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Met het arriveren van de zomer moeten jullie het de komende maand even zonder ons wijkblaadje doen, maar
gezien de huidige maatregelen zal dat absoluut geen
probleem zijn. Feestjes thuis zijn weer toegestaan en
voor een groot deel mogen we ook weer zelf beslissen
of we onze glimlach laten zien. Of je in eigen land blijft
of het buitenland kiest… iets minder maatregelen alleen
al is voor het gros van de mensen al een feestje. Nu de
koning publiekelijk heeft laten zien dat ook hij graag handen schudt, hoop ik dat wie deze manier van begroeten
belangrijk vindt, dan ook weer als vanouds handen gaat
schudden.
Niet iedereen is blij met versoepelingen, maar lang niet
iedereen was blij met de maatregelen. Laten we hopen
dat alles nu langzaam weer zoals voor corona wordt, maar
vergeet dan niet het belangrijkste… respect voor elkaars
mening en laat elkaar vrij in wat de ander wil.
Vakantie is weer een optie en voor wie toch thuis blijft…
de festivals gaan door en dat zonder afstand van elkaar te
hoeven houden. Zo zal de jeugd zich niet al te veel meer
vervelen en dan hoop ik dat de groep pubers die het nodig
vindt zo nu en dan stukken van Daalhof te terroriseren,
zich niet meer verveelt en weer leuke en positieve dingen
gaat ondernemen.
Geen idee wat er te doen is in en om onze wijken? Blader
dan maar verder en wie weet staat er wel iets leuks tussen
onze artikelen. De redactie gaat er zelf even een maandje
tussen uit zodat we u in september weer alle ins en outs
over onze wijken kunnen vertellen.
Fijne vakantie!

De redactie wenst u een mooie (en niet te warme) zomer

EVENEMENTEN
Vrijdag 3 september;
Feesterlijke (her)opening Centre Céramique.
Zondag 5 september:
Struinen in de tuinen van 12.00-17.00 uur. Verschillende
locaties in Maastricht.
Meer info: www.struinenindetuinen.nl.
OPHALEN OUD PAPIER DAALHOF

Natasja

Sinds corona zien we in alle wijken een toename van de
aangeboden hoeveelheid papier en karton. Met zekerheid
is deze groei veroorzaakt door het grote aantal online
aankopen van met name (steeds grotere) televisies en
andere elektrische goederen. Een gevolg daarvan is dat
papier en karton vaak niet meer volgens de regels aan
de straatkant wordt gezet. Papier bv. moet worden aangeboden in kartonnen dozen of worden bijeengebonden
met touw. Dus niet los en óók niet in plastic manden, want
dan ligt het papier nog los. Lege dozen kunnen het beste
samengevouwen en in één doos gestopt worden. Ook
wordt vaak plastic, piepschuim, blikjes of kattenbakkorrels
aangetroffen in de dozen, wat natuurlijk niet de bedoeling
is. Dergelijke spullen horen thuis bij het restafval.
Wij hopen en vertrouwen op uw medewerking.
Alvast onze dank hiervoor.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 4/5 september.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 augustus.
Redactie

Contact

Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Bea Deckers
Anneke Fokkema
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Willie van Weert
Joachim Wilbers

 06 50888592
 redactie@belhaofke.nl
 www.belhaofke.nl

www.belhaofke.nl

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

Harmonie St. Petrus en Paulus.
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Harderwijk, Houten, Huissen, Maastricht, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Venlo, Wageningen en Zeist.

PERSBERICHTEN
STRUINEN IN DE TUINEN

VERENIGINGSNIEUWS

Struinen in de tuinen Maastricht tovert tuinen om tot openluchtpodia.
Zondag 5 september strijken acts uit alle windstreken neer
op het groene grond en Struinen in de Tuinen nodigt menig
tuin- terras- en cultuurliefhebber uit op het gras. Honderden
tuinen verspreid in gemeenten door heel Nederland worden omgetoverd tot openluchtpodium voor een dag. Veilig
in de frisse lucht struinen kan tussen 12.00 en 17.00 uur.
Aanmelden als act of locatie is vanaf nu mogelijk via www.
struinenindetuinen.nl.

HARMONIE WILHELMINA
Op zoek naar repetitieruimte of ruimte voor samenkomsten?
Ben je met je club, vereniging, muziekband, bedrijf of anders
op zoek naar een ruimte om samen te komen?
In de Harmoniezaal van Harmonie Wilhelmina Wolder
(Tongerseweg 400) hebben we nog op meerdere dagdelen
verschillende ruimten ter beschikking.

Podiumkunstenaars van alle disciplines staan te trappelen
om weer te spelen en de oren en ogen van onze bezoekers snakken naar live optredens. Bij Struinen in de Tuinen
krijgen zowel groene blaadjes als ervaren rotten een toneel
toebedeeld. Het publiek flaneert van verkwikkende tunes
naar (hart)verwarmende theaterspektakels.
Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 1 augustus 2021
via www.struinenindetuinen.nl.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op via secretariaat@
harmoniewilhelmina.nl dan kunnen de mogelijkheden besproken worden.

Algemene informatie
Datum: zondag 5 september 2021
Tijden: 12.00 - 17.00 uur
Entree: Pay what you can
Site: www.struinenindetuinen.nl
Struinen in de Tuinen 2021 vindt plaats in Amersfoort, Breda,

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

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Kwaliteitsdrukwerk tegen competitieve prijzen
Zakelijk drukwerk • Periodieken • Boeken • Mailings
Verenigingsdrukwerk • Events • Familie drukwerk
Drukkerij De Heeg • Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
Æ +31 (0)43 - 3611392
e info@drukkerijdeheeg.nl k www.drukkerijdeheeg.nl
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steken naar de school) en de Neptunushof bij de Drietand
(om naar de school en de winkels te gaan). Wij willen weten
wat uw gedachten en ervaringen zijn. Laat ons weten als
u deze plekken noodzakelijk vindt en of deze drie plekken
goed gekozen zijn. E-mail ons: buurtnetwerkbd@gmail.com.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

PAS IN DE BUURT
U heeft hier vorige maand kunnen lezen over de PASfestival. Jammer genoeg hebben zij de plannen moeten
afzeggen vanwege de grote onzekerheden rond het plannen van dergelijke evenementen. Het PAS-festival wordt in
september 2022 georganiseerd in de stad. Dan hopen we
wél dat het, zoals gepland, ook in de wijken georganiseerd
kan worden.

SEVAGRAM DAGBESTEDING
Vorige maand hebben wij verkeerde informatie doorgestuurd
wat de dagbesteding bij Sevagram betreft. Dit willen we
zeker rechtzetten.
De vrij toegankelijke dagbesteding Daalhof Sevagram
(voorheen Mosae) werd aangeboden in de Herculeszaal
(grote zaal). De gemeente heeft gekozen voor dagbesteding
waarvoor een indicatie nodig is. Vanaf 1 januari 2021 bieden we enkel dagbesteding op indicatie aan op de locatie
Daalhof van Sevagram.
Woont u in Maastricht en heeft u door ouderdom beperkingen waardoor u dagbesteding nodig heeft? Dan kunt u zich
melden bij Zorgpunt Maastricht Heuvelland van maandag
tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur via telefoon: 0438509300 of e-mail: info@zorgpuntmaastrichtheuvelland.nl

DE GOUDEN WERELD
De Gouden Wereld is weer open! Dit is een natuurspeeltuin
op de grens van Daalhof, Hazendans en Belfort. CNME,
Stichting kom Leren, IKC Dynamiek, MIK & PIW groep en de
gemeente Maastricht hebben de handen in elkaar geslagen
en de Gouden Wereld is al sinds 24 juni open.
De Gouden Wereld, zoals zij zelf zeggen, is voor kinderen
t/m 12 jaar die van lekker buiten spelen en van natuur en
avontuur houden. Elke woensdag is de speeltuin open van
13.00 tot 17.00 uur. Kinderen van 1 t/m 6 jaar spelen onder
begeleiding. Kinderen tot en met 12 jaar zijn welkom.
Er zijn enkele afspraken om alles in goede banen te leiden.
Glaswerk, dieren, fietsen of harde muziek komen de Gouden Wereld niet binnen. Ook wordt er geen vuur gemaakt.
Natuurlijk houdt iedere bezoeker respect voor de natuur
en zorgt ervoor dat alles netjes achterblijft door zelf op te
ruimen. Spelen is op eigen risico.

