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Wat vliegt de tijd voorbij. Overal in onze wijken wapperen
de vlaggen van geslaagde studenten. Een dikke proficiat,
want het was niet niks om in deze rare tijd af te studeren.
Zo veel onzekerheid en elke 2 weken weer andere regels.
Examen van thuis uit doen heeft natuurlijk ook zijn voordelen, maar het missen van het eindfeest en de laatste
schooldag is toch echt niet hoe menig student het zich had
voorgesteld. Ook de schoolverlaters in het basisonderwijs
zien hun speciaal jaar wegglippen. Op kamp gaan is er niet
bij en voor de kinderen die net over de grens naar school
gaan is er geen zeeklas of diploma-uitreiking.
Maar de zomer brengt natuurlijk ook goede dingen met
zich mee. Terrasjes zijn weer open en we kunnen heerlijk
naar buiten. Misschien dit jaar wel zonder braderie en
festivalletjes e.d., maar het is heerlijk dat we naar buiten
kunnen. Laten we vooral zorgen dat we gezond blijven.
Veel naar buiten, bewegen en zorgen voor ons immuunsysteem. Wachten op een vaccin zou nog wel eens oneindig lang kunnen duren en laten we vooral de kracht van
ons immuunsysteem niet onderschatten. Ontspanning,
voeding, vriendschap en beweging zijn zo enorm belangrijk, maar worden vergeten omdat we nu eenmaal in een
snelle maatschappij leven waarin we het liefst een pilletje
of spuit krijgen en weer even hard doorgaan zonder te
bedenken waardoor we eigenlijk vatbaar zijn voor ziekten.
Sommige dingen hebben we niet in de hand, maar goed
voor onszelf zorgen natuurlijk wel.
Wij van de redactie zorgen deze maand nog voor een
stukje ontspannen leesplezier. Volgende maand nemen
ook wij even een maandje vakantie en in september valt
ons wijkblad weer bij u op de mat. Fijne vakantie en zorg
goed voor uzelf!

Nieuwe muurhagedis ontdekt in Maastricht.

EVENEMENTEN
Langzamerhand kunnen er onder bepaalde voorwaarden
weer wat evenementen gaan plaatsvinden. Dit zullen er
vooralsnog minder zijn dan voor de Corona lock down.
Zondag 19 juli:
Vlinderexcursie van Natuurmonumenten. Start 14.00 uur
bij het informatiepunt van Natuurmonumenten en Maastricht Underground in Fort Sint Pieter. Parkeren (betaald)
bij het Oog van St. Pieter in Maastricht aan de voet van
de Sint-Pietersberg. Online reserveren voor deze activiteit
is noodzakelijk via de website van Natuurmonumenten of
via de ledenservice van Natuurmonumenten. Zie blz 6.

Natasja

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 5/6 september.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 augustus
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’t Belhäöfke
De redactie van uw wijkblad heeft besloten ‘t Belhäöfke de
komende maanden gewoon te laten verschijnen en bij u in
de brievenbus te bezorgen. We krijgen minder kopij binnen
o.a. omdat er nu geen activiteiten kunnen plaatsvinden.
Daarom zal het blad er waarschijnlijk iets anders uitzien
dan u van ons gewend bent.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

Wij, de redactieleden, wensen u een goede gezondheid
en veel leesplezier.

like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

06-24449683
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagavond
Vrijdagavond

country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-33135297
06-40923577

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

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

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Kwaliteitsdrukwerk tegen competitieve prijzen
Zakelijk drukwerk • Periodieken • Boeken • Mailings
Verenigingsdrukwerk • Events • Familie drukwerk
Drukkerij De Heeg • Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
Æ +31 (0)43 - 3611392
e info@drukkerijdeheeg.nl k www.drukkerijdeheeg.nl
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BUURTNETWERK

WijkLeerbedrijf veranderingen. Er zijn niet voldoende leerlingen om een docent aan te stellen. Daarom vervalt niveau
2 in 2020. Ze hopen in september 2021 opnieuw genoeg
leerlingen te hebben. Het entree niveau, niveau 1 en praktijk
blijven wél actief.

buurtnetwerk belfort daalhof

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

OPROEP AAN BEWONERS
In Belfort ligt de John F. Kennedyschool. Al jaren ziet men de
nood om de school te vergroten en/of te verbouwen. Maar
hoe en wat? Eigenlijk moet het hele gebied rond de school
ook aangepakt worden. Daarom willen wij als buurtnetwerk
weten van de bewoners: wat moet gebeuren? Wat heeft de
buurt nodig? Wat moet blijven? Wat kan weg? Hoe zou deze
ruimte het beste ingericht kunnen worden? Laat ons weten
wat jouw ideeën en gedachten zijn.

EN NU BLIJVEN SAMENWERKEN
De zomer is aangekomen, ook al lijkt het misschien anders
dan anders. We zijn al een goede maand verder met alle
versoepelingen en wachten op de volgende. Maar hoewel we
natuurlijk alles opnieuw willen doen zoals voorheen, moeten
we ook blijven denken aan wat best is voor alle mensen in
de buurt - aan onze buren. Want we doen dit samen. En
samen is het ook mogelijk.
Zoek je steun? Wil je antwoorden op vragen rond corona?
Er zijn vele initiatieven die informatie bieden. Op de website
van de gemeente vindt men Steunpunt Corona - een plek
voor informatie aan inwoners en ondernemers. En je kan ook
allerlei manieren vinden om elkaar te helpen en te steunen
op www.thuisinmaastricht.nl.

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.

HUISKAMER
De huiskamer is een plek om mensen te verbinden, een
plek waar bewoners buurtinitiatieven kunnen uitwerken. Hier
komen mensen om met elkaar te praten, om leuke dingen
samen te doen. Ouders ondersteunen elkaar, mantelzorgers
kunnen rust vinden en bewoners kunnen elkaar vinden
in allerlei creatieve activiteiten. Natuurlijk is dit tijdens de
coronamaatregelen op een zeer laag pitje gekomen. Maar
nu, dankzij de vrijwilligers die zich naarstig inzetten, kunnen
sommige van die activiteiten opnieuw plaatsvinden.
Als alles goed verloopt is de Huiskamer zeker vanaf 1 juli
al open. Er zijn allerlei aanpassingen geweest om dit op
een veilige manier te doen voor alle bezoekers. Dit wordt
natuurlijk ook onder voorbehoud gedaan. Iedereen moet
een beetje flexibel zijn. Het kan zijn dat de manier waarop er
verder gewerkt wordt toch heel anders is dan wat je gewend
ben. En misschien moet de aanpak ook na enkele dagen
aangepast worden. En vol is vol. Het kan zijn, omdat we
minder mensen kunnen hebben vanwege de aanpassingen,
dat we je moeten teleurstellen als we al vol zijn.
Wil je weer de oude groep zien in de Huiskamer? Mis je jouw
activiteit en wil je opnieuw beginnen? Kom dan langs. Wees
bereid om flexibel te zijn en denk aan de anderen zoals zij
ook aan jou zullen proberen te denken.
Intussen is er elke week de mogelijkheid om telefonisch
contact te hebben met de Huiskamer. Op dinsdag- en
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur kan je bellen op
043-8523553. Dan is er iemand aanwezig om mee te praten
- gewoon als je een gesprek nodig hebt. Ze zijn er ook om
je vragen te beantwoorden en hulp of advies te geven. Ook
voor Matchpunt-vragen.
Heb je de wijkagent nodig? Je kan Rob Brüll niet persoonlijk
zien bij zijn spreekuur op donderdag, maar je kan hem wel
bereiken als je een vraag heb of iets moet melden. Iedere
donderdag houdt hij spreekuur van 14.00 tot 15.30 uur. Bel
dan het algemeen nummer: 0900-8844.

