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Iets met een ‘groen knollenland’ in combinatie met ‘Singing in the rain, daar laat een wandeling door Daalhof me
in de maand mei toch echt aan denken. Groen en nat.
Wind en regen. Prima voor de plantjes en nog beter voor
het onkruid. Dat was duidelijk te zien in alle voortuinen.
Zodra de zon tevoorschijn wist te komen werd er druk in
de tuin gewerkt.

Foto: Ruud Keijmis

Hopelijk mag juni wat meer zon en droge dagen tellen,
want we gunnen onze horeca zeker een mooie omzet en
onszelf terrasgenot. Gelukkig mogen we steeds meer en
mogen we sinds kort ook weer werken aan een gezond
slank lijf. Geen excuus of smoesje meer met ‘corona kilo’s’,
die moeten eraf voordat we languit op het strand kunnen
en mogen vertoeven.

Een wel heel biizondere grafsteen….

Laten we hopen dat afgelopen winter de laatste was in
deze soort, want ik hoor toch erg veel mensen die aan
het einde van hun latijn zijn door alle beperkingen. Wie na
1945 geboren is mag absoluut geen vergelijking maken
met de oorlog, maar een 94 jarige vrouw horen zeggen dat
ze afgelopen anderhalf jaar vele malen erger vond dan de
oorlog zet je toch aan het denken. Dat bewijst maar hoe
belangrijk sociaal contact voor mensen is. En dan bedoel
ik niet via een scherm. En om eerlijk te zijn… de meesten
van ons zien toch echt veel liever een glimlach dan al die
verborgen gezichten. Geniet dus maar van elke glimlach
op straat en maak een extra praatje met wie je tegen
komt. Grote kans dat je iemands dag net even mooier
maakt. Nu weer wat meer mag is in dit nummer vast wel
weer meer te vinden om te bezoeken of ondernemen in
en rond onze wijk.

EVENEMENTEN
Juni en juli
Tot tenminste half juni worden allerlei sport en recreatieve activiteiten georganiseerd door Maastricht Sport in
verschillende wijken. Om meer informatie te vinden over
wat precies georganiseerd is voor welke leeftijden ga
naar: https://www.maastrichtsport.nl en klik op “Sporten
voor kinderen”.
Dagelijks vanaf 21 juli
Deze zomer (onder voorbehoud) kunnen filmliefhebbers
in Maastricht genieten van het ‘Lumière Open Air Film
Festival’ een pop-up filmfestival in de openlucht. Films
beginnen om 21.00 uur en kosten 6,80 euro.

Natasja

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 3/4 juli.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 juni.
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Elke woensdag
Elke woensdag van 9.00 tot 15.00 uur is er markt gericht
op food en een beetje cultuur (waar dat toegelaten is) op
de Markt.
Elke donderdag
Elke donderdag van 13.00 tot 18.00 uur is er een biologische markt in Wyck waar je allerlei lekkers vindt. Lokaal,
met zorg en liefde gemaakt. Aan de Ruiterij in Wyck.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
like ons op facebook

Elke vrijdag
Elke vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur is er markt gericht op
food en een beetje cultuur (waar dat toegelaten is) op de
Markt.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Tips Toes
De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Medisch Pedicure
De medisch pedicure houdt zich, net als de pedicure, bezig
met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en
nagelaandoeningen. Daarnaast voert de medisch pedicure ook
specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van
de risicovoet, waarbĳ ten gevolge van een ziekte (o.a.
diabetisch, reuma, spasticiteit, kanker) of andere oorzaken (o.a.
ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op
complicaties.
Reserveer uw afspraak
U kunt een afspraak maken voor uw volgende behandeling via
onze website of per telefoon. Uiteraard bent u ook altĳd van
harte welkom in de salon.

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

Aureliushof 145a
6215 SV Maastricht
Tel. 06 - 458 100 23
info@tipsentoes.nl
www.tipsentoes.nl

inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl

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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Wij willen weten wat uw gedachten en ervaringen zijn.
Laat ons weten als u deze plekken noodzakelijk vindt en of
deze drie plekken goed gekozen zijn. E-mail ons: buurtnetwerkbd@gmail.com.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

PAS IN DE BUURT
Het PAS-festival wordt in september georganiseerd in de
stad. Maar in 2021 wil de organisatie iets extra’s doen. In
de week voor het festival zetten zij een tent op in Daalhof
en brengen ze een deel van het festival naar de buurt. Hier
kunnen bewoners uitleg horen van wetenschappers over
vragen die ze zelf gesteld hebben. Om dit te doen lukken
hebben de organisators vragen vanuit de buurt nodig. Wilt
u uw vraag beantwoord zien? Stuur uw vraag naar: jaap.
janssen@maastrichtuniversity.nl.

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

BUURTTERRASSEN
We hadden gehoopt in mei de buurtterrassen te kunnen houden, maar de versoepelingen kwamen net niet snel genoeg.
Het eerste terras op de Grannushof moest geschrapt worden, maar we hopen dat het terras op de Bontwerkersdreef
op 31 mei wél is kunnen doorgaan. Er is nu nog meer met
elkaar te bespreken. En met elkaar spreken is nog altijd de
beste manier om zaken te regelen.
De eerstvolgende buurtterrassen zijn nu al gepland (telkens
op een maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur). Op 14 juni
komen we samen op de speelplek op de Beeldsnijdersdreef
(achter de Wolkammersdreef). Op 28 juni proberen we eindelijk de Grannushof te regelen en kunnen we ook over de
oversteekplaatsen op de Planetenhof spreken.
Kom constructief meepraten over uw directe omgeving in
de buurt. De buurtterrassen zijn laagdrempelig: breng een
eigen beker en stoel mee. Wij brengen de koffie en thee.

HUISKAMER
Onlangs is duidelijk geworden dat de dagbestedingen in
de Sevagram (vroeger Mosae) niet meer doorgaan. Maar
dit was niet de enige plaats waar men vrij kon inlopen voor
activiteiten. Zoals u als lezer al weet wordt veel in de Huiskamer georganiseerd. De activiteiten in de Huiskamer blijven
doorgaan (wanneer de coronaregels dit toelaten).
OUDERS VOOR OUDERS
Het is noodzaak dat mantelzorgouders af en toe tijd voor
zichzelf te kunnen nemen en dat de zorg tijdelijk kan worden
overgenomen. Dat heet respijtzorg. De zorg wordt dan tijdelijk door een professional of vrijwilliger overgenomen, zodat
de mantelzorgouder de batterij weer even kan opladen.
In dat kader is Stichting Ouders voor Ouders druk bezig
met het opzetten van een (jaarlijks terugkerend) evenement
voor mantelzorgouders, namelijk: de ONT-ZORG-MOET
Dag. Dit wordt een bijzondere, memorabele dag waarop
mantelzorgouders centraal staan en van hun dagelijkse
zorgen los moeten kunnen komen. Het evenement zal dit
najaar plaatsvinden.
Kunt u als vrijwilliger helpen of wilt u dit initiatief steunen?
Stuur een e-mail naar: stichtingoudersvoorouders@hotmail.
com.

SPEELPLEKKEN IN DE WIJKEN
Hoewel de motie om de speelplekken in de wijken te schrappen nu zelf geschrapt is, wil dat niet zeggen dat alles van de
baan is. Er moet nog altijd bezuinigd worden en er wordt nog
altijd gekeken naar de speelplekken. Hoeveel zijn er werkelijk nodig? Worden alle speelplekken wel benut? Zouden
enige weg kunnen? Zijn er andere manieren om voor het
onderhoud en financiering te zorgen?
Als we als bewoners deze plekken willen behouden, dan
moeten we ook samen bespreken hoe we dit kunnen doen.
Bent u bereid mee te denken? Laat het ons weten zodat
we deze groep goed bij elkaar kunnen brengen. Stuur een
e-mail naar: buurtnetwerkbd@gmail.com.

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.