BUURTTERRASSEN
We hebben eindelijk op 14 juni een buurtterras kunnen organiseren op de Beeldsnijdersdreef bij de speeltuin achter de
flat op de Wolkammersdreef. Daar hebben we met enkele
bewoners kunnen praten alsook met dhr. Boelen die zowel
bewoner van Belfort als raadslid is. Op 28 juni zaten we
eindelijk samen op de Grannushof en hebben zaken zoals
de oversteekplaatsen op de Planetenhof kunnen bespreken.
Omdat we willen aanmoedigen dat buren samen praten en
elkaar beter leren kennen, besloten we om in juli ook nog
eens twee buurtterrassen te houden. Op 12 juli zijn we op
de Appiushof bij de bushalte en op 19 juli zijn we dan toch
op de Bontwerkersdreef, dat eerder werd afgelast.
Telkens op een maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur zijn
we aanwezig. Dit is een uitgelezen kans om constructief mee
te praten over uw buurt. Het is ook gewoon een fijne tijd om
de buren te leren kennen of beter te leren kennen. Breng
een eigen beker en stoel mee, wij brengen de koffie en thee.

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

SPEELPLEKKEN IN DE WIJKEN
Hoeveel speelplekken in de wijken zijn er werkelijk nodig?
Worden alle speelplekken wel benut? Zouden enkele weg
kunnen? Als we als bewoners deze plekken willen behouden, dan moeten we ook samen bespreken hoe we dit kunnen doen. Bent u bereid om hierover mee te denken? Laat
het ons weten zodat we deze groep bij elkaar kunnen brengen. Stuur een e-mail naar: buurtnetwerkbd@gmail.com.
OVERSTEEKPLAATSEN
Er wordt gepeild naar mogelijke oversteekplaatsen langs de
Planetenhof. Kinderen moeten veilig naar school kunnen.
Bewoners moeten veilig naar de winkels kunnen. Men denkt
dan aan zebrapaden en verhogingen op drie plekken. De
uitwerkingen van deze oversteekplaatsen hangt veel af van
de kosten. Hoe minder ze kosten, hoe waarschijnlijker dat
het gerealiseerd kan worden.
Op het moment wordt gekeken naar oversteken ter hoogte
van de Grannushof (om naar de winkels te gaan), de Junohof of Vestahof (om naar de bushalte te komen en door te
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DIT BEN IK

KAKKESTOLEMEIE

TIBI STEFAN

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

Hallo allemaal,
Ik ben Tibi Stefan en ik ben 9 jaar. Ik ben 4 jaar geleden uit
Roemenië naar Nederland gekomen door het werk van mijn
vader. Ik zit op Kindercentrum Dynamiek. Ik zit momenteel
in groep 6 bij meester Roger, juf Steffanie, meester Bart en
juf Rianne.

Veer zien de meidskes vaan ‘t lomelefebrik
Veerz ien de meidskes vaan ‘t lomelefebrik
Veer zien vaan èllestik
Veer zien vaan èllestik
Veer zien de meidskes vaan ‘t lomelefebrik
Veer zien vaan èllestik
Veer zien de jonges vaan de blozerij
en pak die ganse negerij
en pak die ganse negerij
Veer zien de jonges vaan de blozerij
en pak die ganse negerij
Weg mèt de jonges vaan ‘t sigarefebrik
Die zien vaan èllestik
Die zien vaan èllestik
Weg mèt de jonges vaan ‘t sigarefebrik
Die zien vaan èllestik

Mijn hobby’s zijn: tennis, voetbal, schaken en trampoline
springen. Ik speel vaak met mijn vrienden zoals: Jesse, Lou,
Jason en nog een paar. Ik woon in de Hazendans met mijn
moeder, vader en mijn broer Mihnea. Mijn lievelingseten
is: frikandelbroodje, lavacake en mijn moeders soep. En ik
heb 4 huisdieren: 3 vissen en 1 schildpad genaamd Nike
vanwege zijn Nike symbool op zijn nek.
Dit was ik in het kort.

Weg mèt de jonges vaan ‘t patternaat
Die zien vaan sjókkelaat
Die zien vaan sjókkelaat
Weg mèt de jonges vaan ‘t patternaat
Die zien vaan sjókkelaat
Veer zien de jonges vaan de Pieterstraot
Veer zien vaan iezerendraod
Veer zien vaan iezerendraod
Veer zien de jonges vaan de Pieterstraot
Veer zien vaan izerendraod

Groetjes Tibi

VARIA

Voor meer informatie en de melodie ga je naar
www.reubesop.nl/veer-zien-de-meidskes-vaan-t-lomelefebrik

GEZONDHEIDSNIEUWS:
Wie ‘s morgens opstaat met de kippen,
de hele dag werkt als een paard,
‘s avonds zo moe is als een hond,
moet beslist naar de dierenarts:
Hij zou wel eens een ezel kunnen zijn!

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
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contact@walstock.nl
www.walstock.nl
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Als iemand oude boeken over Maastricht heeft en deze wil
wegdoen: ik wil ze graag overnemen, omdat ik altijd informatie zoek voor mijn romans en rubrieken.

OUDE AMBACHTEN
KERMISEXPLOITANT

huub.reinders@home.nl

Een kermisexploitant werd ook wel kermisreiziger genoemd
omdat er tijdens de kermisseizoenen veel werd gereisd.
Een oude foto in mijn fotoarchief, gemaakt op de markt in
onze stad, vind ik zelf wel interessant. De foto is in het begin
van de vorige eeuw gemaakt met een platencamera. Het
waren toen nog glasplaat negatieven; ondanks de leeftijd
ziet de foto nog goed uit.
De kermisopname laat mij denken aan de kermisexploitant,
een ondernemer die deel uitmaakte van de kermissen in
Maastricht. Meestal was het een kleurrijke verzameling van

Met vriendelijke groeten, Huub

VAN DE REDACTIE
REDACTIELID/COÖRDINATOR GEVRAAGD
Binnen de redactie van ‘t Belhäöfke zijn de verschillende
taken verdeeld onder de redactieleden.
Wij zijn op zoek naar iemand die - na een tijdje gewoon meegedraaid te hebben binnen de redactie - mee wil rouleren in
de taak van coördinator.
Je bent dan één keer per drie maanden aan de beurt de
binnengekomen mails te beantwoorden, de kopij die in
aanmerking komt voor plaatsing te verzamelen en na een
eerste voorbewerking door te sturen naar de controleurs die
de teksten taalkundig nakijken en - indien nodig - aanpassen. De terugontvangen, nagekeken teksten moeten dan
klaargemaakt worden voor plaatsing op de plaatsingslijst. De
bijbehorende foto’s moeten klaargemaakt worden voor de
fotograaf die bekijkt of de foto’s geschikt zijn voor plaatsing
en deze - indien nodig - aanpast zodat ze wel geschikt zijn.
Als laatste worden alle teksten en de plaatsingslijst naar
de opmaker gemaild, zodat deze aan de opmaak voor de
drukker kan beginnen.

rondtrekkende exposanten die beschikten over bepaalde
attracties die in de open lucht gebouwd werden om de
mensen te vermaken.
De kermis bleef doorgaans langer dan een week staan.
Een kermisexploitant beschikte over meerdere attracties,
maar ook over een mobiele woonwagen waarbinnen hij of
zij tijdens het kermisseizoen kon verblijven. In vele gevallen vormden de verschillende kermisexploitanten van een
kermis een vaste gemeenschap, iedereen kende en hielp
elkaar.
In deze corona epidemie zullen sommige lezers toch wel
verschillende attracties zoals botsauto’s, draaimolens,
spookhuizen, snoepkramen, poffertjeskramen en snackbars
missen.
Ik zocht de winkel van Rademakers no. 47 die ik op de foto
zie staan. In het telefoonboek van 1915 staat die naam niet.

