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We hebben het gehaald tot de jaren twintig! Uiteraard
wenst de gehele redactie iedereen een gelukkig nieuwjaar
in goede gezondheid! Een nieuw begin van het jaar en nog
meer goed nieuws… de kortste dag van de winter hebben
we achter de rug, de dagen worden langzaam langer. Iets
dat niet alleen voor de mensen met een winterdepressie
erg gunstig is. Iedereen wordt nou eenmaal wat vrolijker
van wat langere dagen, mogelijkheden tot terrasjes pikken zonder kou, wind en regen. Buitenactiviteiten en ook
het tuinieren en bloemetjes op het balkon buiten zetten
is weer in zicht.
Maar eerst uiteraard… roed, geel en greun! De komende
maanden zult u ook in onze wijken regelmatig mensen in
fel gekleurde, gekke of in lichtjes gekleed tegenkomen.
Dameszittingen, prins uitroepen en andere carnavalsactiviteiten staan bij menigeen op de agenda. Ziet u iemand
voorbij lopen? Schroom dan niet om een foto te maken
en op te sturen naar onze redactie, want wie weet wordt
het wel de foto van de maand! Vergeet bij herkenbaarheid
niet om toestemming te vragen. Privacy staat ook bij ons
hoog in het vaandel.

’t Bassin… by night...

EVENEMENTEN

Niet iedereen houdt van carnaval, maar ach… volgende
maand heeft u dan wel weer een paar daagjes of misschien wel een hele week vrij. Ook dat is genieten toch!
Uiteraard zorgen wij van de redactie dat niemand zich
hoeft te vervelen, want wij zorgen elke maand weer voor
nieuws uit de buurt.

Zondag 5 januari:
Natuurmonumenten wandeling op de Sint Pietersberg.
Start bij Fort Sint Pieter om 14.00 uur. Kaarten 10 euro
volwassenen en 8 euro kinderen.
Vrijdag 11 januari:
Masoek Sadja, Indische inloopmiddag in ’t Atrium van
13.30-17.00 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. Entree 3,50
euro.

Natasja Cornelissen

24 t/m 26 januari:
Nationaal Theaterweekend in Theater aan het Vrijthof.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 1/2 februari.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 januari
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 29 januari:
Inbraakpreventieavond in Herculeszaal Mosae Zorg, Herculeshof 22. Van 19.00-21.00 uur. Gratis entree.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3258458
043-3438786
0032-12236151(B)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

06-24449683
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-24449683
06-33135297
06-40923577

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

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

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie

T

U
DR

K

N
PRI

PY
CO

DS
SIN 77
19

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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tiatieven een plek vinden. Hier zijn allerlei hobbygroepen
en groepen om elkaar te steunen bezig (bv. Ouders voor
Ouders, Steunpunt Mantelzorg en meer).
Ook worden er jaarlijks evenementen georganiseerd via
vrijwilligers om de buurt weer samen te brengen. Denk
aan de Opendeur Dag in Belfort, de Zorgeloze Zorgdag in
Daalhof, de Braderie en het Kerstfeest. Ook wordt er nauw
samengewerkt met professionals en de scholen in de buurt.
In de komen maanden willen wij (de vrijwilligers van Buurtnetwerk Belfort Daalhof) ons aan u voorstellen. Dan weet
u nog een beetje meer over wie we zijn en wat we doen.
Heeft u vragen? Stel ze gerust.
buurtnetwerkbd@gmail.com

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

Welkom in een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. Net zoals
elke dag, week en maand kunnen we nieuwe uitdagingen
aan als we die samen aangaan. Dat is het mooie van buren
zijn, we zijn al samen; maar als we beslissen om samen te
werken, dan wordt het niet alleen leefbaar, maar ook leuk.

HEEFT U IDEEËN?
Heeft u ideeën voor de buurt? Wij willen dat graag horen en
u ook in contact brengen met anderen die mee willen doen.
Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op
onze Facebook pagina. Laat ons uw ideeën horen: u kunt
ons bereiken via e-mail.
buurtnetwerkbd@gmail.com.
www.facebook.com/buurtplatform.belfort.daalhof.

BUURTTERRASSEN
In 2020 willen we als buurtnetwerk weer de buurt in om de
buren te leren kennen en faciliteiten te bieden, zodat we
elkaar leren kennen en kunnen samenwerken. Net zoals
vorige jaren plannen we dan 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 aanpakken.
We weten nu al dat we op maandagavond 11 en 25 mei, 8
en 22 juni, 31 augustus en 14 september een buurtterras
willen plannen. De locaties moeten nog gekozen worden.
Zou u een buurtterras bij u in de straat willen hebben en
kunnen helpen dat te organiseren? U kunt ervoor zorgen
dat uw buren weten dat we komen en dat men de tijd neemt
om rond de tafel te staan met een kopje koffie of thee (die
brengen wij mee als u een kopje mee brengt) en uw straat
te bespreken. Laat ons weten als u een buurtterras wilt
ontvangen.

WIJK - INFO
INBRAAKPREVENTIE
Woensdag 29 januari zal er een inbraakpreventieavond
georganiseerd worden. Het zal gaan over inbraken ‘in het
algemeen’ in Daalhof en omgeving, de sleutelkastjes en ook
komt een ex-inbreker op bezoek om zijn verhaal te doen.
Om samen bewust te worden van wat we moeten doen om
inbraak zo veel als mogelijk te voorkomen en signalen te
herkennen. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen
en tips te krijgen.

INBRAAKPREVENTIE AVOND
Woensdagavond 29 januari van 19.00 tot 21.00 uur is er een
inbraakpreventie avond georganiseerd in de grote zaal van
Mosae Herculeshof in Daalhof. De avond behandelt inbraken
in het algemeen in Daalhof en omgeving, sleutelkastjes en er
komt ook een ex-inbreker op bezoek om zijn verhaal te doen.
Wat moeten we doen om inbraak zoveel mogelijk te voorkomen en signalen te herkennen?
Ben je nieuwsgierig, kom dan op woensdagavond en bespreek hoe we beter bewust kunnen worden van wat we
preventief kunnen doen. Iedereen is welkom, ook bewoners
van omliggende wijken.
Aanmelden kan via 06-52807580 (Rosy) of via e-mail. Aanmelden is niet verplicht maar wel wenselijk.
rob.brull@politie.nl of
rosy.teuwen@trajekt.nl

Samen gaan we voor meer bewustwording in de donkere
dagen van het jaar. Ben je nieuwsgierig, kom dan op woensdag 29 januari van 19.00 - 21.00 uur naar de grote zaal van
Mosae - Herculeshof in Daalhof. Iedereen is welkom, ook
bewoners van de omliggende wijken. Hopelijk tot ziens op
29 januari.
Aanmelden is niet verplicht maar wel wenselijk.
Dit kan via tel. 06-52807580, rob.brull@politie.nl of
rosy.teuwen@trajekt.nl.
MASOEK SADJA

WAT IS EEN BUURTNETWERK?
Misschien heeft u ons nooit eerder ontmoet en stelt u zich
deze vraag ook. Het buurtnetwerk is een groep vrijwilligers
die zich inzet om de verschillende groepen, mensen, activiteiten en nog meer in de wijk te verbinden. Dit doet het
door momenten te houden waar buren in contact komen
met elkaar, door ruimte te geven voor bewonersinitiatieven
en door andere vrijwilligers te assisteren.
Denk bijvoorbeeld aan de buurtterrassen die hierboven genoemd zijn. Soms ontstaan door zo’n buurtterras plannen
om als buurt meer samen te doen. Soms ontstaan specifieke
plannen om een probleem in de buurt op te lossen. Of denk
aan de Huiskamer van Daalhof waar allerlei bewonersini-

Vrijdagmiddag 10 januari is er van 13.30 tot 17.00 uur in
buurthuis ‘t Atrium weer de Indische Inloopmiddag Masoek
Sadja van de Stichting Pelita.
Deze inloopmiddagen zijn voor iedereen bestemd en staan
in het teken van Indische muziek, dans, cultuur en eten en
zijn tevens een prima gelegenheid ervaringen en verhalen
uit te wisselen. Deze middag zal het Indisch eten in handen
zijn van Senang Hati.
De zaal gaat open om 13.00 uur en de entree bedraagt
3,50 euro. Inlichtingen bij Kees Schepel tel.: 06-13521570.
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DIT BEN IK

PERSBERICHTEN

DEVON BRAEKEN

BURGERBEGROTING MAASTRICHT

Ik ben Devon Braeken en ben 11 jaar oud. Samen met mijn
moeder, vader en broertje woon ik op Belfort. Ik heb ook
een konijn. Hij heet Max. Mijn hobby’s zijn gamen en buiten
spelen. Het liefst speel ik ‘fortnite’. Ik zit nu niet op een sport,
maar ik heb ook op kickboksen gezeten.