PERSBERICHTEN
ZONNEBLOEM AFD. ANNADAL ZOEKT HULP
De Zonnebloem afdeling Annadal, maakt
deel uit van de nationale Zonnebloem en is
één van de afdelingen van de Zonnebloem
Regio Maastricht. De Zonnebloem afdeling
Annadal zet zich in voor vaak eenzame
mensen met een fysieke en/of conditionele
beperking al of niet ten gevolge van een lichamelijke aandoening. Het bestuur en de vrijwilligers van de Zonnebloem
afdeling Annadal organiseren activiteiten op sociaal, cultureel, muzikaal en recreatief terrein. Dit met het doel om het
welzijn en welbevinden van onze gasten dan wel inwoners
van Belfort, Mariaberg, Pottenberg en de Lambertus en
omgeving te bevorderen. Op verzoek gaan onze vrijwilligers
op huisbezoek bij onze gasten.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers. Voelt u iets voor een nieuwe uitdaging,
een zinvolle vrijetijdsbesteding, bent u innovatief, talentvol
en creatief dan is wellicht een bestuursfunctie iets voor u.
Bent u bereid om mee te denken en te helpen in de voorbereidingen van activiteiten en de uitvoering daarvan dan
is wellicht dit iets voor u.
Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens zijn eigen kwaliteiten
heeft en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het werk
waar de Zonnebloem voor staat. Heeft u belangstelling en/
of wenst u meer informatie, neem dan contact op met Niek
Ploegmakers (043-3472530 of 06-83376617) of met Wilma
de Jong (06-53972273).

WIJKLEERBEDRIJF
Net zoals bij zoveel andere instanties zijn er ook bij het
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PERSBERICHTEN

CASEY BESSEMS

HOUD DE SAAMHORIGHEID VAST

Hoi mijn naam is Casey Bessems en ik ben 8 jaar. Ik woon
nu nog op de Wolkammersdreef samen met mijn papa,
mama, mijn grote broer Ryan, mijn kleine zusje Amy en
onze twee labradors Laika en Shelby. Ik ga veel naar buiten
met mijn spacescooter om met mijn vriendinnetjes Noa en
Ayla te spelen.

Een mooie kant van de afgelopen maanden is de opgebloeide saamhorigheid. Overal was te zien dat familie, vrienden
en buurtgenoten elkaar hielpen. Er werden boodschappen
voor elkaar gedaan, voor elkaar gekookt. Met een raam
ertussen, via de telefoon of via videobellen werd eenzaamheid zo goed mogelijk bestreden. We keken véél meer naar
elkaar om dan vóór deze coronacrisis.
Nu alles weer richting versoepeling gaat, is het risico aanwezig dat de saamhorigheid ook weer wordt opgeborgen. Wij
willen u oproepen om dat niet te laten gebeuren!! Misschien
kan uw buurvrouw weer zelf haar boodschapjes halen, maar
op een andere plek in de buurt zit iemand zonder netwerk
die uw hulp nog wel steeds heel goed kan gebruiken. Bij
ons komen die hulpvragen binnen en wij zoeken dan naar
een goede vrijwilliger. Heel veel tijd hoeft het niet te kosten,
een paar uurtjes per maand maakt al een groot verschil.
Houd de saamhorigheid vast en meld u aan als vrijwilliger op
www.dekenhannemanstichting.nl.

VERENIGINGSNIEUWS

We gaan binnenkort verhuizen naar de Marsanahof. Dat vind
ik leuk omdat ik dan dichterbij opa, oma en mijn vriendjes en
vriendinnetjes van school woon en heerlijk met mijn eigen
fiets naar school kan gaan.
Ik ga naar Kindcentrum Dynamiek en zit in groep 4 bij juf
Erica, meester Sander en juf Steffanie. Door de corona
konden we een tijdje niet naar school, maar gelukkig mogen
we nu alweer een paar dagen in de week gaan en dat vind
ik heel fijn omdat ik leren erg leuk vind en het ook heel leuk
vind dat ik eindelijk mijn juffen, meester en klasgenootjes
weer zie. Vooral Arwen en Faihtlynn. Lievelingsvakken heb
ik niet omdat ik alles heel leuk vind.
Mijn hobby is dansen. Ik zit samen met mijn nichtje Megan op
dansles bij dansstudio ‘Beleef Dans’ van juf Anouk. Gelukkig
zijn de danslessen nu weer begonnen. We moeten ons wel
aan bepaalde dingen houden. We krijgen nu bijvoorbeeld
buiten dansles in afgetekende vakken. Ondanks dat de les
nu een beetje anders is ben ik heel blij dat ik eindelijk weer
kan gaan dansen.

OPROEP VOLLEYBALCLUB ‘STRAK IN UT VÈL’
Na een lange ‘coronastop’ begint onze volleybal
groep in september weer aan haar gezellige en
ongedwongen volleybalavond. Wij sporten van
19.30 tot 21.00 uur in de sporthal Daalhof. Wij
zoeken nog enthousiaste mannen en vrouwen, tussen de
18 en 100 jaar om samen mee te sporten.
Het doel is gewoon volleybal te spelen zonder wedstrijdkarakter, maar wel veel bewegen en een hóóp lol.
Meer info: Marie-Josè Sabèl, 06-53786008.

WIJK - INFO

Groetjes Casey

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

OUD PAPIER OPHALEN
De lockdown voor het ophalen van oud papier is vanaf 2 juni
jl. reeds opgeheven. Voor degene die deze aankondiging
gemist heeft: zet uw oud papier met een gerust hart weer
aan de straat op elke 1e zaterdag van de maand.

Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
www.passionbeaute.nl

De ‘Greune’ komt het weer graag ophalen want de inkomsten kunnen, zeker in deze coronatijd, niet gemist worden.
Het bestuur van ‘De Greune’

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.
4

5

PERSBERICHTEN

OUDE AMBACHTEN

OP ZOEK NAAR VLINDERS
OP DE SINT-PIETERSBERG
De boswachters van Natuurmonumenten zijn verheugd
dat ze vanaf 1 juli weer kunnen starten met het geven van
excursies om bezoekers kennis te laten maken met de bijzonderheden van hun natuurgebieden.
Zondag 19 juli kun je samen met de boswachter tijdens
een prachtige wandeling op zoek gaan naar de bijzondere
vlinders op de mooiste plekjes van de Sint-Pietersberg. De
wandeling, die aangepast is aan de richtlijnen van het RIVM,
start om 14.00 uur bij de nieuwe startlocatie van Natuurmonumenten in Fort Sint Pieter. De wandeling duurt ongeveer
2 uur. Het programma is afgestemd op een volwassen publiek. Om deel te nemen moet je goed ter been zijn. Stevige
wandelschoenen worden aangeraden.
DE GASMAN, ‘T GAASMENNEKE.
Vlinderparadijs
De combinatie van warmte, de gunstige ligging van dit
gebied en de samenstelling van de bodem zorgt voor een
grote verscheidenheid aan planten. Deze bloemenrijkdom
zorgt voor veel verschillende vlindersoorten. Samen met
de Vlaamse zustervereniging Natuurpunt zorgt Natuurmonumenten ervoor dat vlinders, van het Vlaamse en Waalse
deel van de St. Pietersberg, hun leefgebied uitbreiden naar
het Nederlandse deel.

Bij de gemeentewerken waren mannen in dienst als gasfitters. Het begon nadat er in 1939 in Maastricht weer een hele reeks infrastructurele
voorzieningen werden aangelegd. Dit gebeurde door toedoen van Petrus Regout.
Deze fabriekseigenaar kreeg toestemming
om na zonsondergang te laden en te lossen. Hij liet in 1849, om te beginnen bij
het Bassin, straatlantaarns plaatsen. En
natuurlijk leverde hij gas uit zijn eigen gasfabriek, de fabriek die hij in 1846 op eigen
terrein oprichtte.

Meerdere keren per jaar wordt er gemaaid en afgevoerd met
een hellingmaaier. Hierdoor wordt de grond verschraald,
verarmd. Maar we maaien niet alles, telkens laten we iets
staan voor de insecten en voor de zaadzetting. De schapen
helpen ook een handje. Zo hoopt Natuurmonumenten op
meer vlinders in de toekomst.

Dit gedoe heeft nog een lange geschiedenis! In 1858 kwam
er een eigen gemeentelijke gasfabriek tussen de noordoostzijde van de Capucijnenstraat en de oostzijde van de
Lindenstraat.

Waar en wanneer
De vlinderexcursie is zondag 19 juli en start om 14.00 uur
bij het informatiepunt van Natuurmonumenten en Maastricht
Underground in Fort Sint Pieter. Parkeren (betaald) bij het
Oog van St. Pieter in Maastricht aan de voet van de SintPietersberg. Denk aan goede wandelschoenen.

Om terug te komen bij de oude beroepsnaam ‘de gasman’:
vóór de jaren vijftig had Maastricht als straatverlichting 350
gaslampen die n.l. ook onderhouden moesten worden. Het
glas werd iedere paar weken schoongemaakt en de gasbranders onderhouden. Pas in de vijftigerjaren werden ze
aangesloten op het elektriciteitsnet.