OVERSTEEKPLAATSEN
Er is al heel lang gesproken over hoe we de Planetenhof
veiliger kunnen maken. Er zijn in de jaren snelheid remmende maatregelen genomen, maar die moesten wijken
voor de realiteit van bereikbaarheid. Brandweerwagens
en meer moeten vlot over de weg kunnen om de wijken in
te kunnen. Maar er zijn ook andere zaken die realiteit zijn.
Voetgangers en fietsers die deze weg willen oversteken
hebben het niet eenvoudig.
Daarom wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke oversteekplaatsen langs deze weg. Kinderen moeten veilig naar
school kunnen en bewoners moeten veilig naar de winkels
kunnen. Men denkt dan aan zebrapaden op drie plekken.
De uitwerking van deze oversteekplaatsen hangt veel van
de kosten af. Hoe minder ze kosten, hoe waarschijnlijker
dat het gerealiseerd kan worden.
Op het moment wordt gekeken naar oversteekplaatsen ter
hoogte van de Grannushof (om naar de winkels te gaan),
de Junohof of Vestahof (om bij de bushalte te komen en
de school) en de Neptunushof bij de Drietand (om naar de
school en de winkels te gaan).
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Atletiek Maastricht van de partij. Landelijk namen in 2020
bijna 60.000 deelnemers deel. Het leverde vele enthousiaste
reacties op en een compliment van de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

DIT BEN IK
CHLOË

Kies je eigen wandelmoment
Om te voorkomen dat veel kinderen tegelijk lopen, kunnen
deelnemers wandelen tussen 29 maart en 30 juni. Om er wel
een prestatie van te maken, moeten ze de vier wandeldagen in twee weken afleggen. Verder staat het moment van
wandelen vrij. Dus (anders dan de naam doet vermoeden)
mag er dit jaar ook overdag gelopen worden. Bovendien
kunnen de lopers zowel doordeweeks als in het weekend
de wandelschoenen aantrekken.

Hoi, ik ben Chloë Cornelussen. Ik ben 11 jaar en zit op de
John F. Kennedy school bij meester Patrick in groep 8. Ik
heb 2 gerbils Bono en Binky, konijn Mickey en verder heb
ik ook vissen. Ik speel saxofoon bij de Maastrichtse verkennersband. Sinds kort oefen ik mee met de grote band. Mijn
andere hobby’s zijn dansen, bakken en tekenen.

Aanmelden
Inschrijven is mogelijk via https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/maastricht.
Deelname kost 6,50 euro. Inschrijving vindt dit jaar niet
centraal via school of sportvereniging plaats, maar ouders/
verzorgers schrijven zichzelf-en hun kinderen in. Er kan
gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 en 10 km. En
de welverdiende Avond4daagse medaille ontvang je automatisch. Wil je eerst meer informatie? Bezoek dan www.
avond4daagse.nl.

Over school vind ik dat het onderwijs heel fijn is. Je krijgt alles
goed uitgelegd en je krijgt veel hulp als je vragen stelt. Mijn
favoriete vak is rekenen. Ik heb superleuke klasgenootjes
en leraren. Ik vind het heel jammer dat dit het laatste jaar op
deze school is, maar ik heb heel veel zin om volgend jaar
op het Sint-Maartenscollege college te starten. En verder
ben ik bijna altijd vrolijk!

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

PERSBERICHTEN

MEIDSKE MAAG IECH MÈT DIECH VERKIERE?
Meidske maag iech mèt diech verkiere
daan zal iech diech de polka liere
Nein menier, iech daank uuch zier,
polka is gein mode mie.
Bove woent ‘nen aandere maan
dee miech de polka liere kaan.

UNIEKE AVOND4DAAGSE IN MAASTRICHT
Even leken de coronamaatregelen roet in het eten te gooien.
Maar met een unieke editie kan hét wandelfeest voor kinderen toch doorgaan. Tussen 29 maart en 30 juni 2021 kunnen
zij in Maastricht hun eigen Avond4daagse lopen. Volledig
coronaproof. Atletiek Maastricht organiseert samen met Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en ‘eRoutes’ deze
bijzondere editie. Met een speciale app lopen de kinderen
hun eigen routes op hun eigen moment. Zo wordt drukte en
groepsvorming voorkomen. En na afloop wacht de officiële
Avond4daagse medaille.

Voor meer informatie en de melodie ga je naar
www.reubesop.nl/meidske-maag-iech-met-diech-verkiere/

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

Eigen routes
Na inschrijving kunnen deelnemers gebruik maken van de
Avond4daagse-module in de app ‘eRoutes’. Deze app maakt
routes vanaf een zelf te bepalen punt en afstand. Dit zijn
zogenaamde ‘ronde routes’, dus het eindpunt is hetzelfde
als het startpunt. De app houdt bij waar-en hoeveel de deelnemers lopen. En verrast ze onderweg met leuke berichten!

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

Groot succes
KWBN introduceerde de Avond4daagse – Home Edition
vorig jaar voor het eerst. Ook toen was Avond4daagse

dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek
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contact@walstock.nl
www.walstock.nl
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Het kanaal Maastricht / Luik, dat tussen 1846 en 1850 werd
aangelegd, verbond de rivier de Maas in Luik met het Bassin
in Maastricht. De aanleg van het kanaal had heel wat voeten in de aarde, een deel van de binnenstad moest worden
gesloopt. Zo werden ongeveer 50 huizen aan de oostzijde
van de Bokstraat (de latere Kesselskade) afgebroken. Het
dempen van het kanaal begon in de eerste maanden van
1963 en duurde tot 1967. Daarna werd de Maasboulevard
aangelegd.

OUDE AMBACHTEN
DE BRUGWACHTER OF SLUISMEESTER
Tussen al mijn foto’s kwam ik erg leuke foto’s tegen van de
ophaalbrug bij De Vijf Koppen, met op de achtergrond onder
andere de Onze Lieve Vrouwenkerk. De beelden zullen voor
veel oudere lezers onder ons zeker herkenbaar zijn.
Eén foto is uit de glorietijd van de binnenlandse scheepsvaart
door het kanaal. Ik schat dat het een opname is, gemaakt
tussen negentientwintig en dertig. De bewoners van de
omliggende omgeving dumpten er soms rommel in. Dat
kwam terecht in de zogenoemde ‘bloodbak’ die tegenover
het Pesthuis lag.

Verder zoek ik nog boeken met verhalen, informatie of foto’s
uit Maastricht. Als iemand van u die dit leest mij hieraan kan
helpen zou ik ze graag van u overnemen.
Met vriendelijke groeten Huub.
huub.reinders@home.nl

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

De jeugd uit het Stokstraatkwartier ging stiekem zwemmen
in het kanaal, ondanks dat dit streng verboden was. Ik heb
er hele verhalen over geschreven in mijn boeken ‘Het leven
in de Stokstraat’. En het vervolg ‘In de Stokstraat geboren’.
Maar ook in het boek ‘Herder laat je schaapjes gaan’, het
dagboek van de bruine pater Castorius uit het Stokstraatkwartier.
Terug naar de foto’s: de opname van de brugwachters of
sluismeesters bij de ophaalbrug.De brugwachter moest
nog met de hand zijn brug omhoog draaien. Hij werd op de
Onze Lieve Vrouwenwal waar de brug lag vaak geholpen
door jeugdigen uit de Stokstraat. Die waren apetrots als ze
mochten helpen draaien op het sluisplateau. De brugwachters deden buiten de brug omhoog draaien, ook ander werk.
Onder andere het stadspark onderhouden.

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

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

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

Wist
Wist u dat:

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

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

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

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

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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Uw video film of 8mm spoel en/of foto’s op DVD of Stick.
Bel Dirk: 06-40273100.

PRIKBORD

Gratis af te halen: kunststof witte ovale tafel, 4 relaxstoelen
met 4 kussens in draagtas. Moet wel gepoetst worden. Tel.
043-3479480.

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.

Samen gezelliger dan alleen. Ik, vrouw 82 jaar, zoek vriendin om leuke dingen zoals wandelen, terrasje pakken enz.
te ondernemen. Bent u de vriendin die ik zoek? Bel 0610281309.

