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FOTO VAN DE MAAND

Februari alweer.
De maand waarin de 'groete onbekinde' drie dagen lang
de baas is over ons 'sjoen Mestreech'.

Foto: Ruud KeijmIs

Uiteraard heeft de redactie weer een prachtige foto van
het moment dat hij bekend werd gemaakt. Elk jaar is het
weer vechten wie van de redactie met de eer mag strijken
en telkens is het weer ons geliefde redactielid Ruud die
de foto van de maand schiet. We hebben heel wat hobby
fotografen in onze redactie, maar op dit gebied schiet Ruud
er gewoon bovenuit.
De dameszittingen zijn weer bijna verleden tijd en mocht
u groepen bruiden in niet traditionele trouwkledij… Bosscherveld had een behoorlijk pikant thema dit jaar voor
de dameszitting in het Atrium en de dames hebben hun
fantasie de vrije loop kunnen laten gaan.

Prins Luc van Lijf Tijdelijke CEO vaan Mestreech…

Skiën op d’n Observant zit er dit jaar waarschijnlijk weer
niet in met de temperaturen die we tot nu toe hebben,
maar gelukkig reizen de wintersportliefhebbers onder ons
graag om op de latten te kunnen. Er zijn genoeg mensen
die het carnaval echt niet zien zitten en wat is dan beter
dan Maastricht uit te vluchten, want anders ontkom je
gewoon niet aan de muziek, kleuren en geuren van ons
volksfeest…

EVENEMENTEN
Zaterdag 15 februari
Carnavalsavond van comité Joonk en Aajd vanaf 19.11
uur in buurtcentrum ’t Atrium. Kaarten in voorverkoop
zijn 5 euro, aan de deur 7,50 euro (te bestellen bij Marjo
Clermont: 06-11730103).

Natasja Cornelissen

Zondag 16 februari
Eerste Wolderse Batteraovebal in de ‘Greune zaol’ aan
de Tongerseweg 336. Een vol programma voor jeugdige
carnavalsvierders vanaf 14.00 uur.
Vrijdag 21 februari
Jugar con Palabras van Círculo Cervantes - een avond
van spelletjes rond taalvaardigheid. Van 20.00 tot 22.00
uur in ut Förtsje, Ebenistendreef 104. Leden zijn gratis,
niet leden betalen 5 euro.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 7/8 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

Woensdag 26 februari
Om 14.00 uur wordt carnaval afgesloten met het bekende
Hiering Biete bij Mosae Zorggroep Herculeshof 22. Opgeven tot en met vrijdag 21 februari. Een haring kost per
stuk 1,50 euro. Daarbij krijgt u ook twee sneetjes brood
met hoofdkaas/kaas.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
like ons op facebook

Zondag 8 maart
‘Dansen in het Park’ in de Greune Zaol, Tongerseweg 336,
Wolder. Aanvang 14.00 uur. De entree is slechts 2,50 euro.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

06-24449683
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-24449683
06-33135297
06-40923577

Voor het huren van diverse
ruimtes kunt u van maandag tot
en met vrijdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur bellen voor
een afspraak om de ruimtes te
bezichtigen.

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

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Kwaliteitsdrukwerk tegen competitieve prijzen
Zakelijk drukwerk • Periodieken • Boeken • Mailings
Verenigingsdrukwerk • Events • Familie drukwerk
Drukkerij De Heeg • Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
Æ +31 (0)43 - 3611392
e info@drukkerijdeheeg.nl k www.drukkerijdeheeg.nl
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Een buurtnetwerk is een groep vrijwilligers die de bewoners
verbindt, die bewoners informatie verstrekt zodat zij zelf tot
initiatieven kunnen komen. En, hoewel er nog altijd een rol
is om de stem van de burger bij de gemeente te zijn, is deze
rol veel kleiner geworden. Toch is het zo dat als iemand
van het buurtnetwerk de gemeente belt, er soms een beetje
sneller geluisterd wordt dan wanneer een burger dit doet.
Wij zijn als buurtnetwerk bezig sinds 2015. Het bestuur
zorgt ervoor dat de verschillende activiteiten goed begeleid
worden. Er zijn in principe zeven mensen in het bestuur:
Lily Keijmis, Marleen Meijers, Nicole Neijman, Scott Raab,
Roel Steffin, Nicole Vrancken en Chi Man Wong. Deze
zeven zijn niet bij alle activiteiten betrokken. Dat is ook niet
de bedoeling. Er wordt wél elke maand vergaderd om alles
op een rij te zetten.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

We hopen dat iedereen die een hart voor carnaval heeft
volop en veilig kan genieten van de verschillende activiteiten georganiseerd in onze wijken. Dit kan zeker een
geweldige tijd van samen zijn en samen genieten zijn.
En voorbij carnaval strekt een tijd om te bezinnen en
ook aan anderen denken.

Naast het bestuur zijn er een 10-tal vrijwilligers die met verschillende activiteiten bezig zijn. Zoals vaker hier benoemd
kan men bij Matchpunt advies of hulp krijgen of aanbieden
voor een bepaald probleem. In de Huiskamer worden allerlei
activiteiten georganiseerd. Door het jaar heen worden verschillende activiteiten georganiseerd om mensen bij elkaar
te brengen - zoals de Open Deuren Dag voor verenigingen,
de Zorgeloze Zorgdag, de buurtterrassen of een Kerstfeest.

BUURTTERRASSEN
In 2020 plannen we als buurtnetwerk weer zes buurtterrassen in Belfort en Daalhof waar naaste buren samen kunnen
komen en we kunnen bespreken wat in die buurt lukt, welke
onderdelen aandacht vragen en hoe we dat samen kunnen
doen. Op maandagavond 11 en 25 mei, 8 en 22 juni, 31
augustus en 14 september plannen we een buurtterras.
De locaties worden nog bekend gemaakt. Zou u een buurtterras bij u in de straat willen hebben en helpen organiseren?
U kunt ervoor zorgen dat uw buren weten dat we komen?
Dan komen wij met tafels, koffie en thee. Iedereen brengt
een eigen kopje en stoel mee. Samen bespreken we hoe
het is bij u in de buurt. Laat ons weten als u een buurtterras
wilt ontvangen.

HEEFT U IDEEËN
Heeft u ideeën voor de buurt? Wij willen het horen en u ook
in contact brengen met anderen die mee willen doen. Wilt u
op de hoogte blijven van zaken in de buurt:
- u vindt ons op Facebook: buurtplatform.belfort.daalhof of
- u kunt ons e-mailen: buurtnetwerkbd@gmail.com.

AED IN DE BUURT
In Belfort, Daalhof en Hazendans hangen acht AED’s. Er
is een AED in de LIDL en een bij Tandheelkundig Centrum
De Drietand. Deze twee behoren aan het bedrijf die ze ter
beschikking stelt. De AED bij Tandheelkundig Centrum De
Drietand hangt buiten en is altijd bereikbaar. Die in de LIDL
wordt alleen door werknemers van de LIDL bedient. De
andere zes in de wijken zijn eigendom van het buurtnetwerk
maar worden gefinancierd door de gemeente en onderhouden door Hartveilig.

VERENIGINGSNIEUWS
DANSEN VOOR SENIOREN NU OOK IN WOLDER
Al negen jaar is ‘Dansen in het Park’ een begrip in Maastricht. Dit dans- en ontmoetevenement voor senioren is een
vaste waarde geworden. Voor de nog actieve leeftijdsgenoten die dansen en muziek luisteren een passende en leuke
vrijetijdsbesteding vinden is dit initiatief zeer geschikt, ook
voor niet dansers. Een tango, een wals, een foxtrot, salsa en
line dance, het komt allemaal langs. Daarbij is het ontmoeten
een belangrijke sociale factor.

