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Foto: Ruud Keijmis

Allereerst wenst de redactie u een mooi, liefdevol en
gezond 2021.
Het eerste nummer van dit jaar werd geschreven aan
het einde van een historisch jaar. Niet het fraaiste jaar te
noemen, maar in ieder geval een jaar waarin heel veel
veranderde. Zullen de kinderen die in 2020 geboren werden nog handen schudden of zal dat een oude, vergeten
gewoonte worden die ze enkel uit de verhalen van hun
voorouders kennen? Zal het iets worden dat in de geschiedenisboeken geschreven wordt? Of zal uiteindelijk toch
weer alles worden zoals het was? Eén ding is duidelijk…
ook dit jaar zal er één worden vol onzekerheden. Naast
angst, onzekerheid, boosheid en eenzaamheid is er nog
een bijkomend probleem als gevolg van de maatregelen
te zien in onze wijken.
Op elke hoek van de straat is er wel een zwervend mondkapje te vinden. Niet iets waarvan we willen dat het de natuur in komt, want niemand wil een mensenprobleem ook
een dierenprobleem laten worden. Menig vogel, verstrikt
in een mondkapje, is al gespot. Laten we daarom niet alleen voor onze eigen gezondheid zorgen, maar ook voor
de natuur. We wonen in prachtige, groene wijken en wat
groen is moet vooral groen blijven.
Ook in ons blad zijn er niet veel activiteiten meer te vinden en zelfs de jeugd kan niet meer sporten en velen
kunnen niet naar school. Iedereen heeft minder sociale
contacten. Regels zijn regels en daar zullen we ons aan
moeten houden. Dat maakt vooral in deze tijd dat we iets
beter op elkaar moeten passen. Vraag wat vaker hoe het
met je buur gaat en zorg goed voor elkaar. Iets dat 50 jaar
geleden heel gewoon was en nu harder nodig is dan ooit…

We springen het (hopelijk 'oude normale') nieuwe jaar in
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Jaar 2020
Het jaar 2020 was geen rustig jaar
een jaar met een hoop ellende.
Een jaar met vele veranderingen
een jaar met vele nieuwigheden.
Een jaar waar we nooit aan wennen
gelukkig komt er een nieuw jaar aan.
Maar wordt deze ook zo onrustig?
Hopelijk brengt deze ons meer rust
liefde en vrede
want die is ver te zoeken.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond

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

043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagavond
Vrijdagavond

country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-33135297
06-40923577

06-21916900
Voor het huren van diverse
ruimtes kunt u van maandag tot
en met vrijdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur bellen voor
een afspraak om de ruimtes te
bezichtigen.

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

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

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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U vindt meer over de spaaractie op de site van de PLUS:
https://www.plus.nl/info-boodschappenpakketactie#
Wilt u uw zegels doneren? Bel ons op dinsdagmiddag om
een afspraak te maken of deponeer ze in de brievenbus bij
de Huiskamer. Zo komen we aan boodschappenpakketten die uitgedeeld worden aan de mensen die ze kunnen
gebruiken.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

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

EEN GOEDE ROETSJ
Het nieuwe jaar is begonnen. Na een bewogen 2020 zijn er
velen die graag wat anders zouden zien voor dit nieuwe jaar.
Wij verwelkomen het nieuwe jaar met enthousiasme, ook
al weten we dat het in eerste instantie een hele uitdaging
zal zijn. Als we iets hebben geleerd van 2020 is het dat we
elkaar nodig hebben. Zo ook in 2021. We nodigen u dan uit,
we dagen u zelfs uit, om u te blijven inzetten voor elkaar en
om van uw buurt een bijzondere plek te maken. Zo kunnen
wij het allerbeste in 2021 ervaren.

MEDISCH CENTRUM MAASTRICHT-WEST
Het komt er aan – ‘Medisch centrum Maastricht-West’ - met
apotheek, fysiotherapie en nog meer. Hierbij komt ook een
parkeerterrein voor bezoekers.
U kunt een idee krijgen van de plannen op de site van de
architecten:
https://www.architectenaandemaas.com/nl/projecten/2018/12/02/medisch-centrum-maastricht-west/

WAT GAAN WE DOEN?
In 2021 willen we ons als buurtnetwerk inzetten zoals we
in voorgaande jaren hebben gedaan. We hebben ons best
gedaan om ervoor te zorgen dat we buren kunnen verbinden
ondanks dat evenementen afgelast werden en activiteiten
niet konden doorgaan. Op het einde van het jaar zorgden
wij ervoor dat bezoekers van de Huiskamer toch een attentie
kregen om hen te laten weten dat ze niet vergeten waren.
In 2021 willen we nog altijd onze activiteiten in de Huiskamer
voortzetten. We zien ernaar uit om buren te ontmoeten bij
een buurtterras. We hopen een moment in het jaar te vinden
waar we de verenigingen in de wijken bij elkaar kunnen brengen. We willen nog een keer ‘Struinen in de Tuinen’ zoals
we dat ook in 2020 (met coronaregels) deden. We blijven
ons als buurtnetwerk inzetten om buren te helpen, elkaar te
helpen. In de Huiskamer met activiteiten georganiseerd door
vrijwilligers, in evenementen gemeente breed georganiseerd
en in dagelijkse ontmoetingen in de wijk.

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

KAKKESTOLEMIE

EEN OPROEP
Wilt u actief helpen in de buurt? Heeft u ideeën en energie
om u daarvoor in te zetten? Wij zoeken nieuwe bestuursleden voor het buurtnetwerk, mensen die met anderen goed
kunnen samenwerken en samen denken. Het bestuur is
een groep vrijwilligers die probeert de ideeën van bewoners
te faciliteren. U hoeft geen bestuurlijk ervaring te hebben,
hoewel dat misschien een voordeel zou zijn. De belangrijkste
karaktereigenschap is dat u goed kunt samenwerken met
anderen. Belangstelling?
Stuur ons een e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

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

KAKKESTOLEMEIE
Hoe oud dit liedje is weet niemand, maar generaties Maastrichtenaren hebben het gezongen en gespeeld. Twee kinderen (of volwassenen) nemen elkaars handen kruiselings
vast en dragen een kind rond op het ‘stoeltje’ dat zo gevormd
wordt. Bij ‘vaan je ein twie drei’ wordt het kind geschommeld
en bij ‘drie’ weer op de grond gezet.

PLUS SPAARACTIE VOOR DE BUURT
Wij weten dat er meerdere mensen in de buurt zijn die
moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Om
hier iets aan te doen geven we bewoners de mogelijkheid
om de zegels van de spaaractie bij de PLUS in Belfort bij
ons te doneren.
De PLUS laat weten op hun website: “Je kunt zegels sparen t/m zaterdag 30 januari 2021. Volle spaarkaarten kunnen t/m zaterdag 6 februari 2021 worden ingeleverd. Je
krijgt al een zegel bij elke 10 euro aan boodschappen. Bij
75 zegels kun je je volle spaarkaart inleveren en direct een
gratis Boodschappenpakket meenemen.”

Kakkestolemeie,
Veer zalle ‘t kinneke leie,
Vaan hei tot aon ‘t brögkske,
‘t Kinneke is e krökske,
Vaan je ein twie drei.
Wilt u de melodie horen, luister dan via
www.reubesop.nl/kakkestolemeie
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DIT BEN IK

Wij willen dan ook graag wat meer bekendheid geven aan
ons Vrolijke Paardje en wellicht wat nieuwe leden verwelkomen.

SIEM ROUWENHORST

Wat nadere informatie over de club:
De speelsterkte van de leden varieert van een eenvoudige
huisschaker tot een redelijke schaakclub speler. Er wordt
door het jaar heen een competitie gespeeld waarbij iedereen
tegen iedereen uitkomt. We beginnen rond 13.30 uur en het
is doorgaans om 16.00 uur afgelopen. Momenteel is het
clublokaal in het Buurtcentrum ‘t Atrium, Aureliushof 160. In
één van de zalen van dit centrum is een prima coronaproof
inrichting gerealiseerd, waarbij rustig en ontspannen geschaakt kan worden. De contributie zal dit jaar op ongeveer
65 euro uitkomen. Belangstellenden zijn van harte welkom
om op een maandagmiddag eens te komen kijken en de
sfeer van onze club te proeven.

