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Met de vastelaovend nog vers in ons geheugen houdt
zich nog een enkeling aan het oorspronkelijke vervolg
ervan… Juist ja, het vasten. Waar we vroeger alle snoepjes
tot Pasen in een trommeltje stopten en er geen haar op
ons hoofd aan dacht om een stukje vlees te eten of vis
als het geen vrijdag was, genieten we nu gewoon verder
van het leven.
Foto: Huub Reinders

Alle versieringen in huis, winkels, scholen en ook op menig werk staat in het teken van het volgende feest. Pasen
komt er aan en hoe we dat lange weekend ook door gaan
komen, nu is het tijd onze huiskamers alvast wat zachte
kleurtjes te geven. Een schaaltje chocolade of echte eitjes
mogen in onze bourgondische, Maastrichtse huiskamer
op dit moment absoluut niet ontbreken.

Stormschade op de hoek van Vleeshouwersdreef en Zeepziedersdreef

Na alle stormen hopen we op een wat rustigere periode
voor deze en de komende tijd, maar hier weet je dat maar
nooit. Eén ding is zeker, saai is het bij ons nooit. Vandaag
voorspellen ze regen, morgen schijnt de zon. Waar ik dit
jaar zeker op durf te wedden is het weekend van onze
braderie… altijd warm met zonneschijn. Een weekend om
naar uit te kijken dus.

EVENEMENTEN
Woensdag 11 maart:
Lezing ‘Activisme in de Latijns-Amerikaanse kunst’ door
Círculo Cervantes in ut Förtsje van 20.00-22.00 uur.

Benieuwd naar het nieuws dat ons wijkblad voor u verzameld heeft? Blader dan maar verder.
Veel leesplezier.

Vrijdag 13 maart:
Indische inloopmiddag in ‘t Atrium van 13.30-17.00 uur.
Zaal open vanaf 13.00 uur. Entree 3,50 euro.
Zondag 15 maart:
Concert door het Opleidingsorkest van Harmonie Wilhelmina in Zorgcentrum Campagne. Aanvang 14.00 uur.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 4/5 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

Vrijdag 20 maart:
Open dag op de Drusushof 24 als onderdeel van de Brocanteroute. Van 15.00-19.00 uur.
Zaterdag 21 maart:
Open dag op de Drusushof 24 als onderdeel van de Brocanteroute. Van 10.00-19.00 uur.

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

Potgrondactie voor de percussiegroep van harmonie Sint
Petrus en Paulus. Men komt van deur tot deur voor het
afleveren van de grond.

like ons op facebook

Zondag 22 maart:
Open dag op de Drusushof 24 als onderdeel van de Brocanteroute. Van 10.00-17.00 uur.

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

06-24449683
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-24449683
06-33135297
06-40923577

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

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

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

Ook hebben ze een spreekuur: iedere donderdag tussen
14.00 en 15.30 uur kan men in de Huiskamer terecht voor
vragen, een gesprek, informatie. U wordt te woord gestaan
door een ervaringsdeskundige.
Info: stichtingoudersvoorouders@hotmail.com, op de website: stichtingoudersvoorouders.nl of op facebook.

buurtnetwerk belfort daalhof

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

DE HUISKAMER VAN DAALHOF
De Huiskamer is een plek waar buurtactiviteiten zich kunnen ontplooien. De meeste van deze activiteiten komen
van buren zelf, die een idee hebben en dat willen uitwerken
voor de buurt.
Maandag: hobbyclub van 13.30 tot 16.30 uur.
Dinsdag: inloop van 13.30 tot 16.30 uur. Spreekuur Matchpunt.
Woensdag: inloop van 13.30 tot 16.30 uur
- Spreekuur Matchpunt.
- Spreekuur Tim: hulpvragen bij mobiele telefoon, tablet,
laptop.
- Nederlands oefenmiddag/ Nederlandse les.
- Cursus schilderen.
Donderdag: inloop van 10.00 tot 16.30 uur.
- Creatief café van 10.00 tot 12.00 uur.
- Samen koken/samen eten van 11.30 tot 14.00 uur.
- Spreekuren van 14.00 tot 16.00 uur: wijkagent, Sociaal
Team, Matchpunt, OudersVoorOuders.
- Creatief café van 19.00 tot 21.30 uur.
Vrijdag: hobbyclub van 13.30 tot 16.30 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur:
- bijeenkomst vrouwen/grootmoedersgroep.
- Cursus kweken en bereiden van kruiden.
Zondag van 10.00 tot 12.00 uur: christenbijeenkomst.