In 2019 sneuvelde de kast in winkelcentrum Belfort tijdens
de verbouwingswerkzaamheden. De kast moest vervangen worden. Op oudejaarsavond sneuvelde de enige AED
in Hazendans door vuurwerk. Gelukkig heeft beide keren
Hartveilig voor een snelle vervanging kunnen zorgen. Een
AED, samen met de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten,
kan levens redden.
We zijn erg dankbaar voor de vele vrijwilligers die zich op
deze manier inzetten, voor de goede samenwerking met
Hartveilig en voor de financiële steun vanuit de gemeente.
Heeft u ook belangstelling om vrijwilliger te zijn bij een AED
oproep? Laat het ons weten.

In navolging van veel buurten in Maastricht is nu ook Wolder een stadsdeel waar dit evenement gaat plaatsvinden.
De Greune Zaol is een ruime en sfeervolle zaal aan de
Tongerseweg 336. Er ligt een geweldige dansvloer, er zijn
genoeg zitplaatsen en u wordt er uiterst gastvrij ontvangen.
De entree is slechts 2,50 euro (inclusief een hapje).

BUURTNETWERK BELFORT DAALHOF
Het buurtnetwerk is ontstaan uit wat vroeger een ‘buurtplatform’ genoemd werd. “Wat is het verschil?” hoor ik u zeggen. In principe was het vroegere buurtplatform een groep
vrijwilligers die zelf activiteiten in de wijken organiseerde en
de stem van de bewoners was bij de gemeente. De laatste
vijf jaar of meer is aangestuurd vanuit de gemeente op een
andere formule.

Namens Eugène Kerckhoffs en Stichting Wij Senioren nodigen we u graag uit op zondag 8 maart vanaf 14 uur en
zaterdag 9 mei vanaf 19.30 uur. Want u weet ‘dansen is
leuk en houdt jong’.
Voor informatie kunt u terecht bij William Bartels:
danseninhetparkinfo@gmail.com
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DIT BEN IK

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

KYRA PLETZERS

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Ik ben Kyra Pletzers en het leek mij leuk om mezelf voor te
stellen in ‘Dit ben ik’.
Ik ben geboren op 2-12-2008 en nu dus 11 jaar oud. Vorig
jaar ben ik verhuisd naar de Hazendans waar ik het heel
fijn vind.

Ik woon daar samen met mijn vader die bij Vodafone werkt
en mijn moeder die een kapsalon aan huis heeft: Charissa’s
Haircare. Ook heb ik een hond die Semmy heet. Het is een
Shih-Tzu, met hem kan ik leuk spelen en knuffelen.
Ik zit in groep 8 op de JFK school waar ik juf Kristel en Eveline heb. Mijn vriendinnen die bij mij in de klas zitten zijn:
Jaylinn, Zoё, Robin, Lara en Sanne.
Mijn hobby’s zijn: tekenen, slijm maken, afspreken, whatsappen of facetimen met mijn vriendinnen, netflix kijken
(mijn favorieten serie is op dit moment: Stranger Things),
youtube kijken en make-up. Ik kijk op youtube vaak filmpjes
hoe je iets moet doen en probeer het daarna zelf uit zoals:
slijm maken of manieren om jezelf op te maken. Ook zit ik
op dansles (hip-hop), dit doe ik al sinds ik vier jaar oud was
bij Bernaards.
Ik ben op vakantie naar Griekenland geweest afgelopen zomer. Daar vind ik het heel fijn omdat ik daar in het zwembad
kan spelen, in de zee kan snorkelen, shoppen in nieuwe
winkels met leuke spulletjes of gewoon wat relaxen. Mijn
favoriete land om op vakantie te gaan is Amerika. Dit jaar
ga ik weer terug naar New York. Ik vind het daar leuk omdat
alles daar veel groter is, en dat vind ik best cool. Ook zijn
daar winkels die we in Nederland niet hebben en waar ik
het superleuk vind om rond te kijken. Het enige nadeel is
dat je wel lang moet vliegen, wel 8 uur.
Als papa en mama allebei aan het werken zijn, en ik hoef
niet naar school dan ga ik vaak naar mijn opa en oma. Dat
is lekker makkelijk want die wonen nu in de straat tegenover
ons, en als ik dan geen zin meer heb kan ik weer zo naar
huis lopen. Met mijn oma ga ik ook vaak naar mijn overgrootmoeder die al 96 jaar oud is.
Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn stukje te lezen.
Groetjes, Kyra
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In de Herculeszaal kunt u ook gewoon terecht voor koffie,
een wijntje, gezelschap, een kaartje leggen of een spelletje.

WIJK - INFO

Dinsdags in ‘Het Häöfke’ van 14.00 tot 16.00 uur: creaclub
(handwerken/ handarbeid) en reparatiecafé.
Woensdags 12.30 tot 14.00 uur: verkoop tosti’s voor 1,50
euro per stuk of een kop heerlijke soep voor 1,50 euro.
Donderdags 14.00-16.00 uur: muziekcafé en snackverkoop.

ACTIVITEITEN MOSEA ZORGGROEP
De activiteiten van de vrij toegankelijke dagbesteding
Mosae Zorggroep aan de Herculeshof 22 zijn geopend
van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur. Telefoon:
06-52880722 (activiteitenbegeleiding Lianne Bouwens
en Marianne Huiberts).

Iedere 3e donderdag van de maand kunt u van 11.00
tot13.00 uur in ‘Het Häöfke’ gratis terecht bij het inloopspreekuur van Finzo Limburg. Heeft u een financiële vraag?
Ontving u een lastige brief? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een regeling of vergoeding, bij het oplossen van
een betalingsachterstand, schuld of bij het invullen van een
formulier? Zij helpen u graag.

Vaste activiteiten
Nieuw: maandag 20 januari is onze bakclub, o.l.v. bakker
Kristin gestart. Iedere even week op maandagmiddag vanaf
13.00 uur in ‘Het Häöfke’. Houdt u van bakken, doe dan
zeker mee. Het gebak zal diezelfde middag te koop worden
aangeboden.

Extra activiteiten
Maandag 3 februari 13.00 uur: Kristin’s bakclub.
Woensdag 5 februari 14.00 uur: carnavalsstuk maken.
Donderdag 6 februari van 14.00 tot 16.00 uur: nu 2x in de
maand: DJ Jos Hitz.

Nieuw: vanaf dinsdag 4 februari start het reparatiecafé in
‘Het Häöfke’. U kunt daar gratis terecht voor kleine reparaties
aan huishoudelijke apparaten.
Iedere ochtend kunt u in de Herculeszaal terecht voor koffie
en een praatje.

Dinsdag 11 februari 12.30 uur: in het kader van de dag van
de Liefde (14 februari) organiseren we een Valentijnslunch.
U kunt zich hiervoor inschrijven t/m maandag 10 februari.

Iedere maandag- en vrijdagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur:
Kienen in de Herculeszaal.

Maandag 17 februari 13.00 uur: Kristin’s bakclub.
Woensdag 12 februari 14.00 uur: optreden Mannenkoor
Borgharen. Toegang: 2,50 euro p.p. U kunt deze middag
bij de activiteitenbegeleiding betalen.

De even weken op maandagmiddag in Het Häöfke vanaf
13.00 uur: Kristin’s bakclub.
Schaakclub op maandag- en vrijdagmiddag op afdeling
F. Interesse in schaken? Informeer bij de schaakclub op
afdeling F.

