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De scholen zijn na lange periode weer begonnen en hoewel veel ouders het thuis les geven omarmden, zaten er
ook velen met de handen in het haar. Werken, les geven
en opvoeden gaan nu eenmaal niet tegelijk. Dan de oma’s
en opa’s die hun kleinkinderen alleen via de ramen of op
anderhalve meter kunnen of mogen zien, maar een knuffel
blijft uit. Ouderen die hun laatste jaren wilden genieten in
een verzorgingshuis en dagelijks hun kinderen en (achter)
kleinkinderen zouden ontvangen werd verboden om nog
iemand anders dan de verzorging te zien. Schrijnend als
liefde verboden wordt in je laatste levensstadium. De
'korte lockdown' werd verlengd en mondjesmaat komen
'versoepelingen' in de regels. Velen vragen zich ondertussen af wat erger is. Het aantal doden/zieken door het virus
of het verbod op een van de eerste levensbehoeften van
de mens? Iedereen ging er met volle moed in. Een paar
weken thuis blijven was geen ramp, maar geen uitzicht
hebben op wanneer alles weer wordt zoals het was en het
herhaaldelijk horen van de woorden 'het nieuwe normaal'
jaagt menigeen schrik aan. We zijn niet gemaakt om afstand te houden en de mens kan nou eenmaal niet alles
onder controle houden. Soms moeten we accepteren dat
we sterfelijk zijn en niet iedereen honderd kan worden. Iets
dat in de huidige maatschappij niet voor iedereen even
makkelijk is. Gelukkig is er ook positief nieuws uit onze
wijk. Want naast de voetballertjes die weer zijn begonnen,
zijn elke donderdagavond de judoka's van de Budoclub
Daalhof fanatiek aan 't sporten op het veld bij de toren.
Geen echte judo, maar krachttraining en spelletjes maken
de week van deze kinderen weer goed. En de kinderen
die daar normaal spelen? Die mogen allemaal meedoen.
De redactie wenst iedereen een goede gezondheid met
respect voor elkaar.

Het ‘nieuwe’ normaal in de praktijk….

EVENEMENTEN
’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.
Wij, de redactieleden, wensen u een goede gezondheid
en veel leesplezier.
Evenementen
Door de coronamaatregelen zullen er tot nader order geen
evenementen plaatsvinden.

Natasja

COLOFON

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

Boerderij Daalhoeve
U kunt op de boerderij enkele heerlijke gerechten komen
halen. Het aanbod staat op de website en Facebook van
Boerderij Daalhoeve. De gerechten kunnen ook thuis
worden bezorgd.
Kopij voor augustus
In het eerste weekend van augustus zal er in verband met
de vakantieperiode geen Belhäöfke bij u bezorgd worden.
Mocht u kopij hebben met betrekking tot augustus dan
kunnen we die meenemen in ons julinummer. Om voor
plaatsing in aanmerking te komen, moet uw tekst wel
uiterlijk 10 juni a.s. bij ons binnen zijn.
redactie@belhaofke.nl

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

inl: 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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verschijnt informatie over Rob en een contactformulier. Dit
kan ingevuld worden en dan neemt hij contact op. Ook elders in deze editie lees je een bericht van de wijkagent over
specifieke zorgen voor onze wijken.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

IN DE TOEKOMST
Ja, er is een toekomst. Wij zijn ons al aan het beraden hoe
we verder kunnen in de komende maanden. Wij willen het
advies van het RIVM opvolgen en onze bezoekers veilig
en gezond houden. Tegelijkertijd willen we mensen met
elkaar blijven verbinden. Die verbinding is juist wat we niet
moeten verliezen, wat we dringend nodig hebben in de wijk.
We hopen dan in de komende maanden meer informatie
te kunnen geven over wanneer, wie en hoe we alles zullen
doen. Houd de Facebook pagina in het oog. Zijn er nieuwe
veranderingen, dan maken we het zowel daar bekend als
via een brief op de ramen van de Huiskamer.

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

WIJ ZIJN OP WEG
Bij het lezen van dit stuk zullen we al meerdere van de
versoepelingen van de corona-maatregelen achter de rug
hebben. Meer komen er nog aan. De zomer nadert en ook,
zo hopen we, meer ‘normale’ tijden. Voor sommigen zal
dit betekenen dat ze weer kunnen sporten of meer kunnen
reizen. Voor anderen betekent dit een tijd van geduldig afwachten. En voor de meesten betekent het dat we proberen
door te gaan met het leven, hoe dan ook.
Voor mensen die steun zoeken of antwoorden willen hebben,
zijn er 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 steunen
op www.thuisinmaastricht.nl.

INTUSSEN
In de wijk Belfort, Daalhof en Hazendans hebben we 6 AED’s
die door 100+ vrijwilligers ingezet kunnen worden als nodig.
Onlangs zijn 5 van de 6 AED’s vernieuwd. Zo staat alles in
goede orde en klaar voor gebruik zou het nodig zijn.
Het werk op de Appiushof is misschien al af en we kunnen
ervaringen beginnen te verzamelen. Het verkeer elders in
de wijk zal ook beginnen toe te nemen, dus let goed op
voor elkaar en wees hoffelijk. Gedachten rond het aanpassen van de Tongerseweg worden nog besproken. Ideeën
rond het verbouwen van de Kennedyschool en omgeving
worden verzameld. Maar intussen kunnen we ook genieten
van een beetje zon, de nodige regen en tijd met elkaar waar
dat mogelijk is.

WIJ ZIJN ER NOG
Sinds het begin van de corona-maatregelen zijn er vrijwilligers en professionelen geweest die zich ingezet hebben
om alles zo mogelijk te laten doorgaan. Scholen op afstand,
jeugdwerk digitaal, steunpunten van allerlei aard blijven
werken om mensen te verbinden en helpen.
Ook in de Huiskamer zijn er vrijwilligers die zich al wekenlang hebben ingezet. Elke week is er de mogelijkheid om
telefonisch contact te hebben met de Huiskamer. Op donderdagmiddag tussen 13.00 en 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.
Matchpunt is de analoge versie van een digitale hulpdienst.
Wat doet u als u een vraag heeft die alleen lijkt opgelost te
kunnen worden via de computer? Een instantie die lijkt alleen
te benaderen via een website, maar u heeft geen computer,
geen internet aansluiting, of helemaal geen kennis van hoe
een computer werkt? Matchpunt is: vrijwilligers die klaar
staan om u te woord te staan, om te helpen bij het benaderen van instanties, om antwoorden op vragen te geven.
En u kunt ze gewoon van mens tot mens spreken - nu via
telefonisch contact.
Ook is het eten op donderdag gewoon doorgegaan in de afgelopen weken. Maar dit is alleen mogelijk geweest vanwege
de vrijwilligers die koken, zij die het eten rondbrengen en de
sponsors die daarvoor betalen. Hoewel alles heel anders
lijkt te zijn, blijft het een realiteit dat we elkaar moeten en
kunnen helpen.
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 hebt of iets moet melden. Iedere
donderdag houdt hij spreekuur van 14.00 tot 15.30 uur. Bel
dan het algemeen nummer: 0900-8844. Je kan hem ook via
Politie.nl bereiken. In de blauwe balk ‘mijn buurt’ aanklikken,
postcode invoeren en ‘zoeken’.
Je krijgt dan een landkaartje te zien met daarop jouw wijkagent. Hierop klikken en dan op ‘meer informatie’. Hierna

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.

VARIA
NIEUWS OVER DE DAALHOF SLECHTVALKEN
Toen ik tijdens dit broedseizoen weer vaker door mijn telescoop - meestal vanaf de Planetenhof of de Trichterbaan
- naar de zendtoren stond te kijken, vroegen passerende
wandelaars en hondenuitlaters me regelmatig hoe het dit jaar
ging met de Slechtvalken, die al jarenlang van de broedbak
op de toren hun tijdelijk thuis maken.
Nou, er valt goed nieuws te melden: zondag 10 mei jl. zijn 4
jongen van deze beschermde vogel geringd door de voorzitter van de Werkgroep Slechtvalk Nederland die daarvoor
uiteraard een speciale vergunning heeft. Hij liet me weten
dat het 4 jongen betrof, 3 mannetjes en 1 vrouwtje, die tussen de 21 en 23 dagen oud waren en in een goede conditie
verkeerden.
Nu maar hopen dat ze straks ook allemaal op hun snelle
vleugels het luchtruim kiezen.
John Smeets, Vogelwacht Limburg
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Op school kunnen alle leuke dingen niet doorgaan helaas.
En thuis kunnen we ook niet naar opa’s en oma’s gaan.
Hopelijk kunnen we dit snel weer veilig doen.
HAW PIN. Doei, doei.