Maastricht krijgt in 2020 burgerbegroting. Provincie wil
ondersteunen met 150.000 euro. Maastricht start in 2020
met een burgerbegroting. Dat heeft de gemeenteraad
gisteravond unaniem besloten. Bij een burgerbegroting
bepalen inwoners geheel zelfstandig over de besteding van
gemeentegelden. Inwoners bepalen zelf wat de prioriteiten
zijn en welke plannen gerealiseerd worden. Ze kunnen zelf
projecten indienen en uitvoeren, of vragen de gemeente
om een plan te realiseren. Met de burgerbegroting hoopt
de gemeente bij te dragen aan gemeenschapsvorming. Ook
wil de gemeente de betrokkenheid van inwoners vergroten
bij hun eigen buurt.
Steun Provincie
De Provincie Limburg liet gisteren weten het project mee te
willen ondersteunen met 150.000 euro. Daarmee kan het
beschikbare bedrag voor het eerste jaar van de burgerbegroting op 300.000 euro uitkomen. “Formeel moet Maastricht
nog een aanvraag doen, maar we staan er heel positief tegenover,” aldus gedeputeerde Robert Housmans “Wie weet
er nu beter wat een buurt nodig heeft dan de mensen die
er wonen en werken? Initiatieven van onderop juichen we
vanuit het gouvernement van harte toe.” Housmans hoopt
ook dat andere gemeenten straks veel kunnen leren van
deze pilot in de Limburgse hoofdstad.

Ik zit op de basisschool IKC Dynamiek in groep 8 en de
sfeer in de klas is super. Mijn lievelingsvakken zijn rekenen,
gym, spelling, geschiedenis en ‘CNAL’. ‘CNAL’ is een vak
waar je veel leert over natuur, de wereld en geschiedenis.
Een tijdje geleden hebben we in de klas een pop-up store
gemaakt. Dat is een bedrijfje dat je moet oprichten en dan
werk je met nepgeld (Bizz-euro’s).

Hoe werkt de Maastrichtse burgerbegroting?
Inwoners van de stad kunnen tijdens diverse rondes aangeven welke thema’s zij belangrijk vinden. Er is een lijst
met thema’s zoals verduurzaming, armoedebestrijding of
buurtcentra.
Ronde 1: deelnemers kiezen vijf thema’s uit de longlist die
zij belangrijk vinden.
Ronde 2: deelnemers verdelen het bedrag over de gekozen
thema’s.
Ronde 3: iedereen kan projecten indienen. Bijvoorbeeld
speeltoestellen in de buurten, pop-up parkjes, huiswerkbegeleiding of een buurttaxi.
Ronde 4: deelnemers kiezen tijdens een feestelijke afsluiter
welke projecten worden uitgevoerd. De projecten worden
meestal omgezet in contracten die ingaan op 1 januari van
het volgende jaar en lopen af op 31 december.

Nu zijn we bij ‘CNAL’ bezig met de Tweede Wereldoorlog.
We zijn naar het kerkhof in Margraten geweest. In ‘De
huiskamer’ in Daalhof hebben we gesproken met mensen
die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt.
Ze hadden hele interessante verhalen over wat ze hebben
meegemaakt.
Op dinsdag hebben we ‘Toon je Talent’. Dan gaan we
toneelspelen en maken we muziek. We zijn ook naar een
voorstelling geweest op de muziekschool. Er werd een verhaal voorgelezen en er werd tussendoor muziek gemaakt.

Wethouder Vivianne Heijnen: “We moeten veel meer durven
los te laten en te vertrouwen op onze inwoners. Ik ben heel
blij dat dit initiatief zo breed wordt ondersteund. Door zowel
de raad als de Provincie. Een mooie eerste stap.”
De eerste ronde is gepland in maart 2020.
Meer informatie zie www.burgerbegrotingmaastricht.nl.

LEZERSBRIEF
Hartelijk dank voor degene die mijn sleutels gevonden heeft
ter hoogte van de Kennedyschool en ze bij de supermarkt
Plus heeft teruggebracht. Gelukkig, engelen bestaan nog!
J. Maassen.

4

5

WIJK - INFO

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

ACTIVITEITEN MOSAE ZORGGROEP

Extra activiteiten
Woensdag 2 januari, Herculeszaal, 14.00-16.00 uur: nieuwjaarsborrel

De activiteiten van de vrij toegankelijke dagbesteding Mosae
Zorggroep aan de Herculeshof 22 zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 - 16.00 uur.

Woensdag 9 januari, Herculeszaal, 14.00-16.00 uur: driekoningen. Wie vindt de boon in het brood?

Vaste activiteiten
Iedere ochtend kunt u in de Herculeszaal terecht voor koffie,
een praatje en de krant.

Woensdag 15 januari, Herculeszaal, 14.00-16.00 uur: Carnavalsmiddag i.s.m. de Zonnebloem en het uitroepen van
het Moosweifke!

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

Woensdag 29 januari, Herculeszaal, 19.00 uur: inbraakpreventie.

Schaakclub op maandag- en vrijdagmiddag op afdeling F.
Interesse in schaken? Informeer bij de schaakclub op afdeling F.

VERENIGINGSNIEUWS

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

TAFELTENNISVERENIGING DAALHOF

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

Wil jij sportief en vooral gezellig het nieuwe jaar beginnen,
kom dan tafeltennis spelen bij TTV Daalhof in ‘t Atrium.
Nieuwe leden zijn welkom, we spelen elke maandagavond
vanaf 19.00 uur. Interesse? Bel dan naar F. Daems, tel. 0433258458 of kom eens langs in t Atrium op maandagavond.

Dinsdag Herculeszaal 14.00 uur: beweeggroep o.l.v. fysiotherapeut Fysio Zuyd.
Interesse? Informeer zeker eens bij hen.
In de Herculeszaal kunt u ook gewoon terecht voor koffie,
een wijntje, gezelschap, een kaartje leggen of een spelletje.
Dinsdag in Het Hofke 14.00 - 16.00 uur: creaclub; handwerken en handenarbeid.

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

Iedere woensdag kunt u tussen 12.30 en 14.00 uur terecht
voor een kop soep met brood voor 3 euro of een tosti voor
1.50 euro.
Donderdag 14.00 -16.00 uur: muziekcafé en snackverkoop.
Iedere 3e donderdag van de maand kunt u van 11.00 - 13.00
uur in het Hofke GRATIS terecht bij het inloopspreekuur van
Finzo Limburg. Heeft u een financiële vraag? Ontving u een

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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PRIKBORD

PERSBERICHTEN
NATIONAAL THEATERWEEKEND

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.

Blind Date kaarten nu te koop
Dit seizoen doet Theater aan het Vrijthof mee aan Het
Nationaal Theaterweekend (24 t/m 26 januari). Het doel
van het weekend is heel Nederland kennis te laten maken
met het theater en te laten zien hoe leuk, mooi, waardevol,
ontroerend, grappig of verrassend theater kan zijn. Het
Nationaal Theaterweekend is er voor iedereen. Jong, oud,
vaste of nieuwe bezoeker. Iedereen is tijdens het weekend
welkom om te komen genieten van alles wat het theater
te bieden heeft. Om het weekend ook echt voor iedereen
zo toegankelijk mogelijk te maken zijn de voorstellingen te
bezoeken voor een zachte prijs van 10 euro. In Maastricht
zijn een cabaretvoorstelling en twee theaterconcerten te
zien. Welke artiesten en voorstellingen het zijn, wordt later
bekend gemaakt.