Carnavalsmaandag 24 februari 14.00 uur: wij zijn open
tijdens de Carnaval. Voetjes van de vloer met DJ Jos Hitz.
Gratis toegang.
Carnavalsdinsdag 25 februari 14.00 uur: verrassingsoptreden. Wie komt langs? Doe mee en kom het te weten.
Gratis toegang.
Aswoensdag 26 februari 14.00 uur: we sluiten carnaval af
met het bekende Hiering Biete. Omdat we de haring moeten
bestellen, kunt u zich hiervoor opgeven tot en met vrijdag 21
februari. Een haring kost per stuk 1,50 euro. Voor deze prijs
kunt u ook twee sneetjes brood met hoofdkaas/kaas krijgen.

In Het Häöfke kunt u op maandag- en vrijdagmiddag terecht
voor een gezellig samenzijn georganiseerd door de activiteitenbegeleiding en vrijwilligers.
Iedere dinsdag 12.30 uur: Samen Koken voor Elkaar. Voor
4,50 euro p.p. krijgt u een vers gekookt driegangen menu.
Opgeven kan tot en met maandag. Dinsdagmiddag wordt
het menu bekend gemaakt.

Donderdag 5 maart 14.00 tot 16.00 uur: terug naar je muziek
van de jaren ‘70 met DJ Jos Hitz. Gratis toegang.

Dinsdags in de Herculeszaal 14.00 uur: beweeggroep o.l.v.
ergotherapeut Ergo Zuyd. Interesse? Informeer zeker eens
bij hen.

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

Word jij onze nieuwe collega?
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yoga.com, mail: info@dans-yoga.com, tel.: 0032-12236151
of 06-33646440.

PRIKBORD

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding bij het plannen, maken en leren van het huiswerk
aan een kleine groep leerlingen en daarnaast extra uitleg
bij niet goed begrepen leerstof. Informatie: 06-39823537.

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

Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak: Nederlands
op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisatie: dyslexie), ook examentrainingen SE
& CE; voor de basisschoolleerling bijlessen: taal, rekenen,
begrijpend lezen e.d. Informatie: 043-3435094.

Wil jij rust, ontspanning en plezier in jouw leven? Mindful
run/walk Maastricht gebruikt de combinatie van mindfulness,
ademhalingstechnieken, hardloop/wandeltechnieken en
yoga met als resultaat rust, minder stress en meer energie.
Ga je mee de natuur in? www.mindfulrun.nl/maastricht, tel
06-15082862.

CARNAVAL

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.

BATTERAOVEBAL
Het wegvallen enkele jaren terug van hun kindermiddag én
het bericht dat de Wolderse scouting dit jaar ook geen prinsenbal meer zou houden, was voor enkele jeugdleden van
harmonie Sint Petrus en Paulus de aanleiding om de koppen
eens bij elkaar te steken n.l. hoe dit hiaat voor de Wolderse
jeugdige carnavalsvierders ingevuld zou kunnen worden.
Dit mondde uit in het eerste ‘Wolderse batteraovebal’ welk
zal plaatsvinden in de ‘Greune zaol’ aan de Tongerseweg
336 te Wolder op zondag 16 februari a.s .

Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin? Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom naar
ons Volkstuincomplex Daalhof. Er zijn al tuintjes te huur
vanaf 40 euro per jaar (50m2). Aanmelden via volkstuindaalhof@kpnmail.nl. Informatie vind je op www.vtvdaalhof.nl.
Het nieuwe jaar uw voeten lekker verwennen. Dat kan bij
Voetverzorgingspraktijk MERAKI. Kennismakingsaanbieding: voetbehandeling voor 17,50! Tel. nummer: 0614377683.

Programma:
14.00 uur korte rondtocht door jeugddrumband/-harmonie
14.44 uur uitroepen eerste greune 'batteraof'
15.30 uur optreden kinderen 'Spelen met muziek'
16.00 uur De Zes Köp (winnaars carnavalsliedje 2020
Maastricht)
17.00 uur Nick en Patrick
18.00 uur Jérôme Gelissen
Muzikale omlijsting DJ Demas.
Gratis entree, kinderbuffet, prijs voor best verklede 'batteraof'
en voor mooiste kleurplaat (lever de Carnavalskleurplaat uit
dit Belhaöfke in bij binnenkomst batteraovebal).
Cv de Greune roept op zaterdag 15 februari hun 67e prins
uit. Laat dit eerste ‘batteraovebal’ het begin zijn van een
minstens even lange ‘Greune’ traditie.

Gevonden: rond 30 december ‘s avonds op de Apollohof
halverwege de straat aan kant van oneven huisnummers,
sleutels aan sleutelhanger met foto. Te bevragen: tel 0621873646.
Gezocht: goed tehuis voor een 8 mnd oud lief langharig
dwergkonijntje. Hij is gewend aan kleine kinderen en hond.
Inclusief voer en hooi e.d. Gratis af te halen. Mail voor info:
mocono@ziggo.nl
In Atrium Daalhof: 1. Zumba en Sh’bam. 2. Yoga (ontstressen voor alle leeftijden ook voor klachten als burn-out,
reuma, astma, fibromyalgie, oedeem, te lage of te hoge
bloeddruk, overgewicht enz.). Chantalle Smeets www.dans-

De 3 Dolle Konijndagen
aswoensdag 26 februari
donderdag 27 februari
vrijdag 28 februari

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

KONIJNENBOUT
met frieten en appelmoes

7 EURO

reserveren op nummer 043 – 3435427
of mailen info@eetcafe1900.nl
www.eetcafe1900.nl
Orleansplein 14 - Maastricht
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CV de Mineurs

Oet de werrike vaan Mestreech
Brusselse Poort, St. Annadal, Daalhof
en umgeving

Hertog 2020
Kenny (Griens)
d’n Ierste

Hertog Kenny d’n
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TOENTERTIJD
FEBRUARI...’T KAN NOG WINTER ZIJN
Januari was wel een frisse koude maand geweest, wat storm
op zee en ook in het binnenland.
De reizen die pa maakte waren niet altijd even gemakkelijk,
veel wind is niet zo fijn om dan te varen, veel regen ook niet
maar nog minder prettig is als er een ijslaagje ontstaat op
het water. Ook als je geladen bent stromen steeds de looppaden, het dek dus, vol water en als 't vriest dan bevriest
het achtergebleven water en dat veroorzaakt natuurlijk weer
gladheid. Pa had zich er een beetje tegen ingedekt door
speciaal op de looppaden speciale verf te strijken. Laten
we eerlijk zijn...de natuur doet wat hij wil en laat zich niet
gemakkelijk door mensenhanden leiden.
Gelukkig heb ik het een keer meegemaakt, ik kan me de
beelden nog zo voor de geest halen. Een zware sleepboot
met ijsbrekers voorop bevestigd, die het ijs braken. Normaal
deden de sleepboten dienst om de schepen voort te trekken
of de duwbakken te vervoeren.
Het Albertkanaal en de kleinere kanalen waren altijd sneller
dichtgevroren dan de Maas natuurlijk. De Maas stroomt door
en in de kanalen beweegt het water wat minder.
Varen in bevroren kanalen is geen pretje, toch heeft het
ook weer een spannend gevoel….ik heb het eens een keer
meegemaakt.
Stel, je vaart door het ijs: klots krak….boem krak...er komt
veel sterk ijs op de romp van het schip, ook wel wat akelig
hoor! Dat brekend ijs geeft een apart geluid. Gelukkig was
er een ijsbreker vooruit en er werd gevaren in een soort
colonne van schepen en allemaal in diezelfde vaargeul.
Dat was natuurlijk heel belangrijk om te doen en samen
langzaam doorvaren. Glijdend en op het gemak ging het
niet, voor elk schip was het spannend. Houden de spanten
het, de romp dus, want er lag ook nog eens lading in het
schip dat het zwaar maakte….zo voeren ze in een konvooi
door de kanalen en het Albert kanaal. Een apart gevoel om
tussen de hoogte van het Albert Kanaal te varen door het
ijs met een ijsbreker voorop; ik had een lang weekend dus
kon ik dit ook eens meemaken.
Er was wel een voorwaarde aan verbonden: net als met
hoog water of veel stroom moesten wij in de theehut (de
keuken) verblijven, dus net voor de stuurhut. Indien er iets
zou gebeuren dan zouden we snel weg komen...maar zie
je ons al in het ijswater springen? Nou, ik moest er niet aan