DIT BEN IK
CHYNOUCK VERTOMMEN
Hoi, ik ben Chynouck en ik ben geboren op 10 februari 2008
in Maastricht. Dus even uitgerekend ben ik 12 jaar. Ik woon
met mijn vader, moeder en mijn broertje in Daalhof.
In Nederland is het vanzelfsprekend dat we op een school
zitten, ik zit op de J F Kennedy school in groep 8b.
Daar heb ik twee schatten van juffen, namelijk juf Rosita en
juf Ellen. Juf Ellen heb ik nu al twee jaar op rij, maar helaas
maar één dag in de week.

LEZERSBRIEF
WOONGENOT
Ik woon al zo’n 45 jaar in Belfort en van de eens zo rustige
en groene woonwijk heb ik de wijk zien veranderen in een
gedeelte van de stad dat doorkruist wordt door twee hele
drukke wegen, zodat van een rustige woonwijk, in een groot
gedeelte van de wijk, geen sprake meer is.
Zowel op de Gewantmakersdreef (vanaf het kerkhof aan de
Javastraat richting Pottenberg) als de Keurmeestersdreef
(vanaf de Brusselse poort richting Daalhof) is de verkeersintensiteit behoorlijk toegenomen. Mede door het verleggen
van de Noorderbrug ontstaat op de rotonde bij de winkels
van Belfort geregeld filevorming en op de stillere momenten
van de dag lijkt een aantal automobilisten de twee genoemde
wegen als racebaan te gebruiken in plaats van zich te houden aan de maximumsnelheid van 50 km per uur. Door deze
hardrijders wordt niet alleen de verkeersveiligheid met voeten getreden, de lucht- en geluidsvervuiling neemt ook toe
en het woongenot voor velen wordt aanzienlijk aangetast.
Wellicht is het al een hele vooruitgang als alle automobilisten
die in Daalhof, Hazendans of Belfort woonachtig zijn in onze
wijken de maximumsnelheid respecteren, maar misschien
wil de gemeente Maastricht zich ook van haar beste kant
laten zien door eens te onderzoeken hoe op met name de
genoemde twee wegen verkeersremmende maatregelen
zouden kunnen worden genomen.
Daarnaast moet mij ook van het hart dat wij met z’n allen
toch kunnen zorgen voor propere milieuperrons in plaats van
plekken waar een aantal wijkbewoners dagelijks het nodige
restafval dumpt. Op sommige dagen lijken de milieuperrons
op Belfort en Hazendans wel een openbare stortplaats.
Beste bewoners, respecteer in het verkeer de maximumsnelheid, ook in de 30 km zones, respecteer een schoon
milieuperron en ons aller woongenot krabbelt weer omhoog.

Vorig jaar hebben we een pre advies gekregen en daarmee
moesten we naar een middelbare school gaan kijken. Mijn
niveau was Havo en daarmee ben ik naar 3 scholen gaan
kijken: Bonnefanten College, Bernard Lievegoed en Porta
Mosana. Uiteindelijk heb ik gekozen voor Porta Mosana en
heb ik me daar ingeschreven voor Havo-tto. Tto staat voor
( tweetalig Onderwijs). Dus dan krijg je 50% van de lessen
die er gegeven worden in het Engels. Raad eens... ik ben
aangenomen. Dus volgend schooljaar begin ik op Porta
Mosana.
Maar nu heb ik het genoeg over scholen gehad, want na
school doe ik ook nog dingen: boogschieten, tekenen, schilderen, bakken en met vrienden spelen. Die vrienden daar
kan ik echt op rekenen, dank jullie wel hiervoor. Ja, je ziet
het goed ‘boogschieten’ dat vind ik heel leuk om te doen.
Maar één ding weet ik zeker, dit jaar wordt een gek jaar
zowel op school als thuis.

Jo Welkenhuizen

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

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

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.
4
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Samen met mijn collega’s richt ik me op de aanpak van sociale problematiek, maar ook overlast, criminaliteit, milieu en
verkeer. Dat doe ik samen met mijn collega’s, maar vooral
ook samen met u.
We constateren de laatste tijd overlast op de golfbaan aan
de Dousbergweg. Deze overlast bestaat bijvoorbeeld uit
loslopende honden, maar ook uit vernielingen die aangericht
zouden worden door een groep jongeren. Dit moet stoppen.
De tijd van het geven van waarschuwingen zijn we inmiddels voorbij. Dat betekent dat we strenger gaan optreden
en daarmee ook boetes gaan uitdelen. Constateren wij op
heterdaad dat iemand vernielingen aanricht, dan gaan we
ook over tot het doen van aanhoudingen.
Wij hopen echter dat bovenstaande optredens niet nodig
zullen zijn. Laten we er samen voor zorgen dat de golfbaan
niet gebruikt wordt als uitlaatgebied en geen onderwerp
van vernielingen wordt. We moeten het samen doen. Heeft
u vragen of komt u graag met me in contact hierover? Bel
dan 0900-8844 of mail me via politie.nl.
Met vriendelijke groet,

OUDE AMBACHTEN

DE MOOSWIEVER

Rob Brüll, Wijkagent Daalhof, Dousberg en Hazendans

‘De mooswiever’ noemden de Maastrichtenaren hen op de
markt rond 1900.
De foto komt uit mijn fotoselectie en is voor de omslag van
het boekje ‘Maastricht anno 1900’ van Dagblad de Limburger
in 2003. De mooswiever zijn groenteboeren geworden, rieten
manden en karren zijn verdwenen. De dierenbescherming
zou nu nooit goedkeuren dat een hond een kar trekt. Op
de markt rond 1900 krioelde het van de boeren die groente
verkochten en stukken boter, die werden toen tussen groene
bladeren ingepakt. De markt had rond 1900 blijkbaar een
belangrijkere functie dan tegenwoordig. Daar werden toen
de dagelijkse levensbehoeften ingekocht. Niet altijd per kilo,
maar ook per portie of een handvol.
Men had toen verschillende markten, voor verschillende
koopwaar met namen die we nog terug vinden in het huidige
stratenregister. Zo ken ik de Kersenmarkt, de Vissersmaas,
de Graanmarkt en niet te vergeten de Ezelmarkt waar onze
burgemeester nu woont. Nu zullen geen boeren uit Amby,
Limmel, Heugem of Sint Pieter meer op de markt komen
staan. De handel is overgenomen door commerciële handelaren. Deze lieden hoeven niet meer naar de ouderwetse
poepdoos in het ondergronds openbaar toilet dat er rond
1900 was, aan de achterkant van het stadhuis.
Ter herinnering aan de mooswiever (de groetenvrouwen)
heeft Charles Vos een standbeeld gemaakt, dat in 1954
door Prins Sjaak van de Tempeleers op carnavalszaterdag
werd onthuld.
Ieder jaar vlak voor carnaval wordt traditiegetrouw door de
Prins van de Tempeleers een krans die gemaakt is van alleen maar groenten, om haar nek gehangen.

GEDICHT
HET ZAND
Het zand glijdt tussen de vingers weg...
Zo schrijdt de tijd voorbij
Doch deze tijd blijft in gedachten hangen
Is door de modder bevangen
Met deze tijd moeten we dealen
De natuur zit ons op de hielen
Laten we lief zijn voor elkaar
Voor ons medemens en de natuur
Zo puur, zo puur
Dan leven we samen en met elkaar
Springtime

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

huub.reinders@home.nl

VAN DE WIJKAGENT

Ruttensingel 160A

BESTE MENSEN,

6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62

Zoals jullie weten ben ik de wijkagent van de wijken Daalhof,
Hazendans en Dousberg. Ik ben graag met u in contact.
Want u weet als geen ander wat er speelt binnen uw wijk.