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.
Bonus oma/opa gezocht. Wij (Lina 12, Jasmin 43) hebben
hier geen familie en zijn op zoek naar iemand die met ons
een soort gezin wil zijn en het leuk vindt betrokken te zijn
in ons leven. Mail: jasmin.hoffmeister76@gmail.com, tel.
06-19183969.
Wilt u uw Super 8 filmspoel of videoband op DVD? Ik doe
het tegen kostprijs. Bel 06-40273100 of mail d.lens.1@
home.nl.

Over Het Nationaal Theater Weekend
Het Nationaal Theaterweekend is een initiatief van het Nationaal Theater Fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds,
met als doel heel Nederland kennis te laten maken met het
theater en te laten zien hoe leuk, mooi, waardevol, ontroerend, grappig of fijn theater kan zijn. Sinds de start van het
weekend groeit het aantal bezoekers (afgelopen editie trok
135.000 bezoekers), ook het aantal deelnemende theaters
blijft groeien. Albert Verlinde van het Nationaal Theater
Fonds: “Het is bijzonder om te zien dat niet alleen de reguliere theaterbezoekers dit weekend naar hun theater komen,
maar zeker ook dat mensen die bijna nooit in het theater
komen nu toch een kijkje komen nemen bij een voorstelling,
een workshop of een andere activiteit. Dit is precies wat we
wilden bereiken met het theaterweekend.” Myra Groenink
van het Prins Bernard Cultuurfonds: “De groei toont aan dat
het initiatief door het publiek wordt toegejuicht. Het is een
prachtig moment om de podiumkunsten in de schijnwerpers
te zetten.

Verloren: 5 december in de middag tussen de kerk van
Daalhof en de Horatiushof een zonnebril op sterkte.
Heeft iemand deze gevonden? Graag terugbezorgen via
06-10541660.
Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding bij het plannen, maken en leren van het huiswerk
aan een kleine groep leerlingen en extra uitleg bij niet goed
begrepen leerstof (4 dagen per week na school). Informatie
tel. 06-39823537.
Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak Nederlands
op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisatie: dyslexie), ook examentrainingen.
Informatie tel. 043-3435094.

Programma Het Nationaal Theater Weekend in Theater
aan het Vrijthof
Theater aan het Vrijthof doet mee aan Het Nationaal Theater
Weekend. Het theater vindt het belangrijk de drempels waar
mogelijk te verlagen en de toegankelijkheid te vergroten.
Door mee te doen aan dit initiatief maakt het theater het
mogelijk voor bezoekers om op een laagdrempelige manier
kennis te maken met het theater en het aanbod. Bovendien
wil Theater aan het Vrijthof de vaste bezoeker blijven verrassen. Tijdens het weekend kan het publiek genieten van
een intieme muzikale ode aan twee Duitse Diva’s uit de
vorige eeuw, een prijswinnende voorstelling van iemand
die volgens de pers tot de top van het Nederlandse cabaret
behoort en van een daverend muziekprogramma vol hits,
meerstemmige zang en fenomenale gitaarsolo’s.

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.

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

KONIJNENBOUT
met frieten en appelmoes

7 EURO

Welke artiesten en voorstellingen in Maastricht te zien zullen zijn tijdens Het Nationaal Theater Weekend wordt later
bekend gemaakt. Iedereen die zich wil laten verrassen kan
vanaf nu Blind Date kaarten kopen voor de voorstellingen
via www.theateraanhetvrijthof.nl/nationaal-theaterweekend.

reserveren op nummer 043 – 3435427
of mailen info@eetcafe1900.nl
www.eetcafe1900.nl
Orleansplein 14 - Maastricht
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Toch kreeg mijn broer koorts en de griep... hij kon niet naar
school en moest een paar dagen in bed blijven onder de
wol. Met een zalfje hier en een pilletje daar moest hij weer
beter worden.

TOENTERTIJD
De feestdagen zijn alweer voorbij en het nieuwe jaar is
begonnen, we hebben het goed naar onze zin gehad. Dit
keer hebben we het kerstfeest op het schip gevierd met ons
vieren. Het nieuwjaar werd bij opa en oma gevierd met de
gehele familie. Mijn vader had, net als al vele jaren, de wafels
en de oliebollen gebakken; deze oliebollen gingen in een
grote Keulse pot. Met en zonder rozijnen... heerlijk smaakten
ze. Ook de wafels werden gretig afgenomen, vader bakte
verschillende soorten en oma hielp mee het deeg te maken.
De harde vond ik altijd lekker en de knijpertjes...ja van die
hele dunne… mmmm. Het ging wel niet elektrisch hoor, nee
op een gaspit met nu ouderwetse wafelijzers (heb er nog van
in bezit) die je in of op het vuur moest leggen. Wat een werk,
maar hij deed het graag. Vroeger had je ook een potkachel
of een ouderwets gasfornuis dat op kolen brandde, daar kon
je die wafelijzers ook opleggen. Je haalde de kookplaat er af
met een ijzertje en in het ontstane gat legde je het wafelijzer,
regelmatig keren of draaien was een must.
Wij kregen tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk maar van
die sterretjes waarmee je lekker kon zwaaien en draaien…
ze zeiden dat is koudvuur, koudvuur? Nou daar kwamen
we wel achter dus… de spetters vielen op onze handen…
pikpikpik au-au, daarbij viel er ook nog door ons gezwaai
-omdat dat zo leuk uit zag- koudvuur op de kleedjes op
de kast. Daarbij ontstonden dus brandgaatjes… dus geen
koudvuur maar wel degelijk gevaarlijk. Gelukkig is er nooit
brand ontstaan, wel brandvlekjes op de kasten.
Maar ja, aan alles komt een eind en ook aan deze leuke
dagen, we mogen wel zeggen: het was weer genieten samen
met broerlief en de familie.
Helaas voordat mijn broer naar school moest werd hij ziek,
hij was wel altijd even vervelend voor hij weg ging, dat lijkt
me best wel logisch, maar echt ziek was hij niet vaak. Hij zag
er altijd weer tegenop om naar het internaat te gaan en van
ons afscheid te nemen; vooral als we zo intens veel samen
waren geweest viel dat niet mee. Hij moest ver weg en ik
kon bij opa en oma blijven. Het leek niet altijd eerlijk maar
het was niet anders. Als je doof bent heb je een speciale
opleiding en begeleiding nodig, daar kom je niet onderuit.
Samen hadden we het elke keer moeilijk om afscheid te
nemen, afscheid nemen doet pijn, toch wisten we natuurlijk
ook wel dat we elkaar weer in de volgende vakantie zouden
zien en weer gelukkig samen waren.
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Mijn vader kreeg inmiddels een reisje aangeboden om zand
te laden in Hasselt, is niet al te ver varen en dus nam hij
dat aan. Mijn broer bleef op het schip en mocht mee varen,
inmiddels hadden ze het internaat gebeld en verteld dat hij
ziek was.
Wat bofte hij toch deze keer, hij knapte op tijdens het varen
en voelde zich na een paar dagen weer een stuk beter, ook
mocht hij weer naar buiten om aan het roer te staan bij pa,
hij voelde zich de koning te rijk! Ik ga schipper worden zei hij
maar steeds, ik wil ook varen... helaas was dat niet mogelijk
maar bij pa mocht hij het roer vasthouden en aan het paneel
komen waarop je gas kon geven of vooruit of achteruit, natuurlijk gebeurde dat allemaal onder het toeziend oog van pa.
Wat waren dat toch bijzondere gelukkige momenten voor
hem, ook voor pa... je zo één te voelen met je zoon, zelfde
passie delen... alleen hoorde hij de motor niet maar voelde
deze wel, het was een Deutz. Als er iets haperde dan voelde
hij dat en zei het dan tegen pa... knap hoor! Motors repareren kon hij niet maar mijn vader wel… zo waren ze op hun
manier toch een team.
Bij aankomst in Hasselt is mijn broer op de trein gezet naar
het internaat… want ja dat is ook een heel belangrijk ding.
Het begin van dat nieuwe jaar werd niet snel vergeten.
Springtime

Namens Tweewielerservice Verhulst wensen wij u
een heel mooi, gezond en gelukkig nieuwjaar.
Wij hopen u in 2020 weer van dienst te mogen zijn.