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

Te koop gevraagd garagebox / opslagbox in Maastricht.
Heeft u er een te koop? Bel 06-16474948. Of mail naar
garage-maastricht@hotmail.com.

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

Te koop 2 rolhorren z.g.a.n. in verband met verbouwing.
Breed 119,5 cm x hoog 84,5 cm. Voor 200 euro. Tel. 0646179947.
Ervaren docent geeft bijlessen en examentraining voor
het vak: Nederlands op alle niveaus (vmbo-havo-vwo) in
onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Info.
06-39823537.

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

Beter voorbereid de brugklas in. Schoolpedagoog geeft
bijlessen taal, grammatica, werkwoordspelling, begrijpend
lezen, wiskunde/rekenen e.d. voor een goede start in de
brugklas (vwo-havo-vmbo). Locatie Hazendans. Info 0433435094.

Wil jij rust, ontspanning en plezier in jouw leven? Mindful
run/walk Maastricht gebruikt de combinatie van mindfulness, ademhalingstechnieken, hardloop-, wandeltechnieken en yoga met als resultaat rust, minder stress en meer
energie. Ga jij ook mee? www.mindfulrun.nl/maastricht of
bel naar 06-15082862.

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

Nieuw in de Hazendans: Fuerza Vital, een praktijk voor Natuurgeneeskunde en Massage. Heeft u last van bijvoorbeeld
stress, depressie, angsten, slapeloosheid, hoofdpijn, rug-,
nek- en/of schouderklachten, kijk voor informatie op www.
fuerzavital.nl, mail: info@fuerzavital.nl.

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

Aquarium benodigdheden, wegens opheffing Tropical fish
shop NEON. Nieuw en in verpakking, voor de helft van de
winkelprijs. Ook voor schildpad. Vraag lijst aan via tel. 0613738665 of theowijnant@gmail.com.

www.rijschoolbastiaens.nl

0057088.pdf 1
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genomen door de Nederlandsche Bond van Herenmodedetaillisten, die daarmee graag in de pas wilden lopen met
andere landen. Bijna over de hele wereld wordt Vaderdag
gevierd op de 3de zondag van juni, maar niet overal. In
België is Vaderdag een week eerder.
BRONNEN:
Leeuwarder Courant11 juni 1948

VARIA
HET ONTSTAAN VAN VADERDAG
Vaders worden vandaag verrast door een ontbijtje op bed
én met een mooie tekening, blij gemaakt door hun kinderen. Het is weer Vaderdag! Sinds wanneer is er sprake van
deze traditie, om Vaderdag te vieren? In 1909 introduceerde
Sanora Smart Dodd Vaderdag in Washington. Haar vader
was een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog. Door
de dood van zijn vrouw op het kraambed, stond hij alleen
voor de zorg van zijn zes kinderen. Sanora besloot toen zij
volwassen was het doorzettingsvermogen van haar vader
onder de aandacht te brengen naar het voorbeeld van Moederdag, die was geïntroduceerd door Anna Jarvis.
De eerste Vaderdag, op 19 juni 1910, vond plaats in Spokane
in de staat Washington. De feestdag ter ere van ‘Vaders’
sloeg aan. Oud President Coolidge steunde deze dag al in
1924, maar daarmee werd deze dag nog niet officieel gevierd. Vaderdag werd officieel erkend toen Nixon president
was in 1972.

VERENIGINGSNIEUWS
‘GEINEN DAANK’ ZOEKT VRIJWILLIGERS/STERS
Stichting Ouderenproject ‘Geinen Daank’ heeft als doel eenzame ouderen in Maastricht éénmaal per week te bezoeken,
om zodoende de eenzaamheid onder ouderen enigszins
te verlichten. Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers. Een vaste en
passende vrijwilliger zorgt voor een beetje gezelligheid, een
praatje, sociaal contact etc., zodat de persoon in kwestie ook
langer zelfstandig kan blijven wonen. Volledige reiskosten
zullen door de stichting vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u
een paar uurtjes per week tijd en denkt u "dit is iets voor mij",
aarzel dan niet, we hebben u nodig. Neem contact op met
Stichting Ouderenproject ‘Geinen Daank’, tel: 06-10513441
of 043-3218989. Een briefje sturen kan ook naar: Stichting
Ouderenproject ‘Geinen Daank’ Bontwerkersdreef 14e,
6216 SH Maastricht. Of mailen naar: hans@bindels.demon.
nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Zie
ook onze website www.geinendaank.nl.

Vaderdag in Nederland
Vaderdag sloeg over naar Europa. In Nederland werd het
idee voor Vaderdag in de jaren 30 omarmd, al viel deze dag
toen nog in oktober. In 1948 werd besloten om ‘in navolging
van Amerika’ de dag te verplaatsen naar juni. Oktober zat
te dicht op feestdagen als Sinterklaas en Kerstmis, waardoor Vaderdag ondergesneeuwd raakte. Het initiatief voor
de datumverandering van de Nederlandse Vaderdag werd
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VARIA

DAALHOF 50 JAAR

NATUURSPEELPLAATS DE GOUDEN WERELD

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

Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen denken over het
(semi) openbaar maken van natuurspeelplaats de Gouden
Wereld (Goudenweg / Hazendanslaan).
Hoe leuk zou het zijn als alle kinderen buiten schooltijd lekker
kunnen spelen in deze fantastische natuurspeelplaats? Dat
kan alleen als er een werkgroep is die voor o.a. sleutelbeheer
zorgt en enkele keren per jaar een activiteit organiseert, o.a.
rondom opschonen van de natuurspeelplaats.

HERINNERINGEN VAN MARION
Het is het najaar van 1975 als mijn ouders de sleutel krijgen van een hoekwoning in de Minervahof. Een prachtige
eengezinswoning met een geweldige tuin voor, zijkant en
achterkant. We kwamen van ‘over’ de brug uit een flat. Het
was even wennen, een huis op de begane grond. Ik zelf vond
het verschrikkelijk te verhuizen naar de andere kant van de
stad, want ik zou al mijn vriendinnen moeten missen. Maar
in december van dat jaar valt er toch een behoorlijke poep
sneeuw en vriendinnen waren zo gemaakt. En sommige
vriendinnen heb ik nog steeds. Toen speelden de kinderen
nog ‘s avonds buiten in de sneeuw. En wel naast de heuvel

Op dit moment zijn twee ouders van KC Wolder (tijdelijk),
drie ouders van KC Dynamiek, Nelle Driessen (CNME
consulente speelnatuur namens de gemeente Maastricht),
de directie van KC Dynamiek en Kelly Cornelissen (locatiemanager BSO De Gouden Wereld) betrokken.
Het zou natuurlijk geweldig zijn als we van alle omliggende
scholen en buurten personen kunnen vinden die mee willen
denken en doen.
Zou jij het ook fantastisch vinden als de kinderen de mogelijkheid gaan krijgen om hier te spelen en wil je hier graag over
mee praten, stuur dan een mailtje naar kelly.cornelissen@
mik-piwgroep.nl
Hartelijke groet,
MIK Kinderopvang
Kelly Cornelissen, Locatiemanager en Planner Peuteropvang Dynamiek
/ Peuteropvang de Kinskörref / Peuteropvang El Habib / BSO de Gouden
Wereld / BSO de Beestenbende

GEDICHT
IK HAD GEDROOMD
ik had gedroomd
dat het gisteren was
het was niet gisteren
maar vandaag
het was weer een nieuwe dag
niet die van gisteren
die is alweer oud
de dag vandaag wordt
almaar ouder
tot morgen middernacht
is nog zijn houdbaarheid

van de school die nu wordt afgebroken. Wat een lol.
Ook uren vertoeven op de kinderboerderij, die er gelukkig
nog steeds is. Daalhof zat toen vol met jeugd en allerlei
‘hangjeugd’. De jeugd bij het Pleintje, voor sommige erg in,
voor andere not done. Of de hangjeugd bij de frituur met al
die stoere jongens, Yamaha, Kreidler en Zündapp. De feesttent éénmaal per jaar in de wei tussen Daalhof en Wolder
met een avond voor de jeugd en een ochtend frühshoppen
voor de ouderen. Wandelen door Wolder naar de grotten
van Sint Pieter, je ouders hadden géén idee waar je de hele
dag was. Als je maar thuis was voor het eten.