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

Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak: Nederlands
op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisatie: dyslexie). Ook examentrainingen.
Informatie: tel. 043-3435094.

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.

WIJK - INFO

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.

PRAKTECH GAAT DOOR
Aanbieden petitie
Op woensdag 13 mei overhandigde een delegatie van
Praktech hun petitie aan wethouder Piatek in de Raadszaal
van de gemeente Eijsden-Margraten. Ruim 830 mensen
ondertekenden de petitie ‘Laat Vakschool Praktech in het
oude LTS-gebouw in Cadier en Keer blijven’.

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.

Achtergrond petitie
Op 1 augustus aanstaande moet Praktech uit haar huidige
pand, het oude LTS-gebouw in Cadier en Keer. De gemeente
Eijsden-Margraten, eigenaar van het gebouw, heeft andere
plannen met het pand. Er werd zelfs gesproken over sloop.
Praktech wilde zich niet zonder meer bij dit voornemen
neerleggen. Dit pand met zijn historie had wat ons betreft
nog een prachtige toekomst voor onze bijzondere doelgroep
én voor onze omgeving. De start van de petitie was een feit.

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.
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.

Besluit gemeente Eijsden-Margraten
Ondanks alle inspanningen van een ieder blijft de gemeente
Eijsden-Margraten bij haar besluit dat Praktech het pand
moet verlaten aan het einde van dit cursusjaar.
Met het aanbieden van de petitie aan de gemeente wil
Praktech enerzijds danken voor de jaren dat het gebruik
heeft mogen maken van het prachtige oude LTS-gebouw
boordevol mogelijkheden. Anderzijds wil Praktech ook laten zien dat het, gesteund door alle ondertekenaars, haar
belangrijke werk voort zal zetten.

Uw videoband of 8 mm film spoel op DVD? Bel Dirk 0640273100. Ik heb er al veel mensen blij mee gemaakt.
Voetverzorgingspraktijk Meraki. Maak uw voeten summerproof! Actie: in de maand juni voetbehandeling incl. gellak
30 euro ipv 38 euro. Nieuwe klanten eerste voetbehandeling
voor maar 17,50 euro. Bel 06-14377683.

Succesvolle petitie
Praktech spreekt van een geslaagde petitie. Niet alleen
lieten meer dan 800 mensen weten te geloven in Praktech.
Maar ook heeft het ons gebracht waar we nu staan met de
blik op een mooie, nieuwe start op een andere locatie.
Inmiddels heeft de wethouder Piatek toegezegd het college
te informeren over deze petitie om nog een keer te kijken
naar het besluit en het verzoek van Praktech.

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding bij het plannen, maken en leren van het huiswerk
aan een kleine groep leerlingen en extra uitleg bij niet goed
begrepen leerstof (4 dagen per week na school). Informatie:
06-39823537.

Praktech gaat door!
Praktech vervult een belangrijke rol voor een bijzondere
doelgroep. Iets wat de meer dan 800 ondertekenaars van
de petitie onderschrijven. Praktech blijft zich daarom inzetten voor (toekomstige) cursisten en doet dat samen met
haar partners.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Maar zeker in deze tijd, nu er door de coronacrisis een
economische tegenwind te verwachten is, is een duurzame
opleidingsvoorziening in deze regio voor de onderkant van
de arbeidsmarkt noodzakelijk. Ook om die reden blijft Praktech doen wat het altijd al deed: begeleiden en opleiden van
cursisten tot vakkrachten.

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
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WIJ HERDENKEN

De doodsprentjes met de 24 namen was een uitgave van de
bisschoppelijke hulpactie. Helaas is Michel overleden, maar
ik bewaar zijn herinneringen en vertelde u wat Michel mij
vertelde. Het waren te veel foto's om te plaatsen, daarom
maakte ik een selectie om de foto’s van toen nog eens te
laten zien. Ik kreeg 27 foto’s van Michel met de namen
van de straten bij de foto’s die hij maakte op 28 november
1941. Nu, 79 jaar later, weten we dat het Blauw Dorp werd
getroffen door een zgn. Blockbusterbom afgegooid door een
Engelse bommenwerper, want er vlogen Engelse vliegtuigen
richting Duitsland. Blijkbaar waren het onervaren piloten, die
dachten boven Duits grondgebied te vliegen. Ze gooiden
verschillende bommen af boven Zuid-Limburg. Wat mijn
nieuwe roman ‘Codenaam Rubin’ betreft, wil ik even waarschuwen: ik schrijf de columns ruim een maand voordat dit
blad verschijnt. De roman is inmiddels gedrukt en te koop,
maar is in verband met de Coronacrisis voorlopig alleen te
bestellen via
www.huubreinders.com.
huub.reinders@home.nl

DE TWEEDE WERELDOORLOG (AFLEVERING 3)
Michel liep iedere dag door het getroffen gebied en maakte
een lijst met de straatnamen en huisnummers van alle huizen
die waren beschadigd en verwoest. In de Gildenweg waren
volgens zijn lijst 24 huizen zwaar beschadigd of vernield.
In de Gerard Van Wermweg noteerde hij de huisnummers,
net als in de andere straten, maar het zou te ver gaan om

VARIA
deze allemaal te vermelden. Op de Gerard Van Wermweg
moesten 17 woningen worden gesloopt. En zo staan op de
lijst de namen: Ambachtsweg, Borgesiusplantsoen, Elisabeth Strouvenlaan, Proosdijweg, Gildenweg en dat gaat
zo maar door. Het hele Blauw Dorp werd zwaar getroffen.
Michel schreef dat er 287 woningen waren, gelegen tussen
die minder ernstig of licht beschadigd waren. Er waren 24
doden en meer dan 130 gewonden in de arbeiderswoonwijk Blauw Dorp die tussen de Sint Lambertuskerk en de
Theresiakerk lag. 200 gezinnen waren dakloos en werden

DE NATUUR BESLIST
Bij deze de foto van de boom, die op de hoek van de Vleeshouwersdreef en de Zeepziedersdreef midden april werd
gekapt. De ca. 25 meter hoge boom heeft er ongeveer 45
jaar over gedaan om op die plek te groeien en te bloeien.
Hij mocht eerst niet gekapt worden van de gemeente omdat
het een stadsgezicht van de wijk was. Nadat de huidige
eigenaars vijf jaar zeurden en keer op keer een nieuwe
kapvergunning aanvroegen hield de storm vorige maand
een beetje huis en vielen er een paar flinke takken naar
beneden. Er stond zelfs een foto van in het wijkblad.

ondergebracht in patronaten en grote gebouwen, waaronder
de Dominicanenkerk en de Regoutzaal op de Boschstraat.
Het was een en al ellende. Vijf dagen later op dinsdag 2 december was de begrafenis in de nabijgelegen Theresiakerk.
Michel maakte foto’s van de indrukwekkende begrafenisstoet
op de Hertogsingel, waar zeer veel toeschouwers waren.
Ook de kerk was afgeladen vol tijdens de mis voor de 24
overledenen. Na afloop werden ze op het kerkhof aan de
Tongerseweg begraven.