denken hoor, stromend water, ijswater of hoogwater….het
waren niet mijn favoriete momenten.
Ik zag toch de spanning er wel van in maar ook het gevaar…..geef mij dan toch maar het mooie warme weer en
het zwemmen. Het is je beroep of niet…en er werd altijd
met volle overgave en liefde gevaren. Het zat in het bloed,
in goede en minder goede tijden, gevaren of niet….mijn
vader zei altijd: “liever dit beroep met alle vrijheid dan op
een vaste plek zitten”. Ik denk dat hij wel wat gelijk had,
tegenwoordig zijn er nog wel vrije beroepen maar er zijn
ook o zoveel regels aan verbonden die sommige beroepen
wat minder interessant maken.
We zijn in dat weekend stilletjes doorgegaan met varen
achter de ijsbreker, op een andere plek nam een ander
sleepboot het over zodat we toch nog op de bestemming
aankwamen. Deze reis ging richting Antwerpen, Leopoldsburg die bekend stond om zijn militaire basis, verschillende
vliegtuigen vlogen over….wel mooi om te zien.
De lading werd langzaam gelost gezien de koude temperatuur, maar het lossen was toch gelukt.
Het weekend kwam ten einde en ook ik werd weer naar huis
gebracht, dit keer niet op de motor, dat was te koud maar met
de trein. Ook dat was een leuke belevenis, aan het station
in Maastricht werd ik weer opgehaald door mijn opa en zo
liepen we over de oude Maasbrug, langs het stadspark naar
de Blekerij waar we woonden.
Zo kwam er een einde aan een zeer koud, maar toch een
mooi weekend met veel belevenissen, deze had ik toch niet
willen missen!
Springtime.

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

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

zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd
zeer duurzaam en energiezuinig

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

geschikt voor vochtige ruimtes
passen probleemloos in elke interieurstijl
inclusief LED verlichting mogelijk

http://www.tweewielerserviceverhulst.nl

zelfs akoestische oplossingen

Maak een afspraak via
www.tweewielerserviceverhulst.nl/afspraak

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877
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We krijgen regelmatig vragen over de kamelen in de zandkraal met stalling langs de Tongerseweg. Staan die niet op
een te klein terrein? Het antwoord is nee. De dieren verblijven hier alleen in de wintermaanden. Kamelen houden niet
van het lopen in een modderige wei; ze hebben zich zelf
teruggetrokken in de zandkraal. Die voldoet qua oppervlakte
en schuil- en voedermogelijkheden aan de normen van de
Dierenbescherming en NVWA. Na de winter kunnen de kamelen weer gebruik maken van het aangrenzende 8.000 m2
grote Erica-terrein. Kamelen kunnen overigens uitstekend
tegen de kou. In de woestijn waarin ze van nature leven,
kan het ’s winters –50 worden.
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En verder:
- is het officiële adres van de boerderij veranderd in: Alesiahof 40, 6215 SX Maastricht;
- gaan we de boerderij in februari weer klaarmaken voor
het nieuwe seizoen;
- start binnenkort de verbouwing van onze keuken door de
Sligro;
- begint ook het nieuwe bijenseizoen weer.
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KENNISMAKEN: WILLEM

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

Willem Schelberg
Het was druk op onze nieuwjaarsborrel op 10 januari

Nieuw: ambassadeurs
Boerderij Daalhoeve heeft een aantal ambassadeurs aan
zich verbonden. Dit zijn mensen die de boerderij een warm
hart toedragen en haar filosofie en werkwijze onderschrijven.
Zij dragen de ‘boodschap van Daalhoeve’ ook uit in hun
eigen contacten en netwerken. Dit zijn onze ambassadeurs:
- Denise Verdonschot, hoofd Community Engagement aan
het United World College Maastricht;
- Theo Thuis, managing director Innovation Q Park en
voorzitter Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht;
- Ed Sabel, voormalig fractievoorzitter van de Senioren Partij
in de Maastrichtse gemeenteraad;
- Jacques Costongs, voormalig wethouder gemeente
Maastricht;
- Ilmar Woldring, mede-eigenaar Green Synergy Concepts
en voormalig manager Marketingcommunicatie bij MECC
Maastricht.
Kamelen langs de Tongerseweg
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Sinds begin december is Willem Schelberg de nieuwe
beheerder van de externe projecten op Daalhoeve. Willem heeft op z’n 56e al een heel en vooral gevarieerd
werkleven achter de rug. Op Daalhoeve kan hij teruggrijpen naar zijn oorspronkelijke beroep en heeft hij er een
familie bijgekregen. We stellen hem graag aan u voor.
Een gevarieerd beroepsleven; vertel daar eens iets over.
‘Ik ben aan de sociale academie opgeleid tot randgroepjongerenwerker. Dat heb ik ook een aantal jaren gedaan, tot ik
een internetbedrijf heb opgezet. Ik heb altijd affiniteit gehad
met computers. Met mijn bedrijf maakte ik, nog voordat het
internet een hoge vlucht nam, via ISDN-lijnen gebruik van
de verschillen in tijdzones. Door vanuit Nederland grafische
ontwerpopdrachten uit te zetten aan freelancers in de Verenigde Staten, kon ik spoedopdrachten aannemen. Als ik ‘s
avonds een opdracht uitzette, kon daar in Amerika overdag
aan worden gewerkt. Ik heb daarmee veel succes gehad,
maar het bezorgde me ook een burn out. Dat was aanleiding
om over te stappen op het hosten van complexere websites.

Ik wilde ook niet meer terug in de harde commerciële wereld van de snelle opdrachten. Als tegenwicht ben ik naast
mijn bedrijf voor webhosting daarom ook het imkerbedrijf
Beelicious gestart.’

en met veel ondernemerschap en een tomeloze inzet van
veel vrijwilligers uitgebouwd tot een bloeiende organisatie.
Goed ondernemerschap gedijt bij creatieve en onorthodoxe
oplossingen. Nu Daalhoeve, wederom met succes, publieke
taken op zich neemt, gaat dat haast automatisch schuren.
De stormachtig gegroeide boerderij moet zich als vrijwilligersorganisatie nu in hoog tempo schikken in de strakke
regels van de publieke ‘systeemwereld’. Dat is helemaal niet
erg. Sterker nog, dat moet als Daalhoeve een beroep doet
op gemeenschapsgeld. Maar het is bijzonder unfair om de
creatieve, ondernemende en onorthodoxe aanpak die de
boerderij tot zo’n succes heeft gemaakt, nu tegen ons te
gebruiken als mogelijke bron van malversaties. Datzelfde
ondernemerschap maakt het bovendien mogelijk om met
minder gemeenschapsgeld meer mensen te helpen.’

