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Wij van de redactie staan te springen om u een hele
pagina, zo niet een heel nummer vól geschreven met
evenementen zoals de braderie en samenkomsten, in de
bus te gooien. Helaas kunnen we dat na een heel jaar van
beperkende maatregelen en regels nog steeds niet. Rest
ons dus de uitdaging u te voorzien van een wijkblad volgeschreven met boeiende teksten waar u toch zeker een
uurtje plezier aan mag beleven. Ook wij van de redactie
weten dat de rek er bij veel mensen behoorlijk uit begint te
raken. De korte, donkere dagen van de afgelopen periode
en het verbieden van ons volksfeest maakten deze zware
periode voor menig Maastrichtenaar niet bepaald lichter.
Toch maakten meerdere acties van de Tempeleers, artiesten en zelfstandigen dat we Carnaval niet geheel aan ons
voorbij lieten gaan. De eenmansactie van de burgemeester
sloeg de plank dan wel totaal mis en dit schoot de meeste
Maastrichtenaren dan ook in het verkeerde keelgat, maar
ik denk dat ze het wel goed heeft bedoeld. Alleen jammer
dat ze echt totaal niet lijkt te begrijpen wat Carnaval voor
de Maastrichtenaar betekend. Ik verheug me dan ook op
de mogelijk zeer verlengde sleuteloverdracht van volgend
jaar…

Het is even klimmen, maar dan zie je ook iets…

EVENEMENTEN
1 t/m 14 maart
Virtuele rondleiding en inschrijving bij Bonnefanten College. Alle informatie te vinden op:
https://www.bonnefantencollege.nl

Gelukkig straalt er meer licht vanaf zondag 28 maart.
Vergeet dan de klok niet vooruit te zetten, dat geeft weer
zicht op een begin van heerlijke lange zomermaanden.
En met het lengen der dagen kan het buitenleven weer
beginnen…

Woensdag 24 februari
Woensdagmiddag van 15.45 tot 16.15 uur worden twee
korte cursussen georganiseerd voor alle kinderen van 4
tot en met 7 jaar in de zaal van Harmonie Wilhelmina in
Wolder. Kortjakje is 60 euro. Muziekmaatjes is 75 euro.
Er kan tot uiterlijk 12 maart ingeschreven worden via:
opleiding@harmoniewilhelmina.nl

Natasja

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 3/ april.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 maart.
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

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 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.

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.

like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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film, enigszins geholpen door corona beperkingen, heeft geleid tot een run op schaakborden-en stukken in de winkels.
Het ‘Vrolijke Paardje’ heeft er zijn hoop op gevestigd dat er
onder de Belhäöfke lezers toch een aantal dames zal zijn,
die zo begeesterd zijn door The Queen’s Gambit, dat zij
eens komen kijken op een maandagmiddag. U BENT VAN
HARTE WELKOM!
En dan dit nog:
- aan schaakborden en schaakstukken hebben wij geen
gebrek
- kosten van een lidmaatschap zijn 5 euro per maand
- Nadere informatie wordt gaarne geleverd door onze secretaris: Niek Ploegmakers, 043 3472530, groplo@home.nl

IN DE KIJKER
HET VROLIJKE PAARDJE
Gezellig schaken op maandagmiddag?! Daalhof is al vele
jaren de thuisbasis van een gezellige schaakclub, die de
trotse naam draagt ‘Het Vrolijke Paardje’. Deze club komt
bij elkaar op de maandagmiddagen in het buurtcentrum ’t
Atrium in Daalhof. Dat we op de middagen bij elkaar komen
van 13.30-16/17 uur betekent haast vanzelf dat de meeste
leden gepensioneerden, dus ouderen zijn. Maar ‘Het Vrolijke
Paardje’ is zeker niet uitsluitend een seniorenclub. Iedereen
die de regels van het schaakspel kent is welkom. De speelsterkte is gevarieerd. Er zijn eenvoudige thuisschakers en
redelijk sterke clubspelers. Maar de onderlinge competitie
is zo opgezet dat in de loop van het jaar iedereen twee keer
tegen iedereen speelt, één keer met wit en één keer met
zwart. Dat maakt deel uit van de charme van het spelen
op zo’n maandagmiddag. We zullen nog wel enige tijd met
corona beperkingen te maken hebben. Maar daar is in ’t
Atrium gemakkelijk aan te voldoen. Afstand houden is goed
te regelen dankzij de grootte en de opstelling van de tafels.
Een bijzonder punt van aandacht, zo al niet zorg, is de deelname van vrouwen. Dat is wereldwijd-en al jarenlang een
punt van zorg voor alle schaakclubs. Maar dankzij Netflix
is er een hoopvolle ontwikkeling in gang gezet. De enorme
populariteit van de film The Queen’s Gambit heeft er de aandacht op gevestigd dat meisjes en vrouwen briljant kunnen
schaken. “Beth Harmon heeft zelfs de Russische schaaktop
aan haar zegekar gebonden”. De grote populariteit van deze

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

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

moet Rob Brüll zijn spreekuur op donderdag nog altijd
telefonisch houden. Iedere donderdag houdt hij spreekuur
van 14.00 tot 15.30 uur. Bel dan het algemeen nummer:
0900-8844.
We hopen binnenkort weer te mogen beginnen met onze
activiteiten. Intussen kunnen nog enkele dingen wel gebeuren. Wilt u een boek lenen bel ons dan op dinsdagmiddag
om een afspraak te maken zodat u coronaproof boeken
kunt uitzoeken. Heeft u behoefte aan een praatje of een
hulpvraag, dan kunt u ons altijd bellen op dinsdagmiddag.

buurtnetwerk belfort daalhof

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

VOORUITZICHTEN
Na enkele strenge, koude dagen werden we met een warme
wind overspoeld en kwamen de krokussen alweer tevoorschijn. We hebben zicht op de lente en alles wat dat met
zich meebrengt. Het is een tijd van hoop en vooruitzichten.
Het is veel te lang geweest sinds we ‘normaal’ hebben kunnen doen. En misschien duurt het nog langer, maar er zijn
vooruitzichten. We komen er wel.
Daarom durven wij ook na te denken over wat we in de komende maanden kunnen doen. Normaal gezien plannen wij
in het voorjaar enkele buurtterrassen waarbij wij de buurten
kunnen leren kennen en buren bij elkaar kunnen brengen.
Wil u een buurtterras bij u in de buurt? In uw straat? Laat
het ons weten. Begin alvast door uw buren er warm voor
te maken. Dan kunnen we in mei de dagen al inplannen.

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.

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

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

IECH HÖB E WIT-ZWART SPIEGELKE GEVOONDE
De kinderen geven elkaar een hand en draaien rond in een
kring met hun gezicht naar het midden gekeerd. Wanneer
de naam van één van de kinderen gezongen wordt, draait
dat kind zich om en loopt naar buiten kijkend zo verder in
de kring. Bij ‘veer drejje us allemaol um’ draaien de andere
kinderen eveneens om en begint het spelletje opnieuw.
Iech höb e wit-zwart spiegelke gevoonde
Iech höb ‘t aon mien hertsje geboonde
Kieromme, kieromme
En ... drejt ziech ‘ns um
En es ... ut ziech heet umgedrejd
Dat heet häöre vaajer of häör moojer häör gelierd
Kieromme, kieromme
En veer drejje us allemaol um

VERBINDING
Als buurtnetwerk is het onze grootste taak om bewoners met
elkaar te verbinden. We bieden een plek (de Huiskamer)
waar buurtinitiatieven tot ontplooiing kunnen komen. We
proberen mogelijkheden te bieden waar buren bij elkaar
kunnen komen om ideeën voor de buurt uit te wisselen.
We doen ons best om bewoners in contact te brengen met
mensen of instanties die hen kunnen verder helpen.
Het is altijd heerlijk te zien hoe initiatieven ontstaan die deze
verbinding ook juist bevorderen. Dan willen wij ervoor zorgen
dat iedereen daar van weet. In het begin van de pandemie
waren er mensen die beren voor het raam plaatsten zodat
de kinderen in de buurt op ‘berenjacht’ konden gaan.
Onlangs (hoewel het misschien al langer bezig is) zijn zwerfkeien de rage. Hebt u een mooi geschilderde kei ergens
gezien? Dan is het hoogstwaarschijnlijk van Kei043, een
Facebook groep die ook voor verbinding zorgt. U kunt er
meer over lezen elders in dit blad, maar hou de ogen open
voor die keien of doe zelf mee.