Eindelijk was het zover en de boom legde het loodje, maar
er komt te zijner tijd een vervangend exemplaar te staan,
dat is de stok achter de deur van de gemeente.
Huub.
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TOENTERTIJD
DE ZOMER IS IN AANTOCHT
De wandelingen door de parken en langs de Jeker hebben
nog altijd een grote invloed in en op Maastricht. De ommuring
van Maastricht is nog op diverse plaatsen te zien.
Onder de Poort Waerachtig, waar ik richting de St. Pieterstraat loop, kom ik langs een ander stukje oude stadsmuur
waarop het Pater Vinktorentje is gevestigd. Aan de rechterkant ervan de Helpoort met het Pesthuis.
Wat ik vroeger nooit geweten heb; op de linkerhoek onder de
Poort Waerachtig, het eerste huis aan de Jeker (linkerkant)
woonde de familie Rieu. Wel hoorde ik er vaak muziek,
piano, viool en ik meende ook iets van trompet. Dacht altijd wat wonen die hier leuk aan het kabbelende water, de
Jeker was altijd in beweging. Hier tegenover een park met
het Pater Vinktorentje en het klooster van de Falizusters.
Een mooie plek om te wonen en te spelen leek het wel. De
school aan de linkerkant is er nog steeds.
Het voorjaar is aangebroken en de bomen en struiken krijgen
hun blaadjes terug. Veel bomen krijgen prachtige bloesem
kleuren; wit, roze en donkerder van kleur. Daarbij ruikt het
vaak ook nog zo lekker, genieten dus. Jammer dat het
maar voor tijdelijk is, maar toch. Het geeft weer kleur na de
donkere tijd van de winter; elk seizoen heeft zijn charmes.
Als die explosie van ontplooiende bomen komt, dan kunnen we weer helemaal genieten en zijn we stilaan op weg
naar de zomer.
Voor ons als schipperskinderen nadert er dan een hele fijne
tijd, een tijd van even samen te zijn en thuis op het schip
meevaren en weer leuke dingen beleven. Mijn broer is er
dan weer na een lange afwezigheid. Eerst moeten we nog
ons schooljaar afmaken, spannend; gaan we over of blijven
we zitten? Voor mijn broer is het evengoed ook spannend
hoor, hij moet op school altijd extra zijn best doen en zich
bewijzen omdat hij doof is en veel lesstof moet verwerken.
Daarbij moet hij ook goed opletten bij de mensen met praten,
bijvoorbeeld dus liplezen. Er zijn mensen die praten en hun
mond bijna gesloten houden, tja daar kan hij niet veel mee.
Daar wordt hij dan weer opstandig van en zegt dan tegen
mij: “waarom niet duidelijk praten tegen mij? “Dan moet ik
het hem weer vertellen en dan duidelijk articuleren, soms
ook met gebaren erbij.
Wij hadden samen vroeger als kind al een eigen gebarentaal
ontwikkeld, wij begrepen elkaar altijd heel goed. Zelfs in het

donker konden wij vertellen en hebben wat afgelachen. Onze
ouders vroegen dan om stil te zijn, dus zei ik dat tegen mijn
broer. Dan begon hij er nog meer lol in te hebben.
Als kind zijnde hebben we lang in één bed gelegen wegens
gebrek aan ruimte. Later toen we groter werden, ging hij op
de bank slapen in de roef waar dan een bed was getoverd.
Zo had hij even zijn eigen slaapplaats. Enkele jaren later
had mijn vader in het vooronder (kop van het schip) mijn
kamertje getimmerd en voor mijn broer extra ruimte gebouwd
op het voorschip, wij noemden dat een Dieperf. Zo hadden
wij toch onze eigen plek en privacy.
Wij vonden Maastricht altijd een mooie stad, je kon er altijd heerlijk wandelen en steppen door het park of fietsen.
Vaak gingen we naar het oude gedeelte. Eigenlijk ook wel
normaal gezien wij dan aan het stadspark lagen met het
schip. In rijen dik lagen de schepen aangemeerd en je moest
dan over het ene schip naar het andere lopen. Niet zonder
risico omdat er altijd beweging in zat, deining van het water
en voorbijvarende schepen, die weer op hun beurt golfslag
veroorzaakten. Vaak als er een speedboot langs kwam,
nou dan kon het wel eens goed schommelen. Dus waren
we voorzichtig om van schip naar schip te lopen en van dek
naar dek, ergens weer overheen klimmen en dan de loopplank over zonder leuning. Soms had een schipper er een
leuning aan gemaakt als hij wat langer langs de kant stil lag.
Ons vooruitzicht naar het goede weer en de zomer namen
wij met open armen aan, zoals nu ook steeds het geval is;
leren leven met seizoenen. Zijn charmes!
Springtime

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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VERENIGINGSNIEUWS
NIEUWS VAN HARMONIE WILHELMINA

Foto: FOCUS 22

U bent van Harmonie Wilhelmina gewend dat wij in ’t Belhäöfke terugblikken op reeds gehouden activiteiten of u attenderen op komende activiteiten die u wellicht wil bijwonen.
Helaas hebben we door het coronavirus en alle maatregelen
daaromheen activiteiten moeten annuleren (denk aan het
Bevrijdingsconcert van herdenken naar bevrijden) of moeten
uitstellen (denk aan onze jaarlijkse kienavond). We weten
helaas nog niet hoelang de coronamaatregelen gaan duren.
Op het moment van het schrijven van dit stukje (7 mei) zijn
ook wij, net als u, in afwachting of alle maatregelen rondom
het coronavirus later deze maand versoepeld kunnen gaan
worden en of de harmonie haar muzikale activiteiten weer
kan gaan opstarten. Ondertussen zitten wij niet muziekloos
af te wachten want op de achtergrond vinden virtuele muzieklessen en repetities plaats en worden er andere mooie
virtuele projecten uitgevoerd.

We hopen dat u snel weer live van de muziek van Harmonie
Wilhelmina kunt genieten, maar uiteraard gaat gezondheid
boven alles.
Haw pin en blijf gezond!
www.harmoniewilhelmina.nl

In het bijzonder wil ik u wijzen op de stukken die i.v.m. 4
mei – Dodenherdenking - en 5 mei – Bevrijdingsdag - zijn
ingespeeld. U heeft ze wellicht al via Facebook voorbij zien
komen of via andere media. Is dit niet het geval, neem dan
zeker eens een kijkje op onze website. Hier kunt u de berichten terugvinden over 4 en 5 mei met mooi opgenomen
passende muziek en uitleg waarom dit jaar een bijzonder
jaar is voor Harmonie Wilhelmina na 75 jaar geleden bevrijd
te zijn.

VARIA
FEESTDAGEN 2020
Ook feestdagen zijn niet meer de feestdagen van weleer.
Alles gaat verder ondanks het thuis blijven, geen bezoekjes
en niemand mogen ontvangen.
Het is een andere wereld geworden en alles op afstand is
het advies, de samenleving is anders, het andere normaal
moet ‘normaal’ worden.
Optredens van artiesten vinden plaats in tuinen van verzorgingshuizen. Het bezoeken van je familie geschiedt nu
meestal via videobellen of met een plastic scherm ertussen.
Niks te knuffelen, alles op afstand, niets geen contacten
dat valt zwaar.
Het is thuis even wennen, jezelf amuseren al ruim 2 maanden lang en het einde is nog niet in zicht. Het risico ligt en
blijft op de loer buiten je voordeur.

Behalve dat we geen concerten en optredens hebben kunnen invullen, missen we ook veel inkomsten aangezien we
normaal gesproken extra inkomsten vergaren door te werken
op festivals en sportactiviteiten als Blues Maastricht, Pinkpop
en de Amstel Goldrace. Ook missen we inkomsten aangezien we al een aantal maanden geen oud papier meer hebben kunnen ophalen. U zou ons, zonder er zelf (extra) geld
voor uit te hoeven geven, financieel kunnen steunen door:
- uw oud papier op te sparen tot het moment dat we wel
weer mogen komen ophalen;
- u aan te melden op PanelWizard. Meer info hierover kunt
u terugvinden op onze website.
- uw internetbestellingen te plaatsen bij de bedrijven die
aangesloten zijn bij Sponsorkliks. Ook hierover vindt u meer
informatie terug op onze website.