We hebben al stormen en onweer gehad, maar we gaan nu
pas maart in - die zijn staart wil roeren. En toch zien we ook
al het begin van de lente en beginnen we te denken aan
alle activiteiten die gepland staan voor de wijken. Mogen
wij u bedanken voor hoe u zich inzet voor uw wijk? U bent
bezig op de school van uw kinderen, als verkeersbrigadier,
bij uw sportclub of hobby club, of in het bijstaan van iemand
in de wijk die minder kan. Zoekt u een manier om meer te
betekenen voor de wijk? Misschien vindt u hier beneden
iets dat u aanspreekt.
BUURTTERRASSEN
Maandagavond 11 en 25 mei, 8 en 22 juni, 31 augustus en
14 september plannen we als buurtnetwerk een buurtterras
in Belfort en Daalhof. Zou u een buurtterras bij u in de straat
willen hebben en willen helpen organiseren? U kunt ervoor
zorgen dat uw buren weten dat we komen? Dan komen wij
met tafels, koffie en thee. Iedereen brengt een eigen kopje
en stoel. Samen bespreken we hoe het is bij u in de buurt.
Laat ons weten als u een buurtterras wilt ontvangen bij u
in de straat.
AED IN DE BUURT
Een AED, samen met de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten, kan levens redden. We zijn erg dankbaar voor de vele
vrijwilligers die zich op deze manier inzetten. Heeft u ook
belangstelling om vrijwilliger te zijn bij een AED oproep?
Laat het ons weten. We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers
gebruiken.

Tijdens de openingsuren kunt u ons bereiken op 0438523553. Hier kunt u ook de hondenpoepzakjes gratis afhalen en de losse verkoop van gemeentelijke vuilniszakken
is mogelijk. De kosten hiervoor zijn 0,96 euro voor de grote
en 0,56 euro voor de kleine.

BUURTNETWERK BELFORT DAALHOF
Wat kunnen vrijwilligers in een wijk doen? Het buurtnetwerk
is een groep vrijwilligers. We zijn mensen die zich inzetten
voor de wijk. Een gescheiden moeder, een weduwe bezig
als administratieve medewerker, een alleenstaande moeder,
iemand die voltijds in de apotheek werkt, een predikant,
mensen die afgekeurd zijn voor werk vanwege gezondheidsklachten, en nog meer. Het gaat er niet zo veel om wat
voor mensen het zijn, het gaat om hoe die mensen bereid
zijn zich in te zetten.
Ook u kunt iets betekenen voor de wijk. Dit betekent niet dat
u in een bestuur moet zitten of vergaderingen moet bijwonen.
Er zijn allerlei mensen die iets voor de wijk willen doen. Zij
starten een project dat gesteund wordt door de Huiskamer,
bijvoorbeeld. Of ze doen mee met een project dat al bezig
is in de wijk. Kom eens langs in de Huiskamer en zie hoe
we elkaar kunnen helpen.

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

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

OUDERS voor OUDERS
Ouders voor Ouders is een groep voor ouders met een
zorgenkind. De groep is een plek voor ouders om elkaar te
ontmoeten, ervaringen en verhalen te delen, te netwerken
of informatie verkrijgen.

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

DIT BEN IK

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

Hallo allemaal,
Ik ben Ruby en ik ben 9 jaar. Ik heb een zus Lynn, een
moeder die heet Rachel. En mijn vader heet Ivar.
Ik zit op turnen, omdat ik best wel lenig ben en het is gewoon
heel leuk.