Wilt u de melodie horen, luister dan via
www.reubesop.nl/iech-hob-e-wit-zwart-spiegelke-gevoonde-2

Lovel

HUISKAMER
Hoewel de Huiskamer op dit moment nog altijd dicht is, is
er elke dinsdagmiddag een telefonisch spreekuur van 13.30
tot 15.30 uur via telefoonnummer: 043-8523553. Hebt u
een dringende vraag of wilt u gewoon met iemand praten?
Bel maar.
Hebt u de wijkagent nodig? Vanwege coronamaatregelen
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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.

DIT BEN IK
ROMY
Hoi, ik ben Romy Peeters en ik ben elf jaar oud. Mijn school
is KC Dynamiek en ik zit in groep 8. Mijn meester heet Luc.
Na groep 8 ga ik naar het Bonnefanten College. We zitten
met 9 meisjes in de klas en ik ben met ze allemaal vrien-

De redactie

WIJK - INFO
SOCIAAL TEAM IN DE BUURT
Iedereen kent momenten waarop het even wat minder gaat.
Zo kan het zijn dat het thuis niet zo lekker loopt. Of dat je
je eenzaam voelt of merkt dat je bepaalde handelingen
minder goed aankan. Op zo’n moment heb je behoefte aan
ondersteuning. Weet je niet waar je terecht kunt of hoe?
Dan kan het Sociaal Team Daalhof-Mariaberg je op weg
helpen. Neem contact met ons op: stel je vraag of maak
gewoon kennis. Woon je in Blauwdorp, Belfort, Campagne,
Daalhof, Hazendans, Mariaberg, Trichterveld of Wolder?
Dan kun je bij het Sociaal Team Daalhof-Mariaberg terecht
met jouw vraag. In dit team werken verschillende deskundigen nauw samen om jou goede adviezen te geven. Als wij
het antwoord niet weten, schakelen wij ons netwerk in. Het
kan dat er andere buurtbewoners zijn met dezelfde vraag
of die jou kunnen helpen. Het Sociaal Team kan jullie als
buurtbewoners met elkaar in contact brengen. Daarnaast
sluit het Sociaal Team graag aan bij activiteiten in de buurt.

dinnen. Ik ben heel blij dat we weer naar school mogen. Ik
woon in Belfort. Samen met mijn moeder, mijn bonuspapa,
mijn hondje Lady en mijn hamster Pluisje. Mijn hobby’s zijn
kickboksen en zingen. Samen met mijn vriendinnen kijken
we graag naar Harry Potter. Ik vind het leuk om Flikken
Maastricht te kijken en hoop dat ik er een keer in mee mag
spelen. Mijn vriendinnen en ik vinden het heel leuk om Tiktok
filmpjes te maken.

Hoe kun je het Sociaal Team Daalhof-Mariaberg bereiken?
Bel naar 06-21128839.
Stel je vraag via www.sociaalteammaastricht.nl.
Volg ons op www.facebook.com/sociaalteamdaalhofmariaberg.
In Maastricht zijn 7 Sociale Teams. Voor meer informatie?
Kijk op www.sociaalteammaastricht.nl.

Groetjes van Romy

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.

Ralph Cadier

Wij zijn erkend MKB-adviseur

Wijuzijn
erkend
MKB-adviseur
Wilt
inzicht
in de
risico's die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Wilt u inzicht in de risico’s
die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Maak een afspraak voor een risico analyse!
Maak een afspraak voor
een19
risico
analyse!
St. Annadal
- 6214
PB Maastricht

Lijkt deze taak je wel leuk en wil je eens in de drie maanden
wat tijd steken in de totstandkoming van ons wijkblad, neem

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

OUDE AMBACHTEN
DE AMBACHTSSCHOOL
De ambachtsschool was tot ongeveer 1968 een schooltype
in Nederland. Ze begonnen met de ambachtsscholen omstreeks 1865 voor dagonderwijs. Het schooltype was toen
al populair voor leerlingen die nagenoeg, óf niet zo goed
konden leren, óf de financiële mogelijkheden niet hadden
om hoger beroepsonderwijs te betalen. Samen met de verlenging van de leerplicht hebben de ambachtsscholen een
enorme invloed gehad op de emancipatie van de arbeiders
en het scholingsniveau in Nederland.

KORTJAKJE EN MUZIEKMAATJES
VOOR KINDEREN VAN 4 T/M 7 JAAR
Op woensdag 24 maart starten er 2 nieuwe korte muziekcursussen bij Harmonie Wilhelmina. “Kortjakje” voor kinderen
van 4 en 5 jaar en “Muziekmaatjes” voor kinderen van 6
en 7 jaar.
Op een creatieve manier worden de beginselen van muziek
maken aangeleerd waarbij speelplezier voorop staat.
Het betreft 15 lessen van 30 minuten op woensdagmiddag. “Kortjakje” van 15.45 -16.15 uur voor slechts 60 euro,
“Muziekmaatjes” van 14.45 -15.30 uur voor slechts 75
euro. Beide cursussen worden gegeven in de zaal van
Harmonie Wilhelmina in Wolder. Er kan tot uiterlijk 12 maart
ingeschreven worden. Aanmelding loopt via opleiding@
harmoniewilhelmina.nl. Voor meer informatie over de jeugd
en opleidingen zie onze website
https://www.harmoniewilhelmina.nl/kind/

Ik vond een leuke foto gemaakt op een ambachtsschool.
Toine Gijssen is een van de leerlingen, die onder toeziend
oog van leraar Bessems, ijzer aan het smeden is onder een
hydrolyse hamermachine. De foto schijnt te zijn gemaakt
in 1949. Ik mis dan ook een veiligheidsbril, beschermende
handschoenen en gehoorbescherming, zeker bij de leerling. Of de foto is gemaakt in de ambachtsschool, die toen
was gehuisvest was in een gebouw op de hoek van de
Wilhelminasingel/Sint Maartenslaan in Wyck, weet ik niet.
De ambachtsschool verzorgde verschillende opleidingen. Er
waren 2, 3 en 4jarige opleidingen. Zo kon men er leren voor
smid, timmerman, huisschilder, bankwerker en elektriciën.
En of dat nog niet genoeg was, waren er ook cursussen om
met koper, lood en zink te werken en niet te vergeten; motor
en rijwielhersteller. De school koos de opleidingen zodanig
dat werd aangesloten op de behoefte van de toekomstige
arbeiders en werkgevers. Ook volwassenenonderwijs was
ingericht. Omdat de school in Wyck door particulieren was
opgezet kwam men niet in aanmerking voor rijkssubsidie.
Daarom nam de gemeente het over. In 1951 vierde men
het veertigjarig bestaan van de Technische School, in de
volksmond (LTS), Lagere Technische School genoemd.
Het ging gewoon verder, in 1961 werd de naam alweer
gewijzigd in: Uitgebreide Technische School (UTS).
Na de invoering van de Mammoetwet in 1968, werd het de
Middelbare Technische School (MTS). In dat jaar startte de
nieuwbouw aan de Bemelerweg nr.1 in Scharn. Na het vertrek van de school in 1980 versoberde het oude gebouw
en werd gedeeltelijk gesloopt. De gevel werd gered door
erachter een megabioscoop te bouwen als opvolger van
de MABI.
Info: Wikipedia, l Wouters 1964, 119. Jaarboek 1978,14
Huub Reinders Maastricht.