Het besef van 'Helpen voor de ander' is groter geworden,
de solidariteit heeft zijn intrede gedaan, hoe lang kan dat
staande blijven?
Even de klok 50 jaar terugdraaien, wat toen vrij normaal was
is nu gelukkig een gunst voor de ander.
Het coronavirus houdt ons stevig in de greep, wat heeft het
ons geleerd en wat zal het ons in de toekomst brengen?
Een betere wereld? Beter omgaan met onze kostbare natuur?
Een erfgoed dat voor ‘t leven is!
Chriha
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Koojstal
De Koojstal is van donderdag tot en met zondag open van
16-19 uur. U kunt hier alleen terecht als u vooraf reserveert.
Zo zorgen we er voor dat er nooit meer dan 25 bezoekers
zijn. Ook de Koojstal is uiteraard zodanig ingericht dat er
voldoende onderlinge afstand is. Hij is overdag dicht voor
bezoekers, omdat via deze ruimte de mensen op het achterterras worden bediend.
Het terrein: 1-richtingsverkeer en zones
Om opeenhoping van bezoekers te voorkomen, hebben
we de boerderij verdeeld in drie zones. In twee zones kunt
u via aparte rondjes over het terrein lopen. Daarbij hebben
we eenrichtingsverkeer ingevoerd, zodat u elkaar vrijwel
nergens tegemoet komt. Voor het rondje linksom op de
boerderij (van de voorkant gezien) gaat u naar binnen langs
het Bijenhuis en komt u terug via de stal met de minivarkens.
Voor het rondje rechtsom loopt u over de binnenplaats naar
het achterterras, waar u achter de speeltuin de Eetbare
Loper oploopt. U eindigt het rondje via de poort die op het
voorplein uitkomt. Wilt u alleen naar het achterterras, loop
dan eveneens via de binnenplaats. Zijn alle tafeltjes bezet,
dan kunt u hier helaas niet terecht.
Om dit allemaal goed te laten verlopen, is er geen terras
meer op de binnenplaats. Daar moeten mensen immers
met voldoende afstand tot elkaar kunnen wachten voor het
toilet en de winkel. Verder is het niet meer mogelijk om via
het achterterras naar het verblijf van de servals te lopen.
Dat kan alleen via de Eetbare Loper achter de speeltuin.
Het korte pad langs de servals is dan de enige plek waar u
elkaar nog wel tegen kunt komen. We doen een beroep op
u om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.
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1 ½ METER DAALHOEVE
Daalhoeve heeft zich de afgelopen weken grondig
voorbereid op de heropening in een anderhalve meter
samenleving. Want we willen weer onze bezoekers welkom heten en open gaan als bedrijf, maar wel zodanig
dat we uw gezondheid en die van onze medewerkers en
vrijwilligers zo optimaal mogelijk beschermen. Hoe ziet
dat eruit, de 1½ meter boerderij?

Fietsenstalling
Wij willen zoveel mogelijk bevorderen dat u met de fiets naar
Daalhoeve komt. Dat voorkomt parkeerdruk van auto’s in
de buurt, het risico op besmetting is veel kleiner dan in de
bus en het is bovendien gezond. Daarom hebben we de
afgelopen weken aan de straatkant, waar voorheen een
brede haag stond, nieuwe fietsenstallingen gemaakt. U kunt
hier uw fiets veilig stallen.
Nog geen bijeenkomsten
Ook al zijn bijeenkomsten tot dertig personen toegestaan, wij
bieden voorlopig nog niet de mogelijkheid om op de boerderij
kinderfeestjes of andere bijeenkomsten te houden. Dat doen
we omdat we de middenstal, die we normaal hiervoor gebruiken, willen vrijhouden voor onze vrijwilligers. Zij moeten op
veilige afstand van elkaar en van de bezoekers hun pauzes
kunnen houden. De afgelopen weken hebben wij het aantal
vrijwilligers op onze boerderij weer langzaam uitgebreid tot
zo’n dertig tot veertig mensen. Ook zij hebben het werken
op Daalhoeve gemist de laatste tijd. En ook hen willen we
natuurlijk een zo groot mogelijke bescherming bieden.

Het achterterras is gereed voor de bezoekers

Twee terrassen
Daalhoeve heeft nu twee terrassen, het bekende achterterras en een nieuw terras op het voorplein. De tafeltjes staan
op beide plekken minimaal anderhalve meter uit elkaar.
Op het achterterras verloopt de bediening met karretjes,
waar u zelf uw bestelling af neemt. Op het voorterras komt
een barretje waar u zelf uw hapjes en drankjes bestelt en
afhaalt. De terrassen zijn dagelijks open van 10-17 uur, ook
op maandag.
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En als het toch te druk wordt?
Als de beheerders vinden dat het te druk dreigt te worden op
het terrein, kunnen zij de boerderij voor nieuwe bezoekers
sluiten tot het weer wat rustiger is. Zo houden we het voor
iedereen veilig om de boerderij te komen bezoeken.
Welkom
Volgens ons is het ook met de bovenstaande ‘spelregels’
toch weer heel fijn om onze boerderij te bezoeken. Daarom

liever niet via de website, dan kunt u ons ook steunen door
een bedrag te storten op ons rekeningnummer NL25 INGB
0006 9725 12. Of u doneert via de melkbus die bij ons vlak
achter de poort staat.

heten we u weer van harte welkom op Daalhoeve. En intussen passen we heel goed op dat het veilig en gezond blijft.
Dit artikel is geschreven net nadat de regering op 6 mei een
versoepeling van de corona-maatregelen bekend maakte.
We gaan er dus vanuit dat de boerderij op 1 juni weer is
geopend.

Wij danken onze huidige donateurs hartelijk en hopen dat
u zich bij hen aansluit. Ook als u maar een klein bedrag
kunt missen, zijn we u daar zeer erkentelijk voor. Alles
helpt om ons door deze tijd te slepen.

NIEUWE HUISSTIJL

Ons nieuwe logo in zwart-wit

Wij zijn blij met uw donaties

Ons bestuurslid Michiel Romme, in het dagelijks leven grafisch ontwerper, heeft de afgelopen maanden hard gewerkt
aan een nieuwe huisstijl van Daalhoeve, met een nieuw logo.
Dat was nodig omdat het oude logo geen recht meer deed
aan het karakter van onze organisatie. Onze activiteiten zijn
de afgelopen jaren gegroeid en we zijn op steeds meer plekken actief geworden. Dat komt nu tot uitdrukking in het logo.
In de basisvorm is nog steeds de boerderij te herkennen, als
de centrale plek van waaruit alles gebeurt. Deze basisvorm
wordt nu gevuld met woorden die vertellen wat wij allemaal
doen. De woorden variëren per locatie waar we actief zijn.
Het logo heeft dus meer varianten die terugkomen in het
briefpapier en de visitekaartjes van de medewerkers. Op het
kaartje van de beheerder externe projecten staat dus een
iets ander logo dan op dat van de beheerder dierverzorging.
De nieuwe huisstijl wordt de komende tijd ingevoerd in al
onze uitingen. Wij danken Michiel voor zijn noeste arbeid.

DONEREN AAN DAALHOEVE
In de vorige editie van deze middenpagina’s heeft u kunnen lezen over onze benarde financiële positie in deze
corona-tijd. We schreven dat u ons kunt steunen door uw
boodschappen te doen in onze winkel en door gebruik te
maken van onze maaltijdservice ‘Boerderij-to-go’. Een van
onze donateurs wees ons er terecht op dat we een andere
mogelijkheid om ons te steunen niet hadden vermeld. Dat
is, inderdaad, doneren.
Op onze website daalhoeve.nl vindt u een knop ‘Steun ons’.
Als u daarop klikt, komt u in een menu waarin u kunt kiezen
tussen eenmalig of maandelijks doneren. Een maandelijkse
donatie is mogelijk met verschillende bedragen. Doneert u

RECEPT VAN DE MAAND
Lamsgehaktballetjes met courgette (kabak ve kófte)
Dit is een Turks gerecht, lekker als warm hapje, maar koud
is nog beter!
Schil eerst 700 gram courgettes met een dunschiller. De
schillen kun je eventueel verwerken in een soep of pastasaus. Snijd de courgettes door de helft, bestrooi ze met
zout en laat ze een uur staan, eventueel met wat zwaars
erop. Spoel ze dan goed af, knijp ze heel goed uit en hak
ze zo fijn mogelijk.
Intussen verwarm je 2 à 3 eetlepels olijfolie; bak hierin 2 heel
fijn gesnipperde uien aan. Voeg vervolgens 2 fijn geknepen
knoflooktenen toe en de courgettes. Laat dit mengsel ongeveer 15 minuten staan op laag vuur. Koel het daarna goed af
en meng er 700 gram lamsgehakt door en verder 75 gram
verkruimelde feta, 1 eetlepel gedroogde muntblaadjes en
2 eieren. Meng dit goed door elkaar en voeg naar smaak
zout en zwarte peper toe.
Laat even rusten in de koelkast. Dan rol je er mooie balletjes
van, door de bloem, en bak je ze mooi bruin in plantaardige
olie.
Serveer met een frisse tzatziki-saus en warm brood. Lust je
geen lam, rund mag ook.
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
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BON APPETIT

JUDOCLUB DAALHOF EN COVID-19

ROERGEBAKKEN KNOLSELDERIJ MET BIET EN TIJM
Ingrediënten:
300 gram kipfilet, 1 citroen (schoongeboend), 3 eetlepels
olijfolie, 1 eetlepel honing, ½ knolselderij, 500 gram gekookte
bietjes, blaadjes tijm (15 gram), peper en zout toevoegen
naar smaak.
Bereiding:
Snijd de kip in stukjes en doe deze in een schaal. Rasp de
schil van de citroen en pers het sap uit. Voeg het sap, de
rasp, 2 eetlepels olijfolie, de honing en peper en zout toe
aan de kip.
Schil de knolselderij en snijd deze in blokjes. Kook deze vervolgens 3 minuten en giet het af. Snijd de bieten in blokjes.
Roerbak de kip in olijfolie. Voeg de biet en knolselderij toe
en roerbak het geheel nog 3 minuten. Haal de blaadjes van
de tijm en voeg deze op het laatst toe.
Liever vegetarisch? Vervang de kip door 200 gram feta.
De feta verbrokkel je en voeg je op het laatste moment toe.
Lunchtip: heb je wat over? Dit is een lekker hapje voor de
lunch. Het blijft 2 dagen goed in de koelkast.

