemen elke dag een kijkje om ze ook extra
vitaminen en mineralen toe te stoppen.
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En verder:
- heeft onze voormalige voorzitter Joost Nijssen begin januari
voor de laatste keer de meetbuisjes voor de stikstofdioxide
in de Maastrichtse lucht naar het gemeentehuis gebracht.
Joost beheerde twee meetunits, bij de boerderij zelf en in
de Lammergierstraat. De gemeente gaat voortaan met fijnstofsensoren de hoeveelheid fijnstof in de lucht meten. Ook
daar heeft Daalhoeve zich voor aangemeld;
- zijn de afspraken over het beheer door Daalhoeve van
het terrein bij de Goudenweg achter het tankstation rond;
- hebben wij gedurende de feestdagen 300 bestellingen
gekregen voor onze kerstmenu’s, gourmetschotels, tapasplankjes en borrelplanken. Wij danken onze klanten voor
de grote afname. We kunnen de inkomsten in deze periode
goed gebruiken;
- kijken we erg uit naar de periode vanaf maart. We treffen
voorbereidingen om u dan hopelijk weer goed te kunnen
ontvangen op Daalhoeve.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 90, februari 2021

NIEUWS
Steun Daalhoeve en koop een knuffel
Daalhoeve dreigt door de gevolgen van corona opnieuw in
financieel zwaar weer te komen. Door de sluiting vanwege
de lockdown zijn onze horeca-inkomsten grotendeels weggevallen. Intussen zitten we qua diervoeding in de duurste
tijd van het jaar. De dieren kunnen niet buiten grazen en
moeten dus continu worden gevoerd. Daarom vragen we
opnieuw uw steun. Door in onze boerderijwinkel voor 25 euro
een knuffel te kopen (t.w.v. 15 euro) of bij ons een knuffel te
bestellen, helpt u ons door deze moeilijke tijd heen.

PRECAIRE FINANCIËN

Vier van onze knuffels

De groentenschappen bij onze boerderijwinkel blijven goed gevuld

We hebben knuffels van een alpaca, geit, ara, otter, fennekvos en stokstaart. Wij kiezen welke knuffel u krijgt. Dat klinkt
niet aardig, maar wij kunnen het ons nu niet veroorloven
grote voorraden aan te leggen, om dus altijd van alle knuffels
genoeg in huis te hebben. Dan zouden we namelijk financieel
nog verder van huis raken. Alle knuffels zijn bovendien even
mooi. Wilt u er ook een (of meer) bij ons kopen of bestellen?
U zou ons dan enorm helpen. Namens alle vrijwilligers van
Daalhoeve alvast onze hartelijke dank.

Daalhoeve heeft 2020 met slechts een klein financieel
verlies afgesloten. Dat is een hele prestatie en opluchting,
gezien de moeilijke omstandigheden. Aan het begin van
2021 verzamelen zich echter nieuwe donkere wolken boven
de boerderij. Eén van onze opdrachtgevers heeft het lastig
en kan wellicht niet meer volledig aan zijn verplichtingen
voldoen. En de gemeente heeft de voorwaarden voor haar
financiële ondersteuning van Daalhoeve gewijzigd.
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Dat maakt vooral deze dure wintermaanden financieel erg
moeilijk voor ons. We kunnen daarom uw financiële steun
nog steeds goed gebruiken. Blijf uw boodschappen doen
in onze winkel en blijf gebruik maken van onze take away
maaltijden op vrijdag, zaterdag en zondag.

plaats. Daarvoor hebben we warmtelampen. Dit moet je dan
drie of vier keer achter elkaar doen, totdat de biggetjes de
speen goed vinden en weten waar de warme plekken zijn.
Daar gaan ze dan ’s nachts slapen. Varkens zijn immers
slimme dieren, dus zoiets leren ze snel. In de natuur slapen
biggen tegen de uier aan, want daar is het warm. Maar dan
loop je dus het risico dat de moeder zich ’s nachts omdraait
en op de biggetjes gaat liggen.’