Lijkt deze taak je wel leuk en wil je eens in de drie maanden
wat tijd steken in de totstandkoming van ons wijkblad, neem
dan contact met ons op via
redactie@belhaofke.nl of tel. 06-50888592. We kunnen je
dan meer informatie geven, je vragen beantwoorden en
uitnodigen een redactievergadering bij te wonen zodat je
de andere redactieleden kunt ontmoeten.
De redactie
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prothesesop
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implantaten
implantaten••frameprotheses
frameprotheses••gedeeltelijke
gedeeltelijke
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∞ 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

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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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 jij ook mee? www.mindfulrun.nl/maastricht of
bel naar 06-15082862.

PRIKBORD
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.

Aquarium benodigdheden, wegens opheffing Tropical
fish shop NEON. Nieuw en in verpakking, voor de helft van
de winkelprijs. Ook voor schildpad. Vraag lijst aan via tel.
06-13738665 of theowijnant@gmail.com.

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.

Afvallen en een gezond gewicht daarvoor ga je naar Frank
Kaptein Hypnose Coach Maastricht, de virtuele maagband
expert. Tel. 06-31952368, www.frankkaptein.nl.

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

Met ingang van 08-2021 te huur luxe garagebox aan de
Kroesmeestersdreef te Maastricht. De box is voorzien van
water/elektriciteit, kantoorkast en veel opbergruimte. Huur
is voor minimaal één jaar en bedraagt 125,00 euro p/mnd.
Niet voor commerciële doeleinden. Tel. 06-15157709.

Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin?
Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom
naar ons Volkstuincomplex Daalhof (coronaproof). Er zijn al
tuintjes te huur vanaf 40 euro per jaar (50m2). Aanmelden
via volkstuindaalhof@kpnmail.nl. Voor meer informatie:
vtvdaalhof.net.

Te koop gevraagd garagebox / opslagbox in Maastricht.
Heeft u er één te koop? Bel 06-16474948, of mail naar garage-maastricht@hotmail.com.
Gezocht werkster, bel 06-33019030

Autorijschool Bastiaens
wegen
m
o
r
e
d
n
o
z
“We rijden
wijs”.
naar je rijbe

Ralph Cadier

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
St. Annadal
- 6214
PB Maastricht
een 19
risico
analyse!

Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

www.rijschoolbastiaens.nl

043-356 04 04 • www.cadier.nl

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

PERSBERICHTEN

GA BINNEN BIJ JEZELF

GELUKKIGE GROENE TUINEN

Je werkt uren aan het poetsen van je auto.
Je hebt alle tijd voor het kiezen van je kleding.
Je wordt niet zenuwachtig onder de droger,
omwille van je kapsel.
Waarom besteed je zo weinig tijd
aan de ‘verzorging’ van je hart?
Als je alleen maar aan de buitenkant leeft,
alleen maar interesse hebt voor je façade,
je make-up, je goede naam,
dan hangt je geluk aan een slinger
van uiterlijke wisselvalligheden,
dan ben je vandaag gelukkig
en morgen ongelukkig,
vandaag goedgezind
en morgen moedeloos.
Ga binnen in jezelf.
Doe iets aan je ‘interieur’,
aan het ‘interieur’ van je hart.
Daar leven de gevoelens en verlangens
die je in verwarring brengen
of mateloos verblijden.

Samen met buurtbewoners jouw straat vergroenen met
Gelukkige Groene Tuinen?
CNME Maastricht en regio en de Gemeente Maastricht steken hun handen bij elkaar met een nieuw project genaamd
Gelukkige Groene Tuinen. Inwoners in versteende wijken
van de gemeente Maastricht kunnen tot maximaal 250 euro
vergoed krijgen voor het vergroenen van hun voortuin, geveltuin of boomspiegel. Voor 2021 kunnen er 50 aanvragen
worden gedaan door huishoudens van zowel huurwoningen
als koopwoningen.
Verstening is in veel steden een probleem. Het zorgt voor
hittestress, regenwater kan slecht in de grond dringen en
het is slecht voor de biodiversiteit. Met Gelukkige Groene
Tuinen kunnen inwoners samen werken om hun buurt groener, gezelliger en gezonder te maken. CNME Maastricht
en regio maakt het inwoners zo gemakkelijk mogelijk door
ondersteuning te bieden bij de uitvoering. Samen met de
wensen van buurtbewoners wordt er een beplantingsplan
opgesteld. CNME regelt de planten en geeft inwoners advies
bij het aanplanten.
Meer informatie over Gelukkige Groene Tuinen en het aanmelden voor deze vergroeningsregeling kan op
www.cnme.nl/projecten/gelukkige-groene-tuinen.

Phil Bosmans

9

genomen met een ‘zwembus’. Tegelijk liep ook een proef
met een stadsbus naar het woonwagencentrum Vinkenslag.
Beide proefnemingen werden geen succes.

DAALHOF 50 JAAR

Aan de Opalinestraat in Pottenberg opende wethouder M.
Debats in januari de Maastrichtse School voor Anderstaligen. In deze school worden Spaanse, Marokkaanse, Turkse
en Vietnamese kinderen voorbereid op het onderwijs in de
basisschool van hun eigen buurt. In oktober kreeg de school
hoog bezoek van koningin Beatrix. De koningin kwam zich
oriënteren omtrent de activiteiten in Maastricht op het gebied
van de opvang van culturele minderheden. De school en heel
Pottenberg toonden zich zeer vereerd met de koninklijke
belangstelling.”

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

Van een lezer kregen wij onderstaande tekst uit het Maastricht Jaarboek ‘82 aangereikt.
Na contact met mensen van de Stichting Jaarboek Maastricht mogen wij onderstaande tekst en foto’s plaatsen. Wij
hebben onze best gedaan de makers van de beide foto’s te
achterhalen, hetgeen ons helaas niet gelukt is.
De tekst gaat deze keer dus niet over een stukje over Daalhof
van 50 jaar geleden maar van 39 jaar geleden.
“In Daalhof-Noord werd hard gewerkt aan de afwerking van
de woonomgeving. Het plein aan de Appiushof kreeg een
kunstzinnige vorm, waardoor het een duidelijk centraal her-

kenningspunt werd in de nieuwe buurt. Het ‘oude’ Daalhof
vierde in juni het 10-jarig bestaan. De jeugd vindt dat er in de
wijk nog het een en andere ontbreekt, met name voldoende
speelvoorzieningen. Drie kinderen uit Daalhof boden in januari wethouder G. Peters een flink aantal handtekeningen
aan om hier aandacht voor te vragen. En aandacht voor de
recreatie in dit deel van Maastricht was er in de loop van
het jaar volop. Er werd door wethouder G. Peters een groot
volkstuinencomplex in Daalhof geopend en de voetbalvereniging Daalhof opende haar nieuwe sportcomplex. Verder
kwam er geld voor de aanleg van een officiële fietscrossbaan. In mei ging de ‘mei’ op het dienstencentrum van de in
aanleg zijnde camping Dousberg en korte tijd later werden
8 nieuwe buitenbanen in gebruik genomen bij de tennishal
in Dousberg. Die tennisbanen kwamen op de plaats van
het pierenbadje van het zwembad, dat op een andere plek
opnieuw wordt aangelegd. Wethouder G. Peters lanceerde
in het voorjaar het plan om het zwembad te vullen met
warm water uit de ondergrond van Dousberg. Bij uitvoering
van het plan wordt Dousberg een thermaal zwembad, dat
bovendien goedkoper geëxploiteerd kan worden. Om het
bad beter bereikbaar te maken werd in mei en juni een proef
10