Ik ben Siem Rouwenhorst, acht jaar oud en zit in groep 4
van IKC Dynamiek bij meester Marcel.
In de corona tijd heb ik een vriendje ontmoet omdat ik veel
deed buitenspelen.

Uitdrukkelijk willen we nog vermelden dat ook dames van
harte welkom zijn. Ons speellokaal is gemakkelijk te bereiken
met de lijnen 5 en 6 van Arriva, halte Herculeshof.
Hebt u nog behoefte aan andere informatie, dan kunt u
contact opnemen met de secretaris: Niek Ploegmakers, tel
043-3472530 of via groplo@home.nl.
Ik zag aan zijn fiets dat deze een beetje op een mountainbike
leek want die fiets heeft vering en een normale fiets heeft
dat niet. Toen vroeg ik aan hem of hij deed mountainbiken
en hij zei: “ja!” Dat vond ik erg leuk, want mountainbiken
is ook mijn hobby. Het coole aan mountainbiken is dat je
allemaal stunts kunt doen, bijvoorbeeld; een wheelie (dan
gaat je voorwiel in de lucht).
Samen met mijn vader en zijn vrienden mochten we een
keer mee een mountainbike route fietsen.
We fietsten naar de cementfabriek en werden toen erg
vies, want met een mountainbike mag je door modder en
het water fietsen.
Die dag hebben we 41 km gefietst. Ik was erg moe maar
vond het een te gekke dag. Nu spreken mijn vriendje en
ik bijna iedere week af en gaan we stunts of andere leuke
dingen samendoen. Stiekem vind ik corona toch wel leuk,
omdat ik door corona een vriendje heb ontmoet met dezelfde
hobby! Alleen is het niet leuk voor alle mensen die door
corona ziek zijn geworden….

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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SENIOREN SCHAAKCLUB HET VROLIJKE PAARDJE

Voor wie de basisregels van het schaakspel kent en het leuk
en plezierig vindt om op maandagmiddagen gezellig een
partijtje te schaken, die kan in Maastricht uitstekend terecht
bij de club met de passende naam Het Vrolijke Paardje.
Deze club bestaat al zo’n 35 jaar. Zoals gezegd, komen
we bij elkaar op maandagmiddag. De leden zijn dan ook
in meerderheid gepensioneerden. Een jaar of 20 geleden
waren er wel 25 à 30 leden. Maar de laatste jaren is daar wat
de klad in gekomen en nu zijn er nog maar een 18-tal leden.

Lovel
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MAKELAARS

FINANCIËLE PLANNERS

GELD & VERZEKERINGEN

REGIO BANK

ASA GROEP

DE ADVISEURS VAN VANDAAG

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

Capitoolhof 19

Capitoolhof 19

Capitoolhof 19

Aankoop
Verkoop
Taxaties

Capitoolhof 19

Capitoolhof 19

Henri Borgignons

Capitoolhof 19

Hypotheekadvies
Verzekeringen
Financiëleplanning
Bankdiensten
Echtscheidingsadvies

Patrick van Holten

Taxaties - Hypotheken - Verzekeringen - RegioBank

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

PERSBERICHTEN

DE TYPISTE

SWIM TO FIGHT CANCER MAASTRICHT ZOEKT
ENERGIEKE EN CREATIEVE TEKSTSCHRIJVER

Allereerst wens ik alle lezers een gezond en gelukkig
nieuwjaar.

Swim to Fight Cancer Maastricht is onderdeel van de
landelijke organisatie Fight Cancer. Met een bevlogen en
gepassioneerd team organiseren wij jaarlijks Swim to Fight
Cancer in de Maas in Maastricht. De Swim is een recreatief
zwem event waarvan de deelnemers en teams donaties
ophalen voor kankeronderzoek. Deze onderzoeken worden
onder andere in ons eigen MUMC+ in Maastricht uitgevoerd.

Het coronavirus kwam me de neus uit afgelopen jaar. Ik
probeerde de dagen zo goed en zo kwaad als het ging door
te komen. Internet was een goede vriend van me. Op een
gegeven ogenblik kwam ik op Markplaats terecht en werd
verliefd op een oude Remington kofferschrijfmachine uit
1926. De eerste Remington Portable werd in 1920 in
productie genomen in Amerika. Ik kocht een machine en
wachtte vol spanning op mijn aanwinst.

Ook in deze rare en bizarre tijd blijft geld voor kankeronderzoek heel hard nodig. Er sterven immers nog steeds meer
mensen aan kanker dan aan Covid-19 en daarom blijven
wij hiervoor strijden. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste,
creatieve en gemotiveerde tekstschrijver (M/V) die op vrijwillige basis zijn/haar steen bijdraagt aan het realiseren van
een mooie en gave Swim op 5 september 2021.

Toen het pakket met de machine bij mij thuis werd bezorgd,
haalde ik opgelucht adem. Want het duurde heel lang, de
oorzaak was dat Sinterklaas te veel had besteld en dat moest
ook bezorgd worden door post NL die overuren maakte.
Gelukkig had de verkoopster me niet opgelicht en kreeg ik
mijn gekochte typemachine.
Toen ik de naam Remington opzocht op internet moest ik
lachen.

Schrijf jij makkelijk wervende teksten die wij via diverse
(social) media kunnen verspreiden voor het werven van
deelnemers, donateurs, sponsoren en andere belanghebbenden en wil jij ons PR-team komen versterken? Stuur dan
een bericht naar adriaansens@msm.nl.

De afkorting REMINGTON betekent: Rammelt Enorm Iedereen Nerveus Geeft Telkens Onnodige Narigheid.
Terug naar de typiste die met een typmachine werkte, het
specifieke beroep bestaat niet meer. Tegenwoordig, in deze
moderne tijd, zit bijna iedereen achter een toetsenbord
van een computer. Maar ook de telefoon is tegenwoordig in.
Toentertijd leerden de meeste leerlingen op school typen.
Maar om blind te leren typen kon je onder andere terecht bij
Waaifort, de handelsschool in de Alexander Battalaan. De
tijden zijn veranderd, de typmachines zijn vervangen door
computers en printers.

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

Met vriendelijke groeten
huub.reinders@home.nl

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.
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Mogen wij uw
makelaar zijn?
Wij verkopen uw huis goed en snel.
Nogal fidus!
 Gediplomeerd/geregistreerd en ervaren
makelaars en taxateurs
 Op uw woning afgestemde verkoopstrategie
 Zeer scherpe courtage
 Geen verkoop, géén courtage
 Aankoopmakelaar; wij ondersteunen u bij de
aankoop van uw nieuwe woning

 Fidus beschikt over onafhankelijke en

Erkende Hypotheekadviseurs voor het beste
advies

Pascal Loontjens
RM / RT

Een kennismaking met
waardebepaling kost u slechts een kop
koffie!
Maastricht
Stationsstraat 14
043 – 350 35 35

info@fidus.nu
www.fidus.nu
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PRIKBORD

HERINNERINGEN VAN ANNEMIE
28 april 1972 ben ik op mijn 16e met mijn ouders, zus en twee
broers verhuisd naar Daalhof. Ik ben geboren in Biesland
en daar woonden wij tot 1972 in de Trianonstraat.

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.

Mijn moeder was meteen verliefd op de ruime gang van ons
huis aan de Junohof. Mijn vader was blij met de grote tuin.
Wij waren heel tevreden met onze ruime kamer en centrale
verwarming.

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

Er werd nog veel gebouwd op Daalhof, de eerste huizen
werden in 1971 bewoond. Er was dus ook veel modder
en er stonden nog maar weinig huizen. Het waren vooral
jonge gezinnen die zich ervan bewust waren dat er veel
opgebouwd moest worden om er een mooie buurt van te
maken. Zo werd er een wijkraad opgericht, waarvan mijn
vader voorzitter werd. En een sportclub en jeugdwerk werden opgestart.

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

Omdat ik naar de Pedagogische Academie zou gaan, vond
ik het leuk met de kinderen spelletjes te doen of te knutselen.
De hobbyclubs vonden plaats in Boerderij Neven. Geweldig
wat een samenwerking was er toen. Alles gebeurde in de
boerderij, de jeugdclubs, de vergaderingen en zelfs de mis
op zondag door Pastor Poel. Die eerste Kerstnachtmis in
de boerderij zal nog menigeen zich herinneren.

Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak: Nederlands
op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs. Voor de basisschoolleerling bijlessen taal, begrijpend lezen en rekenen op cito-niveau. Info.: 043-3435094.

De wijkraad vond het belangrijk al die nieuwe bewoners te
verbinden. Daarom werd toen ook al een wijkblad gemaakt.
Een bruin boekje, natuurlijk met de toren erop, gestencild,
met leuke verhalen over Daalhof.

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docentpedagoog (basis-vmbo-havo-vwo) geeft begeleiding bij
het maken, leren en plannen van het opgegeven huiswerk
en extra uitleg bij niet begrepen lesstof; ieder een eigen
werkplek met PC op anderhalve meter. Info.: 06-39823537.

Alles draaide op vrijwilligers, wij bundelden de stencils tot
het boekje, nietten het met een groepje mensen en brachten
het rond. Dat was toen nog niet zo’n karwei als nu.

DAALHOF 50 JAAR

In 2021 bestaat Daalhof dus 50 jaar. Een mooie wijk met
veel groen. Ik hoop dat er nog meer verhalen volgen van
bewoners van Daalhof.

Onze redactie werd door een lezer van dit blad attent
gemaakt op het feit dat onze wijk Daalhof dit jaar 50 jaar
bestaat.
Het lijkt ons leuk in 2021 aandacht te besteden aan dit
onderwerp. Dat kunnen wij echter niet alleen. Daarom zijn
wij op zoek naar verhalen / belevenissen van inwoners van
het eerste uur. Hoe zag uw woonomgeving er uit toen u hier
kwam wonen, wat was uw reden om hier te komen wonen,
hoe was het leven in een wijk in aanbouw? Misschien heeft
u nog foto’s uit deze tijd als illustratie bij uw verhaal(tje).
Deze moeten wel in landscape = liggend formaat en als
apart bestand aangeleverd worden om eventueel geplaatst
te kunnen worden.

Ralph Cadier

Vindt u het lastig zelf een tekst te schrijven, maar heeft u
wel een leuk verhaal of leuke anekdote, neem dan contact
met ons op. Er is altijd wel een redactielid bereid uw verhaal
om te zetten in een leuke tekst.

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

Stuur uw tekst en evt. foto in naar redactie@belhaofke.nl.
De redactie

043-356 04 04 • www.cadier.nl
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St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT

foto’s. Het was bijna hetzelfde beeld als toen. Nu ik dit
schrijf is het december 2020 en worden de woningen in de
Mr. Ulrichweg, de Pastoor Wijnenweg, de Heimoweg en de
Proosdijweg gesloopt. De Gildeweg komt in 2021 aan de
beurt.
Ze noemen het gebied de Blauwe Loper. Er komt een voetgangers- en fietsroute van Proosdijveld naar de binnenstad.
Ook komt er een groene zone met meer ruimte. Er wordt een
buurtpark aangelegd, de Blauwe Loper. Met een loop- en
fietsroute. Nu liep ik net als Michel (die de foto in de oorlog
maakte) met een camera en vergeleek de foto’s.
De gemeente realiseert alles samen met bouwvereniging
Servatius.
Voorlopig zullen ze doorgaan met slopen, er worden 138 woningen afgebroken. Daar komen 123 nieuwbouwwoningen
voor in de plaats, om de leefbaarheid en de bereikbaarheid
in de buurten van Trichterveld, Mariaberg en Blauwdorp te
verbeteren.

WIJ HERDENKEN

huub.reinders@home.nl

DE TWEEDE WERELDOORLOG - 80 JAAR LATER
Wat nog vers in mijn geheugen ligt, is de plofkraak in de
nacht van dinsdag vijfentwintig november naar woensdag;
omstreeks drie uur ‘nachts hoorde ik een zware explosie.
Twee pinautomaten in de wijk Belfort werden door zware
explosieven uit de muur geblazen. Het was een flinke explosie die tot ver in de omgeving was te horen en na de grote
knal volgden wat kleine knallen. Ik dacht dat oorlog uitbrak.
Helaas zal de SNS-bank voorlopig wel geen geldautomaten
meer plaatsen op deze plek.
Terwijl het straatbeeld zich vulde met mensen die hun neus
en mond met mondkapjes camoufleerden, liep ik op een
druilerige vrijdag door het Blauw Dorp gekleed in werkkleding, veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm van
mijn vroegere baas. Ik liep als vanouds bewapend met mijn
fotocamera door de straten waar ik de laatste maanden van
het vorig jaar over schreef.
Op donderdag 27 november 1941 zag het straatbeeld ook
ongeveer zo uit. Ook toen lagen veel huizen in puin. Het
verschil is wel dat toen de woningen werden vernield door
een bombarndement. Na jaren begon men in 1975 met het
renoveren van de 1200, meest vooroorlogse, woningen.

VAN DE REDACTIE
OPROEPJE BEZORGERS BELHAOFKE

En nu in het najaar van 2020 worden er 100 woningen
gesloopt, ik geloofde mijn ogen niet en maakte veel unieke

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

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!
Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek

contact@walstock.nl
www.walstock.nl
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NATUURLIJK VAN OMA

DAALHOF 50 JAAR

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

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

Over het ontstaan van tandenborstels en soorten middelen
om je tanden weer fris en schoon te maken.
Mondhygiëne
Een tandenborstel zoals wij die kennen, hadden de mensen vroeger niet. Ze gebruikten heel verschillende dingen
om hun tanden schoon te maken. Stokjes met een rafelig
uiteinde, zoals zoethout, werden gebruikt als borstel en er
werd ook gepoetst met een vinger. Zout desinfecteert én
schuurt een beetje, zo zagen hun tanden er weer fris uit en
hadden ze toch een redelijk frisse adem.

Wist u dat:

Begin negentiende eeuw zorgde Napoleon Bonaparte in
Frankrijk voor een ware trend.
Hij had een obsessie voor mondhygiëne en deed zijn vrouw
Marie-Louise bij hun huwelijk verschillende zaken voor
mondverzorging cadeau, onder andere een tandenborstel
van bot met zwijnenhaar. In 1857 werd in Amerika het eerste patent afgegeven voor een tandenborstel ontwerp. De
productie van tandenborstels kwam in 1885 goed op gang,
tot grote vreugde van de liefhebbers van schone tanden. De
handvatten van de tandenborstels waren toen nog van bot.
Omdat bot niet geschikt was voor massaproductie werd
er naar een andere oplossing gezocht. Het bedrijf Molds
produceerde daarop handvatten van celluloid. Zij werden
gegoten en daarna afgekoeld. Ze boorden gaatjes in het
stevige, afgekoelde celluloid om de haren in vast te zetten.
Pas vanaf 1938 werden nylonharen gebruikt in plaats van
dierlijk haar. Het bedrijf Du Pont was de eerste. De borstels
met nylonharen waren veel comfortabeler dan die met
zwijnenhaar en ook wat frisser. De eerste van deze tandenborstels was de ‘Dr.West’s Miracle Tuft Toothbrush’ en
kwam op 24 februari 1938 op de markt. En dat is eigenlijk
niet eens zolang geleden.

- Voorheen het gebied waar nu Daalhof ligt, bestond uit
landerijen die tot 1794 veelal in handen waren van kerken
of kloosters en die bewerkt werden door boeren uit de nabije dorpen Biesland en Wolder. Tijdens het ancien régime
behoorden deze twee dorpen tot het graafschap van de
Vroenhof, dat bestuurd werd vanuit de niet meer bestaande
Hof van Lenculen aan de Tongersestraat. Na 1200 werd dit
graafschap een Brabants leen. Na de komst van de Fransen
werd het gebied ingedeeld bij de gemeente Vroenhoven.
Bij de definitieve splitsing van Nederland en België in 1839
werd het gebied opgenomen in de Nederlandse gemeente
Oud-Vroenhoven. Deze gemeente werd op 1 januari 1920
door Maastricht geannexeerd.
De eerste tientallen jaren na de annexatie gebeurde er weinig, maar in de jaren 1960 werd besloten het gebied tussen
Biesland en Wolder te bebouwen. Het moderne Daalhof is
in de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw gebouwd
op een geaccidenteerd terrein aan de zuidwestrand van
Maastricht, dat oorspronkelijk gereserveerd was voor natuur
en recreatie. Door het gebrek aan voldoende bouwgrond
besloot de gemeente Maastricht dit gebied alsnog voor
woningbouw te bestemmen.
Bron: wikipedia.