Daarnaast loopt er nu een knuffelactie en werken we een
plan uit waarbij u dieren van onze boerderij tegen een
bepaalde bijdrage kunt adopteren. We komen daar in een
volgend nummer uitgebreid op terug.

Een fijn leven elders
Ralph begeleidde de eerste bevalling de nacht na tweede
kerstdag helemaal alleen. Omdat de tweede bevalling overdag gebeurde, konden veel vrijwilligers het volgen en dat
was een prachtige afsluiting van het jaar. Beide bevallingen
zijn goed verlopen en geen enkel biggetje is overleden. Na
drie dagen kregen ze een inenting met ijzer en daarna was
het fijn spelen in de knuffelstal. Half februari gaan ze de
boerderij weer verlaten. ‘Ze gaan dan terug naar de fokkerij’,
vertelt Ralph. ‘Die heeft een klantenbestand met mensen of
organisaties die graag mini-varkens willen hebben en daar
ook goed voor kunnen zorgen. Daar komen onze biggen
dus terecht. Ze worden dus nadrukkelijk niet geslacht, maar
krijgen elders een fijn leven. Op het moment dat we horen
dat de fokkerij geen goede adressen heeft voor de biggen,
voorkomen we ook dat onze mini-varkens zwanger kunnen
raken. Dan blijft de beer dus gescheiden van de zeugen.’

TWAALF MINI-BIGGETJES
Tijdens de lockdown zijn er op Daalhoeve twaalf minibiggetjes geboren. Hopelijk is, op het moment dat u dit
leest, de boerderij weer open om de biggetjes te komen
bewonderen. Want half februari gaan ze Daalhoeve weer
verlaten. Waarom gebeurt dat en hoe zijn de geboortes
verlopen? Bedrijfsleider Ralph was erbij. Bij de eerste
geboortes, na tweede kerstdag, zelfs ’s nachts.
Daalhoeve heeft vijf mini-varkens, vier zeugen en één beer.
Die beer heeft zijn werk goed gedaan, want de eerste twee
zeugen hebben al biggetjes gekregen. De eerste deed dat
in de nacht na tweede kerstdag, de tweede overdag op Oudejaarsdag. De zwangerschappen duurden, vertelt Ralph,
‘3-3-3, dus drie maanden, drie weken en drie dagen.

Op vakantie
Is dat niet zielig voor de beer? Nee hoor, besluit Ralph. ‘Onze
beer is heel klein en daarom heel gewild als dekbeer. Hij
gaat regelmatig een tijdje elders logeren. Dan gaat-ie met
vakantie, ja, een soort seksvakantie dus.’

RECEPT VAN DE MAAND
BROOD PANNENKOEK
Dit Oud-Limburgs recept vond ik in het boek ‘Bookeskook,
n’n opzat moorevlaai’ van de in 2019 overleden Limburgse
kookboekenschrijfster Netty Engels-Geurts. Maak iets lekkers van oud brood, namelijk twee grote koeken.
Warm 4 deciliter melk op met een snufje zout, en schenk
dat uit over 200 gram OUD brood. Laat het brood weken en
prak het vervolgens wat fijn. Meng er dan 40 gram gezeefde
bloem en een ei door. Bak de koek vervolgens in roomboter
mooi bruin om en om.

Lekker scharrelen bij mama mini-varken

Alle twee de zeugen zijn voor de eerste keer bevallen en
dan is het goed erbij te blijven om de geboortes goed te
begeleiden. Door onervarenheid en de stress en pijn van
het bevallen is er altijd een kans dat de moeder zich op de
biggetjes gaat afreageren of op ze gaat liggen na het omrollen. Dan kunnen zo maar enkele biggetjes al snel na de
geboorte overlijden. Als je er bij bent, kun je dat voorkomen.’
Snel geleerd
Maar wat moet je daarvoor dan precies doen? Ralph legt uit:
‘Meteen na de geboorte leg je het biggetje aan een speen.
Dat stimuleert bij de moeder de vordering van de volgende
geboortes en het biggetje kan dan meteen aansterken. Zodra
het is uitgedronken, leg je het biggetje op een hele warme
13