ik heb gedroomd
dat het al morgen was
met nieuwe kansen
van geluk
wat fijn om te dromen
geluk krijg je niet
zomaar cadeau
toch zijn er kleine
cadeautjes
geluksmomentjes
koester en bewaar ze
in jezelf, in je hart

Mijn ouders hebben er erg graag gewoond in die straat.
Helaas is mijn vader in 2012 overleden. Hij was in mijn
ogen een werkduivel en heeft toen in die tuin samen met
zijn broer die ‘water’put gemaakt. Jaren heeft die gepronkt in
de voortuin en was hij voor sommigen een herkenningspunt.
Maar helaas, ook die tijd is voorbij. Moeder is verhuisd naar
een flatje van het ‘dienstencentrum’ en de nieuwe bewoners
richten hun tuin in zoals zij dat graag willen.
Daalhof blijft voor mij een apart plekje, ik heb er mijn jeugd
doorgebracht en heb er veel goede herinneringen aan.
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Springtime

Mijn vraag aan jou is:
1. Mogen we je hierover verder (vrijblijvend) informeren?
of
2. Heb je binnen je netwerk connecties - die bij bedrijven
in Maastricht en omgeving werkzaam zijn - die wij mogen
benaderen?

VERENIGINGSNIEUWS
OP ZOEK NAAR REPETITIERUIMTE
OF RUIMTE VOOR SAMENKOMSTEN?
Ben je op zoek met je club, vereniging, muziekband, bedrijf
of anders naar een ruimte om samen te komen? In de Harmoniezaal van Harmonie Wilhelmina Wolder (Tongerseweg
400) hebben we nog meerdere dagdelen verschillende
ruimten ter beschikking.
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via secretariaat@
harmoniewilhelmina.nl dan kunnen de mogelijkheden besproken worden.

Natuurlijk kunnen deelnemende bedrijven rekenen op PR
via verschillende kanalen.
Reageer hieronder, stuur mij een persoonlijk bericht via linkedin of stuur een e-mail naar: stichtingoudersvoorouders@
hotmail.com.
En voor de snelle beslissers:
Stichting Ouders voor Ouders
Rekeningnummer: IBAN: NL 02 ABNA 0812 6164 72, BIC
nummer: ABNANL2A.
Stort het bedrag t.n.v. Stichting Ouders voor Ouders.

MANTELZORGOUDERS HELPEN:
IETS VOOR JOU(W ORGANISATIE)?

SPORT

Mantelzorgers: wat zijn dat?
Mantelzorgouders, daar horen we niet zoveel over. Meestal
gaat het over mantelzorgers en dan denken we aan volwassen die hun partner bijstaan of volwassen kinderen die
hun ouders helpen. Mantelzorgouders zijn ouders van een
zorgenkind. Sinds COVID-19 zijn vrije momenten voor deze
ouders bijzonder spaarzaam geworden. Zij staan nu echt
24 uur per dag, 7 dagen per week in de overlevingsstand.

TAFELTENNIS VERENIGING DAALHOF
OPENT WEER HAAR DEUREN
Nu we hopelijk de coronacrisis deels achter ons kunnen laten
en we op weg zijn naar “het nieuwe normaal” worden ook
weer de deuren van één van de oudste sportverenigingen
van de wijk Daalhof geopend. Eindelijk kan er weer gesport
worden. T.T.V. Daalhof is een tafeltennisclub waar zowel
beginners alsook iets meer ervaren tafeltennissers en/of tafeltennissters terecht kunnen. Het gezamenlijk sporten staat
voorop maar gezelligheid en de nodige humor kenmerken
de vereniging ook.

Respijtzorg
Het is noodzaak dat mantelzorgouders af en toe tijd voor
zichzelf kunnen nemen en dat de zorg tijdelijk kan worden
overgenomen. Dat heet respijtzorg. De zorg wordt dan tijdelijk door een professional of vrijwilliger overgenomen, zodat
de mantelzorgouder de batterij weer even kan opladen.

Heb je ook té lang niet kunnen sporten door corona-en
ben je op zoek naar een leuke sportavond? Kom dan eens
geheel vrijblijvend kijken. Meespelen kan ook. Er zijn een
aantal reserve batjes voorradig, dus kom gerust langs en
vóóral binnen. Iedere maandag spelen we, zodra we van
het kabinet groen licht krijgen, in het buurtcentrum Atrium
te Daalhof aan de Aureliushof 160 waarbij altijd de RIVM
richtlijnen in ogenschouw worden genomen. Aanvang is
rond 19.00 uur tot omstreeks 21.30-22.00 uur. Er is vrije
inloop hetgeen betekent dat er geen verplichting bestaat
al om 19.00 uur aanwezig te zijn. Hopelijk tot binnenkort!

In dat kader is Stichting Ouders voor Ouders druk bezig met
het opzetten van een (jaarlijks terugkerend) evenement voor
mantelzorgouders, namelijk: de ONT-ZORG-MOET Dag.
Dit wordt een bijzondere, memorabele dag waarop mantelzorgouders centraal staan en van hun dagelijkse zorgen
los moeten kunnen komen. Dit evenement zal dit najaar in
Maastricht in plaatsvinden.
Oproep
Voor de organisatie van dit bijzondere evenement zoeken
we, naast vrijwilligers, nog bedrijven in Maastricht en omgeving die dit evenement financieel willen ondersteunen.

Ed Muitjens

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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Nu dat gebouw echter wordt verbouwd tot een gezondheidscentrum, moest de boom weg. Op Daalhoeve blijft de
herinnering aan Bea levend.
En verder:
- is ons terras als u dit leest hoogstwaarschijnlijk weer open.
Vanzelfsprekend houden we ons daarbij aan de coronaregels. U vindt ze op onze website. Kom gerust langs en
geniet van het mooie voorjaar op Daalhoeve;
- hangt na de toegangspoort tot de boerderij, tussen de
twee geschilderde ara’s, sinds kort de Adoptieboom van
Daalhoeve. Hierop staan de namen van de mensen die
voor een bedrag van 250 euro een van onze diergroepen
hebben geadopteerd;
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- heeft Atina Schellen onlangs afscheid genomen van de
boerderij. Ze was jarenlang een van de gezichten van Daalhoeve. In het interview vertelt ze over haar tijd op de boerderij
en haar nieuwe uitdaging. We zijn trots op hoe Atina zich op
Daalhoeve heeft ontwikkeld en wensen haar veel succes met
haar nieuwe baan. Later dit jaar nemen wij een besluit over
haar opvolging, mede in relatie tot de ontwikkelingen rond
de zorg op de boerderij. Voorlopig worden Atina’s taken in
de dierverzorging overgenomen door Romy van Wissem,
Casey Boumans en Dionne Vliegen. Zij hebben net hun
studie dierverzorging afgerond of zijn daarmee bezig.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 94, juni 2021

NIEUWS
Bijzondere actie United World College
Het United World College (UWC), waarvan de leerlingen
regelmatig bij ons komen meehelpen, heeft op eigen wijze
invulling gegeven aan onze adoptieactie. Alle kinderen is
gevraagd een kleine bijdrage te leveren en per jaargroep
een diergroep te adopteren. Dat had eind april al een bedrag
opgeleverd van meer dan 2.000 euro. En de actie loopt nog
door tot na de vakantie. Wij zijn uiteraard erg blij met deze
bijdrage en danken de leerlingen van het UWC hartelijk voor
hun inzet, zowel voor deze actie als voor alle keren dat ze
bij ons komen werken.