WIJK - INFO
AFSCHEID OVERBLIJFGROEP IKC DYNAMIEK
Alweer een jaar geleden begon deze nare pandemie. Allemaal toch wel onverwacht, de scholen gingen dicht en wij
als overblijfgroep waren niet meer nodig, en nu nog steeds
niet. Hierdoor hebben we nooit afscheid kunnen nemen van
ouders en kinderen, niet gedag kunnen zeggen, helemaal
niets helaas. Daarom wil ik dit nu via het Belhäöfke doen. Op
school is hier geen gelegenheid voor en waarschijnlijk bereik
ik zo meer mensen. Graag wil ik ouders en kinderen bedanken voor het in de overblijfgroep gestelde vertrouwen. 28
jaar ben ik werkzaam geweest als overblijfouder, waarvan 26
jaar als coördinator. Dit in de loop der jaren samen met een
grote groep enthousiaste ouders en mede-coördinatoren. Ik
heb het met veel liefde gedaan en er veel van geleerd en
ervan genoten; dank hiervoor. Na deze pandemie (hopelijk
snel) zal er op deze school waarschijnlijk geen overblijven in
deze vorm meer zijn. Daarom voor iedereen, het gaat jullie
goed. En blijf gezond.

huub.reinders@home.nl

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

 Fidus beschikt over onafhankelijke en

Erkende Hypotheekadviseurs voor het beste
advies

Pascal Loontjens
RM / RT

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

info@fidus.nu
www.fidus.nu
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PRIKBORD

leiden. Defect of incompleet geen bezwaar. Ik kom ze graag
bij u ophalen. Mail of bel naar TKWatchrepair: tkwatchrepair@gmail.com of 06-53348241.

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.

Op te halen wegens aanschaf nieuwe printer: 3 WeCare
(hervulde) HP364XL inktcartridges, 2 zwart, 1 geel. Mail
bij interesse naar leeuwenleeuw51@gmail.com.
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.

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

Ervaren docent geeft bijlessen en examentraining voor het
vak Nederlands op alle niveaus in onder- en bovenbouw
van het voortgezet onderwijs. Voor de basisschoolleerling
bijlessen taal, begrijpend lezen, rekenen e.d. op cito-niveau.
Info. 06-39823537.

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 twee elektrische rolluiken (wit) groot type Belfort. Afmeting 260x171 cm met afstandbediening. Afmeting
260x250 cm met schakelaar. 1,5 jaar oud. Nieuwprijs 1780
euro, voor 500 euro. Beschikbaar per direct! Zelf demonteren. Tel. 06-21518217.

Ruime garage te huur, Keurmeestersplein 8. Info: 0612049082.
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 kunststof schuif/kantelpui en keukendeur voor
groot type woning Belfort. Zelf demonteren in overleg.
Beschikbaar vanaf 2e week april. Prijs in overleg. Tel. 0621518217.

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.
Wilt u uw horloge laten repareren, ik geef u vrijblijvend
een prijsopgave. En wilt u weten wat uw automatische of
handwindhorloge nog waard is, ik bied u een faire prijs. Mail
of bel naar TKWatchrepair: tkwatchrepair@gmail.com of
06-53348241.
Gediplomeerd horlogemaker zoekt oude polshorloges om
te reviseren/herstellen zodat ze een tweede leven kunnen

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

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

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.

T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek

contact@walstock.nl
www.walstock.nl
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vlekken uit de kleding te halen, te schrobben en te dweilen.
De knecht had ook de taak om het schip schoon te maken,
vooral met dat zout water was dat echt wel nodig. Voor ze
het zoet water invoeren was alles weer helder en fris.

TOENTERTIJD
Amsterdam Schokland Emmeloord

Springtime

AAN DE WAL IN SCHOKLAND

LEZERSBRIEF

Na een hele moeilijke reis die zwaar, maar ook emotioneel
was, waren ze aangekomen in Schokland. Opa, oma en de
knecht waren erg vermoeid en waren toe aan rust en een
slaapje. De vele uren dat ze in strijd waren geweest met de
elementen van de natuur had krachten gekost.
Ze hadden het schip aangemeerd in de haven van Schokland. Het anker werd naar beneden gedraaid door middel
van een lier, een draai rad. Dat was ook zwaar werk, maar
het zorgde dat het schip stevig vastlag. Ook met de scheepsdraden om de bolders heen gedraaid, die dan weer stevig
werden vast gelust. Om van de kant af te blijven omdat er
eb en vloed was, werd er een grote boomhaak tussen wal
en schip in geplaatst (boomhaak en pikhaak heb ik nog bewaard). Een pikhaak is een stukje ijzer waar een stok aanzit
en met de ene kant wat gebogen naar beneden loopt, de
andere kant omhoog loopt, om iets weg te duwen of iets op
te pikken uit het water. Een boomhaak is een groot stuk ijzer
met twee van elkaar af gevormde punten waar een dikke
houten ra in vastzit. Stevig genoeg dus om het schip van
de wal af te houden, vooral met lading kwam het erop aan.

HONDENPOEP
Sinds corona wandel ik regelmatig met mijn gezin of met
vrienden door de wijk. Heerlijk even ontspannen het hoofd
leegmaken of buiten spelen met de kinderen. Maar steeds
vaker wordt dit fijne gevoel vervangen door gevoelens van
irritatie jegens hondeneigenaren en hondenpoep op plekken
waar die niet hoort te liggen,op de stoep, of op speelpleintjes
naast speeltoestellen. Overal liggen ze. Ik ben normaliter
niet iemand die over een verloren drol ophef gaat maken,
maar het komt nu écht veel te vaak voor. Ik vind honden heel
lief, maar wil hun baasjes graag verzoeken de hondenpoep
op te ruimen zoals het hoort. Behandel de buurt zoals je je
eigen huis (hopelijk) ook behandelt.
Naam bekend bij de redactie.

GEDICHT

Er waren gelukkig nog meer schippers aanwezig. Ze konden
later op de dag even met elkaar buurten en vertellen over de
hel op de Zuiderzee, want dat was het zeker wel geweest.
De ervaringen werden uitgewisseld, vaak konden ze nog
wat van elkaar leren.
De zeilen werden gestreken en alles opgeruimd, de dag erna
zouden ze alles controleren of het nog allemaal veilig was om
de reis voort te zetten. Maar eerst gingen ze lekker rusten.
De knecht ging voorop in de kooi en opa en oma en de kleine
in het achteronder in de kooi, ja dat klinkt gek nu, maar het
was wel hun slaapplaats, een soort bedstee, met deurtjes
ervoor of een gordijntje. Er was aan iedere kant een bedstee
voor twee personen.
Een dag later zag het weer er beter uit en zij waren ook
uitgerust van de vermoeienissen.
Tijd om de boel te controleren, de zeilen, de touwen en de
luiken. Verder moest oma naar een arts om zich te laten
controleren in verband met de aanstaande baby.
De plaatselijke huisarts controleerde het eerst en indien
nodig, kwam er een vroedvrouw aan te pas. Omdat oma
nog zwaar werk had gedaan onderweg met de storm, was
het wel een beetje spannend of alles wel goed was; ze was
wel moe maar had zover geen klachten. Opa en de kleine
die er al was gingen mee, de knecht bleef aan boord en ging
intussen ook het drinkwater aanvullen en een fles butagas
kopen. De lege werd ingeleverd en zo konden ze later weer
wegvaren, zeilen naar Emmeloord als het zover was. Intussen deed de knecht wat onderhoudswerkzaamheden die nu
eenmaal op een schip altijd zijn. Hier een lik vet en daar een
lik vet, heerlijk van dat dikke stroperige spul uit een vaatje.
De handen werden gewassen in een put. Door middel van
een touw aan de emmer werd het water erin geschept, dat
was best nog een handigheidje. Met groene zeep werden de
handen dan gewassen en waren de handen weer schoon.
Groene zeep werd echt bijna overal voor gebruikt, ook om