Dit is het basisrecept. Uiteraard kun je er van alles bij doen.
Denk aan kaneel, rozijntjes en appelstukjes. Serveer de koeken met stroop of bruine suiker. Wat je lekker vindt qua zoet.
Wil je een hartige koek, voeg ietsje meer zout toe in het
mengsel. En meng er stukjes spek, lente uitjes of gekookte
ham door en wat oude kaas. Vervolgens bak je de koeken
zoals hierboven beschreven.
Laat je fantasie dus werken. En bedenk altijd: niks moet,
alles mag!
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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belastingaangifte. Maar ook onze contactgroepen voor mantelzorgers (van mensen met dementie of niet-aangeboren
hersenletsel) en mantelzorgsalons kunt u online bijwonen.
Voorafgaand aan deelname ontvangt u een instructie voor
het gebruik van Teams, het programma dat gebruikt wordt
voor de online-activiteiten. Voor meer informatie kunt u ons
natuurlijk ook telefonisch bereiken 043-3215046. Kijk voor
een overzicht van alle (gratis) online-activiteiten voor mantelzorgers hieronder of op onze website www.mantelzorgzuid.
nl/voor-mantelzorgers/activiteiten.

BON APPETIT
TRAY-BAKE MET BIET EN CITROEN
Ingrediënten:
500 gram rauwe bieten, 600 gram wortelen, 300 gram
kipfilethaasjes, ½ citroen, 1000 gram zoete aardappelen,
1 eetlepel olijfolie
Kruidenmix: 2 theelepels kruidenzout, 1 theelepel gemalen
mosterdzaad, ½ theelepel gemalen nootmuskaat, ½ theelepel gemalen kruidnagel, 1 theelepel laurier

Mantelzorgsalon Valkenburg:
woensdag 10 februari 10.00 - 11.30 uur.
In gesprek over Mantelzorg: Wat bezielt me?:
woensdag 10 februari 10.30 - 12.00 uur.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200o C.
Schil de bieten en snijd ze in partjes. Halveer de wortelen
in de lengte en snijd de zoete aardappelen in blokjes. Pers
de halve citroen uit en meng het sap met de olijfolie en de
kruidenmix. Leg de groenten en de kipfilethaasjes op een
met bakpapier beklede bakplaat. Verdeel het oliemengsel
hierover.
Bak vervolgens 30 minuten in de voorverwarmde oven en
schep alles halverwege om.

Mantelzorgsalon Meerssen:
donderdag 11 februari 10.30 - 12.00 uur.
Contactgroep Dementie Maastricht:
donderdag 11 februari 11.45 - 12.15 uur.
Contactgroep Niet-aangeboren hersenletsel (1):
donderdag 11 februari 13.30 - 15.00 uur.
Workshop Ken uw kwaliteiten:
donderdag 11 februari 10.30 – 12.00 uur.
Maskers maken (voor jonge mantelzorgers 7 - 12 jaar):
maandag 15 februari 14.00 - 16.00 uur.

WIJK - INFO

Contactgroep Dementie Valkenburg:
woensdag 17 februari 10.00 - 11.30 uur.

ONLINE CONTACT EN INFORMATIE
VOOR MANTELZORGERS

Mantelzorgsalon Maastricht:
maandag 22 februari 14.00 - 15.30 uur.

In verband met de coronamaatregelen worden de bijeenkomsten voor mantelzorgers van Steunpunt Mantelzorg
Zuid online georganiseerd. Op 3 februari start bijvoorbeeld
de cursus ‘Mantelzorg in Balans’. In deze cursus van 4
bijeenkomsten leert u, door meer afstand te nemen van
uw eigen situatie en te denken in mogelijkheden, uw eigen
grenzen te bewaken.

Contactgroep Niet-aangeboren hersenletsel (2):
donderdag 25 februari 13.30 - 15.00 uur.
Goed geïnformeerd: Inkomstenbelasting 2020, zorgkosten
en giften:
donderdag 4 maart 19.00 - 21.30 uur.