Reserveren
Online reserveren voor deze activiteit is noodzakelijk via de
website van Natuurmonumenten of via de ledenservice van
Natuurmonumenten.

Op een paar plekken in de stad hangen nog de oude lampen
want ze zijn zeer decoratief en zorgen voor een sfeervolle
omgeving.

Ben je lid van Natuurmonumenten dan kost deelname 7
euro. Ben je geen lid dan betaal je 10 euro p.p.
www.natuurmonumenten.nl/sintpietersberg
tel. 035-6559911.

Henk Rademakers stond bekend als het laatste ‘gaasmenneke’, hij liep dertig jaar lang met een ladder rond en poetste
met twee collega’s de lampen vanbinnen en vanbuiten. Dat
betekende dat ze ongeveer 12 of meer lampen per dag
moesten poetsen. Henk Rademakers is in 2010 op 90-jarige
leeftijd overleden.
Huub, huub.reinders@home.nl.
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PRIKBORD

PERSBERICHTEN
NATUURHISTORISCH MUSEUM WEER OPEN

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.

Het is zover: ook het Natuurhistorisch
Museum is weer open. De Mosasauriërs Bèr, Carlo en Lars zijn weer
te bewonderen. De geluiden in het
museum klinken als muziek in de
oren: voetstappen, kinderstemmen
en zacht geroezemoes. Geen stilte
meer. Voor het openstellen van het museum zijn natuurlijk
alle veiligheidsmaatregelen getroffen om verspreiding van
het coronavirus te voorkomen.

Wil jij rust, ontspanning en plezier in jouw leven? Mindful
run/walk Maastricht gebruikt de combinatie van mindfulness,
ademhalingstechnieken, hardloop/wandeltechnieken en
yoga met als resultaat rust, minder stress en meer energie.
Ga je mee de natuur in? www.mindfulrun.nl/maastricht, tel.
06-15082862.
Voor behandeling COPD, perifere vaatstoornissen, knie-/
heupartrose is geen aanvullende verzekering nodig. U
kunt bij ons ook terecht voor rug revalidatie via David-RugConcept, oncologiefysio, sportfysio, guasha, kleurenmatrix.
Fysio Daalhof, Herculeshof 9, 6215 BB Maastricht, 0433476946, www.fysiodaalhof.nl.

“Het is de kers op de taart; ook het ‘NHMM’ gaat weer open.
Alles lijkt gelukkig weer normaal op gang te komen, al is er
natuurlijk extra aandacht voor, dat onze medewerkers de
bezoekers veilig kunnen ontvangen. We heten iedereen van
harte welkom bij de culturele instellingen van Maastricht”,
aldus Stef Niekamp, directeur Centre Céramique, Kumulus
en Natuurhistorisch Museum.

Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin?
Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom
naar ons Volkstuincomplex Daalhof. Er zijn al tuintjes te
huur vanaf 40 euro per jaar (50m2). Aanmelden via volkstuindaalhof@kpnmail.nl. Informatie vind je op www.vtvdaalhof.nl.

Veilig bezoek aan het museum
In het museum kunnen we een beperkt aantal bezoekers
ontvangen. Zij worden verzocht vooraf per e-mail een ticket
te reserveren. In het museum is een looproute gemaakt voor
een veilige doorstroom van het publiek. Elke 15 minuten kunnen 4 personen het museum bezoeken. Gezinnen kunnen
met meer personen tegelijk naar binnen. Tickets zijn geldig
voor een bezoek van 2 uur. De richtlijnen en voorwaarden
om het museum te bezoeken staan op de website.

Heeft u vragen over God? Wilt u de Bijbel leren lezen? Elke
dinsdag is er een digitaal ‘Spreek’uur voor iedereen met
vragen. Bel 06-48689617 of email: info@gvcmaastricht.nl
om vragen te stellen of voor meer informatie.
De brugklas in en huiswerk. Ervaren docent-pedagoog
(vmbo-havo-vwo) geeft begeleiding bij het maken, leren en
plannen van het opgegeven huiswerk en extra uitleg bij niet
goed begrepen leerstof. Info 06-39823537.

Keep on Rocking
Een maand vóór de lockdown werd de expositie van Rock
Fossils onTour geopend. Geïnteresseerden hebben nauwelijks de gelegenheid gekregen om deze expo te bezoeken.
Nu is het weer mogelijk! In deze expositie wordt een serie
van realistische modellen van bizarre fossielen getoond die
allemaal genoemd zijn naar artiesten uit de pop-, rock- en
metalwereld.

Verloren: begin juni tussen Bontwerkersdreef en de PLUSmarkt in Belfort. 4 (huis)sleutels en een grijs/gele penning
om een elektronisch slot te openen in een bruin mapje.
Gegevens van de verliezer zijn bekend bij de redactie.

Vergeet niet ook de vaste collectie te bezoeken. Het Natuurhistorisch Museum Maastricht staat bekend om haar unieke
collectie Krijtfossielen, waaronder diverse Mosasauriërs,
zeeschildpadden, de enige Nederlandse dinosauriërs, een
Krijtzoogdiertje en een Plesiosaurus.

van dinsdag t/m vrijdag

Naast deze fossielen bezit het museum een grote verzameling insecten, een herbarium en een geologische collectie.
De prachtige heemtuin staat op het moment ook prachtig
in bloei.

vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Iedereen is van harte welkom in het museum. Vergeet alleen niet een ticket te reserveren. Lees de voorwaarden en
maatregelen op www.nhmmaastricht.nl

DAGSCHOTELS 7 EURO

Meer informatie:
Frédérique Sijen - Stille | Adviseur Communicatie
Team Marketing, Klantenservice en Partnership

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
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Natuurlijk was het afgezet, maar hij kende de omgeving
als zijn eigen broekzak en hij had de kleren van zijn vader
aangedaan, die bij de luchtbeschermingsdienst werkte. Zijn
vader kende ook de door de Duitsers aangestelde burgemeester, Mr L. Peeters. Na een half uur rondlopen door het
geteisterd gebied loeiden opeens de sirenes. Michel rende
naar de schuilkelder, de Kazematteningang die op de hoek
van de Proosdijweg-Gildeweg was, en liep naar beneden.
Het kilometerlange gangenstelsel bood een goede bescherming, maar het was er wel benauwd en muf.

WIJ HERDENKEN
DE TWEEDE WERELDOORLOG (AFLEVERING 4)
Omdat er nog veel vragen onbeantwoord bleven besloot ik
toch nog een vierde aflevering te schrijven.
Na het bombardement had de Duitse bezetter felle kritiek
op de Engelsen. Via de pro-Duitse hoofdredacteur Hugo
van den Broeck verscheen in de Limburger Koerier een
groot stuk. De Duitsers beschuldigden de Engelsen van een
moordpartij, de Britten zouden de bommen lukraak hebben
afgeworpen. Van den Broeck schreef in de krant dat de Duitsers onze vrienden waren, dat hadden ze bewezen door mee
te helpen en tussen het puin naar overledenen te zoeken.

© Huub huub.reinders@home.nl
Foto’s uit eigen collectie
Wordt vervolgd

GEDICHT
CORONA IN DE HORECA
Wordt 1 juni een nationale feestdag
De dag dat de horeca weer open mag
Zal alles goed verlopen…
Houden we ons aan de regels, het is te hopen
Voor een polonaise ben ik nog een beetje bang
Mijn armen zijn maar één meter lang
Nog niet met vrienden aan het buffet
Daar wordt door de kastelein op gelet
Tóch voor de toekomst goede moed
We zeggen immers alles komt goed
De versoepeling van de regels is een begin
We mogen met z’n allen het restaurant weer in
Een nieuwe regel is een afspraak maken
Nu niet alleen in de kapperszaken
Eerst reserveren om een pilsje te pakken
Nog niet met vrienden even ‘een uurtje doorzakken’
We moeten ons met z’n allen nu aanpassen
Zullen nieuwe regels ons binnenkort verrassen?
Hopelijk snel terug naar ‘die goede ouwe tijd’
Ons optimisme zijn we in ieder geval niet kwijt
Ad Frijns

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

De Engelsen werden onze vijanden genoemd. Het illegale
blad ‘De Patriot’, had commentaar. De hoofdredacteur Hugo
van den Broekck van de Neerlandia pers werd voor lompe
leugenaar, landverrader, stuk vuil en voor alles wat lelijk is
uitgemaakt. De Duitsers zijn als de dood als het clandestien
krantje met deze tekst is verspreid. Ze stellen alles in het
werk om de schrijver van het steeds weer verschijnende
blad op te sporen. Het gaat om een sergeant die aan de
Duitse krijgsgevangenschap is ontkomen. Maar dit doet
er niet vanaf dat het een indrukwekkende begrafenis was.