BLOEMEN VAN GELUK MOET JE ZELF PLANTEN
Je bent gelukkig als je iets kunt betreuren, want wie treuren
kan, weet ook wat blijheid is.
Je bent gelukkig als mensen je dwarsbomen omdat je goed
bent, want dan hoor je tot de mensen die een nieuwe wereld
opbouwen.
Je bent gelukkig als je vriendelijk en goed bent, want dan
ligt de hele wereld voor je open.
Je bent gelukkig als je door en door eerlijk bent, want daar
kun je alles mee bereiken.
Je bent een gelukkig mens als je niet méér wilt hebben en
niet méér wilt zijn dan je aan kunt, want dan ben je precies
geschikt voor deze wereld.
Je bent gelukkig als je wat voor een ander over hebt, want
wie goed doet, goed ontmoet.
Je bent gelukkig als je je steeds zuiver weet op te stellen,
want dan ontdek je de waarheid zelf achter de dingen.
Je bent gelukkig als je vrede om je heen weet te scheppen,
want dan zeggen ze dat je een stukje hemel op aarde brengt.
Je bent gelukkig als je in je medemens al het goede kunt
ontdekken. Heb vertrouwen want vroeg of laat zul je er de
goede vruchten van plukken.
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DAALHOF 50 JAAR

Begin jaren 80 werd het startsein gegeven voor de bouw
van Daalhof-Noord.
Als kind uit de buurt was mij de eer gegund het bord met
bouwinformatie en bouwplanning te onthullen door een
groot doek van het bord te trekken, onder toeziend oog van
diverse notabelen en verantwoordelijken. Dit bord stond
tegenover het huidige Gezondheidscentrum De Hofhoek,
op de parkeerplaats van de San Salvatorkerk.
De huidige milieuparken bestonden nog niet. In plaats
daarvan stond op de hoek Penatenhof/ Appiushof een grote
afvalcontainer waar men alle afval kosteloos kon weggooien.
Daar stonden altijd mannetjes (in de volksmond ‘containerpikken’) die ‘alles’ konden gebruiken en veel zaken uit de
containers visten en meenamen naar huis.
Tegenover de COÖP (de huidige LIDL) lag een groot voetbalveld waar men diverse balspelen kon doen. De San
Salvatorkerk op de hoek van de Dianahof en Penatenhof
bestond in de beginjaren van Daalhof nog niet. Mijn Heilige
Communie in 1977 werd mij overhandigd door Pastor Linke
in het Atrium.
Verder kan ik mij herinneren dat ik als kind vooraan stond bij
de opening van de fontein bij het Dienstencentrum Daalhof
door toenmalig burgemeester Baeten.

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.

HERINNERINGEN VAN MARCEL
Het was januari 1974 toen wij met ons jonge gezin verhuisden van een flat aan de Hillenraadweg in Nazareth naar een
nieuwbouwhuis aan de Dianahof in Daalhof. Ik was 5 jaar
toen we in Daalhof kwamen wonen. De eerste huizen voorbij

bijschrift bij de foto:
Aureliushof, bouw Daalhof vanaf Belfort, wegen in eerste
aanleg, Wolder op de achtergrond.
(Deze foto komt van de website www.beeldbank.rhcl.nl en
is gemaakt tussen 1971 en 1973).

GEDICHT

Belfort stonden er al. De Aureliushof was in 1e aanleg en de
kinderboerderij lag nog midden in het veld. De Fons Olterdissenschool moest nog in gebruik worden genomen. De
huizen achter het dienstencentrum waren nog in aanbouw
en als kleine ‘gamin’ was het voor mij een walhalla om rond
te struinen tussen de huizen, open tuinen en berghokken. Ik
kan me herinneren dat ladders, emmers en achtergelaten
gereedschap van bouwvakkers geregeld een weg vonden
naar ons huis aan de Dianahof.
De Dianahof was de buitenste straat van Daalhof. Aan de
overkant van ons huis was een open veld. De grote tweeonder-een-kap woningen die er nu staan, zijn in een later
stadium gebouwd. Daarom kwam het geregeld voor dat
veldmuisjes hun weg naar onze woning vonden, met alle
hilariteit die dat teweegbracht.
Onze huisartsen Vierhout en Beusmans hadden hun
praktijk in een woonhuis aan de Marsanahof 76. Apotheek
Van Thoor lag bij de winkels waar later het Bakhoes en
momenteel Bakkerij Paulissen gevestigd is. Later zijn zij
allemaal verhuisd naar Gezondheidscentrum De Hofhoek
aan de Penatenhof.
De eerste jaren bevonden de schoolklassen van de Fons
Olterdissenschool zich in de flat van de Aureliushof tegenover het latere schoolgebouw. Zelf zat ik bij juffrouw Jessie
in de peuterspeelzaal.
De Fons Olterdissenschool werd pas in 1975 in gebruik
genomen.
Naast het Atrium bevond zich het filiaal van de Spaarbank
Limburg. Ik kan me herinneren dat mijn vader daar wekelijks
het huishoudgeld ging afhalen.

GELUKKIGE MENSEN
Bij het zoeken naar de diepste reden
van menselijk geluk,
heb ik nooit het geld gevonden, het bezit, de luxe,
het nietsdoen, het profiteren, het feesten.
Bij gelukkige mensen
vond ik aan de basis altijd een diepe geborgenheid
en een spontane vreugde
om kleine dingen en een grote eenvoud.
Bij gelukkige mensen was ik steeds verbaasd
over de afwezigheid van dwaze begeerten.
Bij gelukkige mensen vond ik nooit
ongedurigheid of gepassioneerde jacht,
nooit de drang naar zelfverheerlijking.
Ze bezaten meestal een flinke portie humor.
Phil Bosmans

10

WIJK - INFO
WAAROM IS MELDEN BELANGRIJK?
Regelmatig horen wij van buurtbewoners dat zij overlast
ervaren. Dat kan om van alles gaan zoals geluidsoverlast,
ruzie bij de buren, hard rijden in de buurt, drugsoverlast,
afval dumpen enz.
Op de vraag of deze overlast bij de Gemeente of de politie
is gemeld, krijgen wij vaak de reactie “waarom zou ik dit
melden, dit heeft toch geen zin”, de politie doet toch niets”
of “handhaving komt toch niet”.
We begrijpen dat men vaak niet weet wat er met een melding gebeurt of dat het gevoel leeft dat er niets mee gedaan
wordt, daarom proberen we hieronder uit te leggen waarom
melden wél van belang is.

Zo weet je precies wat de belangrijke dingen zijn bij ons op
school en wat wij voor jou kunnen betekenen. Met een vmbo,
havo en vwo advies kun jij bij ons terecht. Aanmelden kan
van 1 t/m 14 maart. Hopelijk zien wij jou volgend schooljaar
door onze gangen lopen.

Zowel bij politie als bij handhaving wordt gewerkt aan het opbouwen van een dossier. Zodra binnen dit dossier meerdere
mensen melding hebben gedaan m.b.t. hetzelfde onderwerp,
kan er vanuit de organisatie tot actie worden overgegaan.

Aanmelden voor het Bonnefanten College, onze virtuele tour
en ‘Bonnefanten College Live’ kan via onze website: https://
www.bonnefantencollege.nl

Dit betekent dus dat het van belang is dat u meldt. Hoe meer
er door verschillende mensen gemeld wordt hoe eerder er
kan worden ingezet.
Waar kan ik melden?
Afval , Gemeente, 14-043, gemeentemaastricht.nl
Groen, Gemeente , 14-043, gemeentemaastricht.nl
Drugsoverlast, Gemeente, drugsmeldpunt,043-3505111
gemeentemaastricht.nl/drugsmeldpunt
Criminaliteit, Politie, 0900-8844, politie.nl
		
Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000
meldmisdaadanoniem.nl
Verkeer, Team Handhaving, 14-043
		
Politie, 0900-8844, politie.nl

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

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

WIJK - INFO

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

BONNEFANTEN COLLEGE STELT ZICH VOOR

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877

Beste leerlingen uit groep 8, jullie staan dit jaar voor best
wel een moeilijke keuze. Jullie moeten namelijk een nieuwe
middelbare school kiezen. Door alle maatregelen is het
niet meer mogelijk om de scholen te bezoeken tijdens een
fysieke open dag. Omdat wij van het Bonnefanten College
jullie toch willen laten zien wat je kunt verwachten op onze
school, hebben wij een ‘virtual tour’ gemaakt. Via deze ‘virtual tour’, die bij ons op de website staat, kunnen jullie een
virtuele wandeling maken door de school, lokalen bezoeken
en filmpjes bekijken van de dagelijkse activiteiten bij ons op
school. Hoe vet is dat?