- Er eigenlijk een bouwstop aangekondigd was voor het hele
gebied buiten de ring en toch werden (zonder de nodige vergunningen) de wijken Malberg en Daalhof gebouwd. Er was
geen ontheffing van de Provincie. Maastricht nam een enorm
risico met de centen van de burgers. Als de Provincie het
had aangevochten hadden ze de wijken kunnen afbreken.

Tip
Pas op voor tanderosie. Eten en drinken met zuur tast je
tanden aan. Zuur zit in heel veel producten, niet alleen in
frisdrank, sap en de alom geliefde appelstroop. In mayonaise
en tomatenketchup bijvoorbeeld zit zuur in de vorm van
citroenzuur. Citroenzuur wordt veel gebruikt als natuurlijk
conserveringsmiddel. Het heeft E-nummer E330.

Bron: de tekenaar van de wijk.

- Tot 1967 de buurt waar nu Daalhof is, bestemd was als
recreatiegebied en voor landbouw. Naast enkele boerderijen
met landerijen en boomgaarden stond hier vrijwel niets,
behalve de toren. In 1967 werd alsnog besloten hier een
nieuwe wijk te bouwen: Daalhof. Met veel sociale woningbouw en daarnaast ook koopwoningen. Enkele boerderijen
werden gesloopt, behalve boerderij Zonnehof van de familie
Neven (nu kinderboerderij).

Voorbeelden van zure producten
Sinaasappelsap, perensap, appelsap (ook diksap), zuiveldrankjes, toetjes met een smaakje, (light) frisdranken,
appelmoes, ijslolly’s en jam.
Als je iets gegeten of gedronken hebt met zuur erin, is het
belangrijk om je tanden en je mond weer te laten neutraliseren. Het is belangrijk dat je niet meteen je tanden poetst,
want dan poets je het glazuur, dat zacht geworden is door
het zuur, zo van je tanden af.
Je moet ervoor zorgen dat het glazuur zich weer kan herstellen. Pas na 30 minuten heeft het glazuur zich hersteld
en kun je je tanden gaan poetsen.

Bron:een bewoner van het eerste uur

.
- De eerste huizen die opgeleverd en bewoond werden, aan
het eerste stuk van de Legiahof, tussen de Planetenhof en
de Viennahof lagen. Daaropvolgend de eerste huizen met
de even nummers aan de Planetenhof, vanaf de Legiahof
Bron: een bewoner van het eerste uur.
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GEDICHT

VERENIGINGSNIEUWS
JUBILARISSEN 2020

Onrust

Harmonie Wilhelmina had in 2020 negen jubilarissen.
Helaas hebben we deze niet, zoals in voorgaande jaren op
de jaarlijkse feestavond, die gepland stond op zaterdag 21
november (a.g.v. van St. Caecilia op 22 november), uitgebreid in het zonnetje kunnen zetten. Uiteraard hebben alle
jubilarissen ondertussen thuis een bezoek mogen ontvangen van een afvaardiging van het bestuur. Graag brengen
we de jubilarissen nog onder de aandacht (van links naar
rechts en van boven naar beneden):

De onrust in deze wereld is zo groot
waar moet dat allemaal heen.
We houden handen voor:
onze oren, mond en ogen
willen wij niks meer horen,
praten en of zien?
Er wordt al teveel
langs elkaar geleefd
houden we alle opties buiten onze deur?
De hoop blijft onverminderd
wordt gehinderd
door onszelf.
Wij nemen zelf deel aan alles
laten we ons dat realiseren.
Springtime

Maurice Pauwels, (12,5 jaar lid), Marco Senten (12,5 jaar lid)
Lucie Hameleers (25 jaar lid), Wim van Herpt (25 jaar lid)
Petra Pauwels (40 jaar lid), Brigitte Moors (40 jaar lid)
Henk Kluts (60 jaar lid), Pierre Bastiaens (70 jaar lid)
Nico Hogenboom (70 jaar lid)
Beste wensen
Harmonie Wilhelmina wenst alle lezers van ‘t Belhäöfke een
gelukkig, gezond en muzikaal 2021. Wij gaan ervan uit dat
we in de loop van het jaar weer een mooi muziekprogramma
kunnen aanbieden waarvan live genoten kan geworden.
Bedankt
Harmonie Wilhelmina bedankt alle kopers van loten van de
Grote Clubactie en van wafels van de Grote Luikse Wafel
actie. De verkopen hebben geleid tot een zeer welkome
financiële steun.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

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

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

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

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877
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Alle vrouwtjes zijn drachtig. We verwachten vanaf februarimaart de eerste veulens.
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Onze nieuwe stal met de alpaca's

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 89, januari 2021

TERUG- EN VOORUITKIJKEN

NIEUWS

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 voorzitter Loen Schroeders was 2020 vanwege de
corona-crisis uiteraard erg moeilijk. Zoals Ralph het
uitdrukt: ‘Het is en blijft overleven’. Tegelijkertijd is er
veel trots op hoe de organisatie, zonder noemenswaardige corona-steun, heeft weten te overleven. En hoe de
medewerkers en vrijwilligers enthousiast hun werk zijn
blijven doen. Dat verdient een dik compliment, vinden
Ralph en Loen. Intussen bezint Daalhoeve zich op de
toekomst. Daarin wordt het noodzakelijk de eigen inkomsten te verhogen.
Een moeilijk jaar; dat leek het niet te worden aanvankelijk.
“Integendeel. We begonnen 2020 juist zeer veelbelovend.
Het personeelsbestand was in 2019 wederom gegroeid en
we hadden op elk onderdeel van de organisatie uitstekend
gekwalificeerde medewerkers zitten. In februari was op
het terrein het onderhoud van de winter en het voorjaar al
gereed. We waren dus startklaar voor een heel goed voorjaar, de tijd dat het op de boerderij eigenlijk het mooist is.
Maar helaas, toen kwam corona en moesten we een paar
maanden dicht.”

Daalhoeve wenst u een gelukkig en gezond 2021

Take away
We kunnen uw financiële steun nog steeds goed gebruiken. Blijf daarom, ook nu de boerderij weer is gesloten, uw
boodschappen doen in onze winkel. En neem ook eens
een lekkere maaltijd mee in de Koojstal. Met onze take
away op vrijdag, zaterdag en zondag blijven we dicht op
de producten van onze eigen slagerij. Op het menu staan
drie soorten burgers, souflaki met de Griekse salade van
Miranda, spareribs met salade en drie soorten frietjes met
het zoervleis, de kniensajs en de kipperagout van Magda
of Michel.

Financieel zal dat een hard gelag zijn geweest.
“Inderdaad. Er viel opeens een groot deel van onze eigen
inkomsten weg, terwijl de kosten voor bijvoorbeeld de
dierverzorging hetzelfde bleven. De financiële vooruitzichten waren opeens slecht en afgezien van een eenmalige
bijdrage van 4.000 euro kwamen we niet in aanmerking
voor welke coronasteun van de overheid dan ook. Om het
financieel te redden, zijn twee personeelsleden moeten
vertrekken. Gelukkig kon dat zonder gedwongen ontslag.
Dierenverzorgster Ivy ging werken in het familiebedrijf van
haar ouders en kok Vesna wilde graag naar Amsterdam
verhuizen. Daarna hebben we in de zomer, ook door meer
terrassen open te stellen, een deel van de financiële schade