De adoptieboom bij de toegangspoort

AFSCHEID ATINA
Een hele mooie tijd heeft Atina Schellen gehad op
Boerderij Daalhoeve, waar ze onlangs afscheid nam als
assistent-beheerder dierverzorging. Maar het was tijd
om zich verder te ontwikkelen. Atina is daarom per 1
mei begonnen als persoonlijk begeleider in de dak- en
thuislozenopvang van het Leger des Heils in Heerlen.
Herdenkingsboom
In april hebben wij, met hulp van Apotheek van Thoor
en Dolmans Landscaping Group, op ons voorplein de
herdenkingsboom van Bea Kochen geplant. Juf Bea was
kleuterjuffrouw op de Fons Olterdissenschool, maar kwam
in 2001 te overlijden. Ze werd bij de school herdacht met
de herdenkingsboom.
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Hoe lang heb je op Daalhoeve gewerkt?
‘Ik ben in augustus 2013 begonnen als vrijwilligster. Mijn
werk op de boerderij is snel gegroeid en in juni 2015 kreeg
ik een arbeidscontract. Eerst tijdelijk, maar vanaf 2018 vast.
Ik werkte aanvankelijk 3½, later 4 dagen in de week. De
vijfde dag heb ik altijd gebruikt om een opleiding te volgen.

Ik heb tijdens mijn tijd op Daalhoeve verkorte opleidingen
dierverzorging en pedagogisch medewerker gevolgd. Daarnaast ben ik een studie toegepaste psychologie begonnen,
die ik volgend jaar hoop af te ronden.’
Waarom ben je vertrokken?
‘Ik ben op Daalhoeve ook gaandeweg meer leiding gaan
geven en mensen gaan aansturen. En ik heb daarbij altijd
gemerkt dat ik veel affiniteit heb met de zorg. Ik wilde me
op dat gebied verder ontwikkelen en meer doen met mijn
diploma’s. Die kans krijg ik bij het Leger des Heils. Dit neemt
niet weg dat ik een superleuke tijd heb gehad op de boerderij.
Als je hier als vrijwilliger begint, voel je je meteen welkom.
En je bent altijd onderdeel van een hele fijne groep. Samen
pauzeren en daarna weer hard werken; die sfeer zal ik wel
gaan missen. En ik ben heel dankbaar dat ik op de boerderij
zo veel heb kunnen leren.’

Dus deed ik wat ik als inwoner van Maastricht sinds jaar
en dag doe: ik rende mijn rondjes door de stad. Vanwege
de coronacrisis zag je daar nauwelijks mensen, en des te
meer dieren. Ganzen op de Wilhelminabrug, een vos in het
park, een ree op een overwoekerd paadje bij de Dousberg.
Rennend door de stad werd ook een beetje rennen door
mijn jonge jaren. Het gaf me, ondanks de ellende van het
virus, een dubbel fit gevoel: door het fysieke bewegen én
doordat ik weer even een kind was dat frank en vrij door
het leven springt.
Eigenlijk, dacht ik onlangs, zou mijn route over het terrein
van Boerderij Daalhoeve moeten lopen. Van verre zouden
de geiten, schapen, lama’s en kamelen me zien aankomen.
‘Kijk daar, een mens die zijn best doet om fit te blijven!’
Hun geblaat, geblèr en gespuug (ik leerde uit Kuifje en de
Zonnetempel dat lama’s spugen) zou me aansporen tot
sprinten. Of tot pas op de plaats voor een ontmoeting. ‘Kijk
daar, een dier!’
Wat zien wij als we een dier zien? Wat ziet een dier als hij
of zij ons in het vizier heeft? Mensen en dieren zijn van
een totaal andere orde. Natuurlijk: ik mag alle dieren niet
over één kam scheren. Elk levend wezen leeft in een eigen
wereld. Maar in filosofisch opzicht lijkt er een kloof te liggen
tussen dier en mens. Dieren staan oog in oog met het opene
en tijdloze en misschien ook met het goddelijke. Mensen
kijken altijd door culturele brillen. Of, zoals de dichter Rilke
schrijft: ‘Wij hebben nooit, niet één enkele dag / de heldere
ruimte voor ons, waarin de bloemen / oneindig opengaan.’
Die totaal andere bestaanswijze van dieren is een bron van
schoonheid en troost. Dat is trouwens één reden waarom
het zot is om dieren te vermenselijken. Dieren zijn dieren. Ze
leren ons dat er radicaal andere, relaxtere, gevaarlijkere en
meer geïntegreerde manieren zijn om in het leven te staan.
Door de ogen van het dier kunnen wij ook onszelf anders
zien. Dagbesteding in een omgeving met dieren (zoals op
Daalhoeve) heeft ook daardoor een extra toegevoegde
waarde. Hoewel ook toegevoegde waarde typisch een begrip is uit de wereld van mensen. Althans, ik stel me voor
dat menig dier het zo zou zien... hoewel ik daarmee zelf in
de valkuil van de vermenselijking zou kunnen vallen.

Gaan we je nog terugzien op Daalhoeve?
‘Absoluut, zeker als bezoeker, maar misschien ook wel
als vrijwilliger. Hoe en wat precies moet ik nog uitzoeken
want ik heb bij het Leger des Heils een onregelmatig werkrooster. Mijn droom is sowieso om ooit weer met dieren
te gaan werken, maar dan als onderdeel van coaching of
zorg. Maar daarvoor wil ik me eerst verder ontwikkelen in
de zorg. En dan kom ik later misschien wel weer eens op
een zorgboerderij terecht.’

Anders gezegd: een kinderboerderij is een plek van verrassende ontmoetingen. Terwijl jong en oud graag dieren
willen ontmoeten, kijkt menig dier de mensen aan met een
blik van ont-moeten.

ESSAY GOVERT DERIX
Schrijver, (stads)filosoof en adviseur Govert Derix
is ambassadeur van Boerderij Daalhoeve. Voor het
onlangs verschenen jaarverslag van Daalhoeve over
2020 schreef hij dit essay over het ont-moeten op de
kinderboerderij.
Als kind zwierf ik vaak door de bossen van Noord-Limburg.
Bijzonder waren de vroege ochtenden waarop ik geen mens
tegenkwam, maar wel soms een dier. Een vos die wegschoot
in de struiken, een hert dat over een wildspoor sprong, een
sperwer biddend tegen een blauwe hemel.
Tijdens de eerste lockdownweken van vorig jaar dacht ik
vaak terug aan die ontmoetingen. Hardlopen in de buitenlucht was toegestaan.
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Echt ontmoeten begint met ont-moeten.
Een mens móét in beginsel niks: dát lezen in de ogen van
een dier, is een les voor het leven. Daarna is het ruim baan
voor wederzijdse verwondering en het vermogen elkaar op
waarde te schatten – hoewel we ten principale nooit helemaal zullen doorgronden wat dieren echt van ons denken.
Gelukkig maar.

www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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BON APPETIT

VARIA

OPEN LASAGNE MET ASPERGES EN ZALM

BELFORT IN AANBOUW

Ingrediënten:
4 zalmmoten, 1 citroen, 12-14 asperges, 2 sjalotjes, 1 grote
teen knoflook, 1 eetlepel olijfolie, 200 ml Chardonnay, 2-3
theelepels kruidenzout, 1/2 theelepel peper, sap van ½
citroen, geraspte citroenschil of citroenzeste, 3 verse salieblaadjes, 2 verse takjes (citroen) tijm, 100 gram gezouten
roomboter, 150 ml slagroom/room (kookroom kan ook),
verse cress/kruiden.