Spaanse herinneringen, olieverf op doek, 50x80 cm
Joachim 2021

VERENIGINGSNIEUWS
PIE & POW KAPEL
Dat de ‘Greune van Wolder’ een harmonie is, is wel algemeen bekend, maar velen weten niet dat er bij de vereniging
ook een blaaskapel bestaat, de Pie & Pow-kapel, een relatief
zelfstandig geheel binnen Harmonie St. Petrus & Paulus.
Oorspronkelijk is de kapel in 1995 opgericht als seniorenorkest om oudere muzikanten, die stopten bij de harmonie, de
gelegenheid te geven te blijven musiceren. Al snel bleek er
ook van buiten de vereniging belangstelling te zijn om mee
te spelen. Omdat niet alleen oudere muzikanten toetraden,
werd de naam omgezet in Pie & Pow-kapel, hetgeen ook
aangeeft welk repertoire overwegend gespeeld wordt,
namelijk publieksvriendelijke, merendeels vrolijke blaasmuziek met veel walsen, marsen en polka’s. Dirigent is
Loek Smeijsters. Hij is afkomstig van de Philharmonie van
Bocholtz en een groot kenner van de zogeheten Egerländer
en Böhmische muziek. Indien Loek verhinderd is leidt Jo
Beckers, geen onbekende in de Maastrichtse muziekwereld,
de repetities.

en klarinetten zijn welkom. Dus als u interesse heeft, kom
dan eens kijken en luisteren tijdens een repetitieavond, elke
woensdag van 20.30 tot 22.00 uur in de Greune Zaol aan
de Tongerseweg. Of bel met bestuurslid Jo Haesen (tel.
06-53696837). Of praat eens met één van de genoemde
leden. Of mail naar post@hppwolder.nl.
Tot gauw.

Hoewel het streven is de werken zo goed mogelijk uit te
voeren en de kwaliteit op een zeer behoorlijk niveau ligt, is
de drempel om mee te mogen spelen laag. Uitgangspunt
is dat iedereen die zijn instrument redelijk beheerst, mee
mag spelen.
Veel van de muzikanten zijn woonachtig in Belfort, Daalhof of
Hazendans, zoals de leden van de muziekcommissie Pierre
Gruisen (Waltwilderstraat), André Moonen (Pomonahof),
Henk Nieuwenhuis (Alesiahof), Jo Nicolaes (Ebenistendreef)
en John Terlingen (Neptunushof). Pierre Gruisen zorgt via
zijn contacten in verzorgingstehuizen en met organisaties
als de Zonnebloem voor een goed gevulde concertagenda.
Het afgelopen jaar vanwege corona even niet, maar in het
najaar staan alweer enkele concerten op het programma.
Ook organiseert men elk jaar in oktober een Kapellentreffen
in de Greune Zaol.

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

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

Omdat er af en toe ook wel eens iemand vanwege zijn of
haar leeftijd stopt, moet er natuurlijk geregeld aanwas zijn.
Momenteel telt de kapel een kleine 25 muzikanten, maar dat
aantal ziet men heel graag wat groeien. Vooral trompetten

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

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877

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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NL Doet
Op 28 mei heeft Daalhoeve weer meegedaan aan NL Doet.
Mensen uit de buurt en van Podium24 hebben een dag hard
gewerkt aan onder meer het inplanten van de moestuin, aankleding van het terras, onkruid verwijderen op het terrein en
houtsnippers uitstrooien. We danken iedereen voor de inzet.
Vleespakketten
In de boerderijwinkel kunt u sinds kort vleespakketten bestellen. U kunt kiezen uit 5 of 10 kilo varken, 5 of 10 kilo rund
en een half (10 kilo) of heel (20 kilo) lam. De vleespakketten
zijn binnenkort ook te bestellen via onze website.
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En verder:
- herstarten we deze zomer onze kinderfeestjes. Kijk op
onze website voor de mogelijkheden;
- is er deze zomer vanuit onze moestuin op het voorplein
volop sla verkrijgbaar in onze boerderijwinkel. U kunt hier
ook de hele zomer barbecue-pakketten kopen;
- zijn ook de geoogste bessen van ons eigen terrein deze
zomer te koop in de winkel. We gaan ook kijken of we de
oogst voor een deel kunnen verwerken in eigen jam;
- maken onze bijen tot nu toe een goed jaar door. Er zijn
veel nieuwe jonge volkjes en we verwachten een heerlijke
oogst met lindenbloesemhoning.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
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NIEUWS
Bijzondere actie United World College
Vorige keer schreven we al over het United World College
(UWC), waarvan de leerlingen op eigen wijze invulling geven
aan onze adoptieactie. Die heeft inmiddels ongeveer 3.500
euro opgeleverd. Wij vinden dat een fantastisch resultaat,
waar we heel blij mee zijn. In de week van 5 juli komen de
leerlingen in groepjes naar de boerderij en zal het bestuur
van Daalhoeve hen op gepaste wijze voor hun actie bedanken. Ook u kunt overigens nog steeds een diergroep adopteren. Kijk daarvoor op onze website www.daalhoeve.nl.
Kleine kaart
Om deze zomer de drukte voor onze vrijwilligers beheersbaar te houden, voeren wij in onze horeca een kleine
kaart met tapas. U kunt met kleine gerechtjes, waaronder
bijvoorbeeld souvlaki, mozzarellasticks en gehaktballetjes,
uw eigen maaltijd samenstellen. We hebben meer dan tien
gerechtjes, die per stuk 4,50 euro kosten. Hierbij serveren
we naar wens sla uit de eigen moestuin.

Deze zomer volop sla uit onze moestuin

CORONA
Als we dit schrijven, lijkt het ergste van de coronacrisis
achter de rug. Hopelijk gaan we minimaal een voor iedereen zo normaal mogelijke zomer in. Hopelijk ook daarom
dat we hier voor het laatst over corona schrijven. Toch
is er alle reden om dat nu toch nog een keer te doen.
Want Daalhoeve heeft de crisis maar ternauwernood
overleefd en heeft er flink onder geleden. Bedrijfsleider
Ralph vertelt.
‘We hebben financieel toch zodanig schade geleden door
corona dat we het betalen van veel rekeningen nog steeds
moeten vooruitschuiven. We blijven daarom erg afhankelijk
van de dagelijkse inkomsten uit de winkel en horeca. Daarbij
nemen onze activiteiten en het aantal bezoekers eerder toe
dan af, waarbij we het met twee vaste personeelsleden min-

De mensen van Podium24 aan het werk tijdens NL Doet
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der moeten doen dan vóór corona. Omdat we onze dieren
natuurlijk altijd goed blijven verzorgen, leidt dat vooral in
de horeca soms tot een hoge druk voor de vrijwilligers. Die
verdienen trouwens een dikke pluim. Het is geweldig hoe zij
zich met man en macht zijn blijven inzetten om de boerderij
draaiende te houden. De bedrijfsleiding en het bestuur hebben daar veel waardering voor.’