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Ik zit in groep 5 op Kindcentrum Dynamiek. Het is een fantastische school. Het heeft een fantastisch schoolplein en
een mooie Gouden wereld.
Mijn allerbeste vriendinnen zijn Jill, Dilara, Sara-lee en Mila.
Ik woon op Daalhof. Ik speel graag buiten. Ik speel gitaar
en ik krijg les van mijn opa. Mijn lievelingsvak op school is
rekenen. En mijn lievelingsdier is een spin.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Ik heb ook op dansen gezeten en op kickboksen.
Ik lees graag boeken van Geronimo Stilton, omdat het een
sprookje is en dat vind ik gewoon fantastisch. Ik lees ze ook
wel op school. En mijn lievelingskleur is paars.

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

WIJK - INFO

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.

BROCANTE ROUTE
Heeft u ook wat met oude en brocante spulletjes, vintage,
curiosa? Of aardewerk en glaswerk van onder andere
Maastrichtse makelij uit de fabrieken van Regout, Société
Maestricht of de Mosa? Of zoekt u nog wat aanvulling in
klassiek bestek, tafellinnen, kruis- en heiligenbeelden? Dan
is een bezoekje aan de open dagen op de Drusushof 24 de
moeite waard.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

U kunt er uw hart ophalen en veel van dit soort spulletjes
bekijken en kopen op vrijdag 20 maart van 15.00 tot 19.00
uur, zaterdag 21 maart van 10.00 tot 19.00 uur en zondag
22 maart van 10.00 tot 17.00 uur.

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht

Deze locatie is onderdeel van een Brocanteroute die u langs
nog zes andere locaties in Maastricht-West voert.
Voor info: BrocanterouteMaastricht@gmail.com.

T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek
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contact@walstock.nl
www.walstock.nl
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Dinsdags in Het Häöfke, 14.00 tot 16.00 uur: creaclub
(handwerken/ handarbeid) en reparatiecafé.

WIJK - INFO

Woensdags 12.30 tot 14.00 uur: verkoop tosti’s voor 1.50
euro per stuk of een kop heerlijke soep voor 1.50 euro.

ACTIVITEITEN MOSEA ZORGGROEP

Donderdags 14.00 tot 16.00 uur: muziekcafé en snackverkoop.

De activiteiten van de vrij toegankelijke dagbesteding
Mosae Zorggroep aan de Herculeshof 22 zijn geopend
van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur. Telefoon:
06-52880722 (activiteitenbegeleiding Lianne Bouwens
en Marianne Huiberts).

Iedere 3e donderdag van de maand kunt u van 11.00 tot
13.00 uur in Het Häöfke gratis terecht bij het inloopspreekuur
van Finzo Limburg. Heeft u een financiële vraag? Ontving
u een lastige brief? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen
van een regeling of vergoeding, bij het oplossen van een
betalingsachterstand, schuld of bij het invullen van een
formulier? Zij helpen u graag.

Vaste activiteiten
Nieuw: vanaf dinsdag 4 februari start het reparatiecafé in
Het Häöfke. U kunt daar gratis terecht voor kleine reparaties
aan huishoudelijke apparaten.

Extra activiteiten
Maandag 2 maart 13.00 uur: bakclub onder begeleiding
van bakker Kristin. We zoeken nog deelnemers die het leuk
vinden samen te bakken.

Iedere ochtend kunt u in de Herculeszaal terecht voor koffie
en een praatje.
Iedere maandag- en vrijdagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur:
Kienen in de Herculeszaal.

Donderdag 5 maart 14.00 uur: DJ Jos Hitz draait die middag
alleen muziek uit de jaren ‘70. Gezellige dans- en muziekmiddag. Gratis toegang.

De even weken op maandagmiddag in Het Häöfke vanaf
13.00 uur: Kristin’s bakclub. Houdt u van bakken, doe dan
zeker mee. Het gebak zal die middag te koop worden aangeboden.