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Daarnaast kunnen jullie ‘Bonnefanten College live’ bekijken.
Een talkshow waarin medewerkers van de school praten
over alles wat het Bonnefanten College te bieden heeft.
11
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U kunt onder andere de otters adopteren

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 91, maart 2021

ADOPTEER-ACTIE

NIEUWS

Eind januari zijn we onze actie ‘Adopteer je favoriete
diersoort’ gestart. U heeft daar wellicht al over gelezen of
gehoord op onze Facebook-pagina of in andere media.
We leggen de actie hier nog eens uit. Doet u ook mee?

Steun Daalhoeve en koop een knuffel
Naast onze adopteer-actie (zie hieronder) zijn we (als de
knuffels tenminste op tijd zijn geleverd; ze komen uit Engeland!) onlangs ook een knuffelactie gestart. U kunt in
onze winkel voor 25 euro een speciale knuffel kopen. We
hebben knuffels van een alpaca, geit, ara, otter, fennek-vos
en stokstaart. Wij kiezen welke knuffel u krijgt. Dat klinkt
niet aardig, maar wij kunnen het ons nu niet veroorloven
grote voorraden aan te leggen, om dus altijd van alle knuffels genoeg in huis te hebben. Wilt u er ook een (of meer)
bij ons kopen of bestellen? U zou ons dan enorm helpen.
Alvast bedankt.

Waarom een diersoort adopteren?
Via onze adopteer-actie kunt u bij ons een diersoort adopteren. Met het bedrag waarmee u adopteert, levert u een bijdrage aan de betaling van de kosten van de dierverzorging.
Die moeten we namelijk betalen uit onze eigen inkomsten.
De bijdrage van de gemeente is immers alleen bedoeld
voor de kosten die wij maken voor het aanbieden van dagbestedingsplekken. De dierkosten betalen we uit eigen zak.
Maar met de lockdown vielen veel eigen inkomsten weg.
Vandaar de adopteer-actie. Door uw favoriete diersoort te
adopteren, draagt u financieel bij aan de dierverzorging en
helpt u ons mee uit de brand.
Kies uw favoriete diersoort
Voor elk van onze diersoorten zoeken wij een bepaald
bedrag aan adopties. Dat bedrag is gekoppeld aan de
hoogte van de dierkosten. Een kameel is in de verzorging
bijvoorbeeld een stuk duurder dan een mini-varken. Zijn er
eenmaal genoeg adopties voor een diersoort, dan hoeven
wij daarvoor niet nog meer adopties. We willen immers niet
verdienen op de adopties.
Dit zijn de diersoorten die u bij ons kunt adopteren: cavia,
konijn, kanarie, ara, vosmangoest, mini-ezel, stekelvarken,
wallaby, mini-varken, ezel + pony, stinkdier, otter, stokstaart,
fennek-vos, serval, mini-koe, kameel, mara, mini-paard, dromedaris, lama en alpaca. Op onze website www.daalhoeve.
nl vindt u onder de knop ‘Adoptie’ hoeveel de verzorging van
elk van deze diersoorten ons per jaar kost.

Onze nieuwe boerderijhond Luna

En verder:
- hebben we een nieuwe boerderijhond op Daalhoeve. Ze
heet Luna en is een kruising tussen een kees en sheltie.
Luna schrikt door haar aanwezigheid vossen en andere
ongewenste gasten op de boerderij af.
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Kies uw bijdrage
Heeft u eenmaal uw favoriete diersoort gekozen, dan kunt
u kiezen tussen vier eenmalige bedragen per jaar. Bij elk
van de vier krijgt u ook iets van ons terug. Dit zijn de vier
mogelijkheden en onze ‘tegenprestaties’:
- 50 euro. Hiervoor krijgt u van ons een Bronzen certificaat
met uw favoriete diersoort;

- 100 euro. Hiervoor krijgt u een Zilveren certificaat + 1 knuffel uit onze knuffelactie;
- 150 euro. Hiervoor krijgt u een Gouden Certificaat + 1 knuffel + een uitnodiging voor de jaarlijkse adoptiebijeenkomst.
De datum hiervan wordt rond 1 mei bekendgemaakt;
- 250 euro. Hiervoor krijgt u een Platinum Certificaat + 2
knuffels + een uitnodiging voor de adoptiebijeenkomst + een
vermelding in de ‘Adoptieboom’ die we bij de toegangspoort
van de boerderij gaan maken.
Formulier invullen
Om te adopteren, vult u op de website online het speciale
formulier in. U vindt dat onder ‘Adoptie’. Na ontvangst van
het formulier krijgt u binnen 48 uur een mail met daarop het
rekeningnummer waarop u het adoptiebedrag kunt storten.
Na ontvangst van uw betaling krijgt u binnen vier weken het
daarbij passende certificaat en de eventuele extra’s.

LAMMETJES
Op de vorige middenpagina’s hebben we van alles verteld over de geboortes van onze mini-varkens. Nu we de
Lammetjesdagen (bijna) achter de rug hebben, vinden
we het voor de hand liggen ook iets over onze lammetjes te vertellen. Hoe verlopen de geboortes bij onze
schapen? Onze bedrijfsleider Ralph legt wederom uit.
Twee spenen, liefst ook twee lammetjes
Daalhoeve heeft een schaapskudde van ongeveer 250
ooien. Zij worden aan het eind van de zomer gedekt door
één van onze vijf rammen. Die rammen zijn afkomstig van
andere schaapsboeren of fokkers. Ze komen nooit uit de
eigen kudde, want dan zou er inteelt ontstaan. De rammen
zijn bovendien gekocht op ‘indexeringen’, aldus Ralph. ‘Dat
is schapenjargon voor de achtergrond van de rammen. Het
is bekend waar ze vandaan komen en welke sterke punten
ze hebben. De een heeft bijvoorbeeld meer spiermassa, de
ander zorgt voor meer nakomelingen. Wij selecteren elk jaar
bewust welke pakweg vijftig ooien we gedurende zes weken
bij welke ram samen in een wei zetten, om te worden gedekt.
Zo bevorderen we dat we bijvoorbeeld lammetjes krijgen met
meer spiermassa. Maar ook dat bepaalde ooien meer dan
één lammetje krijgen. Dan laten we die dus dekken door
de extra vruchtbare ram. Het is overigens het beste als een
schaap twee lammetjes krijgt. Een schaap heeft namelijk
twee spenen. Met één lammetje bestaat de kans dat één
speen ongebruikt blijft. Dat kan dan makkelijk leiden tot een
ontstoken uier bij het schaap. Met die twee spenen moeten
er dus liever ook geen drie lammetjes komen. Gelukkig komt
dat maar weinig voor.’

Of u adopteert bijvoorbeeld onze mini-varkens

Weinig problemen
De geboortes zelf verlopen bij de schapen doorgaans zonder
veel problemen. Zeker bij de brilschapen. Die zijn schraal
van opbouw en krijgen dus ook kleine lammetjes, met smalle
schouders, een kleine kop en dunne pootjes. De Poll Dorsets
kunnen wel moeilijke geboortes krijgen. Dat zijn vleesschapen, dus forser. Ralph vertelt dat hij of Jeffrey Schwanen,
die meestal bij de geboortes aanwezig zijn, dan wel eens
moet ingrijpen. ‘Het kan zijn dat het lammetje verkeerd ligt
voor de geboorte. Verder zorgen we er altijd voor dat een
lammetje de eerste biesmelk drinkt en controleren we of het
meteen na de geboorte goed reageert op prikkels.’