Khaled werkt nu twee dagen per week op de boerderij. Hij
komt meestal met de fiets; twee uur heen en twee uur terug.
‘De fiets kreeg ik van een andere vrijwilliger op Daalhoeve.
Daar ben ik heel blij mee, want met de trein en bus komen
is voor mij te duur.’ Als we Khaled spreken, hoopt hij naast
Daalhoeve nog een tweede vrijwilligersplek te krijgen. Hij
heeft contact met De Brug in Sittard, een organisatie voor
thuiszorg. ‘Als ik ook daar kan werken, kan ik mensen
helpen en dat is wat ik het liefste doe. Het sluit ook aan op
mijn opleiding. Ik was in Syrië apotheker, en hoop dat mijn
diploma uiteindelijk ook in Nederland wordt erkend.’

Helpen
‘Onze bezoekers kunnen ons in deze tijd het beste helpen
door hun inkopen te blijven doen in de boerderijwinkel,
gebruik te maken van onze horeca en/of een diergroep te
adopteren. We vragen u bij het bezoek aan de boerderij
wel om daarbij de coronaregels te blijven volgen. Volg dus
ook de eventuele aanwijzingen van ons personeel op. Dat
klinkt onvriendelijk, maar we kunnen alleen samen met u
corona definitief achter ons laten. Tot slot kunnen we altijd
nieuwe vrijwilligers gebruiken voor met name de winkel en
de horeca. Dus als u nog een leuke tijdsbesteding zoekt,
bent u van harte welkom.’

Familie
Khaled is na alle ellende in Syrië, waar zijn achtergebleven
ouders nog middenin zitten, erg blij met alle hulp in Nederland en met zijn werk op Daalhoeve. ‘Ik maak hier bijna elke
week nieuwe vrienden. Daalhoeve is voor mij daarom een
nieuwe familie geworden. Daarbij hou ik heel erg van dieren.
Het liefst ga ik straks als apotheker aan de slag, maar mijn
droom is om daarnaast een klein eigen boerderijtje te hebben, met schapen en geiten. Daar hou ik het meest van.’

RECEPT VAN DE MAAND
Perestrojka (maaltijdsoep)
Dit Russische recept is uit 1991. Ik was in Rusland toen,
en net voor de val van Gorbatsjov weer op terugreis. Zeer
avontuurlijk…
De Russische keuken is grillig, wat boers, maar kan écht
heel verrassend lekker zijn. De allerlekkerste Borsjt (bietensoep), kaviaar, zure room, Wodka en Champagne heb ik
daar genuttigd. Maar ook simpel een snee brood met wilde
kastanjebloesem honing. Heerlijk. Maar enfin…

Khaled met een van zijn lievelingsdieren

KENNISMAKEN MET KHALED

Maak een dag van tevoren een lekkere bouillon, van allerlei
vlees wat je lekker vindt. Dat kan een combinatie zijn van
rund, varken, kalf, lam en kip. Wat je maar wil… Laat dit
lekker lang trekken op een zacht vuur! Het doel is 1,5 liter
sterke bouillon over te houden en 500 gram gaar in stukjes
gesneden vlees.

Op Daalhoeve werkt een brede groep aan vrijwilligers
mee. Ze komen soms letterlijk overal vandaan. Zoals
Khaled Araj uit Syrië.
Een gesprek met Khaled loopt nu nog een beetje met horten
en stoten, want hij spreekt nog niet perfect Nederlands. Dat
zal vermoedelijk snel anders zijn, want Khaled is een zeer
ijverige leerling. Hij krijgt op de boerderij veel hulp van andere
vrijwilligers om de taal sneller onder de knie te krijgen. Ook
kijkt hij veel naar You Tubefilmpjes en tv-series, en luistert hij
naar radioprogramma’s om nieuwe woorden te herkennen.

Dan verhit je 50 gram boter; smoor daar 3 gesnipperde witte
uien in op zacht vuur. Voeg 2 eetlepels tomatenpuree erbij,
ook even door warmen. Daarna 5 fijngesnipperde zure augurken erbij, een eetlepel kappertjes, 12 groene gesnipperde
groene olijven, 500 gram vlees en de bouillon. Deksel op
de pan doen en ongeveer 15 minuten zachtjes laten koken.
Neem de pan van het vuur en roer er 2 eetlepels fijngehakte
peterselie en 1,5 dl creme fraiche door. Breng naar wens
op smaak met zout en peper.

Ontwikkelen
Khaled is 34 jaar en woont nu ruim een half jaar in Nederland.
Hij ontvluchtte het oorlogsgeweld in Syrië (‘alles was kapot
daar’) met zijn vrouw Ajsha en zoontje David. In afwachting
van de vluchtelingenstatus verblijft hij in het asielzoekerscentrum (azc) in Sweikhuizen. Via de website NLvoorelkaar.nl
vond hij Daalhoeve als plek om als vrijwilliger te werken. ‘In
het azc is er weinig contact met andere mensen. Je zit daar
maar te zitten op je kamer. Door te werken, kan ik mezelf
ontwikkelen, kom ik mensen tegen en leer ik de taal spreken.’

Perestrojka is heerlijk met warm getoast bruinbrood en boter.
Maar bedenk: alles mag en niks moet!
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.n
Tel.
043-3440168 | Fax 043-3440268

Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

Maastricht – Hazendans

Maastricht – Daalhof

Maastricht – Brusselsepoort

Vrerenstraat 2

Fortunahof 55

Orleansstraat 36

VERKOCHT O.V.
• Zeer ruime hoekwoning ;
• 4 slpkmrs en een garage;
• Nabij wandelgebied gelegen.

Vraagprijs € 400.000,- K.K.

VERKOCHT
• Ruime tussenwoning;
• 3 slpkmrs met mogelijkheid 4;
• Ruime tuin op het zuiden.

Vraagprijs € 0,- K.K.

• Ideaal voor werken aan huis;
• 2 slpkmrs en een diepe tuin;
• Heerlijke woonomgeving.

Vraagprijs: € 449 000,- K.K.

Maastricht – Amby

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Larixhoven 33

Schaliedekkersdreef 48C

Zeepziedersdreef 16C

VERKOCHT O.V.
• Halfvrijstaande woning 3 slpkmrs;
• in een verkeersluwe straat;
• Tuin met veel privacy.

Vraagprijs € 395.000,- K.K.

VERKOCHT O.V.
• Tussengelegen appartement ;
• Super netjes afgewerkt;
• Gemoderniseerd.

Vraagprijs € 209.000,- K.K.

VERKOCHT O.V.
• Heerlijk appartement;
• 2 Slpkmrs en 2 balkons;
• Nabij alle winkels en het OV.

Vraagprijs € 199.000,- K.K.

Droomt u over een nieuw huis en wilt u graag zorgeloos aan en/of verkopen? Vesta Vastgoed staat u graag bij!
Wij zijn uw actieve en betrokken partner op het gebied van aankoopbegeleiding, verkoop, taxatie en hypotheken.
Bel ons voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling en/of op maat gesneden advies.

Vesta Vastgoed, uw woning is het waard! 043-3440168
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BON APPETIT

PERSBERICHTEN

HARTIGE TAART MET PREI EN GEROOKTE KIP

MESTREECH ‘92

Ingrediënten:
800 gram prei (ongeveer 4 stuks), 1 ui, 2 rode paprika’s,
250 gram gerookte kipreepjes, 4 eieren, 6 plakjes hartig
taartdeeg, 100 gram geraspte oude kaas, ‘n scheutje melk,
1 eetlepel olijfolie.

Graag willen we u een bijzonder project onder de aandacht
brengen. Een project dat tot stand komt dankzij de herinneringen van de Limburgse bevolking: Mestreech ‘92.
Over Mestreech ‘92
Welke herinneringen hebben de Limburgse politieagent,
taxichauffeur en orkestleider aan de Eurotop van 1991 en de
ondertekening van het Verdrag van Maastricht op 7 februari
1992? Bent u tijdens de Eurotop chauffeur van regeringsleiders geweest? Was u betrokken bij de boerenprotesten?
Speelde u als ondernemer in op deze bijzondere gebeurtenis
in de stad? Organiseerde u met uw vereniging een speciale
activiteit? Of heeft u misschien als ambtenaar meegewerkt
aan de voorbereidingen?