Woensdag 11 maart 14.00 uur: lentequiz in de Herculeszaal.
Donderdag 12 maart 14.00 uur: muziekcafé en snackverkoop.

Schaakclub op maandag- en vrijdagmiddag op afdeling
F. Interesse in schaken? Informeer bij de schaakclub op
afdeling F.

Woensdag 18 maart vanaf 10.00 uur: Liandora ondermode
verkoop in de Herculeszaal.

In Het Häöfke kunt u op maandag- en vrijdagmiddag terecht
voor een gezellig samenzijn georganiseerd door de activiteitenbegeleiding en vrijwilligers.

Donderdag 19 maart 14.00 uur: gezellige dans- en muziekmiddag met DJ Jos Hitz. Gratis toegang.

Iedere dinsdag 12.30 uur: Samen Koken voor Elkaar. Voor
4,50 euro p.p. krijgt u een vers gekookt driegangen menu.
Opgeven kan tot en met maandag. Dinsdagmiddag wordt
het menu bekend gemaakt.

Donderdag 26 maart 14.00 uur: muziekcafé en snackverkoop.
Woensdag 1 april 14.00 uur: paasstukje maken. U brengt
een bloempotje mee, wij zorgen voor de rest. Deelname is
gratis.

Dinsdags in de Herculeszaal 14.00 uur: beweeggroep o.l.v.
ergotherapeut Ergo Zuyd. Interesse? Informeer zeker eens
bij hen.

Donderdag 2 april 14.00 uur: gezellige dans- en muziekmiddag met DJ Jos Hitz. Gratis toegang.

In de Herculeszaal kunt u ook gewoon terecht voor koffie,
een wijntje, gezelschap, een kaartje leggen of een spelletje.

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

Word jij onze nieuwe collega?
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Heeft u vragen over God? Wilt u de Bijbel leren lezen? Elke
dinsdag van 10-12 en 19-20.30 uur is er in de Didohof 49B
een ‘Spreek’uur voor iedereen met vragen. Bel 06-48689617
of email: info@gvcmaastricht.nl of kom gewoon langs.

PRIKBORD
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) mailen naar prikbordjes@belhaofke.nl vóór de 15e van de maand. U ontvangt een
bevestigingsmail met verdere instructies.

Zoekt u God? Wij zijn een groep mensen die samen
proberen God te leren kennen en te volgen, zoals Hij dat
wil. Ook u bent welkom. U vindt meer informatie op www.
gvcmaastricht.nl.

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

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

Voor behandeling COPD, perifere vaatstoornissen, knie-/
heupartrose is geen aanvullende verzekering nodig. U
kunt bij ons ook terecht voor rug revalidatie via David-RugConcept, oncologiefysio, sportfysio, guasha, kleurenmatrix.
Fysio Daalhof, Herculeshof 9, 6215 BB Maastricht, 0433476946, www.fysiodaalhof.nl.

Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak Nederlands
op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisatie: dyslexie), ook examentrainingen.
Informatie: 043-3435094.
Te koop: Ikea Galant hoekbureau rechts, berkenfineer, 3
grijze poten. In hoogte verstelbaar. Maten: 160 x 120 cm
lange kanten, 80 en 60 cm korte kanten. Mag weg tegen een
reëel en goed bod. Voor info of foto: 06-81894531 (na 10/3).

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

Te koop: 2 Ikea CD/DVD rekken, berkenfineer. Maten:
bxdxh: 20x17x202 cm. Plaats voor 180 cd’s of 88 dvd’s.
Passen goed bij het bureau. Mogen weg tegen een reëel en
goed bod. Voor info of foto: 06-81894531 (na 10/3).

Verkoop van (Maastrichts) aardewerk, glaswerk, tafellinnen, zilverwerk, curiosa op de Drusushof 24. 20 maart
15-19 uur, 21 maart 10-19 uur, 22 maart 10-17 uur. Nog 6
andere locaties in Maastricht West zijn dan geopend. Info:
facebook BrocanterouteMaastricht of BrocanterouteMaastricht@gmail.com.