Enkele spelregels
- Mocht u het drempelbedrag van 50 euro te hoog vinden,
dan kunt u ook met z’n tweeën adopteren. Geef dat dan per
mail door nadat u de bevestigingsmail met het rekeningnummer heeft ontvangen. U krijgt dan ook twee certificaten.
- We kiezen er bewust voor geen adoptie van een individueel dier mogelijk te maken. Er kan altijd iets gebeuren met
een dier. Soms moeten we ook afstand doen van bepaalde
individuele dieren omdat ze bijvoorbeeld niet goed passen
in de groep. Of omdat ze bij de voortplanting inteelt kunnen
veroorzaken.
- De geadopteerde dieren blijven altijd waar ze nu zijn, dus
op de boerderij of een neventerrein. U kunt ze dus niet mee
naar huis nemen, ook niet voor een korte periode.
- De adoptie is gekoppeld aan dit jaar, 2021. U betaalt eenmalig een bedrag. Hoogstwaarschijnlijk gaan we in 2022
door met onze adoptie-actie. Dat maken we later bekend.
- Het is voor ons te lastig om te organiseren dat u met uw
diersoort op de foto gaat. Dat gaan we dus (helaas) niet
doen.
- U kunt ook altijd iets op een andere manier doen, zonder
te adopteren. De mogelijkheden daarvoor vindt u op onze
website onder de knop ‘Steun ons’.

Vijf keer gedekt
Met gemiddeld anderhalf lammetje per ooi worden er jaarlijks
dus zo’n 375 lammetjes geboren tijdens de Lammetjesdagen. Wat gebeurt daarmee? ‘De rammetjes gaan allemaal
weg’, vertelt Ralph, ‘van de ooitjes houden we er zo’n 50
elk jaar. Die blijven de rest van het jaar buiten en worden
de volgende zomer, als ze anderhalf jaar oud zijn, gedekt.
Die lammetjes selecteren we op bijvoorbeeld spiermassa
en vruchtbaarheid. Dat betekent dus ook dat we ieder jaar
van zo’n vijftig oudere ooien afscheid nemen. Bijvoorbeeld
omdat ze te oud zijn geworden, niet zijn gedekt of een
uierontsteking hebben gekregen. Onze ooien houden we
gemiddeld zo’n zes tot zeven jaar. Die worden dus een keer
of vijf in hun leven gedekt.’

Namens al onze dieren: Hartelijk Bedankt !!
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

Maastricht – Daalhof

Maastricht – Centrum

Maastricht – Belfort

Titanenhof 14

Sint Servaasbolwerk 44

Hultersdreef 30B

VERKOCHT O.V.
• Zeer ruime woning met garage;
• 4 slaapkamers en een balkon;
• Super leuke en gezellige tuin!.

Vraagprijs € 475.000,- K.K.

• Tussengelegen woning;
• 4 slpkmrs ;
• Zeer ruime central gelegen.

Vraagprijs € 395.000,- K.K.

VERKOCHT O.V.
• Volledig instapklaar;
• 2 slpkmrs en 2 balkons;
• Zeer strakke afwerking.

Vraagprijs: € 210.000,- K.K.

Maastricht – Bosscherveld

Maastricht - Wolder

Maastricht - Pottenberg

Nimrodstraat

Heukelommerweg 60

Clavecymbelstraat

n
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s
g

n
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s
g

NIEUW
• Tussengelegen woning 3 slpkmrs;
• Ruime en uitgebreide keuken;
• Tuin met zeer veel privacy.

Vraagprijs € 289.000 K.K.

• Geheel te moderniseren;
• Vaste trap naar zolder;
• Gelegen nabij wandelgebieden.

Vraagprijs € 199.000 K.K.

• Maisonette woning ;
• 3 Slpkmrs ;
• Vrij uitzicht en nabij de winkels.

Vraagprijs € 175.000,- K.K.

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

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

PERSBERICHTEN

MEXICAANSE BOWL MET GEGRILDE GARNALEN

MAASTRICHTSE KLIMAATCOALITIE HOUDT
WEBINARSERIE

Ingrediënten
400 gram grote garnalen, 3 zoete aardappelen, 200 gram
zwarte bonen, 3 stengels lente-ui, 1 limoen, 1 courgette, 350
gram cocktail trostomaten, 1 rode ui, 2 teentjes knoflook, 10
gram koriander, olijfolie
Mexicaanse kruidenmix: 1 theelepel Spicy, 1 theelepel
gemalen komijn, 1 theelepel paprikapoeder, ½ theelepel
gemalen cayennepeper, 4 eetlepels fijngehakte koriander
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200° C.
Meng voor de kruidenmix de Spicy, gemalen komijn, paprikapoeder, gemalen cayennepeper en de fijngehakte koriander.
Pel en snipper de rode ui. Snijd de tomaten in kleine blokjes.
Was de zoete aardappelen en snijd ze in blokjes. Spoel de
zwarte bonen goed af. Snijd de lente-ui in schuine ringen.
Rasp de schil van de limoen en pers het sap uit. Hak de
koriander grof. Schaaf de courgette met behulp van een
spirelli in lange dunne slierten.
Meng de helft van de kruidenmix met een scheutje olijfolie en
de limoenrasp. Meng de garnalen met het kruidenmengsel
en laat dit minimaal 10 minuten marineren.
Verdeel de zoete aardappel over een bakplaat met bakpapier, en besprenkel met olijfolie. Breng het op smaak met
zeezout en zwarte peper en bak ze in de voorverwarmde
oven in 25 minuten gaar.
Verhit een scheutje olijfolie in een diepe pan en fruit de
knoflook met de helft van de rode ui. Voeg de resterende
kruidenmix, de zwarte bonen en de helft van de tomaatblokjes toe. Laat dit op laag vuur 10 minuten zachtjes doorkoken.
Roer regelmatig door.
Verhit een grillpan en grill de garnalen in 6 minuten rondom
gaar.
Meng ondertussen de courgetteslierten met het limoensap,
de koriander, de resterende tomaatblokjes en de resterende
rode ui tot een frisse salade.
Verdeel de zoete aardappelen, de zwarte bonen, de garnalen en de salade over de kommen, met elk een eigen
compartiment. Garneer met de lente-ui.
Lekker met een dot zure room! Garneer met koriander en
partjes limoen.

De Maastrichtse Klimaatcoalitie is een netwerk van studenten- en lokale organisaties, verenigd in de strijd voor
klimaatrechtvaardigheid. Het is nu tijd voor ambitieuze
systeemveranderingen. De Maastrichtse klimaatcoalitie
formuleerde acht specifieke eisen die essentieel zijn om
onze stad duurzamer en sociaal rechtvaardiger te maken.
Elke 2 weken komen wij met experts, activisten en burgers
online samen om een van de 8 eisen te bespreken. Samen
zullen we onze ervaringen, zorgen en ideeën delen en
concrete oplossingen bedenken voor lokale problemen. Wat
we samen bedenken, wordt vervolgens naar onze politici
gestuurd.
Om aan een Webinar mee te doen moet men zich inschrijven. De Webinars zijn elke keer op een dinsdagavond van
19.30-21.00 uur, online te volgen.
In maart hebben we het over plastic-en een circulaire economie. Op 9 maart wordt gesproken over plastic. Maastricht
moet plastic voor eenmalig gebruik verbieden en plastic uit
de Maas halen voordat het verder spoelt naar zee en 23
maart is gereserveerd voor de lokale economie. Maastricht
moet de lokale en circulaire economie stimuleren en lokale
initiatieven ondersteunen.
April is gereserveerd voor het openbaar vervoer en het uitfaseren van fossiele brandstof. Op 6 april komt het openbaar
vervoer aan bod. Nederland heeft het duurste openbaar
vervoersysteem van de EU. We hebben meer openbaar
vervoer nodig en het moet gratis zijn. Op 20 april spreken
we samen over fossiele brandstof. Maastricht moet af van
fossiele brandstoffen en moet ervoor zorgen dat de industriële sector hetzelfde doet.
In mei gaat het over mensen en milieu. Op 11 mei bespreken we hoe alle huizen en gebouwen CO2-neutraal moeten
zijn. Dit mag niet ten koste gaan van de mensen. En op
25 mei beleggen we hoe burgers bij dit alles te betrekken.
Maastricht moet zijn burgers informeren en betrekken bij de
crisis. Individuen moeten het laatste woord hebben, niet de
economische stakeholders.
Wil je meedoen? Schrijf je in via deze link:
https://forms.gle/Fywj56FgfYYgGo3M6