Herbamare Kruidenmix:
2 theelepels Herbamare Original, 1 theelepel gemalen mosterdzaad, 1/2 theelepel nootmuskaat, 1/2 theelepel gemalen
kruidnagel, 1 theelepel laurier
- Maak de Herbamare kruidenmix: mix de Herbamare Original, het gemalen mosterdzaad, nootmuskaat, kruidnagel
en laurier door elkaar.
- Verwarm de oven voor op 200 graden en laat het hartig
taartdeeg ontdooien.

30 jaar Verdrag van Maastricht:
uw herinnering is erfgoed
Studio Europa Maastricht is het komende jaar op zoek
naar dit soort verhalen. Want herinneringen zijn cultureel
erfgoed, óók die van u. De historici prof. dr. Joep Leerssen
en dr. Bart Stol voeren interviews met Maastrichtenaren
en andere Limburgers om de verhalen op te halen. In mei
2022 presenteren we de verzamelde verhalen in het kader
van het 30-jarig jubileum van de Eurotop en het Verdrag
van Maastricht.

- Verwijder het buitenste blad van de prei en snijd een paar
centimeter van de bovenkant. Snijd de prei in de lengte door
maar laat het uiteinde aan elkaar. Was de prei met water.
Spoel goed tussen de bladeren.
- Snijd de prei in halve ringen en gooi het uiteinde van de
prei weg. Was de paprika en snijd in blokjes, snipper de ui.
- Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan. Fruit de ui
en bak de prei totdat deze geslonken is, laat vervolgens
uitlekken.

Deel ook uw herinnering via www.maastricht1992.nl
U kunt uw herinnering delen via deze speciale website.
Bekijk op die website ook al de eerste verhalen die we verzameld hebben. Deel deze e-mail gerust met uw netwerk,
want we zijn op zoek naar diverse herinneringen vanuit de
Limburgse bevolking.

- Vet een springvorm van 24 cm in en bekleed met het
hartige taartdeeg.
- Klop de eieren los met een scheutje melk. Voeg de prei, ui,
paprika, gerookte kip reepjes en de Herbamare Kruidenmix
toe. Meng alles goed door elkaar.

Wilt u liever direct een e-mail sturen?
Dat kan naar dit e-mailadres: verhalen@maastrichteurope.
nl. Vermeld uw:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Uw herinnering in een aantal steekwoorden
Dan neemt onze redactie contact met u op.

- Giet de vulling in de beklede springvorm en verdeel de
oude kaas over de bovenkant.
- Zet de beklede springvorm in de oven en bak 40 minuten.

Namens het onderzoeksteam van Mestreech ‘92
Studio Europa Maastricht
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Chris Bergmans

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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JOURNAAL
Pinokkio – Op 21 mei was er de sportdag voor alle
peuters! Buiten was het plein versierd met
vlaggetjes en er stond gezellig muziek op.
We begonnen met een gezellig dansje samen.
Daarna was het tijd voor een groot parcours.
Meester Roy deed het parcours voor en de
kinderen
renden
achter
hem
aan.
Eerst op de glijbaan, dan de blikken omgooien,
dan door de tunnel kruipen en als laatste over de
bank balanceren. Dit parcours werd een paar keer
herhaald. Er was ook een dobbelsteen met hierop
verschillende dieren. Bijvoorbeeld een olifant en
een vis. Als een olifant werd het parcours met veel
plezier nogmaals herhaald. Als afsluiter genoten
de kinderen van een waterijsje en kregen zij een
sportdag diploma. Wat hebben wij genoten.
.

Life is what happens - Het leven is wat je overkomt terwijl je druk bezig
bent met andere plannen te maken. Een uitspraak van Beatles-zanger
John Lennon die heel duidelijk toepasbaar is op de afgelopen 16
maanden. Het Corona-virus en bijbehorende maatregelen hebben een
enorme impact gehad op bijna elk facet van ons dagelijks leven. We
denken dan vaak het eerst aan alle negatieve zaken die het virus ons
bracht, maar soms is er ook ruimte om naar de positieve bijwerkingen te
kijken. We zijn ons meer bewust geworden van onze kwetsbaarheid, van
het feit dat het leven niet maakbaar is en dat we blij en gelukkig moeten
proberen te zijn met de kleinere dingen des levens. Juist nu de fysieke
afstand het grootst is, verlangen we naar aandacht voor elkaar en tijd
met elkaar. We hebben een pas op de plaats gemaakt en gezien dat
sommige dingen anders kunnen en/ of zelfs moeten. Blij zijn we met de
extra (tijdelijke) investeringen in het onderwijs en wat we met het geld
extra kunnen betekenen voor de leerlingen die nu aan ons zijn
toevertrouw of dat na de vakantie worden. Blij ook met de
kwaliteitsverbeteringen die we hiermee in breder perspectief kunnen
realiseren. We maken dus plannen voor de nabije en verdere toekomst.
Met de extra gelden uit het NPO-programma realiseren we ook in het
nieuwe schooljaar weer relatief kleine groepen (gemiddeld 21 leerlingen)
en weten we extra onderwijsassistenten in te zetten voor de leerlingen
met specialere onderwijsbehoeften, zowel in een één-op-één-situatie als
in de klassensetting. Daarnaast zet onze school o.a. in op het verstevigen
van ons begrijpend leesonderwijs, waarover ook landelijk veel te doen is.
We lezen in ons land met z’n allen helaas anno 2021 minder en onze
woordenschat verdient ook op jonge leeftijd al extra impulsen vanuit het
onderwijsveld. Op onze school stimuleren we dat lezen al sinds jaar en
dag o.a. middels een zeer goed en rijkelijk uitgeruste bibliotheek, gerund
door enthousiaste vrijwilligers. Verder zijn we in deze zomerse maanden
druk bezig met het voorlopig ontwerp van ons nieuwe schoolgebouw of
beter gezegd KernKindCentrum Belfort. Langzaam maar zeker ontstaan
potloodtekeningen en krijgen we een beeld bij ons gebouw. We hopen u
vanaf september maandelijks meer erover te kunnen vertellen in een
separate rubriek op deze pagina en uiteraard presenteren we t.z.t. de
plannen ook graag aan al onze buurtgenoten en geïnteresseerden. Voor
nu wensen wij u een mooie zomer toe, met veel zon en weinig
beperkingen. Laten we echter wel waakzaam blijven en niet overmoedig
worden, want John Lennon zei het al… Het leven is wat je overkomt…..