Een imkerbedrijf; leg uit.
‘Ik was twintig jaar geleden al begonnen als hobby-imker. Dat
heb ik uitgebouwd tot een bedrijf met bestuivingsdiensten
en de verkoop van honing en nevenproducten daarvan. Ik
had tussen de 100 en 150 bijenvolken en ontving als ambassadeur van de bij groepen en schoolklassen om te vertellen
over het belang van de bij en al die andere insecten waar
we vanwege hun steken niet zo van houden.’
Doet het je leed wat er met de bijen gebeurt?
‘Enorm, ik word verdrietig van hoe slecht wij mensen met ons
stukje aarde en alles wat daarop leeft omgaan. Eén van de
oorzaken van de teruggang van de bijenstand is overigens
de varroamijt. Daar hebben we nog geen adequate bestrijding tegen. Wel paardenmiddelen met organische zuren,
maar die willen veel imkers niet toepassen.’
Hoe ben je in contact gekomen met Daalhoeve?
‘Ik heb bedrijfsleider Ralph en voormalig assistent-beheerder
Eleanor ooit leren imkeren. Ik heb Ralph toen ook verteld dat
ik mijn imkerij in België, waar ik woon, wilde uitbouwen tot
een zorgimkerij waarin ik mijn oorspronkelijke beroep weer
kon oppakken. Het fenomeen zorgimkerij of -boerderij kennen ze echter niet in België. Ralph heeft mijn wens echter
onthouden, dus toen er een plek vrijkwam op Daalhoeve
heeft hij gevraagd of ik die wilde invullen. En daar heb ik
graag ja tegen gezegd.’

De Lammetjesdagen zijn in volle gang; eerst de schapen scheren

Bevalt het tot dusver?
‘Zeer, ik ben dankbaar dat ik weer met mensen werk en
vrijwilligers kan begeleiden op hun wandeling door het
leven. En er hangt een hele goede sfeer in de organisatie
van Daalhoeve. Het voelt alsof ik er een familie heb bijgekregen. Soms komen er unieke kansen op je pad en dit
was er een van.’

RECEPT VAN DE MAAND
Soup garbure (Frans)

Het is nogal een overgang van ondernemer naar werknemer.
Hoe ga je daarmee om?
‘Ik kan mijn ondernemersgeest ook op Daalhoeve tot zijn
recht laten komen. Ik ga meedenken over hoe Daalhoeve
zich via diverse projecten ook buiten het eigen boerderijterrein kan blijven ontwikkelen. Want qua beschikbare ruimte
stuiten we fysiek tegen onze grenzen aan. De uitdaging is
nu om Daalhoeve in een volgende fase te brengen. Maar
bovenal werk ik met veel plezier met de vrijwilligers. Het
heeft mijn leven een stuk socialer gemaakt; die bijen zeggen nooit wat terug.’

REACTIE OP LIMBURGER
Onlangs suggereerde De Limburger in een artikel dat
de familiebanden op Daalhoeve en daaraan gekoppelde
constructies een bron kunnen zijn van misbruik van gemeenschapsgeld. Volgens de accountant en de gemeente
Maastricht is daarvan geen sprake. In een ingezonden
brief wezen wij de lezers van De Limburger op nog iets
anders: ‘Daalhoeve is ontstaan vanuit een burgerinitiatief
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Deze maaltijdsoep komt uit Zuid-Frankrijk. Van origine
robuust, met ham en bonen etc., maar ik heb een verfijnde
versie van de impressionistische schilder Claude Monet. Een
simpel recept voor vier personen en echt heerlijk!
Start met het maken van twee liter goede runderbouillon,
naar eigen idee. Daar blancheer je een spitskool in, die je
in de helft heb gesneden, met de kern eruit. Zachtjes ongeveer tien minuten blancheren. Haal dan de halve spitskool
eruit, laat deze heel goed uitlekken en snijd ‘m in reepjes.
Zet intussen de oven aan op 180 graden.
Je kunt het gerecht vervolgens afmaken in een grote hoge
ovenschaal of stenen pot, maar mijn voorkeur gaat uit naar
ovenvaste eenpersoons soepkommen, formaat uiensoep.
Leg onderin de kommen plakjes oud stokbrood, met daarbovenop een eetlepel spitskoolreepjes en dan een eetlepel
gemalen pittige kaas, naar keuze. Herhaal deze stappen
totdat de kom voor driekwart vol is. Schenk er vervolgens
een goede soeplepel bouillon overheen en eindig met kaas.
Zet de kommen vervolgens 20 minuten in de oven totdat de
kaas een mooi bruin korstje vormt.
Doe je alles in een grote schaal of pot, ga dan naar eigen
inzicht anders te werk.
En bedenk altijd: niks moet, maar 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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gel geeft toe dat haar grote passie bij Sambaband Batida
Mestreech ligt. Ze woont al 25 jaar in Daalhof en stapte 17
jaar geleden in de wereld van de sambaband. Anita zit bij
het bestuur van Bateria Batida Maastricht en geniet er met
volle teugen van haar hobby.
Elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur vindt u haar achter
in ’t Atrium (Aureliushof 160) met de 25 andere leden van
de band aan het repeteren. Daar komt een heel gemêleerde
groep samen om op de trommels te slaan. Het jongste lid
is 19 en het oudste 70 jaar. Mannen en vrouwen met ritme
in het bloed, blijkbaar. “We zijn echt als familie voor elkaar,”
zegt Anita. En het is duidelijk dat men van de muziek geniet.

ACHTER DE SCHERMEN
HANS VELDMAN
In mei 2003 werd er versterking gevraagd voor de redactie
van ‘t Belhäöfke. Handig zijn met een computer en een paar
avonden tijd hebben waren de vereisten. De werkzaamheden betroffen het ‘opmaken’ van het blad: teksten, foto’s
en de advertenties plaatsen in een bestaand format. Als dit
klaar was, ging alles naar de drukker. In 2003 gebruikten
we een eenvoudig programma en werkten we met floppy’s
en CD’s. In 2020 werken we met een verbeterde versie van
dit programma en verzenden we alles via het internet. De
middelen zijn anders, het principe is hetzelfde.

Onder het geluid van een fluitsignaal staan de spelers hun
verschillende instrumenten te bespelen. Beweging, zwiepende heupen, concentratie en glimlachen gaan gepaard

Ik ben geboren in Heerlen en opgegroeid in Delfzijl en
Voerendaal. Samen met mijn vrouw woon ik sinds 1995 in
Maastricht en sinds 2000 in Daalhof. In mijn vrije tijd game
ik graag met een computer, ook reizen maken naar verre
landen doe ik graag.

met de klanken van de samba: de hoge tamborim, verschillende ritmes, de ondertoon van de bas achterin. En dan klinkt
een speciaal signaal van de fluit en de kleine instrumenten
stoppen abrupt, waardoor het geluid van de stilte luid weergalmt, gevolgd door de diepe ‘boem’ van de surdo 24 inch.

Naast de taak van ‘opmaker’ van het blad, ben ik ook de
voorzitter van de ‘Stichting Wijkblad Belfort/Daalhof’, zo
heet de stichting die ‘t Belhäöfke maakt officieel. Toen deze
stichting werd opgericht bestond de wijk Hazendans nog
niet, vandaar dat deze wijk in de naam ontbreekt.