En verder:
- zijn de rosé-kaketoe’s van de boerderij verhuisd naar de
volières van onze medewerker Jeffrey Schwanen. Daar zitten ze een stuk rustiger. In plaats van de kaketoe’s hebben
we nu weer kanaries op de boerderij;
- staan onze 20 alpaca’s in de nieuwe stal op de boerderij.
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kunnen terugverdienen. Verder heeft ons publiek ons steeds
goed gesteund door bij ons hun boodschappen te komen
doen. Dat is nu met de nieuwe sluiting van de boerderij
en horeca nog steeds zo. En onze bezoekers kunnen nu
gebruik maken van onze take away maaltijden. We danken
iedereen die ons op deze manier is blijven steunen, zowel
in het voorjaar als nu.”
Wat was de moeilijkste tijd?
“Dat was het voorjaar. Om te beginnen financieel. De winter
is voor ons de duurste tijd vanwege de hogere energielasten
en omdat we de dieren moeten bijvoeren. Het is dan een
flinke klap als meteen daarna de inkomsten wegvallen.
Verder was het ook voor de organisatie moeilijk. Vrijwilligers
mochten de eerste weken niet meer werken op de boerderij.
Onze vaste personeelsleden wel, maar zij deden dat haast
altijd in hun eentje, om onderling contact en besmetting te
voorkomen. Dat was geen fijne tijd. We zijn na zes weken
gaan bekijken of we sommige vrijwilligers, die thuis in een
moeilijke situatie zaten en hier beter af zouden zijn, toch
konden laten werken op de boerderij. Twee weken vóór
de heropening hebben we meer vrijwilligers laten komen,
om alvast te wennen aan de nieuwe coronaregels. Met de
nieuwe sluiting sinds half december belanden we helaas
weer in een vervelende tijd. Opnieuw is de boerderij niet
alleen voor het publiek, maar ook voor de meeste vrijwilligers gesloten.”

kelijk onze eigen inkomsten te verhogen. Daarop zijn we
nu hard aan het studeren. Het komt erop neer dat we de
kwaliteiten en ambities die er binnen onze organisatie zijn en
leven meer te gelde willen maken. Die liggen bijvoorbeeld op
het vlak van eigen zorg en groenbeheer. Ook kijken we naar
hoe we de lopende partnerschappen kunnen uitbreiden. In
de komende maanden werken we dit verder uit. We komen
er op deze pagina’s nog op terug.”
Tot slot. Welk gevoel overheerst aan het einde van 2020?
“Een gevoel van trots. We zijn trots op hoe onze medewerkers en vrijwilligers zich door deze moeilijke tijd slepen.
Want er is voor hen veel weggevallen. Normaal hebben we
drie keer per jaar een leuke activiteit voor onze vrijwilligers,
zoals een bezoek aan een grote dierentuin. Dat ging allemaal
niet door in 2020. Gelukkig kunnen we rond de kerst nog
iets kleins voor hen doen. Maar nogmaals: grote pet af voor
onze medewerkers en vrijwilligers. Zij hebben in dit moeilijke
jaar bewezen dat Daalhoeve een zeer vitale organisatie is.”

Hebben de coronaregels nog problemen opgeleverd?
“Nee en ja. We zijn er vanaf het begin onder onze medewerkers en vrijwilligers op blijven hameren ze goed na te
volgen en dat is gebeurd. Er is tot op heden nog geen enkel
besmettingsgeval geweest op de boerderij. We hebben onze
medewerkers en vrijwilligers dus goed beschermd en dat willen we ook blijven doen. Lastig was wel dat enkele bezoekers
zich tijdens de drukke zomermaanden niet altijd even goed
aan de regels hielden. We snappen dat dat soms lastig is,
maar het wordt daarmee ook voor ons een stuk moeilijker.”

In afwaching van de Lammetjesdagen

In deze financieel moeilijke tijden is er toch ook weer veel
verbeterd op het boerderijterrein. Er kwam een moestuin op
het voorplein en een nieuwe stal voor de alpaca’s.
“Klopt, maar we moeten nu eenmaal blijven investeren om
ons terrein aantrekkelijk te houden, om de werkomstandigheden voor onze vrijwilligers te verbeteren en om onze vaste
lasten op langere termijn te verlagen. Dit soort verbeteringen
zijn ook motiverend voor het personeel en houden leven in
de brouwerij. Daarmee voorkomen we dat we in zo’n moeilijk
jaar in een neerwaartse spiraal belanden. Vergeet niet dat
we alle investeringen zelf uitvoeren. Er is dus alleen sprake
van materiaalkosten. De moestuin op het voorplein heeft
daardoor vrijwel niets gekost. Intussen kunnen we echter
toch veel dingen niet meer doen. Van alle verbeteringen die
we ons in 2020 hadden voorgenomen, is pakweg de helft
niet doorgegaan.”
Kijk eens vooruit naar 2021.
“Corona blijft zeker nog een paar maanden een zwaar
beslag leggen op onze organisatie. Het is en blijft wat dat
betreft een kwestie van overleven. Intussen zijn de financiële
vooruitzichten ook om andere redenen niet erg positief. De
gemeente Maastricht, waarvoor wij dagbestedingsplekken
realiseren, moet bezuinigen. De gemeentelijke bijdrage gaat
daarom naar verwachting omlaag. Dat maakt het noodza13

LAMMETJESDAGEN
Eind deze maand worden op de boerderij naar verwachting
de eerste lammetjes geboren. In totaal komen er 260 schapen naar Daalhoeve om hier te lammeren. Dat gebeurt in
drie etappes. De eerste groep bevat 120 schapen, de tweede
en derde respectievelijk 80 en 60. Ze blijven allemaal zes
weken op de boerderij. We spreiden de geboortes omdat
onze schapen deze winter langere tijd buiten blijven. Daardoor lopen de Lammetjesdagen ook langer door. Ze duren
dit jaar drie maanden. De schapen worden ondergebracht
in de zijstallen en op het overdekte achterterras. Voor u als
bezoeker een gelegenheid om misschien eens een geboorte
van nabij mee te maken. En hopelijk gaat dan op enige moment weer de Koojstal open. Dan kunt u het nieuwe leven
vieren met een lekker hapje en drankje.

www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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BON APPETIT
MEXICAANSE MAISSOEP
Ingrediënten:
700 gram mais (blik), 300 gram wortelen, 1 liter groentebouillon, 1 rode peper, 1 ui, 1 eetlepel olijfolie.
Kruidenmix: 1 theelepel Spicy, 1 theelepel gemalen komijn,
1 theelepel paprikapoeder, ½ theelepel cayennepeper, 1
eetlepel gemalen koriander.
Bereiding:
Verwijder de zaadjes uit de rode peper en snijd deze fijn.
Snipper de ui en snijd de wortel in plakjes. Laat de mais
uitlekken.
Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit hierin de ui. Voeg
vervolgens de mais, wortel, rode peper en kruidenmix toe
en bak dit kort.
Voeg nu de groentebouillon toe en laat de soep 10 minuten
koken.
Pureer de soep vervolgens met een staafmixer. Serveer de
soep eventueel met verse koriander.

TOENTERTIJD
AMSTERDAM SCHOKLAND EMMELOORD
Een moeilijke reis met een goed einde?
Die moeilijke uren in de storm hadden toch hun impact op
hun leven en hun dankbaarheid was groot toen de storm
langzaam begon af te nemen.
Oma had voor een warme hap gezorgd in de vorm van soep,
dat ging er wel in met een homp brood. De luiken waren
allemaal goed op hun plaats blijven liggen en ze werden
dan ook allemaal gecontroleerd samen met de knecht. Oma
kon weer even het stuur overnemen zodat opa de handen
vrij had om met de knecht het schip verder te controleren.
De zeilen werden ook nagekeken en een voor een werden
ze weer gehesen, het zeildoek was wat zwaarder geworden
door de regen maar ze hoopten dat ze snel zouden drogen
door de wind. De touwen en de lijnen waren nat maar ze
waren nog goed te hanteren.