Geen eindmusical… – In verband met de huidige
corona-maatregelen kunnen wij helaas wéér geen
eindmusical in het Atrium organiseren voor de
ouders van de leerlingen uit de groepen 8. In
plaats daarvan maken de drie groepen 8 een
heuse videoclip.
Daarnaast zouden deze
leerlingen ook nog drie dagen op schoolkamp
gaan in België. Ook dít hebben we helaas moeten
aanpassen en ombuigen naar een tweedaags
schoolkamp in het Limburgse Heuvelland. De pret
was er zeker niet minder om!
www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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TOENTERTIJD
AMSTERDAM-SCHOKLAND-EMMELOORD (SLOT)
EINDE VAN EEN BIJZONDER TIJDPERK.
Opa en oma zagen met lede ogen aan hoe alles veranderde,
tja, voor hen waren het grote veranderingen en modernisering lag niet in hun aard. De afsluitdijk was intussen hét grote
onderwerp van discussie onder de varende schepen en de
visserij en werd aangelegd om de Noord- en Zuiderzee te
scheiden. Natuurlijk zou het een verbetering zijn, werd ons
voorgespiegeld. Maar daar geloofde men niet zo in, zo gaat
dat altijd... veranderingen zijn altijd moeilijk, zelfs nu nog
vandaag de dag. Zoals nu alles maar voortraast door de
computertechnologie, handelingen in het betalingsverkeer
enz. enz. Soms houden we het zelf niet meer bij.
Opa was nou wel een klein, pittig mannetje en ook een
driftkikker, maar kon ook heel liefdevol zijn voor zijn gezin.
Het was een man van principes, iets wat ikzelf in mijn jeugd
ondervonden heb, was ook eerlijk en had veel voor je over.
De knecht vroeg of hij nog wat langer in dienst mocht blijven,
want dat werden bijzondere leermomenten voor hem om later ook een eigen schip te kopen, een gezin te stichten en te
gaan varen. De knecht heeft bij ons veel ervaring opgedaan,
vooral óók om op de Zuiderzee te varen was n.l. een deel van
zijn leven geworden. Tóch ging hij met opa in gesprek om
het schip langzamerhand te motoriseren, iets wat opa nog
ver weg wilde duwen. Die jongen was nog jong en kon goed
met opa opschieten, en ja, opa ging langzaam overstag.
Al met al kwam daar toch nog stiekem veel bij kijken, de
zeilen zouden plaats maken voor een motor en er kwam een
machinekamer, maar eerst werd er een hulpmotor geplaatst
en bleven de zeilen nog even in takt. Eerst maar eens beleven hoe het allemaal gaat, want zien en dan pas geloven.
Het waren ook ingrijpende gebeurtenissen; een motor in het
schip plaatsen inclusief de daarbij behorende as en schroef,
je moest de motor nog leren kennen en boven in de stuurhut
moest een verbinding komen met de motor. Vakkundige
technici hadden een hoop werk te doen om toentertijd alle
schepen te motoriseren en dat gebeurde op een werf in
Emmeloord. Daarna moesten ze natuurlijk weer volop aan
de bak om de gemaakte onkosten weer terug te verdienen.
Ook kwamen er kleine wereldburgers bij, in totaal 7 kinderen en allemaal ergens anders geboren. Apart hoor in de
schipperswereld.

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
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De knecht heeft zo nog wat jaartjes meegevaren en zag
dat opa met de nieuwe techniek goed overweg kon. De
schippersbeurzen en de bevrachtingen waren ook beter
geregeld en de reizen gingen overal naar toe. Jaren later
werd er alleen zand en grind gevaren omdat men voor een
vaste bevrachter in Maasbracht had gekozen.
De knecht had toevallig op een van zijn reizen een schippersvrouw getroffen, dat klikte prima en zijn ook een echtpaar
geworden en hadden ook hun eigen gezinnetje gesticht.
Zo gaan de tradities voort van geslacht op geslacht.
Dat was ook zo bij ons in de familie, niet iedereen ging
varen maar 5 van de 7 kinderen dus wel. Wij noemden het
'Schippersbloed', geloof het of niet maar het is echt waar,
in ons schuilt nog steeds het gevoel dat we water, zee, zon
en lucht nodig hebben. Een kind geboren zonder ooit gevaren te hebben en dat tóch later schipper wil worden? Ja
echt, óók dat is bij ons voorgekomen. Soms het verlangen
te hebben naar vrijheid, ruimte, rust, liefde, samenwerken
én klaar staan voor elkaar. Dat zijn dingen die in deze tijd
vaak ver te zoeken zijn.
Toch moeten we positief blijven denken en alles met een
glimlach ontvangen en of geven.
Niks gegeven is ook niks ontvangen.
Springtime

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 professionele hulp.
We zorgen niet alleen voor ouderen, maar
ook voor jongeren en gezinnen. Gewoon
iedereen die tijdelijke of blijvende zorg
nodig heeft.

4 KIDS
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in N.V. Koninklijke Sphinx. Hierna volgden vele veranderingen en reorganisaties, in 1974 vond de overname door het
Britse Concern Reed-International plaats. Deze overname
werd weer in 1986 ongedaan gemaakt en in 1987 vierde
men het 150-jarig jubileum. In 1988 werd het 21 hectare
grote Céramique terrein voor 55 miljoen aan de Gemeente
Maastricht verkocht. Hierna werden weer vele bedrijven
ingelijfd en vervolgens fuseerde het bedrijf met het Zweedse
Gustavsberg. Later vond er weer een heroriëntering plaats
enz., en eindigde de beursnotering van Sphinx Gustavsberg,
waarna de naam van de Nederlandse tak werd gewijzigd in
Koninklijke Sphinx BV. In 2004 werd het fabrieksterrein in
de Maastrichtse binnenstad voor 48 miljoen overgedragen
aan de gemeente Maastricht. Heden domineert het 180
meter lange en 8 verdiepingen hoge Eiffelgebouw in het
Sphinxkwartier. En ja, het Sphinxkwartier is momenteel een
van de meest bruisende, stadsvernieuwende, commerciële,
creatieve en culturele plekken van Maastricht.

BEELDEND MAASTRICHT
PETRUS REGOUT/SPHINX
Petrus Regout sr. (1801-1878) stamde uit een Maastrichtse
koopmansfamilie die sinds de 17de eeuw actief was in de
glas- en aardewerkhandel. De oorsprong van het bedrijf
ligt in het jaar 1825 bij de glasslijperij van Petrus Regout
in de Jodenstraat. Na de dood van zijn vader werd Petrus
van school genomen om zijn moeder in de zaak te helpen.

Foto: Ruud Keijmis

Willie

NATUURLIJK VAN OMA

In 1836 stichtte hij een aardewerkfabriek. Daarnaast was
hij ook lid van de eerste kamer. Na de dood van Petrus
Regout sr. zetten zijn zonen de industriële activiteiten in
1878 voort. De oudste, die ook de naam Petrus droeg, werd
later berucht door zijn optreden voor de Enquête Commissie die in 1878 de slechte arbeidsomstandigheden in zijn
fabrieken onderzocht. Zijn keiharde en cynische uitspraken
over de omstandigheden in zijn fabrieken schokten velen. In
1887 werkten in de gezamenlijke fabrieken 5000 mensen,
waarvan de helft kinderen. Overigens vond ook in andere
fabrieken destijds veel kinderarbeid plaats. De Sphinx wordt
gezien als bakermat van de industriële revolutie vanwege
de eerste gemechaniseerde fabriek in Nederland. Het bedrijf was bekend als producent van glaswerk, serviesgoed
en ander huishoudelijk aardewerk; later voornamelijk van
tegels en sanitair, zoals wastafels en toiletpotten. Diverse
afstammelingen uit de Regout familie begonnen in en buiten
de stad aardewerkfabrieken. Later vond de fusie plaats met
de plaatselijke concurrent Société Céramique. In 1959 kreeg
het bedrijf het predicaat ‘Koninklijk’ en veranderde de naam

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

BANAAN BODYSCRUB.
Gebruik voor je gezicht alleen de geprakte banaan zonder de
suiker, want suiker is te hard voor de gevoelige gezichtshuid.
Benodigdheden:
1 rijpe banaan, 3 eetlepels suiker, ¼ eetlepel vanille-essence
Prak de banaan. Mix de banaan, suiker en vanille-essence
in een kom. Masseer je vochtige huid licht met de scrub.
Daarna lekker douchen en je hebt een streelzacht huidje.
KOFFIESCRUB
Voor de liefhebbers van echte ...koffie
Benodigdheden:
2 koppen gemalen koffie, ½ kop (riet)suiker, 2 á 3 eetlepels
olijfolie
Mix alle benodigdheden en doe het mengsel in een pot.
Neem een warme douche om je poriën open te laten gaan.
Masseer je huid in cirkelvormige bewegingen met een handjevol scrub. Spoel daarna goed af en smeer je huid in met
een zelfgemaakte lotion.