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom Anita hiervoor gekozen heeft. “De trommels trokken me aan,” zei Anita. Het
is vrolijk en levend. Voordat ze hiermee begon, speelde ze
geen instrumenten. Nu speelt ze drie verschillende instrumenten in de band. Bij de vraag of iedereen zo iets kan
doen, verduidelijkt Anita dat men zeker een gevoel voor
ritme moet hebben. En het vraagt inzet en repetitie, want de
band speelt 15 à 20 keer per jaar op allerlei evenementen.
“Om de week komt Ottmar Soulier ons nieuw repertoire
leren of aanpassen.”
Bateria Batida Maastricht speelt in Maastricht, maar kan ook
gevonden worden over de grens in de buurlanden. Ze spelen
bij feesten, kermissen en bruiloften. Het is een hechte groep
die duidelijk geniet van de muziek en het gezelschap. Hun
leus: “Eén wereld, één hartenklop.” En Anita laat weten dat
er ruimte is voor meer leden. De band zoekt op dit moment
snarespelers (ook wel Caixa genoemd) en repeniquespelers. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten over de
band, dan kunt u contact opnemen met Anita of informatie
opzoeken op Facebook of de website. Anita, en Batida
Mestreech, zijn ook binnenkort te zien op TV Maastricht.
Anita Vanhingel: info@batida.nl of 06-40923577; Lex: 0621581433.
Bateria Batida Maastricht: www.batida.nl (of op Facebook)

Het is erg leuk om samen met andere mensen elke maand
een blad te maken. Iets wat je ook echt kan vasthouden en
door velen wordt gelezen. Dit geeft mij voldoening om dit
vrijwilligerswerk te blijven doen. Ik hoop daarom nog vele
jaren samen met deze leuke redactie een mooi blad te maken voor de buurten waarin ik graag ben.

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

ANITA VANHINGEL
Misschien heeft u haar op een motor gezien of aan het
zwemmen, want dat zijn haar hobby’s. Maar Anita Vanhin15

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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Kampioen! – Deze kanjers hebben onlangs de 2e ronde gewonnen van de
Grand Prix van het schoolschaaktoernooi voor basisscholen. De organisatie
“Op zijn plaats” komt wekelijks op school om het schaken bij jonge kinderen
te promoten. En mét resultaat dus….proficiat jongens!

JOURNAAL
WIST U DAT:
-De ooievaar binnenkort weer wordt verwacht bij twee leerkrachten van onze school en dat het ons in tijden van
lerarentekorten toch gelukt is om vervanging goed te regelen.
-We in januari de toetsen van ons leerlingvolgsysteem van Cito af hebben genomen en dat we dit doen ter aanvulling op
methodische toetsen om zo de ontwikkeling van kinderen goed te volgen en waar nodig extra interventies te plegen. Het
gaat dus niet om de toetsscore, maar om het werken aan ontwikkeling en het maximale halen uit ieder kind.
·We sport en spel heel belangrijk vinden en dus blij zijn met de vernieuwde sportmaterialen, die door Maastricht Sport ter
beschikking zijn gesteld
·We de eerste twee startbijeenkomsten voor de nieuwbouw van ons kindcentrum reeds hebben gehad en dat Pinokkio, bs
Emile Wesly en de Kennedyschool samen met de gemeente een mooi gebouw gaan ontwerpen, dat voldoet aan de eisen van
nu én de toekomst! Uiteraard gaan we kinderen, ouders en de buurt hierbij betrekken. Ook Radar is een betrokken partij.
-We regelmatig oud-leerlingen een maatschappelijke stageplek bieden. Leuk om hen weer opnieuw te ontmoeten en
tegelijkertijd ook leerzaam voor alle partijen
-We heel blij zijn met de cliënten van Radar die regelmatig voor Pinokkio en de Kennedyschool schoonmaakklusjes
verrichten.
-We het hele jaar door kleding inzamelen voor Aktie 68. De stichting maakt zich hard om de belangen van mensen met een
beperking te bevorderen, in het bijzonder kinderen en dat in de ruimste zin van het woord.

CARNAVALSNIEUWS
*Op vrijdag 14 februari wordt op ons schoolplein ons
nieuwe schoolprinsenpaar uitgeroepen. Dit gebeurt rond
de klok van 11 uur en u bent van harte welkom om te
komen kijken.
*Ook CV de Mineurs verzorgen dit jaar weer in de groepen
3 een les carnavalogie. Zo krijgen deze jonge kinderen
uitgelegd waar carnaval vandaan komt en hoe men het
kan vieren.
*Op vrijdag 21 februari vieren de peuters, kleuters en alle
grotere kinderen het carnavalsfeest in het Atrium.
Voorafgaand vertrekt de carnavaleske optocht vanaf de
kinderboerderij.
*Meester Patrick heeft de halve finale bereikt van het LVK.
Bij het verschijnen van deze editie was nog niet bekend of
hij ook de finale heeft gehaald.
*Verder doen we weer mee aan de carnavalstentoonstelling van CV de Tempeleers in het Maastrichtse
UMC+. In de afgelopen jaren vielen onze creaties steeds in
de smaak en wonnen we zelfs enkele keren de hoofdprijs!

Samenspel peuters / kleuters - De kleuters van groep 2a/b
en de peuters van Pinokkio hebben onlangs samen genoten
van een demonstratiespel. Juf Gerdien, Juf Eline en meester
Roy speelden gezamenlijk een spel rondom het thema
sinterklaas. Als laatste hebben de peuters en kleuters nog
even goed de benen mogen strekken en nog even door de
zaal gedanst op het bekende liedje ‘wie niet lopen wil’ om
vervolgens cadeautjes in te pakken. Op 29 januari was er
weer
een
gezamenlijke
activiteit
binnen
het
Speelplezierthema “de dokter”.

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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BON APPETIT
PAPRIKA MET QUINOA VULLING (4 PERS)
Ingrediënten:
4 grote paprika’s, 1 kop quinoa, 1 blokje groentebouillon,
1 doosje champignons, 1 uitje, 1 teen knoflook, 1 eetlepel
komijn, 1 theelepel kurkuma, 1 theelepel gember,1 theelepel
kaneel, 2 grote handen spinazie, 1 blikje maïs, 1 handje in
heet water geweekte rozijnen, olijfolie, zout en peper.
Verwarm de oven voor op 175 graden. Bereid de quinoa
volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking in groentebouillon in plaats van water. Snijd de champignons, de
ui en de knoflook fijn. Verhit een scheutje olijfolie in een
koekenpan en roerbak ze daarin met alle kruiden (komijn,
kurkuma, gember, kaneel). Snijd de spinazie fijn en meng
samen met de maïs en de geweekte rozijnen door de gekookte quinoa. Voeg daar ook de champignon-ui-knoflook
mix aan toe. Snijd het hoedje van de paprika’s, verwijder
de draden en de zaadjes en schep de vulling erin. Zet de
paprika’s rechtop in een ovenschaal en bedek met folie of
een deksel. Bak de gevulde paprika’s gedurende 35 minuten, haal daarna de folie of het deksel eraf en bak nog 15
minuten tot de bovenkant knapperig is.

Na bijna 41 weken vond ik het goed geweest en besloot
ik nog snel thuis geboren te worden voordat mijn zus en
broer uit school kwamen. Dat was een hele leuke verrassing voor hen.
Ik ben geboren om 14.52 uur en vlak erna waren zij thuis.
Mijn zus heeft de verloskundige nog geholpen met alles te
controleren, en daarna konden we lekker knuffelen.
Knuffelen en lachen doe ik graag. Ik ben een vrolijk meisje,
al erg snel met bepaalde dingen en slapen doe ik in mijn
eigen bedje of lekker bij mama in de draagdoek.
Ook word ik maar al te graag als fotomodel gebruikt door
mijn tante Denise Clermonts, die fotografe is. Deze leuke
foto van mij is ook door haar gemaakt.
Ik vind het erg leuk dat ik mezelf heb mogen voorstellen en ik
zal jullie vast nog wel eens tegen komen in onze mooie wijk.

Dit gerecht kunt u ook maken met fijn gesneden gebakken
kip of rul gebakken gehakt.
Eet smakelijk!