Langzaam begon het weer een beetje normaal te worden,
dat wil zeggen de storm ging liggen; er was nog wel wat
wind en regen maar dat kon hen niet deren.
De knecht zuchtte eens diep, dat was zijn eerste reis bij
opa op de ‘Gratio Deo’. Opa was erg tevreden met hem en
complimenteerde hem met zijn inzet en kracht. Een ‘ervaring rijker’ bedacht de knecht zich en was van plan om nog
zeker te blijven.
De reis werd vervolgd naar de eerste haven in de buurt en
dat was Schokland. Een klein dorp maar met verschillende
kleine winkeltjes en een dokter waar oma naar toe moest
voor controle van de baby. Tja ook dat ging door en gelukkig
wisten ze dat die dokter kennis had van zwangerschappen.
In een schipperswereld was het heel anders dan aan de wal:
de mensen weten veel van elkaar af, men kent elkaar. Dat
was in kleine dorpen vroeger ook hoor, daar werd elke misstap uitgebreid besproken. Ook moesten er enkele inkopen
gedaan worden want tijdens de reis is er toch wat gegeten
en gedronken en zoveel voorraad namen ze nooit mee, dat
was ook niet zo nodig. In elke haven was wel een winkel
om de voorraad aan te vullen en zoveel plaats was er aan
boord nu ook weer niet.
Schokland was een echt dorp aan het water in de Zuiderzee,
dat dorpje had het ook tijdens deze storm zeer zwaar te verduren gehad. Het water was hoog gestegen en opgestuwd
zodat de huizen die lager lagen, gedeeltelijk onder water
kwamen te staan.
Deze huizen hadden ook niet veel van interieur, tafel, stoelen, een kast en een eenvoudige kookplaats. Ze sliepen boven en gingen door middel van een houten trap naar boven.
Indien het water hun huisje binnenkwam probeerden ze
alles hogerop te brengen of wat naar boven te brengen.
Later toen het water gezakt was gingen ze met zijn allen de
benedenruimte weer ontruimen van het water en de modder.
Soms gebeurde het dat het zo erg was met het stijgende
water dat een deel van het dorp dat buiten de kern was bijna
verdween in de zee. Met houten palen en steigers probeerde
men een soort brug te maken om het dorp zelf te bereiken.
Indien nodig moest een arts toch ernaar toe kunnen gaan.
Geloof me maar: echt geen pretje om met storm over planken te lopen die nat zijn, dat is balanceren en proberen op
de been te blijven.
De kerk die stond altijd pontificaal precies midden in het
dorp, de hoop in goede en slechte tijden.
Springtime

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





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

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

– 17.00 uur
– 17.00 en 19.30 – 21.00 uur
– 17.00 uur
– 12.00 uur
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Flessenactie voor het goede doel - De leerlingenraad heeft begin december,
volledig op eigen initiatief, bij de schoolleiding het idee aangekaart om geld
in te zamelen voor een drietal goede doelen, te weten het Wereld Natuur
Fonds, KWF Kankerbestrijding én het Ronald McDonald Kinderfonds. We
zijn trots op zo’n initiatief van leerlingen en dus hebben we er samen met
de leerlingenraad handen en voeten aan gegeven. Tot en met 22 januari
2021 kunnen lege statiegeldflessen worden ingeleverd op school, dus u
bent van harte welkom. Op vrijdagmiddag 22 januari worden de flessen
door de leerlingenraad ingeleverd bij de supermarkt. Het verkregen
statiegeld wordt door drie gedeeld en ieder goed doel krijgt dus 1/3 deel
van de totaalopbrengst.

JOURNAAL

DE BÈSTE WINSE
VEUR UUCH ALLEMAOL

Beste buurtgenoten - Bij het lezen van deze editie van het Belhaofke is 2021 net een paar dagen oud. Wij maken van de
gelegenheid gebruik om u allereerst een heel gezond en voorspoedig nieuw jaar toe te wensen. De eerste maanden van dit jaar
zullen, naar verwachting, helaas nog gedomineerd worden door de aanwezigheid van het Coronavirus en de daarbij horende
beperkingen in meer of mindere mate. Dat is uiteraard ook van invloed op de dagelijkse praktijk binnen ons Kindcentrum. Ook
na deze tweede lockdown zullen soms leerkrachten en pedagogisch medewerkers afwezig zijn omdat ze uit voorzorg moeten
worden getest of in quarantaine verblijven. We zijn er echter trots op dat we als school in 2020 heel veel veerkracht en
flexibiliteit hebben getoond en we, sinds de heropening van de scholen in juni jl., steeds wisten te voorkomen dat we groepen
naar huis moesten sturen. We gunnen onszelf, maar vooral ook onze leerlingen en hun ouders dat we ook in 2021 de lessen
zoveel als mogelijk normaal kunnen laten doorgaan. Trots zijn we ook op de leerlingen, die eveneens heel veerkrachtig en
flexibel bleken te zijn en die zich zowel in het thuisonderwijs, als bij vervanging door een andere leerkracht, van hun beste kant
hebben laten zien. Dank gaat daarbij uit naar de ouders voor de support aan hun kinderen, voor de verleende hulp bij het
thuisonderwijs én voor het begrip richting school en kinderopvang voor de soms minder leuke maatregelen die we moesten
nemen. Complimenten en dank gaan ook uit naar de medewerkers van Pinokkio. Ook hier werd heel veel flexibiliteit en extra
inzet getoond om, steeds passend bij de landelijke maatregelen, een passend opvangaanbod te doen voor onze kinderen, zeker
ook bij het bieden van noodopvang. Wij hopen dat we spoedig in dit nieuwe jaar elkaar weer meer op veilige wijze ‘in het echt’
mogen ontmoeten en hopen dat we ook weer de buurt in kunnen trekken voor andersoortige activiteiten. Graag ontvangen we
dan ook weer verenigingen en bedrijven uit onze buurt en de vele vrijwilligers in ons Kindcentrum. We willen immers een
onderdeel zijn van de maatschappij en dus halen we ‘de wereld van buiten graag naar binnen!’ Laten we elkaar, nu nog op
afstand, in hoofd en hart vasthouden, zodat we elkaar over een tijdje weer echt met open armen kunnen ontvangen. Blijf gezond
en
alle
goeds
toegewenst!
Met vriendelijke groet, Marc Houben & Marian van der Nat Directies Bs. John F. Kennedy & BV. Kinderopvang Pinokkio
Meester Patrick in halve finale LVK – Meester Patrick van groep
8 heeft samen met Nick, als duo Nick & Patrick, de halve finale
gehaald van het LVK met hun nummer ‘springe vaan gelök’!
Op vrijdag 8 januari kan iedereen meester Patrick steunen door
tussen 20 en 20.30 uur een SMS bericht te sturen naar 4422
met de tekst: LVK 08.

BSO Pinokkio - Tijdens de Kerstvakantie-opvang hebben we mooie
kerstlichtjes en kerststalletjes geknutseld, een spannende film
gekeken en natuurlijk heel veel lekkers gekookt, gebakken en
gegeten! Daarna hebben we het jaar 2020 knallend afgesloten met
zelf gemaakte vuurpijlen van papier en glitters. Wij wensen
iedereen een heel gelukkig en gezond 2021 en hopen dat jullie de
volgende vakantie opvang (voorjaarsvakantie) ook van de partij
zullen zijn.

Mijn naam is Miranda Pleijsier en ik werk sinds 2010 als
administratief medewerkster op de John F.
Kennedyschool (Kindcentrum Belfort).
Dit werk doe ik al 10 jaar met heel veel plezier
Sinds 2017 ben ik ook werkzaam voor kinderopvang
Pinokkio, kindpartner van de Kennedyschool.
Het leuke aan mijn werk is dat ik elke dag omringd wordt
door vrolijke kindergezichtjes die elke ochtend
“goedemorgen juf Miranda” zeggen en hele fijne
collega’s heb die allemaal dezelfde visie delen, het
welzijn van de kinderen.

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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Je maakt je zorgen over je partner, ouder, kind, broer of
zus en er komen veel regel- en andere taken op je af. Hier
komt nog bij dat je niet of te weinig kunt rekenen op hulp van
anderen door de contact-beperkende corona-maatregelen.
Dit kan heel zwaar zijn.

BEELDEND MAASTRICHT
TWEE VLIEGENDE DUIVEN

Wanneer je het gevoel hebt dat het té veel of té zwaar wordt,
kan het helpen om samen met een mantelzorgconsulent
van Steunpunt Mantelzorg Zuid naar jullie situatie te kijken.
Soms is erover praten al voldoende om zaken op een rijtje
te krijgen waardoor de belasting afneemt. Maar we kunnen
je ook ondersteunen door regeltaken van je over te nemen
zodat je meer tijd overhoudt voor de zorgtaken. Of door
het inzetten van een vrijwilliger met wie je de zorg voor je
naaste kunt delen.
Verder weten we uit ervaring dat mantelzorgers die in een
vergelijkbare situatie verkeren een grote steun en adviesbron voor elkaar kunnen zijn. Vandaar dat we je graag met
deze lotgenoten in contact brengen tijdens de bijeenkomsten
van de ‘Contactgroep Covid-19’.