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62

Ondertussen loopt Michel begin december, een week na de
begrafenis, weer met zijn camera door het verwoest gebied.

dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek
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contact@walstock.nl
www.walstock.nl

waar. Mijn vader begon dan hard te lachen en daar werd ik
op mijn beurt weer boos over. Waarom moesten die vissen
nog springen in de pan? Hij vertelde dat het stuiptrekkingen
waren. Ik zei “ze zijn toch dood?” Ja maar door het zout
worden verschillende spieren nog een beetje actief. Ik heb
lang nadat ik dat zag geen vis meer gegeten.

TOENTERTIJD
VAKANTIEPRET
Vakantiepret wie kent dat niet. Zo noemden wij vroeger onze
grote vakantie. Lekker aan boord meevaren en bijzondere,
leuke dingen beleven en het gezellig maken.

Mijn vader at nooit eieren. Dan zei hij altijd “daar lopen dan
kuikentjes over de tafel”. Hahaha, daar moest ik dan weer
mee lachen.

Gezellig maakten we het wel. De eerste dagen van ons
weerzien waren altijd heel bijzonder. Mijn broer kwam dan
weer met een grote koffer en ik met een klein koffertje. Ik
hoefde niet voor een lange tijd kleren mee. Deze had ik bij
opa en oma gelaten, nam alleen het nodige mee.

Maar het schijnt dat je van vissen heel relaxed wordt. Dat
zag ik ook aan mijn broer. Hij kon dat ook heel leuk communiceren met zijn vader. Ze hadden het over hetzelfde en
dezelfde hobby. Dat heeft altijd een soort binding gebracht.

Eerst sliepen we ook samen in de bedstede, ja echt met een
gordijntje ervoor. Toen we groter werden, ging dat niet meer.
Ergens was dat jammer, maar het hoorde ook erbij dat we
aan het veranderen waren. Ook dat was weer een nieuwe
periode die langzaam in ons leven paste, alleen werden we
toen niet echt voorgelicht zoals het nu wel het geval is. Van
kind naar het puberen en volwassen worden, is nog steeds
een traject waar we allemaal doorheen moeten gaan. Alles
gaat met vallen en opstaan.

Mijn moeder was weer een heel ander mens. Is maar goed
ook want verschillen moeten er zijn. Ze had eigenlijk een
hekel aan varen. Maar ze had ervoor gekozen, dus af en toe
nam ze het roer over als pa ergens het schip ging aanmeren.
Als wij er waren, deden wij dat. Sprongen op de wal, namen
de staaldraad met lus en deden die om de bolder aan de wal.
Niet altijd een gemakkelijk klus, want die draad was zwaar. Af
en toe gooide pa net als met een lasso de lus om een bolder
en ja hoor, hop-plops daar zat ie dan. We vonden dat echt
sjiek. Wij vonden vader altijd een super sterke man. Door
hem zijn wij ook sterk en krachtig geworden in ons doen en
laten. Dat neem je toch verder mee in je leven.

Mijn broer was ook aan het puberen en verzette zich soms
echt tegen alles. Veel had ook te maken met het internaat,
daar golden strenge gedragsregels en daar moesten ze zich
aan houden. Mijn moeder kon er niet zo goed tegen als hij
zo opstandig was. Hij kon namelijk erg boos worden om
de kleinste dingen en dat was voor haar soms te veel. Ze
wilde ons dan straffen maar daar werd hij nog bozer door
en hij deed het dus echt niet hoor! Wel knap van hem want
weet je wat hij moest doen? Nou serieus hoor: strafregels
schrijven, bijvoorbeeld; ik mag niet meer kwaad worden en
moet luisteren. Dat dus honderd keer en ook nog netjes
schrijven. Dat was dus al helemaal niet zijn ding, hij had een
hekel aan schrijven. Hij ging liever met pa vissen, hengeltje
over boord gooien en wachten tot het dobbertje onderging,
urenlang bleef hij daar samen met pa zitten. Soms visten
ze vanaf de walkant soms vanaf het schip. Waren er vissen
gevangen - meestal platvis of soms paling - dan leerde pa
hem deze schoonmaken en bakken. Prachtig vond ie dat.

Springtime

Als ze in de pan lagen, strooiden ze nog wat zout en peper
op de vis voor de smaak. Dat vond ik dus echt niet zo leuk
hoor, die vissen bewogen door het zout nog in de pan, echt

HEMRAD ThermoplastExpert
aluminium | houten | PVC & stalen kozijnen, ramen en deuren
Comfortech® | rolluiken, garage- en industriepoorten
Mertlet® | screens, zonwering, vliegenhorren, terras en veranda
ALUPROF | COMFORTECH | REHAU | SCHÜCO | MERTLET | UNILUX

deze maand 35% introductiekorting

info@thermoplast.expert
+31 6 58 77 65 72
AURELIUSHOF 101-A | 6215 SL MAASTRICHT
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Honing
Afgelopen maand is de eerste honing van onze bijen geslingerd. Ondanks de droogte hebben we een mooie hoeveelheid voorjaarshoning geproduceerd. De honing is te
koop in onze boerderijwinkel. Hij is afkomstig van de twaalf
bijenvolken op Daalhoeve zelf. Op het Erica-terrein hebben
we nog eens vijftien bijenvolken, maar die produceren pas
volgend jaar honing.
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Negentien vachten na het scheren van de alpaca's

UPDATE CORONA

Alpacawol
In juni zijn onze alpaca’s geschoren. Dat heeft 19 vachten
opgeleverd. Mocht u interesse hebben, ze zijn in onze winkel
te koop voor tien euro per stuk. U moet de wol dan wel zelf
spinnen. Onze alpaca’s staan overigens onder voortdurende
controle van de in alpaca’s gespecialiseerde dierenarts Thijs
Flahou. Hij vaccineert de dieren twee keer per jaar tegen
clostridium, doet eens per jaar een drachtigheidsscan en
laat vier keer per jaar de mest onderzoeken op parasieten.
Zo blijven onze alpaca’s altijd in een goede gezondheid.

We hebben u de afgelopen edities op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de boerderij gedurende
de moeilijke corona-tijd. Nu we weer een klein beetje
terug zijn naar normaal en de zomer voor de deur staat,
laten we u graag weten hoe het er nu voorstaat. Onze
bedrijfsleider Ralph vertelt.
Ralph valt meteen met de deur in huis. “Onze financiële situatie blijft heel kwetsbaar. Het is heel prettig dat de Koojstal
en onze terrassen weer open zijn, maar we moeten deze
zomer de achterstand gaan inlopen van de drie maanden
sluiting. Daarom zijn we nu ook zeven dagen per week de
hele dag open en het restaurant vier avonden in de week.

Moestuin
Onze moestuin op het voorterrein groeit als kool. Deze
zomer oogsten we onder meer sla, sperzieboontjes, aardappelen, snijbiet, courgettes en winterprei. De groenten
worden deels verwerkt in de gerechten in de Koojstal en
deels verkocht in onze winkel. Ons idee om de tuin samen
met de buurt op te zetten, is dit jaar doorkruist door het
corona-virus. Hiermee gaan we volgend jaar aan de slag.

De verlengde openingstijden, maar ook de extra veiligheidsmaatregelen vanwege corona leggen een groot beslag op
onze vrijwilligers. Wij hopen dat het publiek daar begrip
voor heeft, ook als we soms streng moeten zijn om de
coronaregels na te leven. We kunnen het ons nu eenmaal
niet veroorloven om op dit moment hoge boetes te krijgen.”
Door financieel te passen en te meten kan Daalhoeve tot nu
toe al haar rekeningen blijven betalen. Ook is er bezuinigd.
“De vertrokken dierenverzorgster Ivy is niet vervangen en
we hebben afscheid genomen van een aantal dieren om de
voederkosten te drukken” vertelt Ralph. “Het wordt niettemin
toch spannend deze zomer, als we de uitgestelde huur van
het gebouw en de loonbelastingen voor het personeel moeten gaan betalen. Daarom hopen we dat ons trouwe publiek
ons zo goed blijft steunen als in de afgelopen maanden.