Of neem deel aan onze workshop ‘Ken uw kwaliteiten’ en
wordt u bewust van uw kernkwaliteiten en valkuilen in relatie
tot uw rol als mantelzorger. En na de bijeenkomst ‘Inkomstenbelasting 2020, zorgkosten en giften’ (4 maart) bent
u goed geïnformeerd over de actuele gegevens m.b.t. de

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





app 06 - 18 35 32 45
werkenbijsevagram.nl
vacatures@sevagram.nl
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Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

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

– 17.00 uur
– 17.00 en 19.30 – 21.00 uur
– 17.00 uur
– 12.00 uur

16

Carnaval 2021 - Vanwege de coronamaatregelen zal er dit jaar helaas geen
grote JFK optocht door de straten trekken op de vrijdag vóór carnaval. Ook
is er geen carnavalsviering in het Atrium. Wel hebben de kinderen
tekeningen gemaakt die in samenwerking met de Tempeleers worden
opgehangen in diverse etalages van leegstaande winkels in de binnenstad.
Dit is in plaats van de jaarlijkse kinder-knutsel-expositie in het AZM waar de
school elk jaar aan mee doet. Verder hebben een aantal kinderen uit groep
8 meegespeeld in de videoclip van Nick & Patrick die deelnemen aan het
LVK. Deze clip is via YouTube te vinden onder de naam ‘Springe vaan gelök’.

JOURNAAL
Stand van zaken nieuwbouwtraject - Achter de schermen wordt volop gewerkt aan de nieuwbouw van Kindcentrum-Maastricht
West/Belfort. Als het nieuw te bouwen kernkindcentrum klaar is, zullen de John F. Kennedyschool en de Emile Weslyschool
daarin hun intrek nemen. De intentie is dat ook kinderopvangorganisatie Pinokkio naar het nieuwe gebouw verhuist. Helemaal
zeker is dat nog niet. Wel hebben de gemeente en de andere mogelijke partners, zoals ook XONAR, Radar, GGD Zuid-Limburg
en Traject, afgelopen juli een intentieverklaring getekend. Daarin verklaren ze dat ze voornemens zijn om in het nieuwe
kernkindcentrum te gaan samenwerken of er hun intrek in te nemen. In juni is Architecten aan de Maas samen met de besturen
van beide scholen, MosaLira en Vereniging Suringar, gestart met het samenstellen van een ontwikkelplan. Dat plan onderzoekt
de mogelijkheden en kansen voor dit project. Onderdeel van het ontwikkelplan is een concept Programma van Eisen (PvE). Ook
hebben de mogelijke partners een gezamenlijke visie en missie voor het kernkindcentrum opgesteld. Daarnaast ligt er een
voorstel voor de locatie van het gebouw, dat in de directe nabijheid van de huidige John F. Kennedyschool zal komen. Elke
partner schrijft zijn eigen PvE, met daarin de eigen visie en algemene uitgangspunten voor het ontwerp. In het concept PvE van
onze school staan bijvoorbeeld onze wensen ten aanzien van de verschillende ruimtes en het buitenterrein. Ook zijn er wensen
en richtlijnen opgenomen met betrekking tot de flexibiliteit en duurzaamheid van het gebouw, het binnenklimaat, de akoestiek
en het energiegebruik. Het concept PvE is tot stand gekomen in samenwerking met de werkgroep ‘gebouw’. Daarin hebben
verschillende teamleden zitting. Ook zijn opmerkingen van de Leerlingenraad, de Schoolraad en de Medezeggenschapsraad in
het concept PvE verwerkt. In februari moet duidelijk worden welke partners er definitief meedoen. Ook de precieze locatie
wordt in februari bepaald. Op basis van de uitkomsten uit het ontwikkelplan en de afspraken in de intentieverklaring bepalen
we dan de vervolgstappen. Daarna werken we het PvE verder uit en beginnen we aan het voorlopig ontwerp. Wij houden u op
de hoogte!
School weer aantal weken dicht i.v.m. tweede
lockdown – Op het moment van schrijven van dit
stukje is onze school alweer 2,5 week gesloten voor
onze leerlingen, m.u.v. kinderen van ouders met een
cruciaal beroep die in de zogenaamde noodopvang
van school zijn opgenomen en van daaruit deelnemen
aan het thuisonderwijs. Hoewel wij het liefst zien dat
kinderen fysiek aanwezig zijn op school constateren
we met enorm veel respect voor en dank aan
iedereen dat het thuisonderwijs goed georganiseerd
is door ons schoolteam en kinderen en ouders hun
beste beentje voor zetten om het schoolse leren,
werken en spelen thuis vorm te geven. We richten ons
in de lockdown vooral op de basisvakken taal,
(begrijpend) lezen, rekenen en spelling, maar ruimen
ook tijd in voor creativiteit en de gewone sociale
ontmoetingen van klasgenoten en leerkrachten met
elkaar, welke nu zo enorm worden gemist. Onze
vakleerkracht bewegingsonderwijs heeft zelfs een
aantal sportlessen voor thuis digitaal aangeboden,
zodat het geen tijd wordt van alleen maar stil binnen
zitten. Hopelijk zijn de kinderen bij het lezen van dit
stukje weer present! Blijf gezond in ieder geval!