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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BEELDEND MAASTRICHT

CAMERAWANDELING

DE PERROEN

DE SLOOP VAN DE STADSKANTOREN

Was de vroegste Perroen op het Vrijthof, vermoedelijk opgericht in 1292, het teken van het gezag van de Prins-Bisschop
van Luik óf was deze Perroen van het Sint Servaaskapittel?
De voornaamste ‘goede’ steden, de zogenaamde Bonne
Villes binnen het Luikse machtsgebied, waren voorbestemd

Het Maas-Marktproject volgde ik op de voet vanaf het begin,
december 2002, tot alles gesloopt was, eind februari 2003.
Nadat ik toestemming kreeg van de gemeentelijke projectmanager HIMM Dienst Stadsbeheer en Facilitaire Zaken
om alles te fotograferen, was ik kind aan huis in het sloopgebied. Uitvoeder en slopers kenden me al vlug en legden
me niets in de weg als ik, gewapend met camera over het
afgezette terrein liep. Natuurlijk met veiligheidsschoenen en
-helm, waarop ik het wapen van de gemeente Maastricht
had geplakt. In die tijd waren er nog geen digitale camera’s.
Ik schoot het ene na het andere filmrolletje vol en maakte
in totaal ongeveer 1000 foto’s.
Aan sommige momenten bleef ik denken, vooral omdat
ze huiverig en beangstigend waren. Ik had in alle hoeken
gestaan om foto’s te maken, maar op dertig meter hoogte
was nooit mogelijk geweest.
Tot ik op zekere dag enkele slopers in een open afvalcontainer in de lucht zag hangen. Toen ze naar beneden kwamen
vroeg ik aan de baas van de ploeg: “Kan ik eens met jullie
mee naar boven?” De werklieden grijnsden toen de baas
antwoordde: “Stap maar in. Wel even een veiligheidsriem
omdoen en vastleggen aan de hijsketting.” Zonder erbij na
te denken stond ik even later in een open container. Een
bak die ze overal op straat voor de deur zetten om rommel
in te gooien. Aan één kant was tot mijn schrik de klep eruit
gehaald, je kon zo in- en uitlopen. De bak werd aan kettingen in de lucht gehesen. Daar stond ik met mijn grote
mond, in de wind, waardoor de bak ook nog slingerde. De
slopers grijnsden, ze hadden de fotograaf een hak gezet en
ik denk dat ze doorhadden dat ik barstte van angst. Ik hield
me sterk en maakte de ene na de andere foto, gewoon door
op de sluiterknop te drukken, door de zoeker kijken durfde
ik niet. Op dertig meter hoogte dacht ik: 'als maar niemand
gaat lopen of springen'. “Ben je bang?” vroeg een sloper
voorzichtig. “Nee hoor”, bromde ik, maar ik deed het bijna
in mijn broek. Ik had last van hoogtevrees maar vertelde dat
niet, omdat ik dan niet mee naar boven had mogen gaan. Ik
maakte foto’s die uniek bleken te zijn. Toen ik tien minuten
later de grond onder mijn voeten voelde, was ik doodgelukkig. Als ik me niet had geschaamd, had ik de grond gekust.

om een Perroen te voeren. Men weet dat de Perroen op
het Vrijthof in de loop der eeuwen meerdere malen is afgebroken en weer is herplaatst. In 1795 werd de Perroen
door de Fransen vernietigd omdat hij n.l. een symbool van
het ‘ancien regime’ was, in dit geval de toen heersende
kerkelijke macht. Een Perroen werd onder andere gebruikt
voor officiële mededelingen en terechtstellingen van veroordeelden. Massa-executies en ‘heksenverbrandingen’
vonden midden op het Vrijthof-plein plaats, zo werd n.l. het
doel van afschrikking ten volle bereikt. In 1638 werden er
bijvoorbeeld 5 geestelijken en meerdere burgers terechtgesteld omdat zij de Spanjaarden geholpen zouden hebben bij
een aanval op de stad. Op 7 juli 1955 werd er een nieuwe
Perroen onthuld in tegenwoordigheid van vele Luikse en
Maastrichtse vertegenwoordigers van beide stadsbesturen.
Het is een plateau met een granieten basis van 5 trappen,
bewaakt door 3 leeuwenfiguren en bekroond door een
pijnappel en een kruis. Overigens bevindt er zich nog een
Perroen op de ‘hoeskamer vaan Mestreech’ n.l. een drank
en eetgelegenheid met dezelfde naam.
Willie

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

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
KIDS
4

Weet jij de oplossing van deze rebus?
Oplossing: ……………………………………………
Kleuren op nummer:

Kleuren op nummer:
1=rood
2=oranje
3=roze
4=kiwigroen

5=groen
6=donkergroen
7=beige
8=bruin

9=lichtblauw
10=lichtbruin
11=donkerbruin

Of kleur de kleurplaat gewoon zoals je zelf wil!
Stephanie Debie
20

len nog langer binnen zitten. Als jouw netwerk al te klein was,
word je daar nu stevig mee geconfronteerd. Daarom nodigt
Humanitas je uit voor de onlinetraining ‘Meer Contact’. Je
leert dan hoe je makkelijker contact maakt; handig voor als
de lockdown voorbij is. De training is uiteraard coronaproof.
Met ‘Meer Contact’ leer jij als deelnemer wat je zélf kunt
doen om meer mensen te leren kennen. Ook leer je hoe
je minder op gaat zien tegen nieuwe sociale situaties. Je
volgt de cursus thuis, in je veilige omgeving en in je eigen
tempo. Natuurlijk ga je na verloop van tijd buiten de deur
oefenen. Je leert hoe je makkelijker een praatje maakt op
straat of in de winkel. Ook leer je hoe je jouw bestaande
relaties verdiept. En dat kan ook nu al!

WIJK - INFO

KEI043 ZORGT VOOR ZWERVENDE STENEN
Facebookpagina KEI043 heeft betrekking op een gemeenschappelijke hobby, namelijk het beschilderen van zwerfkeitjes met allerlei leuke afbeeldingen en teksten. KEI043 is een
snel groeiende facebookgroep met al meer dan 800 leden.
De leden zijn volwassenen en kinderen. Ik merk dat vooral
veel kinderen enthousiast aan het schilderen zijn geslagen.
De 043 heeft uiteraard betrekking op Maastricht. Er bestaan
namelijk nog meer KEI facebookpagina’s. Beheerder is de
Maastrichtenaar Paul Roijen.
De steentjes worden aan de achterkant voorzien van de tekst
FB KEI043. De steentjes worden vervolgens in de stad of in
de wijk geplaatst op een meer of minder opvallend plekje.
Veel mensen die een steentje vinden, melden dit op de
facebook pagina KEI043, nadat ze eerst lid zijn geworden.
En sommige vinders nemen vervolgens ook de kwast ter
hand. Een geniaal concept.