Onze moestuin op het voorplein groeit en bloeit
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Mijn diepe wens is dat de ontmoeting tussen mensen en
dieren bijdraagt aan een verstandige omgang met de leefwerelden die we samen delen. Stoppen (of in elk geval matigen)
met vlees lost een groot deel van de wereldproblemen op.
Een kinderboerderij (waar ‘blij’ vlees nog mag) is een ideaal
platform om uit te vogelen hoe we ook daar samen invulling
aan kunnen geven, in het klein en in het groot. Plant er nog
een biljoen bomen bij, en een kind kan de was doen.

De omzet in onze winkel was hoger dan ooit tevoren en
ook kregen we sponsorbijdrages via de website. We willen
iedereen daar hartelijk voor bedanken. Nu nog een mooie
zomer met heel veel bezoekers op Daalhoeve en dan is er
een goede kans dat we er bovenop komen. Intussen wensen
we iedereen alvast een fijne zomer.”

DICHTBIJ DIEREN
Sinds kort heeft de Maastrichtse stadsfilosoof, schrijver
en adviseur Govert Derix zich aan ons verbonden als
ambassadeur. Speciaal voor deze gelegenheid schreef
Govert een bespiegeling over onze omgang met dieren
en de noodzaak van een kinderboerderij als Daalhoeve.

Twee van mijn geliefdste stokpaardjes (stoppen met vlees
en planten van bomen) zijn daarmee van stal. Alleen voor al
die machines die nodeloos konijnen en andere dieren doden
moeten we dan nog een oplossing bedenken.

De eerste keer dat ik echt heel bewust een dier van dichtbij zag was ik een jaar of tien. Tegenover ons huis in mijn
geboortedorp Horst stond aan de rand van een graanveld
een boom waar ik uren in kon zitten.
Op zekere dag vrat een rode combine brede banen door
het graan. Ineens zag ik een konijn opspringen, het witte
huppelstaartje vluchtend voor de draaiende messen die
blikkerden in de zon. Te laat. De machine stopte, ik sprong
uit mijn boom, even later droeg ik het ontvelde dier via de
achterdeur naar onze keuken. Oog in oog met mijn vertroebelde blik vloeide het leven eruit weg. Samen met, zo gaat
dat met kinderen, mijn vertrouwen in de mensheid.

Ons voorterras is open als het achterterras te druk wordt

Met dat vertrouwen is het nooit meer helemaal goed gekomen. In de loop der jaren raakte ik er steeds meer van
overtuigd dat mensen het op deze planeet niet alleen kunnen rooien. We zijn onderdeel van een kwetsbaar geheel.
Door het leven in steden zijn we daar vaak van vervreemd.
Aardappels groeien aan bomen, biefstukken komen uit de
fabriek. Terwijl een betere wereld begínt met een besef van
de natuurlijke orde van het leven. Wie die verstoort, komt
vroeg of laat op de koffie. Virussen, inburgerde dierenmishandeling en de klimaatcrisis behoeven geen toelichting,
en gaan intussen onbeteugeld verder. We weten het tot
vervelens toe, maar zolang het niet echt raakt, deert het niet.

RECEPT VAN DE MAAND
Crisisballen van Jonnie Boer

Precies daarom zijn kinderboerderijen belangrijk. Ze voeden
het contact met niet-menselijk leven. Oog in oog met dieren
leren we ook onszelf beter kennen. Zonder daarbij in de
valkuil van het vermenselijken van dieren te vallen. In de
ogen van dieren zie ik juist het totaal andere dat raakt en
troost biedt, ons aankijkt en misschien ook met ons te doen
heeft. Moet je die mensjes daar zien op anderhalve meter
van elkaar voor het hek! Achter hun mondkapjes worstelend
met de vragen van het bestaan. Of met hun onvermogen
om die vragen te kunnen of durven stellen.
Ook dat staat bij kinderboerderijen op het spel. Een gezondere wereld kan (ten dele) geboren worden uit het contact
tussen kinderen en dieren. Bovendien maken dieren niet
zelden het kind in volwassenen opnieuw wakker. Moet je
mij en mijn vrouw soms eens zien met onze hond Diego.
Minsekiender!

Deze geweldige kok van het toprestaurant Librije in Zwolle
heeft dit recept zelf op internet gezet, en iedereen mag er
van mee genieten. Meng 600 gram half-om-half gehakt
(goede kwaliteit) met vier medium eitjes. Meng er 100 gram
gemalen Melba-toastjes doorheen (dus geen paneermeel),
twee eetlepels grove mosterd (Zwolse of anders Limburgse),
een eetlepel sambal en wat zout naar smaak. Kneed het
mengsel door elkaar en zet het in de koelkast om te rusten.
Snipper intussen twee teentjes knoflook en een halve witte
ui fijn en bak ze zachtjes in boter, tot ze mooi glazig zijn.
Voeg dan twee eetlepels balsamico azijn toe, laat dit samen
karamelliseren tot een wat stroperige massa en laat het
vervolgens afkoelen.
Dan meng je het gehakt en de ui met knoflookmassa door
elkaar. Draai er vier grote (of acht kleinere) ballen van en
braad ze aan alle kanten mooi goudbruin in een royale klont
boter. Op zacht vuur ongeveer 20 minuten (de vier grote)
laten sudderen en regelmatig omdraaien. Doe er eventueel
een scheutje water bij voor de jus. De ballen zijn, ook koud,
lekker met een aardappelsalade, etc.
En bedenk altijd: niks moet, alles mag!
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

14

De danslessen vinden op het moment buiten plaats en zijn
voor iedereen gratis toegankelijk. Voor ongeveer elk muziekinstrument zijn specifieke richtlijnen. Bij beeldende kunst
zijn er voorschriften voor het gebruik van de materialen. Niet
alleen onze organisatie wordt gevraagd om ons te houden
aan de richtlijnen van het RIVM, ook de cursisten worden
verzocht de maatregelen nauwkeurig te volgen. Maatregelen per kunstschool staan op de website: www.kumulus.nl.

BON APPETIT
PREI UIT DE OVEN MET KIP GEROLD IN SPEK
Ingrediënten:
4 preien, 450 gram kipfilethaasjes, 100 gram ontbijtspek,
800 gram mini krieltjes (voorgekookt), 2 eetlepels olijfolie,
Franse kruidenmix, 2 theelepels fijngehakte tijm, 2 theelepels fijngehakte peterselie, 2 theelepels fijngehakte bieslook,
2 theelepels fijngehakte dille.
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200oC., snijd het donkere groen
en de onderkant van de prei, halveer in de lengte en was
goed. Snijd vervolgens in stukken van ongeveer 6 cm.
Meng de krieltjes met de olijfolie en de kruidenmix. Leg
samen met de prei op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak 20 minuten in de voorverwarmde oven en keer
halverwege om.
Wikkel een plakje ontbijtspek om ieder kipfilethaasje. Bak
de kipfilethaasjes ± 10 minuten totdat ze gaar zijn.
Serveer de prei samen met de krieltjes en de kipfilethaasjes.

PERSBERICHTEN
KUMULUS WEER OPEN
Vanaf 2 juni jl. heeft Kumulus, de kunstscholen van Maastricht, de deuren van haar gebouwen Herbenusstraat en
St. Maartenspoort weer geopend voor haar cursisten. Na
deze stilte zijn wij blij dat we de lessen tot het einde van het
schooljaar kunnen voortzetten. Maastricht kan zich weer laten verrijken door: dans, muziek, theater en beeldende kunst.
“Na de bibliotheek mogen onze gebouwen aan de St. Maartenspoort en Herbenusstraat ook weer open. Fantastisch
nieuws voor onze docenten, maar zeker ook voor onze
cursisten. Fijn om weer samen, veilig, aan de slag te mogen gaan” zegt Stef Niekamp, directeur Centre Céramique,
Kumulus en Natuurhistorisch. De lessituatie is niet zoals het
was en er zijn veel maatregelen getroffen om de veiligheid
te kunnen garanderen.