Men loopt er waarschijnlijk jaarlijks honderden keren langs.
Dan heb ik het over het bronzen beeld, voorstellende twee
vrolijke en verliefd fladderende duiven op het bordes van het
winkelcentrum in de wijk Daalhof. Wanneer u nl. vanaf het
milieuperron via de trappen naar boven loopt ziet u op de
rand van de galerij/stoep een bronzen beeld, voorstellende

Heb je behoefte aan een luisterend oor, ondersteuning bij
regeltaken, het delen van de zorg of contact met andere
mantelzorgers? Bel of mail ons dan even via tel.
043–3215046 of info@mantelzorgzuid.nl.
Aan onze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

twee in een innige omhelzing naar elkaar flirtende duiven. Of
is het toch klaar staan om met elkaar te vechten?? We houden het maar op ‘slechte en goede tijden’. De lieverds staan
er, letterlijk en figuurlijk, vanaf 1975 in het zonnetje en zo te
zien lijkt het toch nog steeds liefde op het eerste gezicht. Het
beeldje is een waar sieraadje voor het winkelcentrum. Wist
u trouwens dat het wetenschappelijk bewezen is dat men
stadsduiven ook wel eens ‘vliegende ratten’ noemt omdat
zij vaak ‘levende opslagplaatsen’ van bacteriën zouden zijn.
Overigens hebben zij zelf ook al heel wat ‘voorbijvliegende’
fietsers, brommers en vuurwerk moeten trotseren.
Het beeld is ontworpen en gegoten door Alphons (Fons)
Bemelmans.

GEDICHT
Ongewoon
Gewoon is niet zo gewoon
zoals men denkt dat gewoon,
gewoon is.
Gewoon is het normale
wat nu niet meer normaal is.
Dus is het nu normale
weer gewoon.
Springtime

PERSBERICHTEN
STEUNPUNT MANTELZORG ZUID
Ondersteuning voor mantelzorgers van (post-) Covid
patiënten
Een hevig ziekteproces door Covid-19 raakt niet alleen de
patiënt, maar ook de mensen om hem of haar heen. Het
is een onzekere, zeer stressvolle periode, die versterkt
wordt door de beperkingen in het contact met de patiënt.
Na ontslag uit het ziekenhuis of tijdens het herstel thuis of
in de revalidatiekliniek, kan de patiënt nog geruime tijd last
hebben van restverschijnselen zoals extreme vermoeidheid,
hoofdpijn, pijn op de borst en geheugenverlies.
Je bent dan van het ene op het andere moment 24/7 aan
het mantelzorgen.
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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

Uw zorg,
onze zorg
Sevagram Thuiszorg ondersteunt u graag
door net dat beetje extra hulp, zorg en
aandacht te bieden waardoor het voor u
mogelijk is zelfstandig te blijven wonen.
Wij werken met kleine teams waardoor u zo
min mogelijk verschillende gezichten over
de vloer krijgt. Dat is wel zo vertrouwd!
Sevagram Thuiszorg levert hulp bij het
huishouden, ondersteuning bij lichamelijke/
persoonlijke
verzorging,
medicatie,
wondverzorging en begeleiding.

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

0900 - 777 4 777
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U kunt Sevagram Thuiszorg ook
inschakelen voor personenalarmering. In
geval van nood kunt u met één druk op de
knop rekenen op profesionele hulp.
We zorgen niet alleen voor ouderen, maar
ook voor jongeren en gezinnen. Gewoon
iedereen die tijdelijke of blijvende zorg
nodig heeft.

4 KIDS

4 KIDS

Weet jij de oplossing van deze rebus?
Oplossing: ……………………………………………
Wat kun je duurzaam maken in je huis en je tuin?
Zet de woorden op de juiste plek. Lukt het niet?
Vraag dan iemand om hulp. Onder deze pagina
staat de oplossing
Bloemen voor de
bijen
Buffervat
Dakisolatie
Dubbel glas
Duurzame douchekop
Groendak
Oplaadpaal voor
auto’s
Regenwatersysteem
Vloerisolatie
Warmtepomp
Windmolen

Oplossing:
Bloemen voor de bijen (7) - Buffervat (9) - Dakisolatie (11) - Dubbel glas (12) - Duurzame douchekop (4)
Groendak (5) - Oplaadpaal voor auto’s (10) - Regenwatersysteem (6) - Vloerisolatie (8) - Warmtepomp (1)
Windmolen (2) - Zonnepaneel (3)

Stephanie Debie
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kerweg en de weg van Lichtenberg naar Kanne en werd
in 1888 geplaatst in opdracht van pastoor J.M. Kribs van
Sint-Pieter. Toen de graafwerkzaamheden in de groeve de
kapel in gevaar brachten, is ze in 1972 verhuisd met medewerking van ENCI naar de Lichtenbergweg in de nabijheid
van hoeve Lichtenberg. De kapel was niet in beste staat en
in 1992 en 2004 restaureerde de Stichting Oud-Sint-Pieter
het kleine bouwwerk. Voor het behoud was het nodig dit
jaar nieuwe onderhoudswerkzaamheden te verrichten, ook
nu met financiële steun van de Stichting Oud-Sint-Pieter.
John Machiels was de drijvende kracht achter de renovatie.
Nico Groothuysen knapte de tegelvloer op, verwijderde de
cementwaas en schilderde de poort en de binnenkant van
de kapel. Er was behoefte aan een nieuwe verklarende
tekst over het leven en de daden van Sint Rochus waarvoor
deze kapel staat. Paul Gadet zorgde voor een mooi nieuw
tekstbordje in een passende lay-out.

PERSBERICHTEN

Heiligen ter bescherming
Sint Rochus is beschermheilige tegen besmettelijke ziekten
en patroon van artsen, chirurgen, apothekers, boeren en
tuinders. Het Rochusbeeld in de kapel laat de heilige zien
die zijn pestbuil toont met aan de voet de hond die hem
verzorgde. Een beeld van de Heilige Donatus, martelaar
en voorheen een Romeinse soldaat, staat in de kleine nis
boven de ingang. Hij is afgebeeld met een pijlenbundel die
uit bliksemschichten bestaat en een palmtak. Hij is patroon
tegen onweer, blikseminslag en beschermer van deze kapel.
Een gevelsteen herinnert aan de inzegening van de kapel
in 1888.

OPKNAPBEURT SINT ROCHUSKAPEL
OP SINT-PIETERSBERG AFGEROND.
Beschermheilige tegen besmettelijke ziektes staat er
weer mooi bij
Op de Sint-Pietersberg staat nabij hoeve Lichtenberg de Sint
Rochuskapel. Natuurmonumenten is erg verheugd dat in de
afgelopen periode de kapel door vrijwilligers van de Stichting
Oud-Sint-Pieter een stevige opknapbeurt heeft ondergaan,
zodat Rochus er deze kerst weer prachtig bijstaat. Sint Rochus is beschermheilige tegen besmettelijke ziektes en patroon van onder andere artsen. Zeer toepasselijk in deze tijd
waarin we geconfronteerd worden met nieuwe besmettelijke
ziektes. Wil je in de kersttijd een bezoekje brengen aan de
kapel, maak dan een wandeling langs de groene route over
de Sint-Pietersberg die start bij het Oog van Sint-Pieter. Je
bent de komende tijd van harte welkom in de gebieden van
Natuurmonumenten. Houd tijdens je bezoek rekening met
elkaar, geef elkaar de ruimte en heb respect voor de natuur.
Meer informatie over de Sint-Pietersberg, de wandelroutes
en de Rochuskapel zijn te vinden op
www.natuurmonumenten.nl/sintpietersberg.

GEDICHT
Schone lei
Een nieuw begin
een nieuwe start.
Blanco ja, totaal
te beginnen met
een nieuw verhaal.
Springtime

Onderhoud door vrijwilligers
Oorspronkelijk stond de kapel op de kruising van de Lui-
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weken dagelijks doet, haalt het de puistjes af van de wortel.

VARIA

Huidinfecties:
Meng honing en kaneelpoeder in gelijke delen en smeer dit
op de aangedane plekken. Dit heelt eczeem en alle soorten
huidinfecties.