Als contactsport is de judosport ook getroffen door de
maatregelen die de overheid heeft afgekondigd vanwege
het coronavirus en zoals het er nu naar uitziet tot september. De judoclub met een 80-tal voornamelijk jeugdleden is
echter niet bij de pakken gaan neerzitten. De leden kunnen
sinds de versoepeling voor buitensporten deelnemen aan
een bootcampachtige buitentraining op de gebruikelijke
donderdag-trainingsavond. Dit bleek op de eerste twee
donderdagen van 7 en 14 mei een ongekend groot succes.
Spontaan melden zich ook jeugdige niet-leden uit de buurt.
Er wordt getraind in drie leeftijdsgroepen: groep een en
twee zijn t/m 12 jaar om 18.00 en 19.00 uur, groep drie om
20.00 uur is vanaf 13 jaar. Locatie op het grasveld van de
Neptunushof, nabij de zendtoren. De buitentrainingen duren
45 minuten. Ook niet-leden die willen meedoen zijn welkom
als ze zich aanmelden en aan de voorschriften houden in
het kader van Covid-19.
Deelname is gratis, maar aanmelden is gewenst . Mocht
een training door slechte weersomstandigheden worden
geannuleerd dan ontvangt u daarover tijdig bericht.
Op onze website budoclubdaalhof.nl vindt u de data en
aanvullende informatie; ook kunt u zich via deze website
aanmelden.

SPORT

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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Thuisonderwijs, hoe beviel dat
eigenlijk? – Plots werden de
kinderen geconfronteerd met het
fenomeen thuisonderwijs. Het
contact met de juf, meester en
medeleerlingen verliep nu allemaal
digitaal. Alle lessen moesten nu
niet op school, maar thuis gemaakt
worden en dat werd door alle
kinderen weer anders ervaren. Wij
delen graag een aantal van deze
ervaringen met u op deze pagina;

JOURNAAL
Onderwijs in Coronatijden…. Deel 2….
Bij het verschijnen
van ditDeel
Belhaofke
verzorgt
onze van
school
Onderwijs
in Coronatijden….
2…. - Bij het
verschijnen
dit alweer
een paar weken voor de helft van de tijd onderwijs aan alle kinderen.
In de meivakantie werd door het kabinet bekend gemaakt dat de
scholen m.i.v. 11 mei weer zouden worden heropend en kinderen
weer voor 50% van de onderwijstijd daadwerkelijk fysiek op school
konden komen. In diezelfde meivakantie is er door de schoolleiding,
teamleden en de MR van de school veelvuldig overleg gevoerd over
ons plan van aanpak. Iedere groep is in een A- en B-deel verdeeld
en het A-deel komt op maandag en donderdag naar school. Het Bdeel komt op dinsdag en vrijdag. Op woensdag verzorgen we
thuisonderwijs voor alle leerlingen en we maken daarbij o.a. gebruik
van Microsoft teams en digitale lespakketten. Met dat
thuisonderwijs deden we goede ervaringen op in de maanden maart
en april. Uit een enquête onder al onze ouders en uit gesprekken
met onze leerlingenraad en schoolraad bleek dat ouders en kinderen
in hoge mate tevreden waren over onze aanpak van het
thuisonderwijs, de informatie erover, de hoeveelheid lesstof en de
bereikbaarheid van leerkrachten ook op afstand. Wij vinden die
tevredenheid en de schriftelijke en mondelinge complimenten aan
ons adres natuurlijk heel fijn , maar willen nogmaals benadrukken
dat onze dank ook enorm uitgaat naar alle ouders en verzorgers en
uiteraard de kinderen zelf. Opnieuw hebben we laten zien dat we
onderwijs samen maken, nu in letterlijke zin zelfs. Zonder eenieders
inzet en betrokkenheid waren wij, het team van de
Kennedyschool, er niet zo in geslaagd. Uiteraard is het ook fijn dat
onze kindpartners die in BSO voorzien goed meedenken en we
steeds afstemming bereiken over de te varen koers. Natuurlijk waren
we blij om op 11 en 12 mei weer onze leerlingen in onze school te
ontmoeten en waren we ook blij om te constateren dat de aanpak
die we op papier hadden bedacht in de praktijk ook aardig bleek te
werken. In de komende periode zouden we normaliter ook sportdag
en schoolreisjes op het programma hebben staan, evenals de
musical en het schoolkamp van groep 8. Helaas kunnen die leuke
activiteiten nu niet doorgaan, maar ook hier zoeken we toch naar
passende ontspannen, sociale en creatieve momenten in school. Wij
hopen dat eenieder gezond mag blijven en we hopen spoedig de
school weer helemaal open te stellen, maar uiteraard wel alleen als
dat ook veilig is voor iedereen!
Blijf dus gezond en ‘haw pin’!

“Thuis werken was leuk,
maar school is veel leuker”
“Het was heel raar maar
wel fijn want je kon ook
dingen tussendoor doen”
“je ziet je vrienden niet en
dat is een beetje
verwarrend”
“We kunnen niet zo snel
iets aan de meester vragen”
“Het was best wel leuk,
maar ik ben er wel een
beetje klaar mee met die
quarantaine”
“Ik had alles eerder af dan
op school, maar ik zag mijn
vriendinnen niet”
“Ik hoefde weinig te
noteren”

Directie en team Basisschool John F. Kennedy

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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gedurende 10 dagen op het plein en de aangrenzende
straten plaatsvond. In de Platielstraat en op het Amorsplein
werden replica’s van de Moulin Rouge en de Eiffeltoren
gebouwd en Franse reclamezuilen zorgden voor een Mont
Martre-achtige uitstraling. Er werd ook Frans gesproken,
stokbroden gegeten en o.a. Franse wijn gedronken en er
liepen ook gendarmes en clochards rond. Kortom, een
stukje Frankrijk in Maastricht.
Giel Hameleers oftewel Pieke, de Piele, bestierde in de vroegere jaren in de Platielstraat een winkeltje in o.a. snuisterijen
en verkocht ook, onder de toonbank, condooms! Giel werd
daarmee het middelpunt op ‘La Place d’Amour’ en daarmee
werd ‘Petit Paris’ het epicentrum van liefde, bier en plezier.