Creativiteit valt nooit stil
Kumulus heeft tijdens de Lock down niet stilgezeten. Zo
maakte theaterschool docent Sebas van der Donk samen
met cursisten de podcast Duh…puberpodcast. Ook is er
een geweldige podcast gemaakt door vijf theaterschoolleerlingen onder leiding van Celine Daemen in het kader
van Dodenherdenking en 75 jaar bevrijding. De podcast
heet ‘Terwijl we binnen blijven’. Musicalleerlingen creëerden TikTok filmpjes van hun eigen ochtendritueel thuis. De
Muziekschool verzorgde waar mogelijk online lessen. Dans
startte begin mei met buitenlessen. De schrijvers van de
Schrijfschool schreven elke week een nieuw coronablog.
De blogs werden op de website gezet en via social gedeeld
onder de noemer Vrijdag Blog.
Beeldende kunst docenten deelden opdrachten met eigen
cursisten via verschillende Whatsapp groepen. De resultaten van één van die groepen staat op schildervreugd.nl/
coronakunst. Ook werd er een online challenge, onder de
noemer Be Creative, georganiseerd waarbij mensen hun
kunst konden delen. De winnaar kreeg een kortingsbon voor
een cursus in het nieuwe seizoen van Kumulus.
Onlangs is gestart een serie interviews met cursisten en
kunstliefhebbers. Ook deze staan op de website en worden
via social gedeeld. De Muziekschool verraste de hele wereld
met een Zoom versie van Pachelbel’s Canon. De docenten
wilden zo iedereen een hart onder de riem steken tijdens
de Lock down.
Ondanks deze inspirerende quarantaine is iedereen blij om
elkaar weer te zien bij Kumulus. Ontmoeting stimuleert de
creativiteit.
Het nieuwe cursusseizoen 2020/2021
De docenten zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest
met het ontwikkelen van de cursussen voor 2020/2021.
Het nieuwe aanbod staat op onze website www.kumulus.nl.

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

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

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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JOURNAAL

Het schooljaar 2019/2020 zit er op - Door de Corona-crisis is dit een schooljaar
geworden, welk we nooit meer zullen vergeten: Volledig thuisonderwijs, Daarna
werken met een halve groepsbezettingen en tot slot de volledige openstelling m.i.v. 8
juni, waarbij we wel nog steeds afstand moeten houden. Samen hebben we er, met
passie en inzet, het beste van proberen te maken en daar zijn we iedereen heel
dankbaar voor. Wij danken de vele vrijwilligers die aan onze school zijn verbonden.
Veel buurtgenoten spelen als vrijwilliger een niet te onderschatten rol in onze school;
van brigadier tot overblijfjuf, van biebmedewerker tot luizencontroleur. Ook het
versieren van ons schoolgebouw kan steeds op de inzet van vrijwilligers rekenen. Heel
veel dank daarvoor!! Wij hopen in het nieuwe jaar iedereen weer gezond en uitgerust
terug te zien, met uitzondering van de leerlingen en ouders van de huidige groepen 8.
Hen wensen wij heel veel succes en plezier in het Voortgezet Onderwijs. Deze
leerlingen blikken op deze pagina nog een keer terug op 8 jaren Kennedyschool. Wij
wensen tot slot alle lezers fijne en zonnige vakantieweken toe!

BEDANKT VOOR DE MOOIE EN LEERZAME TIJD….

Enkele hoogtepunten van leerlingen groep 8 uit hun schoolcarrière:
Bo: bijvoorbeeld toen we in groep 4 gingen voetballen met de hond van de juf. Of toen we naar toverland gingen in groep 7 toen was ik voor de eerste keer in
de motortjes geweest! Ook keken we veel films in groep 7/8 maar het gekste wat we deden was een pyjama party in groep 6! Deze tijd was leuk maar het liefst
luisterde ik op het eind van de dag naar meester Jacco zijn verhalen. Hamza: in groep 6 moesten we iets sparen en als je klaar was met sparen gingen we een
feestje vieren! Tristan: in groep 5 gingen we voor het eerst naar het Bonnefantenmuseum. En in groep 6 gingen we voor het eerst, in plaats van naar een
speeltuin, naar Toverland. Kelsi: een van de leukste dingen was in groep 6 en 7. Daar deden we een spel met diamantjes Als je een kaart vol had, dan gingen
we iets leuks doen met de hele klas. We hebben een pyjamaparty gehad, film gekeken en met heel veel leuke spullen naar buiten op het schoolplein spelen.
Goktug: een hoogtepunt was in groep 7 het kerstdiner, er waren toen heerlijke hapjes. Nog een hoogtepunt was in groep 8, we waren tijdens Coronavirus
maar met 10 leerlingen in een klas en in groep 6 met de Koningspelen. Justin: In groep drie vond ik het leuk dat we watergevecht deden.
In groep zes konden we diamantjes verzamelen bij juf Joyce. Als we iets goeds deden kregen we een diamantje. Lars: Het jammere is wel dat we door Corona
geen kamp en musical kunnen doen, maar stiekem vind ik groep 8 het leukste schooljaar ooit. Paul: Ik kan met gemak zeggen dat groep 6 het leukste schooljaar
was van mijn carrière op de basisschool. Sjors: Dit is een grappige belevenis, ik zat toen in groep 4A bij meester Ad en juffrouw Elisabeth. Er was toen ook een
stagiaire met oranje haar (ik weet haar naam niet meer). We waren met iets bezig maar ze liep naar achter dus struikelde en viel. Iedereen lag dubbel van het
lachen en gelukkig zij zelf ook! De einddans van groep 7 was zoooooo super leuk om te doen echt gewoon………… GENIAAL!!!! Danisha: in groep 4 bij meester
Ad, het was wel raar want het was onze eerste meester en toen kregen we er een juf bij en mochten we met haar hondje voetballen. Dat zijn pas leuke
ervaringen!!! Robin: in groep 5 bij meester Marcel met Happy day was echt super! Er waren cocktails en een DJ, maar natuurlijk waren groep 6 en 7 ook super!
Daylin: Ik was 4 en ging dus naar groep 1 en toen we naar buiten gingen waren ik en Liam meteen beste vriend. Sinds groep 1 ben ik nog steeds beste vrienden
met Liam. In groep 5 was de gekste meester in deze schooljaren meester Marcel. Ik mocht de dj zijn op Happy day nou dat was het leukste ooit. In groep 7
meester Patrick. Ook zo een gekke meester. Muziek en carnaval meester was hij en ik mocht zelfs prins zijn van carnaval van de hele school dat was ook echt
heel vet! En toen groep 8 juf Kristel en juf Evelien. De leukste juffen van de hele acht jaren. Sanne: In groep 8 was voetbaltoernooi. We zijn in de finale gekomen
en ik was ook in de penalty’s ook tot de finale. Wel jammer dat de finale niet door ging maar was super leuk! Gianni: In groep 3 was onze juf zwanger en ik en
Sanne zaten toen voor haar zij had hele lekkere koekjes en wij waren plannen aan het maken om eens een keertje een koekje te pakken. In groep 7 zat ik bij
meester Patrick. Hij deed dat jaar mee aan het LVK met maak de V. In dit jaar had ik ook mijn fietsexamen. Dit was echt heel spannend maar ik ging iets te snel
en soms hielden ze me even tegen en nu zit ik in groep 8. Gio: Ik heb vrienden vanaf groep 1, één van mijn vrienden is in groep 5 weggegaan. Ik weet nog dat
we toen altijd tikkertje speelden. Lars: Toen ik in groep 1 startte was er een leuke meester, Robert was zijn naam. Hij was de beste meester die ik ooit heb
gehad en ook de enigste. Hij heeft mij geleerd hoe ik mijn naam moest schrijven. Marly: Ik heb in groep 7 te horen gekregen dat ik hoogbegaafd ben. Mijn
juffen hebben mij dit schooljaar hier enorm mee geholpen en ik ben toegelaten op het Porta Mosana college op het VWO. Rick: In groep 3 deze klas werkten
we met een smartboard, erg interessant. Ik leerde schrijven, lezen, rekenen.

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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Men vermoedt dat deze brug weer de vervanger was van
de in de 1ste eeuw gebouwde Romeinse brug. Hiermee werd
door de Romeinen ‘Trajectum Ad Mosam’ als de rivierovergang aangeduid. Deze Romeinse brug werd in de latere
eeuwen diverse malen hersteld en zou oorspronkelijk 200
meter zuidelijker hebben gelegen.