PERSBERICHTEN
MET ONLINETRAINING JE NETWERK UITBREIDEN
Last van (corona) eenzaamheid? Het is een moeilijke tijd, we
zitten in de zoveelste lockdown en dus blijven we met zijn al-
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Positieve ervaringen
‘Meer Contact’ wordt in 10 gemeenten, verspreid over heel
Nederland aangeboden. En de ervaringen van de deelnemers zijn positief! Een deelnemer vertelde bijvoorbeeld dat
ze nooit mensen durfde aan te spreken en dat ze nu, dankzij de training, dat wel durft. Daardoor heeft ze nu zelfs in
coronatijd een wandelmaatje gevonden. Een andere cliënt
vertelde dat hij door deze cursus zijn buurman weer durft
te groeten.
Hoe het werkt
De training ‘Meer Contact’ bestaat uit een serie van 60 korte,
leuke e-mails. Als deelnemer krijgt men, twee maanden
lang dagelijks één mail. Soms bestaat de mail uit een paar
alinea’s tekst, dan weer kijk je een video en soms heb je
een schrijf- of doe-opdracht. Doe-opdrachten zijn gericht
op het leggen van contact met anderen. Je wordt begeleid
door Humanitas. De training is in de basis gebaseerd op
wetenschappelijk inzicht over eenzaamheid en contact.
‘Meer Contact’ is ontwikkeld door Eva Geelen van Bureau
Over-ons.
Gratis
In verband met corona is de training gratis voor alle inwoners van Maastricht. Hier meld je je aan voor Meer Contact:
https://www.e-act.nl/ah/site?a=3025&p=327845

PERSBERICHTEN

GESPOT

COBBLE JIJ AL?
Stel je voor: je maakt een wandeling door Maastricht. Ineens
word je door een signaal op je mobiele telefoon geattendeerd
op een bijzondere locatie: hier is een AR kunstwerk te zien!
Je kijkt door de lens van je mobieltje en word verrast door
een enorme blauwe vis boven de Maas, een verrassende
tekst op de brug of een serie portretten voor de stadsmuur…
Dit is ‘Cobble’. De app die je (gratis!) toegang geeft tot een
soort openluchtmuseum in de stad.
In december 2020 lanceerde Stichting Cultura Mosae deze
app om cultuur op een nieuwe, verrassende manier onder
de aandacht te brengen. Hij werkt met Augmented reality en
Geolocatie-tracking. Met wat? Oké, een kort stukje technische achtergrond. Augmented reality (Nederlands: aangevulde realiteit of AR) is een live beeld van de werkelijkheid,
waaraan elementen worden toegevoegd door een computer.
Een bekend voorbeeld was het spel ‘Pokémon Go’, dat op
je smartphone animaties van wezentjes projecteerde die je
met het blote oog niet kon zien. Geolocatie (tracking) is de
technologie die een plek op aarde kan identificeren. Op die
manier kunnen we je laten weten dat je in de buurt van een
AR kunstwerk bent.

Op mijn wandeling over de Canner- en Louwberg leek in de
weekend drukte een volkstoeloop aan de gang, ter hoogte
van de Apostelhoeve. Op het parkeerterrein stond een oude
Citroënbus met Engels kenteken.
Ik vroeg me af wat er hand was in deze afstand bewarende
Corona-tijden. (Het viel overigens wel mee, mensen hielden keurig afstand van elkaar). Er werden versnaperingen
verkocht: koffie, fris, wafels en soep voor de liefhebbers.
De opbrengst kwam in haar geheel ten goede van de
pijnbestrijding in MUMC, een lovend initiatief. Daarbij goed
bedacht tijdens de algehele sluiting van de horeca snakken
wandelaars naar een verfrissing. Ze deden goede zaken.

De 20 kunstwerken zijn modern, divers, kleurrijk en verrassend. Soms wordt gewerkt met tekst, soms met geluid,
maar altijd zijn ze driedimensionaal en kun je er omheen en
doorheen bewegen. Iets meer weten? Klik op de info-knop in
de app en lees het verhaal erachter. Hoewel je prima alleen
op pad kunt, is het een aanrader om samen met iemand
anders op ontdekking te gaan. Met de camerafunctie van
je telefoon kun je namelijk iemand met het kunstwerk op de
foto zetten. Je kunt de app elke dag opnieuw gebruiken en
kunt de werken zo verspreid in de tijd ontdekken.

Op mijn vraag of het initiatief zou worden herhaald kreeg ik
te horen dat ze het niet wisten. Dat ligt aan de bereidheid
van de vrijwilligers, maar het is mogelijk.
Als u daarboven in de toekomst een bordeauxrode bus ziet
dan weet u in elk geval hoe en waarom.

Wil je ‘met eigen ogen’ kwallen door het gat in de stadswal
zien komen? Wil je onder de enorme kubus met afbeeldingen
van Maastricht uit de ruimte (bedankt NASA!) staan? Of wil
je zien wat er uit die enorme legertank op het Tapijn-terrein
komt? Download dan snel de gratis app, die overigens
uniek is in Europa, door de QR-code te scannen en ontdek
Maastricht op een hele nieuwe manier!

Voor meer informatie: zie de website: rotaractmaastricht.nl
of de Facebookpagina: Rotaract Club Maastricht. Daar vindt
u ook of het initiatief wordt herhaald.
Joachim

Meer voorproefjes of op de hoogte blijven? Volg ons dan
ook op Instagram en Facebook.
PS
Wist je dat… je terwijl je met de plattegrond op de app van
de ene naar de andere locatie loopt, onderweg ook nog 4
‘Steerkes’ tegenkomt?. Dat zijn sterretjes die, als je ze scant,
op je beeld uit elkaar spatten en je allemaal 1 punt opleveren. Heb je 4 punten binnen, dan verschijnt een gouden
bonuslocatie waar een extra, “verborgen” kunstwerk voor
je onthuld wordt!
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Aloë Vera-gel tegen zonnebrand of een geïrriteerde huid

NATUURLIJK VAN OMA

Benodigdheden: Aloë Vera plant en eventueel wat water
Werkwijze: snijd het blad van de Aloë Vera overlangs door en
schraap de geelachtige substantie eruit. Doe het schraapsel
in een blender tot je een fijne gladde gel hebt. Je kunt er
een beetje water door roeren, voor de juiste dikte. Bewaar
de gel in de koelkast.

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

LICHAAMSVERZORGING
Masker voor je handen
Avocado-melkmasker, verwennerij voor droge handen!

PERSBERICHTEN

Benodigdheden: 1 avocado en 2 eetlepels melk
Werkwijze: pureer de avocado tot je een gladde puree hebt.
Roer er een beetje melk door zodat er een glad mengsel
ontstaat. Breng het masker aan op je handen en laat het
15 minuten intrekken. Was daarna je handen en smeer ze
in met een zelfgemaakte handcrème.

IVN MAASTRICHT JUBILEUMACTIVITEIT ‘...
50 VOGELS SPOTTEN…’
Van zaterdag 29 mei 12.00 uur tot zondag 30 mei 12.00 uur.

Vocht inbrengende crème voor je handen
Ideaal voor droge handen en voor na je avocado-melkmasker
Benodigdheden: 60 gram honing, 120 gram lanoline en 60
ml amandelolie
Werkwijze: verwarm de amandelolie au bain-marie en roer
de lanoline erdoor. Laat het afkoelen en roer dan de honing
erdoor. Bewaar de crème in een potje. De crème is ongeveer
8 maanden houdbaar.

IVN Maastricht viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. En hier
gaan we veel aandacht aan besteden door het organiseren
van een palet aan activiteiten.
Eén van die activiteiten is de wedstrijd ‘50 Vogels spotten’, georganiseerd door de Werkgroep vogels van IVN
Maastricht. Van zaterdag 29 mei 12.00 uur tot zondag 30
mei 12.00 uur kunnen groepen vogelaars en gezinnen met
kinderen proberen zoveel mogelijk vogelsoorten te spotten
binnen de gemeente Maastricht.
Vogelspotters kunnen zich verenigen in groepjes van maximaal 6 personen. Elk groepje zorgt voor een contactpersoon. Zoek binnen je vereniging of daarbuiten maatjes die
dit ook een uitdaging vinden of doe mee als gezin.
Voor de groep vogelaars die de meeste soorten weet waar
te nemen is een prijs voorzien.Voor gezinnen is een afzonderlijke prijs te winnen.

Autorijschool Bastiaens
wegen
m
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e
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z
“We rijden
wijs”.
naar je rijbe

Het inschrijfgeld is 2 euro voor volwassenen en 1 euro
voor kinderen. Het wedstrijdreglement wordt toegestuurd
na aanmelding.

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

Meld je voorlopig aan via e-mail:
50vogelsspotten@gmail.com
Heb je vragen dan kun je die ook stellen via dit e-mailadres.

www.rijschoolbastiaens.nl
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