BEELDEND MAASTRICHT
ST. AMORSZUIL

Willie

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

Het huidige St. Amorsplein is genoemd naar de vroegere
St. Amorskapel, die hier tot het midden van de 17de eeuw
stond. Later diende de kapel nog als munitiedepot en werd
in 1653 vanwege bouwvalligheid afgebroken. Daarna werd
het een groentemarkt oftewel een ‘moesmarkt’.
Het beeld van St. Amor, staand op de zuil, werd op 8 oktober
1951 onthuld en diende als onderdeel van de bidweg tussen
het Onze-Lieve-Vrouweplein en het Vrijthof. Later werd het
plein o.a. het middelpunt van het buurtfeest ‘Petit Paris’ dat
elke zomer rond de 14de juli, de Franse nationale feestdag,

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

Een nieuwe betekenis aan samen,
Een andere vorm van nabij…
In deze roerige tijd gaat het afscheid nemen anders dan
wij allemaal willen. Dingen die vanzelfsprekend waren,
blijken dat niet meer te zijn. Ondanks de strenge maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen,
kunt u op ons rekenen.
Wij zetten alle zeilen bij om u juist in deze moeilijk tijd bij
te staan. Samen kijken we naar dat wat wél kan. Want ook
in deze tijden kan een afscheid een mooie en waardige
invulling krijgen.
Wij staan voor u klaar en zijn u, in een andere vorm dan
normaal, heel nabij.
Uitvaartzorg • Crematorium • Uw laatste wens • Uitvaartverzekering •
Rustbed • Laatste verzorging • Begeleiding • Ceremonie • Bloemen•
Rouwvervoer • Drukwerk • Herinnering • Koffietafel • Asbestemming
Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden
T 043 409 1244 • www.walpot.net
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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

44KIDS
KIDS

Doolhof:
Doolhof: Kun
Kun jij
jij het
het bijtje
bijtje de
de weg
weg naar
naar naar
naar het
het
bloemetje
wijzen?
bloemetje
wijzen?
Doolhof:Kun
Kunjijjijhet
hetbijtje
bijtjede
deweg
wegnaar
naarnaar
naarhet
het
Doolhof:
bloemetjewijzen?
wijzen?
bloemetje

4 KIDS
4 KIDS
KIDS
4kleuren
Mandala
maar!
Mandala puzzel:
puzzel: kleuren
maar!
Mandalapuzzel:
puzzel:kleuren
kleurenmaar!
maar!
Mandala

Wat
Wat zit
zit waar?:
waar?: Kun
Kun jij
jij onderstaande
onderstaande woordjes
woordjes
bij
het
meisje
in
de
tekening
(of
jezelf)
aanwijzen?
bij
het
meisje
in
de
tekening
(of
jezelf)
aanwijzen?
Watzit
zitwaar?:
waar?:Kun
Kunjijjijonderstaande
onderstaandewoordjes
woordjes
Wat
bijhet
hetmeisje
meisjeininde
detekening
tekening(of
(ofjezelf)
jezelf)aanwijzen?
aanwijzen?
bij
Rebus:
Rebus: Weet
Weet jij
jij het
het antwoord?
antwoord?
Rebus:Weet
Weetjijjijhet
hetantwoord?
antwoord?
Rebus:

Antwoord:
Antwoord: __________________________________
__________________________________

Antwoord:
Antwoord: De
De zomer
zomer in
in de
de bol
bol

Antwoord:__________________________________
__________________________________
Antwoord:
Stephanie
Stephanie Debie
Debie
Antwoord:De
Dezomer
zomerininde
debol
bol
Antwoord:

StephanieDebie
Debie
Stephanie
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Meng de honing en de olijfolie goed. Neem telkens een klein
beetje van het mengsel en werk dit door je haar, ga door tot
je haar helemaal ingesmeerd is. Zet een douchemuts op,
als je die hebt, en laat het masker 30 minuten zitten, was
daarna je haar.

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

Haargel
Benodigdheden:
1 ½ velletje gelatine en 250 ml water

HAARMASKERS
Avocado-haarmasker
Benodigdheden:
1 avocado en 125 ml kokosmelk

Laat de gelatine oplossen in het water. Roer gelatine en
water daarna goed door elkaar.
Doe het mengsel in een pot met deksel en bewaar het op
een koele plek of in de koelkast.
Deze gel kun je gebruiken als elke andere moderne gel.

Pureer de avocado met een staafmixer en voeg de kokosmelk toe.
Meng tot het een mooie gladde substantie is. Smeer het
masker voorzichtig in je haar en laat het 10 tot 15 minuten
zitten.
Het masker voedt en verzacht; je haar voelt na het uitspoelen zacht aan.

Olijfolie tegen droog haar
Smeer je hoofdhuid in met olijfolie. Goed masseren;
wellicht wil je partner dat wel even doen. Heel gezellig.

VERENIGINGSNIEUWS

Eiershampoo
Benodigdheden:
1 eiwit, 2 eidooiers, 1 theelepel honing, 1 eetlepel olijfolie
en sap van een citroen

TIPS VAN ZONNEBLOEM VOOR THUISBLIJVERS
Een maand geleden hebben we onze leden ingelicht over
de stilstand van onze afdeling m.b.t. de activiteiten omdat
we gebonden zijn aan bepaalde richtlijnen. Die zijn niet veranderd voor onze vereniging. Middels dit schrijven proberen
we enkele tips door te geven om het thuisblijven misschien
toch een beetje aangenamer te maken.
Tips ‘Jong voor Oud concerten’: Op dinsdagmiddag kunnen
de liefhebbers van klassieke muziek kijken en luisteren naar
rechtstreekse uitzendingen via Facebook:
https://www.facebook.com-Heilige-Missen vanuit de Sint
Servaasbasiliek. Op de navolgende dagen werden er rechtstreekse uitzendingen verzorgd door RTV Maastricht: op
zondag 10 mei om 10.00 uur, woensdag 13 mei om 19.00
uur, zondag 17 mei om 10.00 uur, donderdag 21 mei om
10.00 uur (Hemelvaart) en zondag 31 mei om 10.00 uur
(Pinksteren). Overige activiteiten van andere kerkelijke
instellingen kunnen aangemeld worden via tv-uitzendingen
door TV Maastricht en L1. En in het weekend worden wij
verder door deze tv zenders verrast met ontspanningsprogramma's. We gaan ze niet allemaal opnoemen maar toch
een voorbeeld; TV Maastricht heeft een aantal Maastrichtse
operettes uitgezonden. Ook de nationale zenders geven
aandacht aan ontspanning en zorgdragende uitzendingen.
Kaartjes Zonnebloem acties; wie van onze gasten kan een
ontwerp maken van een kaartje voor onze Zonnebloem
afdeling-Daalhof die we bij attenties of andere bijzondere
gebeurtenissen kunnen overhandigen of toesturen. Hierna
zijn we natuurlijk op zoek naar gasten die de kaartjes ook
willen maken. Ook graag reactie(s) op ‘Zonnebloemauto’.
Ook in deze tijd geldt het motto nog steeds: 'blijf thuis' maar
blijft de Zonnebloemauto beschikbaar voor o.a. ritten die
op een andere manier niet uitvoerbaar zijn, dit tegen een
verlaagd tarief. Ook hier geldt, info via onderstaand telefoonnummer. Wie wil loten kopen of verkopen? Zie eveneens
onderstaand telefoonnummer!
JULLIE TIPS ZIJN UITERAARD VAN HARTE WELKOM OM
KENNIS TE GEVEN AAN AL ONZE GASTEN.
HAW PIN = HOUD MOED. Vrijwilligers Zonnebloem-Daalhof. Tel. nr. 06-13692762

Roer het eiwit en de dooiers goed door elkaar. Voeg daarna
de honing, de olijfolie en het citroensap toe. Goed roeren.
Maak je haar nat en masseer het mengsel in je haar en op
je hoofdhuid en laat het goed inwerken.
Spoel grondig na met veel water. Gebruik dit mengsel altijd
direct na het bereiden, je kunt het niet bewaren.
Fruithaarmasker voor zacht haar
Benodigdheden:
½ banaan, ¼ avocado, ½ cantaloupe-meloen, 1 theelepel
tarweolie, 1 theelepel yoghurt, de olie van een capsule
vitamine E
Pureer al het fruit en meng het goed. Masseer het mengsel
voorzichtig in je haar en laat het 10 tot 15 minuten intrekken.
Spoel het daarna heel goed uit,. Je haar voelt zacht aan en
ruikt verrukkelijk.
Zoet haarmasker tegen droog haar
Benodigdheden:
1 eetlepel suikerstroop, 2 eidooiers en 60 ml olijfolie of
amandelolie
Roer de stroop en de eidooiers goed door elkaar, dat is wel
wat lastig.
Voeg, als stroop en dooiers goed gemengd zijn, de olie toe.
Roer goed door.
Smeer het mengsel voorzichtig in je haar en werk het naar
de puntjes toe.
Laat het 10 tot 15 minuten intrekken.
Was je haar daarna grondig om alles er goed uit te krijgen.
Maar dan heb je ook zacht en gevoed haar.
Honingmasker voor droog en normaal haarmasker
Benodigdheden:
125 ml honing, 65 ml olijfolie voor droog haar of 2 eetlepels
olijfolie voor normaal haar.
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VARIA

ken. Voor gelovigen is dit vooral zeer indringend geweest.
Ineens kon men de rust en vrede niet ervaren die juist nodig
was omdat men niet kon samenkomen zoals men dat altijd
had gedaan. Kerken dicht. Geen begrafenissen. Geen trouwceremonieën. Geen communiefeesten of vormselfeesten.
Alles kwam tot stilstand.