Patiënten kunnen pas starten met behandeling binnen dit onderzoek, wanneer het minimaal een half jaar geleden is dat
zij cognitieve gedragstherapie kregen voor dwangklachten.
Voor meer informatie zie www.arrIBA-studie.nl.

PERSBERICHTEN
NIEUWE THERAPIE MONDRIAAN

GEDICHT

Nergens heen kunnen omdat je bang bent dat je bacteriën
verspreidt, geen boodschappen kunnen doen omdat je
vreest dat er met HIV besmet bloed op de producten zit.
Deze nare gevolgen kan OCS (Obsessieve compulsieve
stoornis) hebben. Dwangmatige gedachten beïnvloeden het
leven van de patiënt op extreme wijze. De nieuwe cognitieve
therapie, Inference Based Approach (IBA), biedt uitkomst.
Deze manier van behandelen is onderdeel van een groot
landelijk onderzoek geleid door Henny Visser. Cindy Debie
GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut, Maud Van
Hoften cognitief gedragstherapeut en GZ-psycholoog, Noor
Verstappen, cognitief gedragstherapeut en psychotherapeut
zijn de behandelaren van Mondriaan die IBA uitvoeren.

NIEUWJAAR
Dag na dag
Week na week
Maand na maand
De klok weer rond
Na 365 dagen
het jaar weer rond
OP HET NETVLIES

Wat is IBA?
IBA is erop gericht dwangklachten te behandelen zonder exposure (blootstelling aan de situatie waar de OCS getriggerd
wordt). De behandeling kan een goed alternatief zijn voor
OCS-patiënten die van reguliere cognitieve gedragstherapie
niet opknappen of die therapie niet aandurven vanwege de
exposure-component. Cindy: “Exposure is goed en helpt,
maar is niet voor iedereen haalbaar. Bij IBA wordt er samen
met de patiënt geredeneerd over de werkelijke situatie versus de verbeelding.” Maud vult aan: “Wanneer iemand op
basis van de werkelijkheid kan besluiten dat de gedachten
niet op feiten gebaseerd zijn, dan zijn het dingen die bedacht
en dus niet relevant zijn. Dus wanneer een patiënt leert zich
in de voor hem moeilijke situatie te baseren op de feitelijke
waarneming en op common sense/ gezond verstand, zoals
hij of zij ook doet in situaties waarover er geen obsessie
aanwezig is, ontstaat er geen twijfel en maakt hij zich geen
zorgen over de mogelijke gevolgen. En daardoor ontstaat er
vervolgens geen hoogoplopende emotie en geen aandrang
om een dwanghandeling uit te voeren.”

De laatste dagen van het jaar
zijn altijd vol melancholiek
de laatste dagen van het jaar
blijken uniek
In gedachten vormen zich beelden
die op het netvlies zijn gebleven
Deze beelden kunnen tragisch zijn
ook kunnen ze fantastisch zijn
Ieder leeft met zijn unieke gedachten
ieder voor zich
Maar probeer ze met elkaar te delen
want net als zovelen…
Die alleen of eenzaam zijn
kun je samen sterk zijn
Het leven geeft meer waarde
op deze woelige aarde
Want er staat al genoeg
op ons netvlies geschreven
het maakt ons rijk
in het verdere leven

Aanmelden
Patiënten met de hoofddiagnose OCS kunnen met een
verwijzing van de huisarts aangemeld worden. IBA wordt
momenteel alleen aangeboden in onderzoeksvorm.
Patiënten die willen deelnemen aan de studie worden willekeurig ingedeeld in ofwel de IBA conditie-of de reguliere
CGT conditie.

Gedachten dwalen af naar ‘t verleden
gedachten zijn nu bij het heden.
Geen gedachten gaan te ver in ons brein
terug te blikken naar het toen en nu.
We willen liever niets anders
dan mijmeren….in onze eenzaamheid.
De dagen slijten verder
we hebben nog zoveel... zoveel…
te vertellen aan de mens om ons heen.
Maar waar is de tijd gebleven…
weg geglipt als zand tussen de vingers
ze komt niet meer terug of toch?
Blijven we hopen op…
ja op wat?
Een aardig woord, iemand die je naam kent
iemand die je roept, kom binnen en vertel!
Vertel over de gedachten…
Praat en laat je hart spreken!

Wij zijn erkend MKB-adviseur

Wijuzijn
erkend
MKB-adviseur
Wilt
inzicht
in de
risico's die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Wilt u inzicht in de risico’s
die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Maak een afspraak voor een risico analyse!
Maak een afspraak voor
een19
risico
analyse!
St. Annadal
- 6214
PB Maastricht

Springtime

043-356 04 04 • www.cadier.nl
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Springtime

GEDACHTEN

Ralph Cadier
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Springtime

11

TERUG- EN VOORUITKIJKEN
In het januari-nummer van de middenpagina’s kijken
we altijd terug op het afgelopen jaar én vooruit naar
het komende jaar. Volgens bedrijfsleider Ralph Frissen
en Loen Schroeders (voorzitter) en Michiel Romme
(secretaris) van het bestuur was 2019 een ‘jaar met
twee gezichten’. Enerzijds heeft Daalhoeve zich sterk
verder ontwikkeld, anderzijds zijn er zorgen over de financiële relatie met de gemeente Maastricht. Daalhoeve
wil onafhankelijker worden door meer eigen inkomsten
te verwerven, maar moet daar wel de tijd voor krijgen.
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Daalhoeve heeft zich verder ontwikkeld in 2019. Hoe?
‘Het aantal vrijwilligers is gestegen naar ruim 130. Op het
boerderijterrein kwam er het nieuwe verblijf van de fennekvossen en stokstaartjes en richtten we ook de tweede vijver
in voor de otters. De buitenschoolse opvang kreeg een
nieuwe ruimte beneden, onze vrijwilligers een nieuwe kleedruimte boven. Onze kantoorinrichting is verbeterd om aan
alle arbo-eisen te voldoen. En we kregen met CITAVERDE
een belangrijke nieuwe partner op de boerderij. Ruim twintig leerlingen krijgen hier vier dagen in de week theorie- en
praktijkonderwijs in dierverzorging. Daarvoor is de voormalige ruimte van de buitenschoolse opvang verbouwd tot
leslokaal. Verder is ook de Koojstal prachtig opgeknapt. Zo
hebben we inmiddels haast het hele gebouw onder handen
genomen. Alle ruimtes zijn nu goed in gebruik. Tot slot heeft
de gemeente de brandalarminstallatie volledig vernieuwd.’

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 78, januari 2020

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Social Monday voortgezet
Ons project Social Monday, waarbij mensen die zich eenzaam voelen één keer per maand bij Daalhoeve terecht
kunnen voor een gezellig eten samen, kan ook in de tweede
helft van 2020 worden voortgezet. Wij ontvingen 3.000 euro
van het Struyskommitee, afkomstig uit de opbrengst van
het Preuvenemint. Wij danken het kommitee hartelijk voor
deze mooie bijdrage.
Oproep voor boeken, platen, dvd’s en cd’s
Voorjaar 2020 organiseren wij weer een boeken- en muziekmarkt. Hiervoor zijn we op zoek naar boeken, platen (elpees,
singels), dvd’s en cd’s, maar NIET naar encyclopedieën en
naslagwerken.
De opbrengst komt ten goede van de boerderij. Wilt u iets
inbrengen? Dat kan bij Noël Frissen, Schippersdreef 29 in
Belfort-Maastricht. Wel graag even bellen: 06-21475094.

De fennek-vossen waren nieuw in 2019

Nieuwe medewerker
Op 4 december is onze nieuwe beheerder externe projecten
gestart, Willem Schelberg. Willem is al langer bij Daalhoeve
betrokken als imker van Beelicious. Wij stellen hem in een
volgende editie aan u voor.

Zijn deze verbeteringen terug te zien in het aantal bezoekers?
‘In de zomer wel. We hadden in 2019 topdagen met niet
eerder vertoonde bezoekersaantallen en omzetten in de
horeca. Maar buiten de zomer blijft het vooral in de winter
op veel dagen vrij stil. We blijven afhankelijk van goed weer.’