Lovel
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honderd foto’s gemaakt. Veel te veel om in ons wijkblad te
plaatsen.
Maar in september ben ik er weer, want ik heb nog veel,
héél véél te vertellen. Wordt vervolgd.

CAMERAWANDELING
Toen ik tussen 2003 en 2006 bijna iedere dag de sloop van
de stadskantoren, t.b.v. het Maas/Markt project, op foto’s
vastlegde liep ik op zekere dag door de Nieuwstraat. Hier
zag ik tot mijn verbazing dat de boekwinkel wilde verhuizen.
Na de restauratie van de Dominicanenkerk wilden zij zich
daar gaan vestigen. De winkelmanager Paul, die ik later
goed leerde kennen, gaf me opdracht om de sloop en de

Met vriendelijke groeten,

Huub

huub.reinders@home.nl

Thuiszorg
Centrale
Nederland
Elke dag uw eigen dag!

Regie in eigen handen
Servicegericht én persoonlijk
Vaste contactpersoon, korte lijnen
Kleine teams met vaste
zorgprofessionals

verbouwingen op foto’s vast te leggen. De 14 februari 2006
schoot ik de eerste foto’s, waarvan ik u als lezer van het
wijkblad één van de eerste foto’s laat zien. Op de foto ziet u
de plaats waar in de kerk het altaar had gestaan. Natuurlijk
kreeg ik er niet genoeg van om in de kerk rond te spoken.
Via een in de muur uitgespaarde krakkemikkige smalle trap
kwam ik in een slaapruimte, het nachtoratorium van de kerk,
boven de Sint-Catherinakapel terecht. Op deze verdieping
konden zieke gelovigen, door een uitsparing in de muur, de
mis volgen. Maar boze geesten konden ook de tien meter
lager aanwezige kerkgangers bespioneren.
Ik vond het spannend en schreef de roman “De Geheime
code van de Tempeliers.” Het verhaal speelt zich af in de
Dominicanerkerk, wanneer in een altaarzuil een rol perkament wordt gevonden.
Nog een verdieping hoger belandde ik op de zolder en zag
de houten dakconstructie van het middenschip. De houten
constructie boven de zesde travee van het middenschip
moest niet alleen de oorspronkelijke zeshoekige dakruiter
dragen, maar fungeerde ook als klokkenstoel.
Er werden van deze verbouwing door mij ongeveer zese
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Contact
T: 06 27 19 67 97
E: info@thuiszorgcentralenederland.nl
A: Amerikalaan 14
6199 AE Maastricht-Airport

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
www.passionbeaute.nl
Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.

school hier een prachtig en uitnodigend nieuw onderkomen.

PERSBERICHTEN
FEESTELIJKE (HER)OPENING
VAN CENTRE CÉRAMIQUE
Na bijna een jaar wordt de grote verbouwing van Centre Céramique afgerond. Op dit moment zijn de interieurbouwers nog druk bezig met de nieuwe inrichting,
maar ook hier is het einde in zicht. Wij zijn trots op het
resultaat en dit willen we vieren en delen met iedereen.
Tijdens de opening van Festival Maas! op 3 september,
de start van het cultureel seizoen, wordt ook Centre
Céramique feestelijk geopend.
Culturele hart van Maastricht
Centre Céramique gaat weer open. Na een ingrijpende
verbouwing is de bibliotheek, huiskamer en pronkkast van
Maastricht weer open voor publiek en dat gaan we vieren
op 3 september.
Met een nieuwe indeling en inrichting van de bibliotheek, met
exposities voor erfgoed en beeldcultuur en met de komst van
de Kumulus muziekschool wordt het gebouw nog meer het
culturele hart van Maastricht. In Centre Céramique ontdek je
de geschiedenis van Maastricht, word je geïnspireerd door
tentoonstellingen, documentaire fotografie en beeldcultuur
en er is nu ook een prachtige muziekschool. Een plek voor
ontmoeten, studeren, werken en ontspannen. Waar het
verhaal van onze prachtige stad wordt verteld.
Meer dan ooit is Centre Céramique een cultureel hart met
grootstedelijke uitstraling. Een kloppend hart waar in een
nieuwe ambiance muziek, taal, fotografie, beeldcultuur en
stadshistorie je uitnodigen om te verblijven en elkaar te
ontmoeten. Te genieten en vooral mee te doen, actief te
worden met het rijke culturele palet dat wordt aangeboden
voor jong en oud.

Centre Céramique houdt van duurzaamheid. Zo is het
interieur niet compleet vernieuwd, maar het meubilair is
hergebruikt. Zo zijn bijvoorbeeld onze boekenkasten weer
in gebruik genomen, maar zijn sommige ook omgebouwd tot
vitrines en zitbanken. Stoelen zijn verfraaid met tekeningen
van de kunstenaar Stang Gubbels. Zijn tekeningen zijn ook
gebruikt in een levensgroot stalen kunstwerk, met historische
afbeeldingen van Maastricht, dat als afscheiding dient van
de vides op de 2e etage. Bij de verbouwing werd architect Jo
Coenen intensief betrokken en hij is erg tevreden over het
resultaat. “Het gebouw heeft bewezen dat het sterk genoeg
is om veranderingen te kunnen ondergaan. Het is nu weer
klaar voor de toekomst en we kunnen hier spreken van een
robuust gebouw dat de tand des tijds overleeft.”
Centre Céramique is open
Het gebouw is de komende maanden ‘gewoon’ open. Wel
wordt er nog een laatste hand gelegd aan de inrichting. De
bibliotheek is toegankelijk en er staan tentoonstellingen op
de planning vanaf circa 9 juni. De muziekschool verhuist in
de zomervakantie naar Centre Céramique en daar wordt
vanaf 13 september muziek gemaakt. Helaas zijn er op dit
moment wel nog beperkingen in verband met corona. Ook
wordt er nog hard gewerkt aan de nieuwe inrichting en de
permante opstelling van de erfgoed presentaties/tentoonstellingen. Telkens zullen nieuwe pareltjes zichtbaar worden.
Deze momenten leggen we natuurlijk vast en gaan we
breed communiceren. Zo laten we je beetje bij beetje kennismaken met een nieuw Centre Céramique, met als climax
de feestelijke opening van Centre Céramique op vrijdag 3
september tijdens Festival Maas!
Meer info over de herinrichting van Centre Céramique:
www.centreceramique.nl/herinrichting

Door de activiteiten in de programmering willen we iedereen
de gelegenheid bieden om op een laagdrempelige manier
kennis te maken met een diversiteit aan culturele uitingen.
Centre Céramique is cultuur, cultuur is plezier.
Waarom is Centre Céramique verbouwd?
Centre Céramique, ontworpen door architect Jo Coenen, is
al 20 jaar een prominent en markant gebouw van de stad
Maastricht. Jaarlijks verwelkomen we zo’n 400.000 bezoekers in het gebouw. Na zo’n lang intensief gebruik werd het
tijd om Centre Céramique in 2021 weer toekomstbestendig
te maken: duurzamer, toegankelijker en met een actueel
cultureel aanbod.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Door gebruik te maken van slimme technologie en duurzame
materialen, is het gebouw energiezuiniger geworden. De
toegankelijkheid is onder andere verbeterd door roltrappen,
snellere liften en een meer klantvriendelijke toegang van
het gebouw.
Het souterrain is geheel opnieuw ingericht voor de muziekschool. Met een transparante opzet zijn 23 lokalen gerealiseerd. Met een zaal en een groot podium krijgt de muziek23

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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