VAN DE MAAND
NOVA BOONEN
Net als mijn grote zus Lizzy en grote broer Dex wil ik me
graag voorstellen in deze rubriek.
Mijn naam is Nova Boonen en ik ben geboren op 10 oktober
2019.
Samen met mijn papa Kevin, mama Kim, Lizzy & Dex woon
ik op de Fortunahof in Daalhof. Mijn komst was een grote
verrassing voor papa en mama, maar wel eentje waar ze
heel blij mee zijn. Mama heeft een hele fijne zwangerschap
gehad en ik had het erg fijn in de buik van mama.
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Ontmoetingsplaats
met leeftijdsgenoten
De dagbesteding is een ontmoetingsplaats waar u in
een huiselijke sfeer leeftijdsgenoten ontmoet. U kunt
aan allerlei activiteiten deelnemen, in groepsverband of
individueel, net waar u zin in heeft.
Meer dan afleiding alleen
Één of meerdere dagdelen bent u overdag te gast bij ons.
Wij helpen u om de dagelijkse dingen zoveel mogelijk zelf
te doen, zodat u thuis weer wat beter uit de voeten kunt.
Hiermee kunt u de regie over uw eigen leven behouden.
Kennismaken
In Daalhof en Scharwyerveld heeft Mosae een vrije
inloop dagbesteding. U kunt dan zonder indicatie
binnenlopen, gewoon om kennis te maken of om te
ervaren of de dagbesteding wellicht iets voor u is.
Daalhof
- Herculeshof 22
Scharwyerveld - Daaldersruwe 93
Meer informatie
Samen met u kijken wat het beste bij u past. Zo helpen
wij u graag om de juiste keuze te maken. U kunt ons
bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur
tot 17.00 uur via 043 - 354 91 80.
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44 KIDS
KIDS

Valentijn: kun jij de zes verschillen vinden?

Kleurplaat: veel kleurplezier!

Hokjespuzzel: Neem van elke tekening de eerste
letter en zet die in het hokje. Weet jij wat er staat?

Stephanie Debie
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Oplossing: herfstvakantie

Puntje, puntje puntje…. Kun jij 1 t/m 44 verbinden?

CARNAVAL

WEKELIJKSE WIJSHEDEN

CARNAVALSAVOND JOONK EN AAJD

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.

Op zaterdag 15 februari organiseert comité Joonk en Aajd
weer hun jaarlijks terugkerende carnavalsavond in buurtcentrum 'tAtrium. De avond begint om 19.11 uur en de zaal
gaat open om 18.30 uur.
Zoals u al weet van voorafgaande jaren, is dit altijd een zeer
gezellige avond met leuke artiesten en dansmuziek.
DJ Jef Goubet zorgt weer voor leuke muziek en verder hebben we optredens van Bert & Angelique, Diego Lenaerts en
mesjeu Maurice. Ook wordt er weer met lekkere hapjes
rondgegaan, zoals u van ons gewend bent. Uiteraard zijn
er zitplaatsen aanwezig.
Kaarten kosten in voorverkoop 5,00 euro en aan de kassa
7,50 euro en zijn verkrijgbaar bij Marjo Clermonts (tel.
0611730103 ) of in 't Atrium. Wij hopen u weer te zien op
15 februari.

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 6
Het hogere is één met mens en natuur, en wij moeten dat
leren zien; in anderen om ons heen en in aarde, planten,
dieren en bomen.
Dan zie je alleen maar de mooie en positieve kanten van
het leven. Liefde, schoonheid, vrede en harmonie zijn toch
het belangrijkste in ons bestaan.
Hopelijk mag ieder mens ooit gaan leven met deze normen
en waarden. Dan zou er veel minder geweld, criminaliteit,
haat en oorlog zijn op deze aarde en wordt er begrepen wat
God hiermee bedoelt.

Met vriendelijke groet, Marjo Clermonts

Week 7
Diep in onszelf ligt de waarheid verborgen, en die waarheid
heeft een naam: liefde.
Liefde is mannelijk, vrouwelijk en ook onzijdig. Het is alles,
want het is ‘n zijn, een gevoel, een weten. En zolang je je
best doet om dit uit te leggen, verlies het de waarde. Laat
het zoals het is. Je mag het gebruiken; eerst voor jezelf, want
anders weet je niet hoe je het mag gebruiken naar anderen
toe. Het is bij ieder mens aanwezig. Kies dus voor liefde en
ervaar het licht, de waarheid en het leven.

CARNAVAL MET DE GREUNE VAN WOLDER
Zaterdag 15 februari a.s. roept de Raad van Elf van de
Greune van Wolder haar 67e prins uit. Vanaf 21.00 uur
vindt er dan in de Greune Zaol aan de Tongerseweg 336
een groots Prinsenbal plaats waar eenieder van harte
welkom is. De muziek wordt verzorgd door het enige echte
Mestreechs Vastelaovends Orkès o.l.v. Jean Lambrix. De
entree is uiteraard gratis.
Carnavalsmaandag is traditioneel de dag dat Wolder
'vastelaovend' viert en natuurlijk ook de bewoners van de
omliggende wijken van harte welkom zijn. De grote internationale optocht trekt maandag 24 februari rond van 14.30
tot 16.30 uur. Diezelfde dag is de ‘Greune Tempel’ aan de
Tongerseweg 336 vanaf 14.30 uur tot in de late avond geopend voor jong en oud. De Raad van Elf van de Greune
nodigt u van harte uit om te genieten van carnavalsplezier,
leuke muziek, een drankje en lekkere snacks. Tot carnavalsmaandag, alaaf!

Week 8
Anderen willen vaak aangeven waar jouw grens ligt. Misschien worden ze zich op dat moment bewust van hun eigen
tekortkomingen.
Bepaal daarom je eigen grens, maar overschrijd hem niet,
anders moet je hem weer verleggen en dat kost nu net
even dat beetje energie extra, wat vermoeidheid met zich
meebrengt.
Week 9
Laten we inzien hoe negatief het is om altijd negatief te
denken, want dan gaan we ook inzien hoe positief het is
om positief te denken en te kunnen zijn.
Om dit te kunnen ontdekken is er innerlijke rust nodig. Zoek
dit in stilte en niet in het rumoer van alledag. Stilte geeft
kracht en dan geef je jezelf de kans te ontdekken welke
weg voor jou het beste is.

CARNAVALSOPTOCHT WOLDER
Deze maand trekt er op Carnavalsmaandag weer een carnavalsoptocht door Wolder. Het zou wel eens de laatste keer
kunnen zijn geweest voor deze in 1965 gestarte traditie. De
Carnavalsoptocht dreigt na dit jaar ten einde te komen door
het krimpend aantal organiserende vrijwilligers. Zijdelings
speelt het eveneens afnemende aantal Wolderse deelnemers ook een kleine rol. Het organiserend Comité doet
een dringend beroep op mensen met organisatietalent om
zich aan te melden en het stokje vanaf volgend jaar over te
nemen. Vind je het leuk om deze mooie Carnavalsoptocht
voort te zetten? Meld je dan als groep of individueel aan bij
Richard Stevens (Stevensmaubach@gmail.com).

Week 10
Angsten worden meestal dieper weggestopt, omdat er een
angst bestaat of gecreëerd is voor die angst. Geef jezelf
een duwtje in de rug en doe juist iets waar je angst voor
hebt, want ook al krijg je de hulp van anderen, je moet leren
beseffen, dat je het uiteindelijk toch zelf moet doen. Macht
over jezelf krijgen, is door de angst heengaan, want het is
mogelijk. Je bent er toch zelf bij!