En verder:
- planten we in januari parasolbomen op het achterterras,
zodat je hier in de zomer een fijne natuurlijke schaduw krijgt;

Wat is er gebeurd op de buitenterreinen van Daalhoeve?
‘Op het Erica-terrein bouwden we een nieuw verblijf voor de
kamelen. Dit terrein met zijn rust en exoten speelt nu een
belangrijke rol in het onderwijs door CITAVERDE. Onze
samenwerking met Buitenplaats Vaeshartelt is uitgebreid.
Daarnaast haalden we nieuwe projecten binnen die in 2020
starten, zoals de begrazing van het zonnepark Belvédère.
Dat past in ons streven om meer eigen inkomsten te verwerven.

- zijn de afgelopen week op de boerderij ruim zestig geitenlammeren geboren. Zij gaan straks grazen op Belvédère.
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Het is een belangrijk aandachtspunt voor 2020 en nodig nu
de toekomst van onze financiële relatie met de gemeente
Maastricht minder zeker wordt.’

Raymond heeft zijn carrière elders voortgezet en we kregen
een nieuwe beheerder voor de buitenprojecten. We hebben bewust geïnvesteerd in meer ervaren krachten om de
organisatie goed in balans te krijgen. Dat doen we omdat
steeds meer van onze vrijwilligers extra zorg en aandacht
nodig hebben. Onze organisatie zal niet verder groeien. Het
huidige personeelsbestand bepaalt of we nog extra projecten
en vrijwilligers kunnen aantrekken en zo ja, welke.’
Nog meer organisatorische zaken?
‘Ons bestuur is nu op kracht met zes leden, met daaromheen
enkele deskundige adviseurs. We installeerden in 2019 ook
een klachtencommissie en trokken een vertrouwenspersoon
en ambassadeurs aan (zie een volgende editie – red.).
Verder lieten we op last van de gemeente accountantsverklaringen opstellen voor 2016, 2017 en 2018. Die vielen
zowel wat betreft onze financiën als organisatie positief
uit. We hadden niet anders verwacht, maar waren er wel
blij mee. We overhandigden de gemeente ook de diverse
rapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Daaruit bleek dat wij op het gebied van dierenwelzijn aan
alle eisen voldoen.’

In 2019 knapten we de Koojstal op

Hoe komt dat?
‘Het is bekend dat de gemeente fors moet bezuinigen. Daarnaast is er in 2019 discussie ontstaan over de algemene
basisvoorzieningen in Maastricht, waarvan Daalhoeve er
één is. Blijkbaar is nog onvoldoende duidelijk hoeveel vrijwilligers wij hier dagbesteding bieden en hoe dat kan helpen
bij het terugdringen van de zorgkosten. De onduidelijkheid
en discussie daarover leidt tot financiële onzekerheid. We
kregen pas in juni 2019 zekerheid over de financiële bijdrage van de gemeente. Na het indienen in september van
de begroting voor 2020 begon de onzekerheid opnieuw,
nu voor het komend jaar. Het maakt onze bedrijfsvoering
lastig. Onze horeca en winkel behalen pas in de zomer de
hoogste omzetten. Maar in al die maanden daarvoor gaan
de vaste lasten gewoon door. We kunnen niet tegen ons
personeel zeggen: we betalen jullie pas in de zomer, want
dan zijn onze eigen inkomsten op peil. Omdat wij tot voor
kort ook geen financiële buffer mochten opbouwen, lopen
wij steeds achter de feiten aan. Onze stichting loopt feitelijk
continu een financieel risico.’

Tot slot een vooruitblik naar 2020.
‘In april komen de dieren in het stadspark terug en pakken
we daar weer het beheer op. We verbouwen een deel van
de stalruimtes tot rolstoeltoegankelijke knuffelstal en gaan
met een dochterbedrijf van Sligro onze keuken verbouwen,
zodat-ie aan alle eisen voldoet en volledig op elektriciteit
draait. Verder werken we aan een plan om het voorplein
met aangrenzende wei om te vormen tot buurtmoestuin en
misschien een klein voedselbos. De buurt wordt daar nadrukkelijk bij betrokken. Zo blijven we, ondanks de financiële
onzekerheden, met veel vertrouwen en een positieve inzet
werken aan de verdere ontwikkeling van Daalhoeve als
prachtige en waardevolle plek voor de buurt en Maastricht.’

START LAMMETJESDAGEN

Hoe lossen jullie dat op?
‘We zijn erg blij dat we flexibele partners hebben die bereid
zijn vooruit te betalen of later hun rekeningen te innen. Maar
een echte oplossing is alleen mogelijk door meer eigen inkomsten te verwerven. Daar werken we hard aan, maar dat
lukt niet van vandaag op morgen. Toen we in 2011 begonnen, hadden we nul eigen inkomsten. In 2019 dekken die
ruim 40% van onze kosten. We hopen dat we de tijd krijgen
dit op een verantwoorde manier verder uit te breiden.’
Want anders?
‘Dan wordt het spannend. We hebben al moeten besluiten
de uitvoering van ons vijfjarenplan, met nieuwe projecten op
de boerderij zelf, te bevriezen. Daarvoor doen we voortaan
een beroep op externe fondsen of sponsors. Uiteindelijk
vormen de salarissen echter de grootste kostenpost. Daarop
bezuinigen betekent ook bezuinigen op de aandacht die
vrijwilligers nodig hebben. Dat zou doodzonde zijn, zeker nu
we de organisatie in 2019 verder op peil hebben gebracht.’

In de tweede week van januari beginnen onze traditionele
Lammetjesdagen. Dan komen onze 100 ooien naar de
boerderij om hier de komende maanden te bevallen van
hun lammetjes. De ooien worden ondergebracht in de stallen en op het overdekte achterterras. Voor onze bezoekers
een unieke gelegenheid om misschien eens een geboorte
van nabij mee te maken. Daarna geniet u natuurlijk van een
lekker hapje en drankje in de Koojstal.

Waren er veel wisselingen qua personeel?
‘De organisatie werd hard getroffen door het overlijden
van assistent-beheerder Michaël. Onze beheerder horeca
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wanneer beide harmonieën zich bijv. op straat passeerden,
gebeurde het wel eens dat men zich met de instrumenten
te lijf ging. Maar ze bestaan nog allebei en houden elkaar
muzikaal ‘nauwlettend in de gaten’.

ACHTER DE SCHERMEN
WILLIE VAN WEERT
Ja ja, dat was nogal een ommekeer toen ik op mijn 15de noodgedwongen naar mijn ouderlijk huis terugkeerde. Vanaf mijn
geboorte tot mijn 15de had ik nl. een rustig leven bij mijn oom
en tante. Eenmaal terug op de boerderij leerde ik pas mijn
ouders, broers en zussen beter kennen. Terug ‘thuis’ werd
het aanpakken om de boerderij draaiende te houden. Men
was in die tijd ‘kind’ maar ook ‘werknemer’ van je ouders!
En wanneer er een werktuig defect raakte, werd dat door
de plaatselijke smid of door onszelf gerepareerd.

Samen met Marlie pas ik wekelijks een dag op onze beide
kleinkinderen. Ik ben ook lid van een volleybalclub en scoor
af en toe een puntje. En niet te vergeten, wekelijks met
een wandelgroep de Limburgse heuvels beklimmen en
halverwege een ‘café verkennen’. Sinds 2018 ben ik bij ‘t
Belhäöfke’ waar ik samen met een collega redactielid de
teksten controleer en aangeleverde foto’s van bijbehorende
informatie voorzie.

VARIA
NATUURLIJK VAN OMA
Wintertenen
Voor wintertenen gebruik je kamferspiritus. Door je tenen er
dagelijks mee in te wrijven, bevorder je de verharding van
de huid van je tenen. Kamferspiritus werkt ook preventief
tegen blaren.