FEITEN OVER HONING EN KANEEL
Ontdekt is dat een mengsel van honing en kaneel veel kwalen kan genezen. Honing wordt geproduceerd in de meeste
landen van de wereld. Hedendaagse wetenschappers accepteren honing ook als een ‘wonderolie’ (heel effectief)
voor alle soorten kwalen.

Slechte adem:
Mensen uit Zuid-Amerika gorgelen als eerste in de morgen
met een theelepel honing en kaneelpoeder die in heet water gemengd zijn, zo blijft hun adem de hele dag door fris.

Verkoudheden:
Zij die lijden aan gewone of ernstige verkoudheid kunnen
drie dagen achter elkaar een lepel lauwwarme honing innemen met lepel kaneelpoeder. Dit proces zal de meeste
chronische hoest en verkoudheid genezen en de sinussen
schoonmaken.

GEDICHT

Maag die van streek is:
Honing ingenomen met kaneelpoeder geneest maagpijn.
DECEMBER
Gasvorming:
Volgens studies die in India en Japan gedaan zijn, is onthuld
dat als honing met kaneelpoeder wordt ingenomen, de maag
vrij wordt van gassen.
.
Immuunsysteem:
Dagelijks gebruik van honing en kaneelpoeder versterkt het
immuun stelsel en beschermt het lichaam tegen bacteriën en
virale aanvallen. Wetenschappers hebben uitgevonden dat
honing diverse vitamines en ijzer bevat in grote hoeveelheden. Constant gebruik van honing versterkt de witte bloedlichaampjes om tegen bacteriële en virale ziekten te vechten.
Indigestie:
Kaneelpoeder op twee theelepels honing gestrooid en
voor het eten ingenomen, verlicht zuurheid en verteert de
zwaarste maaltijden.

Het laatste loodje van het nieuwe jaar
is bijna oud en opgebruikt
De tegenvallers vielen achteraf wel mee
de voordelen toch iets minder dan verwacht
Zo wordt elk nieuw jaar bijgesteld
nadat het ouder is gegroeid
gezapig naar het einde fietst
om het nieuwe te verwelkomen
Vol verwachting klopt ons hart
en kijkt de vuurpijl na
die gierend fluitend een moment verlicht
waarna nieuw alweer wat ouder wordt
Joachim

Griep:
Een wetenschapper in Spanje heeft bewezen dat honing
een natuurlijk ingrediënt bevat dat influenza bacillen doodt.
Puistjes:
Maak een pasta van drie lepels honing en een theelepel kaneelpoeder. Breng dit aan op de puistjes voordat je gaat slapen
en was het de volgende dag met warm water af. Als je dit twee

Kunstgebit nodig? Wij maken alles
alles zelf
zelf in
in onze
onze praktijk
praktijk
Van
Van Hoften Tandprothetiek is een van de meeste
meeste moderne
moderneen
eneen
eensnelgroeiend
snelgroeiendtandprothetische
tandprothetischepraktijk
praktijk
in
in Zuid-Limburg.
Zuid-Limburg. Hier vindt u diverse disciplines
disciplines en
en behandelingen
behandelingenop
ophet
hetgebied
gebiedvan
vande
detandprothetiek.
tandprothetiek.
Van
Van Hoften Tandprothetiek is een unieke praktijk
praktijk waar
waar de
deprotheses
prothesesgrotendeels
grotendeels3D
3Dgemaakt
gemaaktworden.
worden.

Bij
Bij ons
ons kunt
kunt uu terecht
terechtvoor:
voor:

Wist
Wist u dat:

Implantologie
Implantologie
Tandprothetiek
Tandprothetiek
Kunstgebitten
Kunstgebitten
3D
3D protheses
protheses
∞∞Eigen
Eigentandtechnischlaboratorium
tandtechnischlaboratorium
∞∞Reparaties
Reparatiesklaar
klaar terwijl
terwijl uu wacht
wacht

•• uu om
om de 5 jaar recht heeft op vergoeding van
van
uw
uw volledige
volledige prothese voor 75% uit de basisbasisverzekering?
verzekering?
•• een
een implantaatprothese
implantaatprothese (klikgebit) ook
grotendeels
grotendeels vergoed wordt?

Vergoedingen volgens
uw verzekeraar
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•• implantaten
implantaten••gebitsprotheses
gebitsprotheses••protheses
prothesesop
op
implantaten
implantaten••frameprotheses
frameprotheses••gedeeltelijke
gedeeltelijke
plaatprotheses
plaatprotheses••opvulling
opvullingvan
vanprotheses
protheses
•• reparaties
reparaties

∞ Herculeshof
Herculeshof 15A,
15A, 6215
6215 BC
BC Maastricht
Maastricht ∞∞Marktstraat
Marktstraat2,2,6271
6271BE
BEGulpen
Gulpen
043
043 737
737 0229
0229
www.vanhoftentandprothetiek.nl
www.vanhoftentandprothetiek.nl
Gratis
Gratisparkeren
parkeren
info@vanhoftentandprothetiek.nl
info@vanhoftentandprothetiek.nl

NATUURLIJK VAN OMA

GEDICHT

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

PLASPAUZE
In het korenveld van nergens
zat een schaap verborgen tussen het hooi
Het graasde van de klaver, toermalijnen violen
stemden blij tot weerzien maar duimden voor elkaar
dat het gekras van raven een hersenspinsel was

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

Het bedroog de ogen, droogden tranen
van kristalheldere regen, aaneengeregen draden
versierden de zon tot ze herfstwind werd
Rond en rond liepen wij en hoopten
dat de lente nooit voorbij zou gaan en bleef
Tot de laatste snik hijgde zij haar leven
Danste vrolijk fluitend, zwierde haar rok
tot huizenhoog in sierlijke banen van kleurig crèpe-papier
waar het zich verschanste tussen populieren
die plaats moesten ruimen voor alweer een nieuwe tijd

Weetjes en tips:
Peterselie
In peterselie zit meer vitamine C dan in citrusfruit en er zit
vitamine B12 in. Peterselie heeft ook de naam vocht afdrijvend te werken.

Brak die aan of verdween het oude?
Het vergane, de glorie van toen
het nog nieuw was in zulke oude dagen
en nog klonk zoals het nooit eerder was geweest
Voordat het verschaalde, neersloeg op het platte water

Slechte adem
Je kunt als je een slechte adem hebt op kardemomzaadjes
kauwen, je adem wordt dan zoeter. Ook peterselie is erg
goed voor een frisse adem. Kauw stevig op een takje peterselie, dat geeft je een frisse adem.

Van dat ongeslagen meer, hongerde naar minder
met geen geld te betalen
zelfs niet vers gedrukt of geslagen met een hamer zonder
sikkel
om het koren te maaien, het volk te behagen
dat al lang het geloof in geloven was verloren

Rozemarijnspoeling
Gebruik dit water als mondspoeling, bewaar het in de
koelkast.
Benodigdheden:
600 ml gedistilleerd water, 1 eetlepel pepermuntblaadjes, 1
eetlepel rozemarijnblaadjes en 1 theelepel anijszaad.
Bereiding:
Kook het water en neem het van het vuur. Doe alle ingrediënten in het water. Laat het 20 minuten trekken. Zeef het
water en laat het helemaal afkoelen.

Geloofde het zichzelf veeleer als alle sprookjes
smokkelde het hier en daar, her en der
tot het zichzelf had gevonden, dachten wij
nog goedgelovig
en verstarden toen de dijken braken
Joachim

Ouderwetse tandpasta
Baksoda werd vroeger, en ook nu nog wel, gebruikt in cake
en koekjes. Je kunt er, omdat het licht schuurt en tevens
desinfecteert, ook goed je tanden mee poetsen.
Benodigdheden:
2 eetlepels gedroogde sinaasappelschil, 2 eetlepels baksoda
en 2 eetlepels zout.
Bereiding:
Doe de sinaasappelschil in een foodprocessor en maal de
schillen fijn. Voeg de baksoda en het zout toe. Mix tot je een
zeer fijn poeder hebt. Dip je vochtige tandenborstel erin en
poets je tanden ermee.
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Foto: kleine bonte specht, door Joachim
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