BEELDEND MAASTRICHT
ST. SERVAASBRUG MET ST. SERVAASBEELD

De eigenaar van de brug, het Servaaskapittel, inde tolgeld
waarmee destijds de meest noodzakelijke reparaties werden
betaald. Op een plattegrond uit 1570 is te zien dat aan elk uiteinde van de brug een poort stond nl. de ‘Schuttenpoort’ en
de ‘Körverspoort’. In 1576 en 1579 hebben er zich, door de
Spaanse Furie en Hertog Parma tijdens de 80-jarige oorlog,
op de brug afgrijselijke moordpartijen afgespeeld. Door de
eeuwen heen werd de brug weer vele malen gerestaureerd
en werden de toegangsstraten verbreed.
In 1932 werd de Wilhelminabrug opgeleverd en vond er
aan de oude brug tussen 1932 en 1934 opnieuw een grote
restauratie plaats en kreeg de brug tevens haar oorspronkelijke naam: De St. Servaasbrug. Toen werden ook, aan
de Wijcker zijde, 2 bogen verwijderd en vervangen door
een stalen hefgedeelte ten behoeve van de scheepvaart.
Ter gelegenheid van deze ingrijpende wijziging werd door
de Maastrichtse beeldhouwer Charles Vos aan de zuidzijde
het beeld van St. Servaas, leunend op zijn staf, geplaatst.

De St. Servaasbrug, in de volksmond ‘de aw brögk’ (de oude
brug), is van oorsprong een 13-eeuwse stenen boogbrug
en een icoon voor de stad Maastricht. De brug is genoemd
naar de Maastrichtse stadspatroon St. Servaas en wordt
beschouwd als de oudste brug van Nederland en is een
rijksmonument. Zij werd gebouwd tussen 1280 en 1298 in
opdracht van het kapittel van St. Servaas. Deze nieuwe brug
‘de aw brögk’ werd de vervanger van de in 1275 ingestorte
brug.

Willie
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Ontmoetingsplaats
met leeftijdsgenoten
De dagbesteding is een ontmoetingsplaats waar u in
een huiselijke sfeer leeftijdsgenoten ontmoet. U kunt
aan allerlei activiteiten deelnemen, in groepsverband of
individueel, net waar u zin in heeft.
Meer dan afleiding alleen
Één of meerdere dagdelen bent u overdag te gast bij ons.
Wij helpen u om de dagelijkse dingen zoveel mogelijk zelf
te doen, zodat u thuis weer wat beter uit de voeten kunt.
Hiermee kunt u de regie over uw eigen leven behouden.
Kennismaken
In Daalhof en Scharwyerveld heeft Mosae een vrije
inloop dagbesteding. U kunt dan zonder indicatie
binnenlopen, gewoon om kennis te maken of om te
ervaren of de dagbesteding wellicht iets voor u is.
Daalhof
- Herculeshof 22
Scharwyerveld - Daaldersruwe 93
Meer informatie
Samen met u kijken wat het beste bij u past. Zo helpen
wij u graag om de juiste keuze te maken. U kunt ons
bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur
tot 17.00 uur via 043 - 354 91 80.
19

44 KIDS
KIDS

4 KIDS smileys

Mini doolhof: weet jij de weg?

Zomer kleurplaat
Hoeveel wespen vliegen hieronder rond?
Kleur ze bruin/geel
Hoeveel vliegen zie je? Kleur ze grijs
Tel de vogels in de bomen! Kleur ze bruin
Zie jij hoeveel ijsjes er verstopt zijn?
Kleur de ijsjes maar rood

Smiley tel puzzel: hoeveel Smiley gezichtjes
van elk zie je in bovenstaande tekening?

Klaar? Dan mag je alles hieronder kleuren

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

Lavendel weetje
Lavendel (lavandula officinalis) is zenuw kalmerend, verzachtend, opbeurend, ontsmettend en brengt de geest in
balans. Door de ontsmettende, bacteriologische en pijnstillende eigenschappen helpt lavendelolie bij snijwondjes,
brandwonden, kneuzingen, puistjes, allergieën, insectenbeten en zelfs bij een keelontsteking. Lavendel is dus echt
multi-inzetbaar en het is zeer de moeite waard een paar
plantjes op je balkon of in de tuin te hebben!
Anti-jeugdpuistjes
Benodigdheden:
10 druppels lavendelolie, 5 druppels kamferolie, 250 ml
water.
Bereiding:
Breng het water aan de kook en giet het in een glas. Doe
beide oliën in het glas water en dep je huid ermee 2 keer
per dag. Lavendel werkt ontsmettend en helpt zo je huid te
genezen.
Antirimpelmasker
Tegen rimpels neem je een masker van eidooiers. Jij natuurlijk niet, jij bent nog steeds lekker jong en jeugdig. Maar met
het masker kun je de rimpels voorkomen, en dat is natuurlijk
nog beter. Het citroensap vernauwt je poriën en geeft je
gezicht daardoor een frisse gloed.
Benodigdheden:
2 eidooiers, 1 eetlepel melk, 1 theelepel amandelolie, 2
druppels citroensap.
Bereiding:
Klop de eidooiers op met melk, de amandelolie en het citroensap. Goed mengen en met een zachte kwast aanbrengen op je huid. Ongeveer 15 minuten laten zitten, daarna
afspoelen met lauw water.

Tonic tegen een doffe huid
Maak een tonic van meloenpitten.
Benodigdheden:
1 kop meloenpitten en 0,5 liter gekookt water.
Bereiding:
Laat de pitten 24 uur in het gekookte water staan. Zeef het
water en gebruik het om je gezicht mee te deppen. Je gezicht
voelt daarna lekker fris aan.
Recept tegen wallen
Om de wallen onder je ogen wat minder aanwezig en minder
donker te maken, gebruik je een aardappel.
Benodigdheden: 1 aardappel.
Bereiding:
Rasp de rauwe aardappel en doe de rasp in een dunnen
katoenen doek. Ga lekker zitten, doe je ogen dicht en leg
de doek met de aardappelrasp op je ogen en je wallen. Ongeveer 15 minuten laten rusten. Dep hierna je gezicht goed
schoon en smeer een goede eigengemaakte oogcrème op.
Antirimpelcrème voor je ogen
Gebruik deze crème regelmatig rond je ogen. De crème
werkt even goed als, zo niet beter dan, de dure merkcrèmes.
Jouw crème heeft alleen natuurlijke ingrediënten en geen
chemische toevoegingen.
Benodigdheden:
5 druppels amandelolie, 1 eetlepel lanoline (verkrijgbaar bij
natuurwinkels).
Bereiding:
Meng de druppels amandelolie goed met de lanoline. Breng
de crème met een kwastje aan en laat hem 30 minuten inwerken. Verwijder de crème met een warme vochtige doek.
Gezichtsmasker
Voor een stralend gezicht en decolleté.
Benodigdheden:
1 eidooier, 2 eetlepels eiwit, 1 eetlepel honing, 1 eetlepel
rozenwater.
Bereiding:
Roer alles goed door elkaar en breng het mengsel op je
gezicht en je hals aan. Laat het 10 minuten zitten en spoel
het daarna af met lauw water.

Extraatje: lavendel-cupcakes
Je kunt de cakejes in siliconen vormpjes maken, maar nog Vocht inbrengend en verzorgend masker
leuker is het om vrolijke vormpjes van bakpapier te nemen. Dit is echt een van mijn persoonlijke favorieten. Het ruikt
Dat presenteert nog feestelijker. De combinatie van de appel heerlijk en als je daarna je gezicht voelt: mmm.
met lavendel is zeer bijzonder en wordt door de frisse smaak Benodigdheden: ½ banaan.
van de citroen extra naar voren gebracht. Smullen maar.
Bereiding:
Benodigdheden:
Prak de ½ banaan en smeer de bananenpuree op je ge100 gram boter, 3 eieren, 100 gram witte basterdsuiker, zicht. Laat het smeerseltje ongeveer 5 minuten zitten. Je
100 gram bloem, 1 eetlepel bakpoeder, snufje zout, 2 tak- huid wordt er superzacht van. En de banaan werkt rimpel
jes lavendel (stengeltje, blaadjes en bloemetjes), 1 takje bestrijdend.
rozemarijn, 1 citroenschil (of genoeg voor 1 eetlepel rasp),
1 jonagold, grof geraspt, siliconenvormpjes of vormpjes van Verfrissend masker
bakpapier.
Voor een schoon en fris gezicht.
Bereiding:
Benodigdheden:
Smelt de boter in een pannetje en neem het pannetje van 2 eetlepels vloeibare honing, 1 eetlepel kwark, 1 bosje
het vuur om af te koelen. Klop de eieren luchtig met de sui- peterselie.
ker en mix dan de gesmolten boter erdoor. Zeef de bloem, Bereiding:
bakpoeder en zout door het mengsel. Roer goed, zorg dat Meng de honing met de kwark. Hak de peterselie fijn en
je geen klontjes krijgt. Hak de kruiden en de citroenschil roer die door het mengsel. Breng het masker aan op je
heel fijn in een blender en roer ze samen met de appel door gezicht en laat 25 minuten inwerken. Spoel af met ruim
het beslag. Vul de vormpjes voor 2/3 met beslag en bak de water. Lekker fris.
cakejes 45 minuten in een oven van 150 gr C.
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VARIA