Om die reden hadden mijn oudere broers al vroeg een
‘werkhok’ gebouwd waarin zich veel gereedschap bevond
waar ik ‘dankbaar’ gebruik van maakte. Daar werd dus de
interesse voor techniek geboren. Ik knutselde toen al aan
fietsen en later kocht ik mijn eerste brommer om ermee
door de velden rondom Wolder te crossen. Ja, op plekken
waar nu de wijken Belfort, Daalhof, Daalhof-Noord en de
Hazendans staan, zijn waarschijnlijk nog mijn ‘cross-sporen’
terug te vinden.
Mijn broers werden respectievelijk automonteur en bankwerker en toen mij de vraag werd gesteld wat ik later wilde
worden, was de keus snel gemaakt: elektromonteur. Op
naar de L.T.S en later de M.T.S en vervolgens werden nog
vele techniekcursussen gevolgd. Door deze opleidingen
kwam ik o.a. bij de Koninklijke Marine, Koninklijke Sphinx,
Starlift en Miele terecht. En daardoor kan ik nu dus - technisch gezien - ‘vaak mijn eigen boontjes doppen’. Thuis
bijna alles zelf repareren is dus mijn motto, geld ‘besparen’
door het niet aan anderen hoeven uit te geven is dan een
‘prettige bijkomstigheid’ en geniet ik tevens van ‘de dingen
die uit mijn handen komen’. Gewoon een mooie hobby. Het
is ook een goede vorm van milieubescherming, men hoeft
het gerepareerde apparaat nl. niet te vervangen, worden er
minder grondstoffen gebruikt, minder afval dus.
Een andere hobby is het lidmaatschap van ‘De Greune
vaan Wolder’, ik loop daar al zo’n 60 jaartjes rond, waarvan 41 jaar officieel lid. Ik bespeel de basdrum binnen de
percussiegroep. Mijn oom en tante waren ‘greun’ en toen
ik weer naar mijn ouders verhuisde, kwam ik in een ‘blauw
nest’ terecht en trouwde later óók nog een ‘greun meidske’.
Nou, dat schiep niet echt een band thuis want in die jaren,
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Tip voor kleine kinderen bij obstipatie
Bij verstopping of obstipatie kun je je kind een bordje appelmoes geven. Kook de appels zelf en pureer ze, voeg eventueel wat suiker toe en laat het kind de appelmoes opeten.
Koude gekookte aardappels bevorderen ook de darmflora.
Verstopte neus
Zet een schaaltje met een gesneden rauwe ui bij het bed, de
lucht verspreidt zich door de kamer. Het stinkt maar het werkt
echt fantastisch, je kunt er beter door ademen, ook perfect
voor de kinderkamer, alleen zet dat de ui bovenop de kast.
Hoest
Neem bij hoesten dagelijks drie of vier theelepels van deze
wortelsiroop. Dat verzacht de keel.
Benodigdheden: 1 glas wortelsap, versgeperst van een bos
wortelen of kant en klaar uit een pak, 2 eetlepels honig en
2 theelepels water.
Roer de honing en het water door de wortelsap. Doe dit
mengsel in een pannetje en breng het aan de kook. Laat
het een tijdje op een laag pitje sudderen tot het een dikke
siroop wordt. Pas op dat het niet aanbrandt, laat de siroop
volledig afkoelen.
Let op
Vermijd bij verkoudheid en oorontsteking alle zuivel. Zuivel
stimuleert de aanmaak van slijm en verergert zo de aandoening.
De teksten in deze rubriek zijn met schriftelijke toestemming
van uitgeverij Terralannoo overgenomen uit ‘Natuurlijk van
Oma’ door Maurille de Smalen.

Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

tongerseweg 402 .. 6215 ae maastricht .. 0438 52 31 40
tandartsmatthijs@metsers.nl .. www.metsers.nl
Openingstijden:
Maandag:
8.30
Woensdag:
8.30
Donderdag:
8.30
Vrijdag:
13.30

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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JOURNAAL

Gelukkig Nieuwjaar!- Vele herders en wijzen uit het Oosten kwamen er ruim
200 jaar geleden naar de stal van Bethlehem, zo vertelt het Kerstverhaal. Ook
binnen Kindcentrum Belfort mogen wij steeds heel veel mensen, jong en oud,
begroeten en ontmoeten. Wij zijn ook in 2020 samen op weg met geloof in de
toekomst en dat samen onderweg zijn verbindt ons met elkaar. Samen willen
we er voor elkaar zijn, in het bijzonder voor de kinderen in onze buurt. Wij
houden hen waar nodig één hand boven het hoofd en de ander in de rug, maar
geven ook de vrije hand, creëren kansen voor het kind en laten kinderen
uitdagingen aangaan. Wij wensen alle lezers van het Belhaofke alle goeds voor
2020 en we kijken uit naar fijne en inspirerende ontmoetingen met eenieder; in
onze wijk(en) en / of in ons gebouw. Gelukkig nieuwjaar!
Directie en team Kindcentrum Belfort

Buitenhoolse Opvang Pinokkio Belfort in een nieuw jasje- In de herfstvakantie zijn wij gestart
met een nieuw concept in de BuitenSchoolse Opvang. De speelruimtes zijn veranderd in een leuke
uitnodigende huiskamer, bouwkamer, een knutsel- en een spelletjeslokaal. Tevens zijn
bijpassende nieuwe spelmaterialen aangeschaft. De kinderen in alle leeftijdsgroepen kunnen
vanaf nu zelf kiezen waar ze gaan spelen. De pedagogisch medewerker van de BuitenSchoolse
Opvang maakt samen met de kinderen het programma voor de reguliere - en de vakantieopvang.
De kinderen kunnen zichzelf opgeven voor de begeleide knutsel - , bak -, kook -, sport – of
spelactiviteit. Aan de kinderen hebben wij gevraagd om de BuitenSchoolse Opvang in één woord
samen te vatten. Als je die antwoorden dan allemaal achter elkaar zet krijg je dit unieke woord:
LEUKFANTASTISCHGEWELDIGEXELLENTMANJEFIEKFIJNSJIEK
Voor informatie over de BSO kunt u terecht bij Ilse van Loo ( ilse.van.loo@kdv-pinokkio.nl )

GEZONDE SCHOOL

SPEELPLEZIER
Speelplezier- Kinderdagverblijf, peuteropvang Pinokkio

Gezonde School in beweging – Omdat we een Gezonde
School zijn, besteden we veel aandacht aan het eten van
gezonde voeding en voldoende beweging! Zo hebben we
in het voorjaar onze jaarlijkse sportdag met de hele school
waarin er met veel plezier bewogen wordt. Ook hebben
we sinds dit schooljaar wekelijks nieuwe gymlessen. Al
onze juffen en meesters zijn hiervoor geschoold. Maar niet
alleen in de gymzaal wordt bewogen. Ook in de klassen
doen we aan bewegend leren. Door de interactie wordt
het leren lezen en rekenen voor de kinderen veel
leuker. We werken samen met sportverenigingen uit de
buurt om onze leerlingen kennis te laten maken met
verschillende sporten zoals volleybal, tennis en atletiek. De
groepen 7 en 8 zijn zelfs gaan schaatsen op het Vrijthof!
Tot en met april 2020 krijgen we 3x per week schoofruit
aangeboden en de leraren verzorgen zelf smaaklessen in
de klas. We stimuleren leerlingen om veel water te drinken
en organiseren geregeld Gezonde Weken waarin we dit
extra promoten. Komende tijd gaan we als Gezonde
School tevens ook aandacht besteden aan Relaties en
Seksualiteit met het lessenpakket van Veiligwijs. Hierin
staan zorg, veiligheid, liefde en respect centraal.

en de groepen 1 en 2 van De Kennedyschool werken met
de Speelpleziermethodiek.
Waarom? Om de totale ontwikkeling te bevorderen om zo
een succesvolle schoolloopbaan te doorlopen.
Hoe? De volwassene geeft elke dag een demonstratiespel
waarbij vooraf de woorden worden gekozen. Daarna
spelen we samen de nieuwe woorden. De klas is ingericht
in hoeken waarin alle onderdelen van spel, taal, rekenen,
sociale vaardigheden, motorische vaardigheden, etc. aan
bod komen. De kinderen leren ook zelfstandig te spelen in
de hoeken zodat de volwassene met een klein groepje op
niveau kan meespelen. Dit kan in vrij spel zijn of begeleid
door de leerkracht.
Wat? Pinokkio en De Kennedyschool plannen samen voor
het schooljaar de thema’s in. Dit jaar spelen we
bijvoorbeeld nog rondom; ziek zijn, de verkleedkist
(carnaval), bouwen, winkeltje en de zomer.
Nieuwsgierig? Maak een afspraak om een kijkje te komen
nemen en/of kijk op:
www.speelpleziermethodiek.nl of www.speelplezier.tv

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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in de groeve. We vervolgen de route via de Luikerweg. Na
een prachtig uitzicht vanaf het platform over de groeve, dalen
we de indrukwerkende trap af naar beneden. Bij Bistro Hoffmanni in de groeve komen we even op adem en warmen
we op met een warme chocomel. We klimmen de trap weer
op langs 65 miljoen jaar geschiedenis en wandelen terug
naar ons beginpunt.