Nathalie Narings (35) is pedagogisch medewerker en runt haar

eigen kleinschalige kinderopvang, ‘Kinderopvang NaNa’
TREUZELKINDJES

Behalve dat het niet tot een stilstand kwam. Ja, voor een hele
tijd is alles heel anders geworden. Kerken overal hebben
zich moeten aanpassen. Sommige kerken hebben hun diensten opgenomen en op YouTube gezet. Anderen worden
opgenomen en via de lokale tv of radio uitgezonden. Nog
anderen beleven de dienst samen via Zoom. Voor velen is
dit een zeer indringende verandering geweest. Voor anderen
is dit een interessante kennismaking met God geworden.

Herken je dit? Je kind huppelt nog in pyjama rond, terwijl
je al op de fiets naar school had moeten zitten. En aan het
ontbijt lijkt geen einde te komen. Treuzelkindjes, wie heeft
ze niet? Toch kunnen kinderen hier weinig aan doen en
het is geen onwil. Kinderen tot tien jaar hebben nog geen
(volledig) besef van tijd en kunnen niet plannen, ze leven in
het hier en nu. Met deze 7 tips help je je kind:

Hoewel er gedacht zou kunnen worden dat minder mensen
zich met geloof bezig zouden houden - omdat ze dat niet
gezamenlijk kunnen - lijkt het tegenovergestelde waar te
zijn. Veel meer mensen zoeken opnieuw naar hun geloof.
Mensen willen juist een vrede vinden die niet te stuiten
is. Men zoekt in deze tijden naar saamhorigheid. En de
werkelijkheid en waarheid van het leven komt aan het licht.
We weten niet wie kan sterven of wanneer. We weten dat
we elkaar nodig hebben. We zien hoe belangrijk kleine,
dagelijkse dingen zijn.

Routine; verloopt elke ochtend/avond op dezelfde manier,
dan weet je kind wat er van hem of haar verwacht wordt.
Voorbereiding: leg ’s avonds broodtrommels en outfits met
bijbehorende schoenen klaar, zorg dat de gymtas klaarstaat,
zet het ontbijt klaar, enz. Doe dit ook voor jezelf.
Aankondigen: kondig vijf minuten van tevoren aan dat je
kind ‘over vijf minuten’ moet gaan opruimen en daarna naar
bed gaat.
Wees concreet: “Zometeen gaan we naar boven” zegt een
kind weinig. Maar, “Over vijf minuten gaan we douchen”,
begrijpt je kind wel.
Doe een wedstrijdje: “Wie is het snelste klaar binnen vijf
minuten?” Werkt gegarandeerd! Dit werkt trouwens alleen
als je kind zichzelf goed kan aankleden.
Focus: hou je alleen bezig met dingen die er op dat moment
toe doen. Ben je ’s ochtends bezig met het aankleden, ga
dan niet tussendoor de was nog even opvouwen.
Let it go: een staart bij je dochter is prima; het hoeft geen
vlechtkunstwerk te zijn. Regenlaarzen aan? Prima! Geen
muts en sjaal en laat het weer het toe? Ook goed. Bespaart
je veel discussie, stress en tijd.
Zie vooral in dat jouw haasten het treuzelen van je kind in
stand houdt. Neem meer tijd om dingen te doen, sta een
kwartiertje eerder op, wees duidelijk naar je kind en laat
alles wat meer los. Succes!

In die groep van de eerste eeuw was het eigenlijk niet anders
na het Pinksterfeest. Daar lezen we dat “De mensen die
in Jezus gingen geloven, bij elkaar kwamen. Ook deelden
ze alles wat ze hadden met elkaar. Steeds weer waren er
mensen die hun vee en spullen verkochten en dan het geld
uitdeelden aan de arme mensen. Elke dag waren ze eensgezind in de tempel. Ze aten blij en eensgezind bij elkaar
hun maaltijden.” Zij konden wél elke dag bij elkaar zijn - en
die dag komt bij ons ook terug. Maar ze zorgden voor elkaar.
Die gelegenheden zijn er ook vandaag de dag voor iedereen.
Nu ook zijn er mensen die mondkapjes naaien, die eten naar
de buren brengt, die letten op wat de ander nodig heeft. Nu
zijn mensen bewust van hoe goed het is om de natuur te
beleven, elke dag. We beseffen hoe dierbaar een gesprek
met een ander kan zijn. En mensen begrijpen dat God nooit
weg is geweest. God is er nog altijd in de tijd van corona
voor een ieder die Hem zoekt.
Scott Raab
Voorjaar: Mara's in Daalhof.

GOD IN DE TIJD VAN CORONA

Tekst en Foto: Joachim

Afgelopen weekend, 1 juni, is het Pinksteren geweest.
Niet bepaald een feestdag die veel mensen vieren - ook al
zijn ze christelijk. En toch is het beleven van God in deze
coronatijden erg interessant. Toen in de eerste eeuw van
onze jaartelling het Pinksterfeest het begin inluidde van
de Christelijke gemeenschap, de kerk, was alles natuurlijk
anders. Toen was er geen sprake van ‘social distancing’. Zij
kwamen elke dag bij elkaar en ‘braken het brood aan huis’
volgens de geschiedschrijver Lukas in de Bijbel.
Nu, in de 21e eeuw, leven we al drie maanden met ‘corona
maatregelen’ die de maatschappij op allerlei manier beper22

WEKELIJKSE WIJSHEDEN

en weten waar we het over hebben. Op deze manier blijven
we de realiteit onder ogen zien.

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.

Week 27
Als je tast in het duister,
weet je toch dat er ergens weer licht brandt.
Ga door dat duister heen en realiseer je, dat vanuit dat duister de helpende hand heel dichtbij is. Om elkaar te vinden,
is deze zoektocht nodig.

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

GEDICHT

Week 24
Onzekerheid creëert angst. Als je iets dus niet weet, wacht
dan totdat je het wel weet en handel dan in alle rust. Het
gaat dan allemaal sneller dan je denkt.

CORONA …
Eindelijk een positief bericht
Inspiratie voor een nieuw gedicht
Goed nieuws in de krant
Maar hou de regels nog in de hand

Week 25
Na inspanning verlangt men naar ontspanning, maar waarom is het dan zo moeilijk om dan weer naar een inspanning
te verlangen?
Was een inspanning niet de aanzet tot die ontspanning?
Vergeet de wisselwerking niet voor een geregeld leven op
de juiste manier in de juiste volgorde.
Doe er iets mee!

Het is niet makkelijk binnen zitten
Niet op elkaar beginnen te vitten
Zoek de afleiding in huis
Niet de hele dag voor de buis
Opruimen of klussen
Kleine binnenbrandjes blussen
Nog enkele weken de deur sluiten
Dan met z’n allen weer naar buiten

Week 26
Laten we op het juiste moment naar iemand luisteren met
beide oren en laten we op het juiste moment onze mond
houden, zodat we ook op het juiste moment kunnen spreken

Lekker zitten in de zon
Dat is waar de lente mee begon
We hebben de hele zomer nog tegoed
Er aan denken geeft al goede moed
Maar we moeten nog even wachten
Hou de toekomst in gedachten
De regels nog respecteren
Door de overheid ons laten adviseren

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Maar deze moeilijke tijd gaat voorbij
Dán zijn we weer gastvrij
Corona moesten we accepteren
Gezondheid… nu meer waarderen!
Ad Frijns

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

zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd
zeer duurzaam en energiezuinig
geschikt voor vochtige ruimtes
passen probleemloos in elke interieurstijl

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

inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684

www.rijschoolbastiaens.nl

spannendeplafonds.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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