Bij deze een foto van Belfort in aanbouw. Bij het gereedmaken van de grond voor de aanleg van Belfort is het rijkst
gevulde Romeinse graf ooit in Nederland ontdekt. In 1964
werd in de nabijheid van de oude heirweg, de ‘Via Belgica’,
een dubbelsarcofaag opgegraven met daarin een complete
glas- en aardewerkuitzet en enkele metalen voorwerpen
uit de 2e eeuw. De sarcofaag was 248 cm lang, 144 cm
breed en 105 cm hoog. De crematieresten waren bijgezet
in glazen urnen. Waarschijnlijk behoorde het graf bij een
nabijgelegen villa rustica.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 150 graden.
Snijd de sjalotjes en de knoflookteen in plakjes. Stoof ze
een paar minuten in een steelpan op middelhoog vuur in
een eetlepel olijfolie.
Voeg de citroenzeste of rasp van 1 citroen, tijmtakjes en
salieblaadjes toe en laat dit met de sjalotjes en de plakjes
knoflookteen een paar minuten samen stoven. Blus af met
Chardonnay en laat de wijn helemaal inkoken tot je ongeveer
1 à 2 centimeter vocht over hebt.
Roer de room door het stoofmengsel en voeg vervolgens de
roomboter toe en laat deze smelten in het mengsel terwijl je
ondertussen blijft roeren.
Laat op middelhoog vuur het stoofmengsel inkoken tot je
een dikke beurre blanc krijgt. Proef en breng het op smaak
met peper en kruidenzout. Leg de zalm in een ovenschaal.
Leg er twee plakjes citroen op en druppel er wat olijfolie en
citroensap overheen. Strooi er als laatste nog wat kruidenzout over.
Plaats de ovenschaal ongeveer 18 minuten in de oven. Bij
een kerntemperatuur van 50 graden is de zalm perfect.
Schil de asperges en snijd 1½ centimeter van de onderkant
af. Kook ze 8-12 minuten (afhankelijk van de dikte) in water
met een theelepel kruidenzout.
Breng in een andere pan water met een theelepel kruidenzout aan de kook. Kook 6-7 minuten de lasagnebladeren
hierin tot ze beetgaar zijn. Ga uit van ongeveer één lasagneblad per persoon.
Tijd om je bord op te maken: leg op ieder bord 3-4 asperges,
met daar overheen een los lasagneblad, schenk de saus
en verdeel de zalm er overheen. Top dit af met verse cress/
kruiden.

Links beneden de velden (Beeldsnijdersdreef) waar nu het
Bonnefanten college (voormalig Stedelijk Lyceum) staat.
Waar de Klokbekerstraat uitkomt op de Beeldsnijdersdreef
staat het monument waar Z.K.H. Prins Bernhard met een helikopter op 18 september 1944 (vier dagen na de bevrijding)
landde en eerste voet op bevrijd Nederland zette. Verder zie
je de Rademakersdreef en Passementmakersdreef waar de
daken al op de nieuwbouw liggen. Van o.a. de Geelgietersdreef en Zeepziedersdreef zijn de funderingen net gestort.
Wat ik niet weet is de naam van de boerderij aan de plek
waar nu de Steenmetsersdreef is. Indien iemand de naam
kent dan graag terugmailen naar leonhenckens@gmail.com.
Bron: https://www.thuisinmaastricht.nl/belfort/vroeger/

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





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

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

– 17.00 uur
– 17.00 en 19.30 – 21.00 uur
– 17.00 uur
– 12.00 uur
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JOURNAAL
Meivakantie bij Pinokkio - Dat is toch
een reden om een feestje te vieren!
Zeker als in deze vakantie ook nog
Moederdag en het Suikerfeest valt.
Er was tijdens deze opvangdagen tijd
voor een disco feest, superhelden
feest en achterstevoren feest.
We hebben allerlei leuke spelletjes
gespeeld zoals zaklopen, koekhappen,
spijkerpoepen enz. En natuurlijk
hebben
we
heerlijke
hapjes
gemaakt….en opgegeten! Ben jij de
volgende vakantie ook van de partij?
Dan gaan we weer leuke activiteiten
doen!!!!

Mijn naam is Juf.Loraine. Ik ben in 1983 afgestudeerd aan de toenmalige
kleuterleidsteropleiding Klara Fey oftewel KLOS. Ik heb stage gelopen bij
Kleuterschool Mariahöfke te Heer-Maastricht, mijn geboortedorp. Na 1 jaar daar
gewerkt te hebben, was er helaas leerlingen terugloop waardoor ik weer weg
moest van deze fijne werkplek. Gelukkig kon ik naar Basisschool De Schans in de
Heeg. Daar heb ik met heel veel plezier 11 jaar kleuterklassen gehad en het laatste
jaar groep 3. Daarna ben ik overgestapt naar Bs. De Burght in Heer, waar ik ook
weer met ontzettend veel plezier in groep 3, 4 en 5 heb gewerkt. Sinds 2006 werk
ik op de John F. Kennedy school en ik kan mij nu eigenlijk geen leven voorstellen
zonder mijn collega's die voelen als vrienden en familie. Mijn werk met en tussen
de leerlingen geeft zoveel geestelijke energie, dat ik hoop dit nog lang vol te
kunnen houden en hoop hier te mogen blijven werken tot aan mijn pensioen. Ik
wil ook nog even vermelden dat ik heel erg "gruuts” ben op het feit dat ik in 2011
mijn idee om een Zate schoolherremenie te mogen oprichten met steun en hulp
van collegae juf Jennifer, meester Marcel en Chris Roes heb kunnen doorvoeren.
Deze Z.H Jee Ef Kaa bestaat uit leerlingen, ouders en leerkrachten en laat elk jaar
weer horen en zien tijdens onze vastelaovends-optocht hoezeer wij
verbondenheid nastreven binnen onze school en de geledingen die daarbij horen.
Hopelijk kunnen wij in 2022 weer laten horen en zien binnen de wijken Belfort,
Daalhof en de aangrenzende gebieden dat wij onze school en kindcentrum Belfort
op de kaart hebben gezet. Inmiddels dus alweer 38 jaar werkzaam in het
onderwijs, maar het voelt absoluut niet als zó lang, ondanks alle veranderingen
en vernieuwingen. Kortom: deze werkplek is deels ook mijn leefplek en daar ben
ik super dankbaar voor!

Samen op weg naar de finale (van het schooljaar) - De meivakantie ligt alweer twee weken achter ons en we hebben de zon,
in tegenstelling tot in genoemde vakantie, gelukkig alweer wat meer mogen zien en voelen. Goed uitgerust begonnen we
maandag 17 mei aan de laatste 10 weken. Een periode waarin nog heel veel kan, mag én moet gebeuren. Op schoolniveau
wordt er hard gewerkt aan het formatieplan (welke groepen maken we en welke leerkrachten werken erin), waarbij onze school
er steeds naar streeft om zo klein mogelijke groepen te formeren. Daarnaast werken we aan een plan voor de besteding van
de extra Coronagelden die minister Slob beschikbaar heeft gesteld onder de naam Nationaal Programma Onderwijs. We kiezen
ervoor om enerzijds extra handen ter beschikking te hebben in de vorm van leerkrachten en onderwijsassistenten, maar
daarnaast zetten we ook in op scholing van alle personeelsleden, zodat we middels dit extra geld ook op de lange termijn een
kwaliteitsslag kunnen maken. We zijn immers trots op onze reeds bereikte onderwijskwaliteit, maar willen het uiteraard steeds
nog beter doen. Daarnaast werken we momenteel aan het vakantierooster met daarin ook de studiedagen en zorgen we ervoor
dat de nieuwe schoolgids op tijd bij de drukker ligt. Last but not least werken we eveneens aan een voorlopig ontwerp voor het
nieuw te bouwen kindcentrum in Belfort. Een ontwikkeling die meer tijd kost dan ons soms lief is, maar waar we straks ook
decennia lang de vruchten van hopen te plukken. De MR van onze school is bij al dit soort plannen en voornemens betrokken,
zodat zowel ouders als personeel inspraak hebben in de ontwikkeling van onze school. We zitten dus nog hard te weken in én
aan het huidige schooljaar, maar treffen tevens al veel voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Een goede voorbereiding
is immers het halve werk. Vergelijk het maar met de voorbereidingen van bondscoach Frank de Boer en zijn Nederlands elftal
voor het aankomend EK dat start op 11 juni. Ook dan moet er een goed elftal staan met een evenwichtige veldbezetting willen
we de finale halen…. En eindelijk ook weer eens winnen… In de klassen wordt er op weg naar de finale van dit schooljaar
uiteraard nog veel geleerd en blijven leerkrachten hard werken aan het vergroten van de doelkansen van leerlingen en streven
we naar mooie prestaties en scores. Willen onze Oranje-Boys straks veel successen boeken dan is, naast de voetbaltechnische
kwaliteit, ook de onderlinge sfeer erg belangrijk. Op school is dat niet anders en dus organiseren we regelmatig activiteiten die
bijdragen aan de teambuilding, ondanks de beperkingen van de Coronamaatregelen. Schoolverlatersactiviteiten, musical,
sportdagen en schoolreisjes worden georganiseerd of, indien Corona het onmogelijk maakt, voorzien van een passend en leuk
alternatief! Samen gaan we een mooi laatste kwart van het schooljaar tegemoet. Een periode waarin we leren en spelen en
inspanning en ontspanning combineren, de Coronamaatregelen hopelijk steeds verder versoepelen en waarin ons Nederlands
elftal hopelijk heel ver komt in het Europese voetbaltoernooi. Samen op weg naar de finale!
www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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TOENTERTIJD