Hallo ik ben juf Laurie! Ik werk al sinds 2008 op de John F
Kennedyschool. Ik ben als stagiaire begonnen en na mijn LIO stage en
enkele vervangingen heb ik toen een vast contract gekregen. Zeker in
mijn beginperiode heb ik veel geleerd van collega’s die nu reeds met
pensioen zijn. Nu heb ik al een aantal jaren groep 3. Naast mijn taak
als leerkracht vind ik het fijn om te kunnen meedenken over het
schoolbeleid, zeker op het gebied van sport en gezondheid.
Daarnaast ben ik taalcoördinator. Het werken met kinderen en mijn
vele collega’s op deze school is niet alleen gezellig maar ook heel
leerzaam. Ik heb de school de afgelopen jaren sterk zien ontwikkelen,
waardoor ik mijzelf ook verder heb kunnen ontwikkelen en dat komt
het onderwijs weer ten goede!

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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BEELDEND MAASTRICHT

TOENTERTIJD

DE ‘WIEKENEER’, HÉT SYMBOOL VAN WIJCK
EN DE KEEMELEERS

AMSTERDAM SCHOKLAND EMMELOORD
EEN MOEILIJKE REIS

Men zegt dat de ‘Wiekeneer’, kijkende richting het station op
de uitkijk staat voor de gasten die naar het aangrenzende
hotel komen. Hij zal ondertussen wel de tel zijn kwijt geraakt
gezien de populariteit van ‘Us Mestreech’ wereldwijd.

De reis duurde eigenlijk lang, vooral door de storm en de
regen en het zeer slechte zicht. Zoals ik al zei voeren ze op
het kompas, dat kompas hebben wij trouwens nog in ons
bezit, mijn broer is er erg trots op en het heeft een ereplaats
gekregen.
Oma en opa hadden ook nog een kleine aan boord maar
die was veilig in de kajuit, alleen als er iets ernstigs mocht
gebeuren dan grepen ze het kind.
Ondanks dat oma dan zwanger was, moest ze hard werken,
sturen lijkt gemakkelijk maar het kan echt heel zwaar zijn.
Het spookte zo erg dat opa en zijn knecht erg ongerust begonnen te worden en besloten zij de grote zeilen te strijken
om minder wind te vangen. Het leek op dat moment veiliger
omdat oma aan het roer stond en het erg zwaar had.