Alvas unne sjoene Vastelaovend gewins,
Het Carnavalsoptochtcomité Wolder
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VARIA

Bang
Soms worden kinderen ’s nachts plotseling wakker en
zijn ze ergens overstuur van. Deze nachtangsten kunnen
soms heel heftig zijn, maar het is een normale rijping van
de hersenen en je kind kan het zich niet meer herinneren.
Een nachtmerrie is anders: dan droomt je kind en kan het
zich de droom nog herinneren omdat hij op dat moment in
de lichte slaap was.

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

LICHT UIT, DROOM AAN…
Wist je dat zelfs (ongeboren) baby’s kunnen dromen?
Slaaponderzoekers en droomdeskundigen hebben onderzocht dat baby’s en kinderen dromen over alledaagse
dingen. De dromen zijn beelden die in de hersenen tot een
kloppend verhaal gevormd worden. Het zijn eigenlijk losse
gedachtenspinsels en dingen die je kind voelt of heeft meegemaakt. Tijdens het dromen is het korte termijngeheugen
uitgeschakeld, dus je kind kan niet denken: hé, dat is gek!
Daarom kan een rare droom heel realistisch overkomen:
de supermarkt verandert in een speeltuin en katten kunnen
ineens vliegen.

Slaapsteen, knuffel of droomarmband
Neem de angsten van je kind serieus en geef hem iets waar
hij zich veilig bij voelt. Dat kan een slaapsteen, vertrouwde
knuffel of een magische droomarmband zijn. Vaak helpt
een klein (zelfgemaakt) iets om je kind gerust te stellen en
hiermee heeft je kind het idee dat het de baas is over de
droom, in plaats van andersom.
Dag monsters! En slaap zacht…
NATUURLIJK VAN OMA

Grote schoonmaak
Kinderen dromen niet voor niets: het lichaam komt in ruststand, spieren ontspannen en hersendelen vallen na elkaar
in slaap. De hersenen zijn bezig met een grote schoonmaak:
er komen groeihormonen vrij, eiwitten worden aangevuld en
zenuwverbindingen worden versterkt. Je kindje doorloopt
een slaapcyclus van steeds 90 minuten en in het REM-stadium van de cyclus wordt -naast dromen- nieuwe informatie
verwerkt. De hersenen verwerken kleuren die je kind heeft
gezien, de beweging van een speeltje of een nieuw woord.
Kinderen ‘groeien’ in hun slaap.

OPEN
HUIS

Bron: Natuurlijk van Oma , auteur: Maurille de Smalen
Slecht slapen
Sprenkel vijf druppels lavendelolie op het hoofdkussen zelf,
niet direct op het kussensloop maar op een wattenbolletje
bijvoorbeeld kan ook. Gebruik voor een rustige nacht zes
tot tien druppels.
Verkoudheid
Maak een thee van kamille en rozenbottel. Drink dagelijks
3 koppen en je voelt je een stuk beter.
Benodigdheden: 10 gr gedroogde kamille en 10 gr rozenbottel. Doe de kamille en de rozenbottel in een theezeefje en
zet hier een pot thee mee.
Griep
Wrijf een teentje knoflook op een geroosterde boterham, net
zolang totdat het hele teentje is opgenomen. Eet de boterham op. De knoflook versterkt je immuunsysteem en gaat
het gevecht aan met de virussen. Zo ben je weer snel beter.

LEZERSBRIEF
BESTE HUUB REINDERS,
Na het lezen van het ’t Belhäöfke (van januari) vanmorgen
zou ik graag de foto doorgestuurd krijgen. Zelf heb ik daar
op school gezeten, in de kleuterklas en de lagere school.
Mijn juffrouw in die kleuterklas was Juffrouw Maassen (bij
haar thuis hadden ze het Badhuis aan de Jekerstraat). De
zuster heette zuster Alezia en de school vond ik heel gezellig en leuk.
Wij woonden als gezin aan de Polvertorenstraat en gingen
allemaal samen naar school. Schitterende plek waar we
woonden en speelden. Om de hoek was het St. Servaasbolwerk en tezamen waren we met ongeveer 70 kinderen…
speelkameraadjes genoeg dus. We waren met 12 kinderen
thuis, de meisjes gingen naar de Zusters Onder de Bogen en
de jongens naar de Aloysiusschool op de Brusselsestraat.
Er was ook een ingang voor de meisjes op de Kommel, via
een kleine groene poort.
Wat zo’n foto weer oproept, heel leuk. Dankjewel hiervoor.

Op zondag 2 en 9 februari en 1 maart houdt het Elisabeth
Strouven Fonds OPEN HUIS van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan
geheel vrijblijvend ons pand aan de Abtstraat 3 in Maastricht
komen bezichtigen en met ons kennismaken.
Naast kantoor dient ons pand ook als vergaderlocatie en expositieruimte.
Dit is onder meer terug te zien in de inrichting. Wij hebben niet gekozen voor
het gebruikelijke projectmeubilair, maar voor een concept waarbij wij meubilair
van Maastrichtse ontwerpers en makers ‘leasen’. Dit gebeurt onder de naam
Made in Maastricht.

Tentoonstelling
Ook is er op dit moment de tentoonstelling ‘Een schitterende reis’ met
schilderijen en tekeningen van Marieke Dorenbosch. Kom gerust een kijkje nemen!

Voor meer informatie zie

www.elisabethstrouvenfonds.nl

Met vriendelijke groet, Fien Nievergeld
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vertrekt de optocht, die zelden op tijd vertrekt, maar wel altijd
mooier wordt. Het is een luidruchtige en uitbundige betekenis van de betrekkelijkheid aller dingen. De jeugd verkleedt
zich in de kleren van de oude oma, maar wie is er nu oud
met carnaval? Wie rijk is kleedt zich als een bedelaar en
zij die arm zijn lopen uitgedost als sprookjesprinses. Carnaval speelt zich op straat af, in de vroegere jaren na de 2e
wereldoorlog waren beddenlakens, over alledaagse kleren
en kussenslopen over het hoofd. Ook toen werd er gehost
en gezongen en werden argeloze toeschouwers met hoog
verdraaide stem in de maling genomen. Want de kunst om
zelf onherkenbaar te zijn was de opzet. Dit alles was en is
nog hartstikke leuk, moppen, flauw of minder flauw, of op het
kantje af schuin mochten niet meer dan 1 seconde tijd innemen om te worden begrepen. Meestal was en is de mop van
een carnavalsredenaar een kluchtige lachwekkende mop.

OUDE AMBACHTEN
CARNAVAL
Vooruitlopend op het carnavalsfeest eind deze maand en
geen foto die betrekking heeft op oude beroepen. Ik vond
namelijk een prachtige foto uit 1950. Zoals u ziet staan de
mensen voor het politiebureau op het Vrijthof, dat er tot ca.
1978 is geweest.

Zo vertelde me een kennis het volgende: "Ik had altijd een
oud kunstgebit in mijn zak als ik met mijn vrouw aan een bar
stond. Ik liet dan het gebit zien en wees naar mijn vrouw en
vertelde tegen de mensen die in de buurt stonden: Ik heb
haar het gebit afgenomen, anders vreet die ouwe gek te
veel." De mensen dachten dat het waar was.
Goei uuch de door!   Amuseert u.
Huub Reinders.

Wilt u de foto per mail.
Even mailen naar huub.reinders@home.

De toeschouwers kijken naar het inschieten van de carnaval. Die onvervalste gebeurtenis met zijn ‘Momus-kanon’
is er al sinds mensenheugenis. Het feest wordt steevast
ingeschoten na de mis in de Sint Servaaskerk. ’s Middags
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wijs”.
naar je rijbe
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
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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
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contact@walstock.nl
www.walstock.nl

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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