BON APPETIT
VISPOTJE MET WAKAME ALGEN (4 À 5 PERS.)
Ingrediënten:
1 liter visfond, 35 gr gember, 375 gr prei, 375 gr wortels,
125 gr wakame algen, 500 gr visfilets. 20 ml sojasaus, 35
ml citroensap, 150 gr mihoen of soba pasta, 60 gr pijpuitjes.
Bereiding:
De visfond in een grote lage pan opwarmen en de klein gesneden gember, prei in ringen, de wortels in schijfjes en de
in repen gesneden wakame algen toevoegen aan de visfond.
Dit alles ongeveer 10 minuten zachtjes laten sudderen.
De visfilets (zalm of een witte vissoort) in stukken snijden
en toevoegen aan de visfond en langzaam laten garen. De
visfond met sojasaus en citroensap op smaak brengen.
De mihoen of de soba pasta garen en in het vergiet laten
uitlekken.
De vis, groente, algen en de visfond met de pasta vermengen en opdienen in een diep bord, garneren met de in ringen
gesneden pijpuitjes.
Eet smakelijk.

PERSBERICHTEN
WANDELING OP DE SINT-PIETERSBERG
Verwelkom samen met de boswachter het nieuwe jaar op
de Sint-Pietersberg. Tijdens de wandeling die traditioneel
op de eerste zondag van het jaar gehouden wordt, gaan we
op zoek naar sporen en beleef je de natuur in de wintertijd.
We vertrekken zondag 5 januari om 14.00 uur bij Fort Sint
Pieter aan de Luikerweg te Maastricht. Via de trap dalen we
af in de groeve en pauzeren bij Bistro Hoffmanni met warme
chocomel. Rond 16.00 uur verwachten we weer terug te zijn.
De wandeling start bij Fort Sint Pieter en brengt ons naar
vogeluitkijkplek de Kiekoet, waar we een kijkje kunnen
nemen in de Oehoevallei. Met een beetje geluk spotten we
misschien een van de oehoes die er leven. Hier zien we
ook een dwarsdoorsnede van het oude grottenstelsel dat
zichtbaar is geworden door de afgravingen van de mergel
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Wil je mee?
Het programma is geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. Kleed je wel lekker warm aan en draag
stevige wandelschoenen. Honden aan de lijn mogen mee.
De wandeling kost (inclusief chocomel) 10 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Leden van Natuurmonumenten krijgen 3 euro korting.
Boek je kaartjes via www.natuurmonumenten.nl/agenda
(locatie Maastricht) of bel met de ledenservice van Natuurmonumenten tel. 035-6559911.

Ontmoetingsplaats
met leeftijdsgenoten
De dagbesteding is een ontmoetingsplaats waar u in
een huiselijke sfeer leeftijdsgenoten ontmoet. U kunt
aan allerlei activiteiten deelnemen, in groepsverband of
individueel, net waar u zin in heeft.
Meer dan afleiding alleen
Één of meerdere dagdelen bent u overdag te gast bij ons.
Wij helpen u om de dagelijkse dingen zoveel mogelijk zelf
te doen, zodat u thuis weer wat beter uit de voeten kunt.
Hiermee kunt u de regie over uw eigen leven behouden.
Kennismaken
In Daalhof en Scharwyerveld heeft Mosae een vrije
inloop dagbesteding. U kunt dan zonder indicatie
binnenlopen, gewoon om kennis te maken of om te
ervaren of de dagbesteding wellicht iets voor u is.
Daalhof
- Herculeshof 22
Scharwyerveld - Daaldersruwe 93
Meer informatie
Samen met u kijken wat het beste bij u past. Zo helpen
wij u graag om de juiste keuze te maken. U kunt ons
bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur
tot 17.00 uur via 043 - 354 91 80.
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4 KIDS
Kinderen klaar, potloden klaar, kleuren maar.
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WEKELIJKSE WIJSHEDEN
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 1
Vaak zweven onze gedachten tussen het verleden en de
toekomst.
Daardoor vergeten we het heden, omdat we misschien boos
zijn over dingen die ons overkomen zijn
Onze geest blijft dan bezig met het verleden en creëert dan
ook angst voor de toekomst. Op dat moment vergeet je te
leven en verspil je levensenergie.
Het verleden is voorbij, leef nu, en weet dat een mens iedere
seconde opnieuw mag beginnen.
week 2
Iedereen kan
Inzichten krijgen over de
Inhoud van het leven en
Iemand die dit begrijpt, geeft de juiste
Invulling hieraan en zet alle puntjes op de i
week 3
Ga om met de mensen die goed over je praten, en die kring
zal groter worden. Er zal ooit een dag komen, dat de mensen die slecht praten tot inzicht gaan komen. Dat is goed
voor hen, maar ook voor jou. Vergeet niet, dat zij die laster
verkondigen, net als nachtvlinders zijn. Zij houden van de
duisternis, maar zwermen om het licht.

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

NIEUWE BEHEERDER VOOR DE ‘GREUNE ZAOL’
De ‘Greune Zaol’, hét verenigingsgebouw van Harmonie St.
Petrus & Paulus Wolder, heeft een nieuwe beheerder. Nadat
de harmonie bijna een jaar met eigen vrijwilligers de zaal
gerund heeft, is men blij te melden dat vanaf 1 december
jl. Eugène Kerckhoffs gestart is als exploitant van de zaal.
Eugène Kerckhoffs, woonachtig met zijn gezin in Daalhof,
heeft de nodige ervaring in de horeca en was eerder onder
andere gedurende 4 jaar werkzaam in ‘t Atrium in Daalhof.
De ‘Greune Zaol’ is overdag gedurende zeven dagen per
week beschikbaar voor koffietafels, borrels, huwelijken,
lezingen, bedrijfspresentaties en andere evenementen. Op
zaterdagen, zondagen en maandagen is de zaal ook in de
avonduren beschikbaar. Voor meer informatie en reserveringen kan men contact opnemen met Eugène Kerckhoffs,
via telefoon 06-24930834 of per e-mail: info@greunezaol.nl.

“Vrijwilligers, een volwassen versie van goede feeën” (Loesje). De Deken Hanneman Stichting in Maastricht wil graag
het ‘zorgen voor elkaar’ stimuleren en koppelt betrouwbare
vrijwilligers aan mensen die wat extra steun in hun thuissituatie kunnen gebruiken. Het is mooi om mensen in uw buurt
te ondersteunen, ‘een goede fee’ te zijn. Het geeft een goed
gevoel en u draagt bij aan een mooiere samenleving. Bent
u handig? Kunt u goed zaken regelen? Kunt u met uw auto
iemand helpen? Of kunt u goed luisteren zonder te oordelen?
Maakt u een beetje tijd vrij om iets goeds te doen voor een
ander? Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.
dekenhannemanstichting.nl

week 5
Als je achter het verleden een punt wilt zetten, mag je gaan
uitzoeken waar in je leven vraagtekens werden geplaatst,
komma’s verkeerd werden gezet en waar je een uitroepteken
plaatste achter een verkeerde zin.
Bouw een zin op met de juiste woorden, en dan is het mo-

Voor uw complete tuinaanleg en

PERSBERICHTEN

VRIJWILLIGER WORDEN BIJ
DE DEKEN HANNEMAN STICHTING

week 4
Haal uit een triest verleden de positieve dingen, want die
kleine dingen hebben je de kracht gegeven, dat je op dit
moment kunt leven in het nú, maar om je daar bewust van
te worden mag je ze ven gaan opzoeken.
De tijd, die je daaraan besteedt, kost geen energie, maar
geeft je energie.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

gelijk een streep te zetten onder het verleden, zodat je in het
heden de komma’s op de juiste plaatst kunt zetten, vraagtekens laat verdwijnen en de zin van jouw leven duidelijk gaat
worden, achter een dubbele punt en vóór een uitroepteken.
Leg het accent op een woordspel(l)ing, en jouw leven heeft
dan weer zin!
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.