GEDICHT

Nathalie Narings (35) is pedagogisch medewerker en runt haar

VROEGER

eigen kleinschalige kinderopvang, ‘Kinderopvang NaNa’
TOT OVER EEN TIJDJE
Lieve lezers,
Sinds 2013 run ik mijn eigen gastouderopvang en dat doe ik
nog steeds met veel plezier. Het is een genot om elke keer
weer die kleine ukkies hier thuis rond te hebben lopen. In
2018 hebben manlief Ramon en ik een 2e bedrijf opgezet:
Gastouderbureau Villa Nana. Door onze jarenlange ervaring
in de gastouderopvangbranche hebben wij onze kennis
gebundeld en mogen we nu niet alleen kindjes opvangen,
maar ook fijne en vertrouwde gastouderopvang zoeken
voor vele ouders in en rondom Maastricht. Hoe mooi is dat.
De afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier geschreven
voor ‘t Belhäöfke. Ik mocht columns schrijven over kinderen,
kinderopvang, opvoeding en nog veel meer. Hopelijk heb ik
vele ouders, opa’s en oma’s en wellicht pedagogisch medewerkers en andere mensen mogen inspireren.
Voor mij is er nu een moment aangebroken dat ik keuzes
moet maken in mijn werk. Twee bedrijven, een gezin, sporten en een sociaal netwerk zijn al heel wat ballen die ik de
lucht in gooi. En met plezier. Maar toch moet je soms keuzes
maken in het leven, om alles wat meer in balans te houden.
Dit betekent dat ik ga stoppen met het schrijven van columns
voor ons mooie wijkblad. Wel met een heel dubbel gevoel,
want ik zal het zeker gaan missen.

Vroeger bij de kolenkachel
was het altijd warm en knus.
En de straat was altijd veilig,
hing het touwtje uit de bus.
En de melkboer en de bakker,
kwamen daag’ lijks aan de deur.
Zogen wij op toverballen,
die veranderden van kleur.
Soms dan keek je televisie
bij een buurvrouw op de hoek.
En we liepen op sandalen,
meestal in een korte broek.
’s Zondags kreeg je mooie kleren
om naar zondagsschool te gaan.
En we kregen ook een snoepje,
na een lepel levertraan.
Bij een vriendje ging je sjoelen,
als het regenachtig was.
En de schoolmelk, niet te drinken
dronk je lauw op in de klas.
En je ging de school pas binnen,
door eerst in de rij te staan.
Mochten wij op een commando
klas voor klas naar binnen gaan.

Ik wil mijn trouwe lezers heel erg bedanken voor de afgelopen jaren en daarbij een speciaal dankwoord uitspreken naar
de redactie van ‘t Belhäöfke. Bedankt voor deze mooie kans
en ik hoop jullie in de toekomst weer blij te mogen maken
met columns over de nieuwe generatie.

Af en toe word ik weemoedig,
de verandering is groot.
Kind’ren spelen met mobieltjes
en de IPad op de schoot.
Alles draait nu om prestaties,
iedereen die heeft het druk.
Maar herinnering aan vroeger,
die is blijvend, gaat nooit stuk.

Voor degene die graag persoonlijk advies nodig heeft over
opvoeding of gastouderopvang mag altijd mailen naar info@
villa-nana.nl.
Liefs, Nathalie

@ Hans Cieremans

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

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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Week 32
Samen iets doen voor de ander, maar ieder op zijn of haar
eigen manier, brengt het doel waar we naar streven steeds
dichterbij, want samen werken en samen delen geeft kracht.

WEKELIJKSE WIJSHEDEN
De teksten in deze rubriek zijn met schriftelijke toestemming
van uitgeverij Strengholt overgenomen uit het ‘Het blauwe
boekje, wekelijkse wijsheden door Jomanda’, verschenen in
september 1997.

Dit jaar zullen we in elke uitgave ‘wekelijkse wijsheden’
opnemen die betrekking hebben op de weken tot aan het
uitkomen van het volgende nummer.

Week 33
Wees eerlijk naar uzelf toe, vraag vergeving wanneer u
voor uw gevoel onjuist heeft gehandeld en wees er dan
van overtuigd, dat u als eerlijk, positief ingesteld mens kunt
meewerken aan het realiseren van een rechtvaardigere
maatschappij.
Week 34
Als je regen ziet als tranen, weet je dat je niet alleen bent met
het verdriet, maar je weet dan ook dat het weer droog wordt
en dat het nodig was om het leven weer door te laten gaan.

Week 28
Wachten duurt lang, maar wat is lang als we wachttijden
gebruiken om in gedachten alle mensen die slecht denken
en doen, positieve energie te sturen?
Misschien is er dan tijd tekort.
Benut daarom deze geschonken tijd.
Je bent de tijd dan op deze manier al ver vooruit.

Week 35
Winnaars zijn vaak verliezers en verliezers vaak winnaars.
Als we goed gaan nadenken, weten we ook dat we heel
weinig nodig hebben, omdat we al zoveel gekregen hebben.
Het leven is een geschenk en in alles wat leeft, zit warmte,
en die warmte is gratis. We mogen het van en voor elkaar
gebruiken. Profiteer ervan: het kost ook in deze huidige
maatschappij geen geld.

Week 29
Omgaan met verdriet valt zwaar, maar is omgaan met geluk
niet zwaarder?
Geef jezelf de ruimte om verdriet te hebben, luister naar
jezelf en probeer het geluk te ontdekken dat daarachter ligt.
Leer er mee omgaan en val niet terug in eenzelfde patroon,
want dan is gelukkig zijn korter dan je denkt, en dat kan
nooit de bedoeling zijn. Leren om gelukkig te zijn, is voor
iedereen anders.
Niemand kan je dat leren. Dat kun je alleen zelf.

Week 36
Van jezelf houden, heeft niets met egoïsme te maken. Ga
voor de spiegel staan en kijk jezelf diep in je ogen, en ontdek dat ook jij waardevol bent. En daar mag je trots op zijn.

Week 30
Ieder mens heeft een aangeboren talent, maar mist vaak het
talent om dat talent aan te boren. Als er iets mislukt, weet
dan dat je meerdere mogelijkheden hebt en beschouw een
verlies niet direct als verloren, maar gebruik het als inspiratiebron voor iets nieuws.

Ralph Cadier

Wij zijn erkend MKB-adviseur

Week 31
Richting bepalen is moeilijk, omdat je moet nadenken of je
wel de juiste richting kiest.
Bepaal altijd wel je eigen richting, want als je naar iemand
opziet of op iemand neerkijkt, kijkt je beide keren in de verkeerde richting, en dan kom je nergens.

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
043-356 04 04 • www.cadier.nl

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

St. Annadal 19

Autorijschool
Bastiaens
6214 PB MAASTRICHT

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

043-356 04 04 • www.cadier.nl

mwegen
o
r
e
d
n
o
z
n
“We rijde
wijs”.
naar je rijbe

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

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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Mogen wij uw
makelaar zijn?
Wij verkopen uw huis goed en snel.
Nogal fidus!
 Gediplomeerd/geregistreerd en ervaren
makelaars en taxateurs
 Op uw woning afgestemde verkoopstrategie
 Zeer scherpe courtage
 Geen verkoop, géén courtage
 Aankoopmakelaar; wij ondersteunen u bij de
aankoop van uw nieuwe woning

 Fidus beschikt over onafhankelijke en

Erkende Hypotheekadviseurs voor het beste
advies

Pascal Loontjens
RM / RT

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

info@fidus.nu
www.fidus.nu
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