Ook voor haar kwamen er rustiger tijden, ze hoefde nu niet
elk ogenblik bij te springen, alleen nog als het noodweer
was en als ze de Zuiderzee overgingen, dan hielp ze mee.

OUDE GEWOONTES

Er lagen intussen plannen om de Zuiderzee te gaan afsluiten
van de Noordzee, dat zou nog een heel groot project worden
dat jaren zou gaan duren. Dus verschillende randdorpen,
waaronder Schokland, zouden ingepolderd worden. Niet
iedereen was er blij mee, de bewoners van de verschillende
dorpen waar de inpoldering plaats zou vinden gingen in
protest. Ze wilden hun geliefde plek waar ze veel lief en leed
hadden meegemaakt niet verlaten. Tijdens de vloedgolven
die over deze dorpen spoelden of tegen deze dorpen aanspoelden, zijn ook vele mensen verdronken en schepen met
man en muis vergaan.
Ze hebben ondanks de vele stormen met elkaar standgehouden en dat wilden ze zo houden. Helaas kwam er toch een
bevel dat ze allemaal richting Emmeloord of elders moesten
verhuizen. Zo had toch iedereen elders een plekje gevonden
en werd later Schokland tot Werelderfgoed verklaard.

Overgang van het oude naar het nieuwe leven zal niet
meevallen, alle vernieuwingen stuiten tegen de borst, zoals
altijd moet alles wennen. Als je volop in het leven zit en druk
in de weer bent met het varen, boven water te blijven, geld
te verdienen en een gezin te onderhouden dan sta je niet
direct te popelen om vernieuwingen te aanvaarden. Van de
andere kant lonken ze wel naar wat meer efficiëntie in je
dagelijkse werkzaamheden.
Hij zat nog volop in de bloei van zijn leven, het zware werk
en gezin waren toch wel een zware last. Eerst voelde opa
niet zoveel voor veranderingen, tja hij was ermee opgegroeid
met dat varen op de wind en zijn zeilen. Het gaf ook weer
dat ultieme gevoel van vrijheid, hij was bang die vrijheid te
verliezen. Toch, in samenspraak met zijn broers die ook in
de scheepvaart zaten wilde hij het wel proberen; dus om
aan een verandering, wat een verbetering zou zijn in zijn
werk als schipper, te gaan doen.
Wat ging er veranderen in zijn dagelijks patroon en de
scheepvaart? Er waren van die hulpmotors om de schepen
voort te laten varen, zijschroeven noemden ze dat, die op
olie of benzine gingen. Als je deze aanzwengelde dan gaf
dat de vaart aan het schip zonder zeilen. Alleen maakten die
zijschroeven een hoop herrie: tsjoekesjoeketsjoek.
Dat zware werk, het hijsen, strekken en laveren met de zeilen ging langzaam uit het tijdsbeeld verdwijnen. Sommige
schepen kregen een motor aangebracht in een machinekamer onder de kajuit van de woning. Het klinkt allemaal wat
ingewikkeld maar het was voor die tijd al een uniek gebeuren. Er waren ook schepen die zich lieten slepen door een
sleepboot, of zelf een Opduwertje hadden: een klein bootje
met een motor die het schip vooruit duwde. In die tijd had
men nog tijd voor elkaar, ook was men zeer behulpzaam.
Die vernieuwingen gaven natuurlijk ook weer problemen,
ze kenden de motor niet en wisten nog niet hoe alles functioneerde. Gelukkig hebben ze zich dat snel aangeleerd en
opa had nog een hele tijd zijn knecht gehouden.

Het mooie ervan vind ik nu dat mijn opa en oma dat eiland
in de Zuiderzee gezien hadden, erop gelopen hebben en
boodschappen hebben gedaan, naar de kerk en de dokter
geweest. Ik hoop binnenkort zelf naar dat gebied te kunnen
gaan, het gevoel te krijgen van toen!
Springtime

VERENIGINGSNIEUWS
HARMONIE KUNST DOOR OEFENING
KOMT NAAR DAALHOF
Met trots willen wij u laten weten dat Harmonie Kunst Door
Oefening (KDO) de nieuwe eigenaar is van de gymzaal van
de oude Fons Olterdissen basisschool. Samen met enkele
andere muziekgezelschappen en koren heeft KDO de zaal
per 1 juni 2021 als repetitieruimte in gebruik genomen. Uiteraard kunnen we pas echt van start gaan als versoepelingen
van de coronamaatregelen dat toestaan.
Momenteel wordt er nog hard gewerkt om de zaal om te
bouwen tot een mooie repetitieruimte. Zodra het mogelijk
is, nodigen wij u graag uit voor een nadere kennismaking.
Als harmonie zijn wij natuurlijk altijd op zoek naar nieuw muzikaal talent. Lijkt het u leuk om deel uit te maken van onze
gezellige vereniging, neem dan contact op via onderstaand
mailadres. Ook jeugdige leden zijn van harte welkom.

Oma kon zich nu wat meer oriënteren op de kleintjes en zij
zorgde voor het huishouden en voor de maaltijden.

Ook bij andere vragen kunt u contact opnemen met info@
kunstdooroefening.nl of neem een kijkje op de website www.
kunstdooroefening.nl. U kunt ons ook volgen op facebook
en Instagram.
Wij hopen ons snel thuis te voelen in Daalhof en we kijken
ernaar uit u snel te ontmoeten.

Op zoek naar de oorzaak van uw klachten
in ledematen, rug, nek, schouders, bekken
(ook bij zwangerschap); bij hoofdpijn,
darmklachten, whiplash, etc.
Voor volwassenen, kinderen en (huil)baby’s.
Voor meer informatie: tel. 06-25 14 27 86
www.osteopathiemorgenstern.nl
osteopathiemorgenstern@hetnet.nl
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht

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

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

0900 - 777 4 777
19

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

4 KIDS
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BEELDEND MAASTRICHT

GEDICHT

DE NUIE INGEL VAAN MESTREECH

DE ZON VAN DE DAG
Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk
als een gave en zo mogelijk als een feest!
Sta ‘s morgens niet te laat op!
Kijk in de spiegel, en lach tegen jezelf
en zeg “goede morgen” tegen jezelf,
dan ben je een beetje geoefend
om het ook tegen anderen te zeggen áls je de ingrediënten van de zon kent,
kun je ze zelf maken evengoed als dagelijkse soep.
Neem een grote portie goedheid, doe er flink wat geduld in,
geduld met jezelf, geduld met anderen.
Vergeet dat tikkeltje humor niet,
om de tegenvallers te verteren.
Meng er een behoorlijke dosis werklust in
en giet over alles een gulle lach en je hebt
de zon van de dag!