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

samen een gerecht. Kinderen functioneren beter op gezonde
voeding.

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

Resetten
Het nieuwe jaar is een paar weken bezig en hopelijk heb je
genoten van de gezelligheid in de decembermaand. Waarschijnlijk is de laatste maand van het jaar voor je gevoel
omgevlogen omdat het zo druk was. Druk met inkopen,
eten bereiden, cadeaus inpakken, Sinterklaas uitzwaaien,
de Kerstman inhalen, vuurwerk kopen en oliebollen bakken.
Al die drukte is je kind niet ontgaan en waarschijnlijk merk
je dat ook in het gedrag. Kinderen weten van gekkigheid
niet meer wat ze moeten denken, laat staan dat ze kunnen
kiezen met welk cadeau ze willen gaan spelen (wat zijn het
er véél…). Even resetten, dat is waar het deze maand om
draait. Weer rust in de tent!
Ruim op
Breng, voor zover je dat nog niet hebt gedaan, je woonkamer weer in zijn originele staat. Ruim alle versiersels op en
ga daarna nog even grondig door je huis. Opruimen geeft
rust en ruimte.

Op tijd naar bed
Het slaapritme van kinderen is tijdens feestdagen vaak
anders. Ze gaan later naar bed en worden vroeger wakker
(want: spannend). Met de vele prikkels erbij resulteert het
in ‘niet zo’n gezellige kids’. Leg je kind op normale tijd in
bed en laat het niet te lang uitslapen. Zo kan je kind weer
energie opdoen en is het overdag gezellig.
Koop een relaxboek
Het boek ‘RelaxKlets’ (Florien van der Aar) is een boek vol
yoga, spelletjes en kletsvragen. Om te ontspannen en de
hoofdjes leger te maken. Ideaal om samen met je kind te
doen.
Spelen
Doseer het nieuwe speelgoed. Leg wat weg en geef je kind
een paar dingen om mee te spelen. Biedt structuur, zodat
het niet een overdaad aan speelgoed wordt voor je kind. En
speel gezellig mee (geeft jou ook rust).
Happy New Year

Ga gezonde boodschappen doen
De laatste weken hebben jij en je ‘kids’ waarschijnlijk geleefd
op pepernoten, kerstkransjes en oliebollen. Vaak wordt er
in december ongezond en meer gegeten dan nodig is. Ga
samen met je kind gezonde boodschappen doen en kook

WIJK - INFO
ZWERFAFVAL
In een eerder nummer van ‘t Belhäöfke deed ik een oproep
aan mensen die zich - net als ik - storen aan al het afval dat
in onze wijken rondzwerft en onze straten bevuilt.
Daar heeft iemand op gereageerd en samen zijn wij op zoek
gegaan naar ondersteuning bij onze ‘missie’ onze 3 wijken
schoner te krijgen. Wij zijn uitgekomen bij ‘Pick it up’ een
samenwerkingsverband tussen de gemeente Maastricht en
het CNME (Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie). Na
een gesprek met Carole van het CNME hebben wij 4 setjes
materiaal in bruikleen gekregen om mee aan de slag te kunnen gaan, wat inmiddels ook al een paar keer gedaan is.
Op de website van ‘Supporter van schoon’ heb ik ons
schoongebied aangemaakt. Daar kun je je ook aanmelden
om mee te helpen onze wijken schoner te krijgen en te
houden.
Eén van mijn dromen voor 2020 is dat we in elke wijk waar
ons wijkblad bezorgd wordt minimaal 1 team hebben, zodat
we met vele handen een beter milieu kunnen creëren voor
de toekomst van onze kinderen. En dat we op deze manier
ook een goed voorbeeld zijn en een betere bewustwording
bewerkstelligen.

Ben je op zoek naar een
bijbaantje voor 2 avonden
per week?
Kom werken in het leukste
restaurant van Maastricht!
Il Bacaro (vrijthof Maastricht)
zoekt:
Afwas/keukenhulp
Leeftijd vanaf 17 jaar
Interesse?
Stuur een mail naar
info@ilbacaro.nl

Wilt u (af en toe) meehelpen. Wilt u informatie? Kent u plekken waar veelvuldig afval rondslingert? Neem dan contact
met één van ons op:
zwerfafval.anneke@gmail.com
zwerfafval.heleen@gmail.com
www.supportervanschoon.nl/gebied/?id=11943
Anneke
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OUDE AMBACHTEN

Carolusscholen hebben gestudeerd en les kregen van de
Zusters Ursulinen de foto leuk zullen vinden.

DE HOEDENMAKERS 3

In 1955 waren er veertien zusters werkzaam onder leiding
van zuster Carlita, om nog even bij de zusters terecht te
komen. Door ontvolking van de binnenstad in de jaren
zestig en zeventig liep het aantal leerlingen sterk terug. In
1977 werd het onderwijs gestaakt. Drie jaar later werden de
gebouwen gesloopt.

Toen ik naar een foto zocht die bij de oude ambachten paste,
kwam ik nog een foto tegen van dames en jonge kinderen
die op het Hendric van Veldekeplein liepen.

Terug naar de hoedenmakers. De klokken van de Sint
Servaaskerk luidden omstreeks 1919 toen de dames op
een mooie zomerdag op het Hendric van Veldekeplein
paradeerden met prachtige fantasiehoeden en paraplu’s
tegen de zon. De hoedenlijn was vrouwelijk en flatteus en
bevorderde gracieuze bewegingen. Om de foto op te vullen
liepen jongens met matelots van stro op hun hoofd.
In het eerste decennium van de 19e eeuw ontwikkelt zich de
mode. Overgewaaid uit de France hoofdstad Parijs waar de
nieuwste Parijse stijlen waren ontworpen, flaneren nu ook
in Maastricht dames uit de betere kringen, gevormd door
strakke korsetten en gedrapeerd met wijde rokken tot op de
grond. Het ideaalbeeld voor vrouwen uit die tijd was teer en
tenger. Een smalle taille was dus gewenst.

De ingang van het klooster der Zusters Onder de Bogen
waar veel meisjes op school hebben gezeten, is juist niet te
zien op de foto. Maar de ingang was en is er nu nog, links
voor de bogen.

Huub.

Wilt u de foto op uw scherm bekijken? Stuur maar een mail.
Mocht u een aanvulling hebben, laat het me eventjes weten.
huub.reinders@home.nl.

Ik heb het vermoeden dat veel meisje die hier op de Sint-

Soms komen er leuke reacties binnen. Deze keer vulde
Marijke Franssen mijn tekst over de hoedenfabriek aan:
“Beste meneer Reinders, ik las voor de tweede keer in ‘t
Belhäöfke uw verhaal over de oude hoedenfabriek Dassen in
Maastricht. Mijn vader, geboren in 1920, heeft in deze fabriek
gewerkt van na de tweede wereldoorlog tot 1963 toen de
fabriek werd gesloten. Hij gaf de hoedjes vorm door ze over
hete mallen te trekken. Dit werkje werd alleen door mannen
gedaan. Ieder voorjaar nam mijn vader een grote doos mee
naar huis met een aantal hoedjes waaruit mijn moeder een
nieuwe hoed kon kiezen. Ook voor de oorlog heeft hij in deze
hoedenfabriek gewerkt. Hij was toen 12 jaar.”

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

Ik bedank Marijke hartelijk voor haar leuke reactie.

www.rijschoolbastiaens.nl

57088.pdf 1

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
16-3-2011
permanente make-up

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

14:18:13

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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