Het beeld is ontworpen door Frans Carlier, docent en
beeldend kunstenaar, en is op 8 augustus 1985 geplaatst.
Zover bekend is het tweemaal van zijn sokkel gevallen
of ‘van de sokken gereden’. Hij is letterlijk ‘vooruitziend’
en figuurlijk kan men verder van alles van hem denken.
Hij raakt zelf nooit uitgekeken, wordt bekeken, voelt
zich bekeken of er wordt niet naar hem omgekeken.
Een aantal jaren geleden voelde ‘De Wiekeneer’ zich alleen
en wilde hij weg uit Maastricht. De mensen liepen toch maar
achteloos langs zijn ‘vooruitgeschoven’ figuur. Behalve van
de mensen die rondom hem op de terrassen zaten, had hij
verder nooit ‘aanspraak’! Hij voelde zich ‘niet gezien’ en de
mensen lieten hem toch maar ‘rechts of links’ liggen.
Hij voelde zich eenzaam en schreef zich in op Tinder en
vond al snel een aantrekkelijk ‘meidskesbeeld’ in Kroatië en
ze spraken met elkaar af. Hij werd stapelgek op haar mooie
figuur en staat nog steeds te popelen om te immigreren naar
Kroatië maar komt maar niet los van zijn sokkel.
Willie

Nadat de zeilen gestreken waren en het schip op de golven
heen en weer deinsde bleef de
knecht nog aan dek en opa vertrok snel richting het stuurrad,
zodat oma naar de kajuit binnen
kon gaan om naar de kleine te
kijken en bij te komen. Tijdens het lopen door het gangboord
kwam er een grote zware golf en sloeg tegen het schip aan,
het water spatte aan alle kanten uiteen en stroomde over
het gangboord heen door de spuigaten weer naar buiten.
Toch moest hij zich vastgrijpen aan de zijkant waar ringen
voor de zeilen zijn bevestigd en de volgende golf kwam eraan. Deze golf was sterk en wilde opa meenemen naar de
open zee. Oma en de knecht hadden dit gezien en hielden
hun hart vast en je voelde de spanning die het opleverde.
Ondanks dat opa klein was wist hij zich toch ergens aan vast
te houden en zijn kracht gaf hem de mogelijkheid staande
te blijven. Een menig schietgebedje werd gebeden, zowel
door oma, opa en de knecht.
Veel tijd om erover na te denken was er niet, ze moesten
door en stevig op de benen blijven staan.
Op een of andere manier kwam opa bij het stuurrad aan,
vermoeid dat wel, en zielsgelukkig dat hij het gered had
ging hij alweer snel verder verder waar ze gebleven waren.
Eindelijk na uren ging de storm liggen, er was nog wel wind
maar dat was te doen, de knecht, opa en oma haalden
opgelucht adem en spraken even niet over het hetgeen er
allemaal gebeurd zou kunnen zijn.

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

Helaas was het voor enkele schepen niet zo goed afgelopen, één schipper was over boord geslagen en een ander
was met schip en al geschept door de golven en opgeslokt.
Triest, heel triest maakte hun dat. Toch ging de reis verder en
hoopten ze veilig in de haven aan te komen. Het geluk had
hun meegezeten. Ook de knecht zag zijn familie weer terug.
Springtime
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Uw zorg,
onze zorg
Sevagram Thuiszorg ondersteunt u graag
door net dat beetje extra hulp, zorg en
aandacht te bieden waardoor het voor u
mogelijk is zelfstandig te blijven wonen.
Wij werken met kleine teams waardoor u zo
min mogelijk verschillende gezichten over
de vloer krijgt. Dat is wel zo vertrouwd!
Sevagram Thuiszorg levert hulp bij het
huishouden, ondersteuning bij lichamelijke/
persoonlijke
verzorging,
medicatie,
wondverzorging en begeleiding.

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

0900 - 777 4 777
19

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

44 KIDS
KIDS

Thuisblijf puzzel: Zie jij de vijf verschillen in de
manier waarop onderstaand luiaards contact met
elkaar onderhouden?

Weet jij de oplossing van deze rebus?
Oplossing: ……………………………………………
Rebus: Weet jij welk doktersadvies hier wordt
gegeven? Niet direct gaan spieken maar de
oplossing staat op zijn kop onderaan deze rebus

Oplossing: houd een en een halve meter afstand!
Doolhof: Kun jij ervoor zorgen dat de luiaard bij de
winkel geraakt zonder dat de virusbacteriën hem
besmetten?