Foto: Ruud Keijmis

Maastricht heeft ‘Een Nieuwe Engel’, neen geen nood,
Math Hardy die de geest van Maastricht symboliseert blijft
dé nummer 1. ‘De nieuwe Engel’ is op 29 maart 2018 door
koning Willem Alexander onthuld op de plek waar vroeger
de A2 een barrière vormde en 2 stadsdelen van elkaar
gescheiden hield.

Phil Bosmans

De stad werd n.l. doorkruist door deze voormalige snelweg
waar op topdagen dagelijks ca. 50.000 voertuigen passeerden.
Tijdens de onthulling van het beeld en daarmee de opening
van de A2-tunnel waren verder veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zoals burgemeester Penn-te Strake en
o.a. oud burgemeester Gerd Leers als ‘wegbereider’ en
oud-staatssecretaris René van der Linden.
Het beeld van de ‘Nieuwe Engel’ is ontworpen door kunstenaar Wil van der Laan en staat boven op een speciaal
geconstrueerde muur van de 2,3 km lange Willem Alexander
Tunnel op de kruising met de Scharnerweg. De ‘Groene
Loper’ is de naam van het totaalplan voor verkeersinfrastructuur én stadsontwikkeling en is eveneens een verwijzing
naar de langgerekte bomenlaan die over de tunnel door
Maastricht-Oost slingert.
Willie

Lovel
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Vergeet niet
dat elke dagelijkse wordt aangereikt
als een eeuwigheid
om gelukkig te zijn!
Phil Bosmans

Het hoekhuis moest verdwijnen om plaats te maken voor
een stukje weg die hier moest komen, wilde men de ernaast
gelegen parkeergarage kunnen bereiken. Want het zou
nog ongeveer drie jaar duren voordat de eerste auto’s in
de nieuwe parkeergarage konden staan. Dan pas zou de
parkeergarage in de Gubbelstraat worden gesloopt.

CAMERAWANDELING
KAPPER PIET OP DE GUBBELSTRAAT
Na de opnames van de sloop van het Annadal ziekenhuis
in april 1993 kom ik in 2003 terecht. Ik fotografeerde toen
alles wat gesloopt werd voor het Maas-Markt project. Omdat
ik toen mijn haren liet knippen in kapsalon ‘La Coupe’ weet
ik precies hoe de vork in de steel zit.

Kapper Piet moest op korte termijn vertrekken naar een
nieuwe locatie. Op 15 januari 2003 is het huisje in één dag
tijd gesloopt en alle puin en achtergebleven materialen
afgevoerd.
Het was zonnig die dag, de sloop stelde niet veel voor; ervaring hadden de slopers genoeg opgedaan met de sloop
van de tegenover elkaar liggende stadskantoren een en
twee, in de Raadhuisstraat. Er werd gebruik gemaakt van
een gondelwagen en net als bij de andere sloop werd met
een walkietalkie gewerkt. Na ongeveer vijf uur zag een buitenstander niet meer dat er een huis had gestaan.

In het jaarboekje van Maastricht uitgave 1981, bladzijde
46, wordt melding gemaakt van het volgende: “De huizen
op de hoek van de Gubbelstraat nummer 4 en om de hoek
het aangrenzend huis gelegen aan de Van Hasseltkade zijn
als eerste panden gereed gekomen in het kader van een
gelanceerd plan voor elf restauratieprojecten van in totaal
ongeveer 100 woningen in Maastricht.
Het huisje zag er leuk uit en kapper Piet, die eerst bij kapper
James in Belfort had gewerkt, begon daar als zelfstandige
kapper. De kapper had veel ambtenaren en ambtenaressen
als klant, omdat de twee stadskantoren op een steenworp
afstand van de kapper lagen.

De kelder onder het huis waar kapper Piet nog naar verborgen schatten wilde gaan zoeken, maar geen tijd meer voor
kreeg, werd volgestort met puin en geëgaliseerd.
Met vriendelijke groeten,
Huub Reiders
huub.reinders@home.nl

Kapper Piet wist zich geen raad toen de geruchten op hem
af kwamen dat hij misschien het pand zou moeten verlaten.
Er zat niets anders op dan maar af te wachten wat de gemeenteambtenaren zouden beslissen.

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

De beslissing was alsof kapper Piet een strop om zijn nek
kreeg. De beslissing was in de raadsvergadering genomen
in het kader van het Maas-Markt project.
22

WIJK - INFO

NATUURLIJK VAN OMA

PAS IN DE BUURT

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

LICHAAMSVERZORGING
Gember-voetscrub
Benodigdheden: ¼ kop suiker, 65 ml amandelolie, 6 druppels
essentiële sinaasappelolie, 2 druppels essentiële gemberolie
en 1 mespuntje cayennepeper
Meng de suiker-en de amandelolie in een kom. Voeg de
essentiële oliën toe en meng alles goed. Doe de peper erbij
en roer nogmaals goed. Ga lekker ontspannen zitten met
je voeten in een badje. Neem een handvol van de scrub en
masseer je voeten grondig. Spoel je voeten daarna goed af.
Suikerscrub
Zeer geschikt als bodyscrub, liever niet op je gezicht gebruiken.
Benodigdheden: 4 eetlepels witte suiker, 4 eetlepels glycerine, 1 capsule Vit. C-olie, 2 druppels sinaasappelolie, en 2
druppels lavendelolie.
Mix de benodigdheden in een kom voor een bodyscrub.
Neem een handje van de scrub en wrijf de scrub zacht
masserend over je huid. Laat de scrub een paar minuten
zitten. De scrub kan een beetje hard worden door de suiker.
Spoel af met lauw water en je hebt een nieuw zacht huidje.

WIJK - INFO
VERBOUWING EN ASBEST
Gaat u klussen, verbouwen of slopen in een huis dat vóór
1994 werd gebouwd? Dan kunt u nog asbest aantreffen.
Vanaf 1 juni kan asbest alleen nog bij het milieupark
Beatrixhaven gratis worden ingeleverd. Check de Milieu App
of www.besteuitafval.nl voor meer informatie. Asbest moet
verpakt zijn in stevig, luchtdicht, dubbel naad-overlappend
plastic (dikte minimaal 0,2 mm).
Teamcoach Milieuparken

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Thuiszorg
Centrale
Nederland
Elke dag uw eigen dag!

Regie in eigen handen
Servicegericht én persoonlijk

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Van welke vragen lig jij wakker of waar ben je nieuwsgierig
naar? Zijn dat vragen die je misschien eens aan een wetenschapper wil voorleggen? Daarvoor hoef je niet naar de universiteit, want de wetenschappers komen naar jouw buurt.
Al een paar jaar organiseert de Universiteit Maastricht het
PAS-festival. PAS staat voor Pleasure, Art and Science. Of
in goed Nederlands: Plezier, Kunst en Wetenschap. Tijdens
dit festival kan iedereen in en rond de gebouwen van de
universiteit naar korte lezingen gaan over allerlei interessante onderwerpen. Maar je kunt ook naar muziekconcerten
of straattheater. En je kunt genieten van een hapje en een
drankje.
Het PAS-festival vindt dit jaar plaats op vrijdag 3 en zaterdag
4 september. Het is gratis en voor iedereen. Het vindt dit
jaar plaats bij de Tapijnkazerne.
Maar dit jaar doen we meer. In de week vóór het festival
zetten we een grote tent op in Daalhof.
Op woensdag 1 september komen we naar je toe met onze
PAS in de buurt tent. In deze tent kun je gratis muziek luisteren of straattheater zien. En wetenschappers beantwoorden
vragen van mensen uit de buurt.
Deze vragen willen we nu al verzamelen, zodat we tegen
september de goede wetenschapper hebben gevonden die
je vraag kan beantwoorden. Stuur daarom nu al je vraag
naar: jaap.janssen@maastrichtuniversity.nl
Tot 1 september (als corona het toelaat).

Vaste contactpersoon, korte lijnen

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

Kleine teams met vaste
zorgprofessionals

info@hovenierjongen.nl

Contact
T: 06 27 19 67 97
E: info@thuiszorgcentralenederland.nl
A: Amerikalaan 14
6199 AE Maastricht-Airport
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