Corona tips:
Tip 1: houdt anderhalve meter afstand
Tip 2: gebruik papieren zakdoekjes
Tip 3: nies in je ellenboog

Stephanie Debie
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We nodigen u als inwoner van de wijk graag uit om kennis
te maken met KDO en haar nieuwe onderkomen. Zodra de
omstandigheden het toelaten, organiseren wij een ‘open
middag’ waar u van harte voor wordt uitgenodigd.

VERENIGINGSNIEUWS
EVEN VOORSTELLEN:
HARMONIE KUNST DOOR OEFENING

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met François
Pletsers via voorzitter@kunstdooroefening.nl. Uiteraard
zijn wij ook altijd op zoek naar nieuwe leden: heeft u in het
verleden een instrument gespeeld of wilt u of uw kind een
instrument leren spelen, neem contact op met info@kunstdooroefening.nl. We bekijken samen de mogelijkheden.

Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) is opgericht in 1901.
KDO bestaat uit een drumband en harmonieorkest en telt
70 muzikanten. KDO laat op verschillende manieren haar
gezicht zien in Maastricht: concerten in de stad, optochten,
serenades, maar ook bij serieuzere aangelegenheden zoals
processies en heilige missen. Daarnaast vindt KDO het leuk
en uitdagend om met andere verenigingen (bijv. muziekkorpsen of koren) op projectbasis samen te werken om tot
een gezamenlijk optreden te komen.

Muzikale groet,
François Pletsers
Voorzitter harmonie Kunst Door Oefening, Maastricht

GEDICHT
OCHTEND
Vleiend en mooi:
Aan de kim een een rozerode landrand,
glinsterend als een gouden kroon
op mijn morgen ochtendland.
De eerste straal
van de zingende zon
is de aanvang van het verhaal
hoe alles was begonnen.

In het verleden was KDO nauw verbonden aan de voormalige Sphinx fabriek. Veel muzikanten waren werkzaam bij de
Sphinx en KDO is ongeveer 100 jaar gehuisvest geweest
in de gebouwen van de Sphinx. In 2008 kwam daar een
einde aan. KDO moest de voormalige Timmerfabriek van
de Sphinx verlaten en op zoek naar een nieuwe locatie. Na
een aantal omzwervingen heeft KDO in 2018 de gymzaal
van de voormalige Fons Olterdissen basisschool gekocht.
Voor veel KDO’ers geen onbekende locatie, immers de helft
van de leden woont in Daalhof, Belfort of de Hazendans.

Zachtjes druppelen er
seconden voorbij,
een vogel huppelt:
er is weer een dag in mij!
Huub van Looy

2019 en 2020 hebben in het teken gestaan van ontwerpen en het verkrijgen van de nodige vergunningen om de
gymzaal om te bouwen tot een ‘thuishonk’ voor KDO. De
gymzaal zal verbouwd worden tot een locatie waar KDO en
de verenigingen die nu al gelieerd zijn aan KDO, kunnen
gaan repeteren en concerten kunnen verzorgen.

www.maastrichtuniversity.nl
www.maastrichtuniversity.nl
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4 KIDS

22

VARIA

NATUURLIJK VAN OMA

BESTE MAKELAAR VAN LIMBURG

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

Bij de verkiezing ‘Wie is de Beste Makelaar’ mag Dave
Crolla Makelaardij in Maastricht zich opnieuw een jaar lang
‘De beste makelaar van Limburg’ noemen.

MONDHYGIËNE

De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd en gaat op
basis van reviews van klanten, waaraan een cijfer wordt
gekoppeld. Op de website wieisdebestemakelaar.nl kunnen
klanten hun ervaringen met makelaars delen. Van daaruit is
de verkiezing ontstaan. “Doel van deze verkiezing is om een
beetje het kaf van het koren te scheiden tussen makelaars”,
legt organisator Paul Selten uit, “en dat doen we eigenlijk
om een zo goed mogelijk transparante makelaarswereld te
creëren waarin consumenten een zo goed mogelijk vergelijk
kunnen maken tussen wie nu voor hen de beste makelaar is”.

Tandverzorging
Poets je tanden tweemaal per dag: na het ontbijt en ‘s
avonds vóór het slapengaan.
Eet of drink een uur voor het poetsen geen zure dingen.
Poets de tanden van je kinderen onder de 10 jaar zelf. Laat
ze pas zelf poetsen als ze 10 jaar zijn en controleer de eerste
tijd altijd even of het goed gaat.
Gebruik tandplakverklikkers om te controleren of de tanden
goed gepoetst en schoon zijn. Je kunt deze tabletjes kopen
bij de drogist.
Ga twee keer per jaar naar de tandarts.

De makelaars worden op een aantal criteria beoordeeld:
enthousiasme, snelheid van reageren, creativiteit, marktkennis en het nakomen van afspraken.
“En uiteindelijk is het natuurlijk gewoon hoe jij als klant vindt
dat jouw makelaar voor jou het beste je belangen heeft behartigd”, aldus Selten. Dan gaat het ook over de snelheid
van de transactie en zeker ook de verkoopprijs speelt dan
een rol. Aan de hand van beoordelingspunten kwam de
Maastrichtse makelaar als beste uit de bus in de provincie.
“Met een 9,87 als algemeen beoordelingscijfer heeft Dave
Crolla Makelaardij overtuigend gewonnen van de concurrenten uit de Limburgse provincie”, laat de jury weten.

WEETJES EN TIPS:
Peterselie
In peterselie zit meer vitamine C dan in citrusfruit en er zit
vitamine B12 in. Peterselie heeft ook de naam vocht afdrijvend te werken.
Slechte adem
Je kunt als je een slechte adem hebt op kardemomzaadjes
kauwen, je adem wordt dan zoeter. Ook peterselie is erg
goed voor een frisse adem. Kauw stevig op een takje peterselie, dat geeft je een frisse adem.

Het Maastrichtse kantoor scoorde al eerder. In 2013 en 2014
werd het kantoor zelfs uitgeroepen tot ‘Beste makelaar in
Nederland’. In de daaropvolgende jaren werd telkens weer
de titel ‘Beste Makelaar in Limburg’ behaald. In Nederland
zijn er circa 10.000 makelaarskantoren; Limburg kent er
circa 225, daarom vindt Crolla het belangrijk om zich te
onderscheiden: “Je moet de klant het goede gevoel geven
en goed bereikbaar zijn”.

Rozemarijnspoeling
Gebruik dit water als mondspoeling, bewaar het in de
koelkast.
Benodigdheden:
600 ml gedistilleerd water, 1 eetlepel pepermuntblaadjes, 1
eetlepel rozemarijnblaadjes en 1 theelepel anijszaad.
Bereiding:
Kook het water en neem het van het vuur. Doe alle ingrediënten in het water. Laat het 20 minuten trekken. Zeef het
water en laat het helemaal afkoelen.
Ouderwetse tandpasta
Baksoda werd vroeger, en ook nu nog wel, gebruikt in cake
en koekjes. Je kunt er, omdat het licht schuurt en tevens
desinfecteert, ook goed je tanden mee poetsen.
Benodigdheden:
2 eetlepels gedroogde sinaasappelschil, 2 eetlepels baksoda
en 2 eetlepels zout.
Bereiding:
Doe de sinaasappelschil in een foodprocessor en maal de
schillen fijn. Voeg de baksoda en het zout toe. Mix tot je een
zeer fijn poeder hebt. Dip je vochtige tandenborstel erin en
poets je tanden ermee.
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Door de beperkende coronamaatregelen konden de awards
dit jaar niet in een evenementvorm worden uitgereikt. Ook
deze uitreiking went voor Dave Crolla niet: ‘Een prachtige
bekroning op ons werk” meent Dave. “Van alle prijzen die er
te winnen zijn, is deze voor ons het meest waardevol. Het
zijn namelijk onze eigen klanten die ons dit geweldige cijfer
hebben gegeven. Een prachtig compliment voor ons team!”
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