PERSBERICHTEN

Te huur aangeboden: ruime garagebox aan de flat
Kroesmeestersdreef in Belfort. Per 1 maart beschikbaar.
Huurpijs 125 euro per maand. Belangstelling of meer info?
Mail of bel naar arthur.vander.stroom@casema.nl of 0630149255.

BASISSCHOOL SINT ODA
Wanneer uw kind ongeveer drie jaar is en in het schooljaar
2020-2021 naar groep 1 mag, gaat u zich oriënteren op een
basisschool. Een belangrijk moment voor veel ouders en
een keuze die helemaal niet zo gemakkelijk is. We maken
daarom graag tijd vrij voor u en uw kind, zodat u een goed
afgewogen schoolkeuze kunt maken.

Verloren: bril. Maandag 10 februari verloor ik mijn bril tussen de Brusselsepoort en Belfort/Daalhof, waarschijnlijk
op het voetpad langs de Keurmeestersdreef. Heeft u deze
misschien gevonden? Bel mij dan svp op 043-3478172 of
06-18279763.

Via onze website krijgt u een eerste indruk van onze school.
Maar om écht meer over onze school te weten te komen,
is een bezoek aan onze school natuurlijk het beste. Tijdens
een introductie kunt u samen met uw kind rustig de sfeer
proeven, de leerkrachten aan het werk zien en de school
ervaren wanneer deze in bedrijf is. Wij willen u dan ook graag
uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en rondleiding
door onze school. U kunt geheel vrijblijvend een afspraak
maken en we hebben dan alle tijd om u de school te laten
zien en uw vragen te beantwoorden.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Ben Dackers, Directeur Ine Lammerschop, Intern Begeleider
en lid managementteam. Basisschool Sint Oda vindt u op de
Pastoor Habetsstraat 40, 6217 KM Maastricht. U kunt ons
bellen: 043-3430970 of e-mailen: info@oda-bs.nl.
Onze website: www.oda-bs.nl.

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
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PERSBERICHTEN

VARIA
DE STRAATJUTTER

COLLECTEWEEK REUMANEDERLAND

Ongeveer twee weken geleden liep ik over de Aureliushof
ter hoogte van de kinderboerderij. Aan de overkant bij de
hoge flats liepen twee dames met witte hesjes met de tekst
PICK IT UP, een knijpstok en plastic zakken.
Mijn interesse was gewekt. In een split second bedenk ik
mij, steek de weg over en spreek de dames aan. Zij zoeken
zwerfafval en verzamelen dat. Nou dat spreekt mij wel aan.
Ik erger me al langere tijd aan het zwerfafval dat schijnbaar
nonchalant wordt weggegooid op straat en dan is er maar
één oplossing, meehelpen om het op te ruimen.
Zo gezegd, zo gedaan. Vrijdagmiddag ben ik met Anneke,
de initiatiefneemster, op pad geweest. Een uurtje voor mijn
huis op het grasveld en vooral in de bosjes, een vangst van
vier plastic zakken van 20 liter gevuld. Onvoorstelbaar. We
vonden ca. vijfentwintig blikjes, twintig plasticflesjes (waarvan velen niet leeg waren), glazen flesjes, sigarettendoosjes
en heel veel hondenpoepzakjes, al dan niet gevuld, in de
bosjes! Horen die niet in de groene bakken die langs het
grasveld staan?
Ook vonden we grote plastic tassen met van alles gevuld,
kartonnen dozen, een kapotte kinderstep. Dit wordt doorgegeven aan de gemeente en zij mogen die grote spullen
opruimen. Kortom, heel veel troep.

In de week van 16 tot en met 21 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland. Ook dit jaar kunt u de collectant aan de deur verwachten. Ondanks de onzichtbaarheid
van de ziekte, kampen meer dan 2 miljoen Nederlanders
met de grote impact die reuma heeft op hun dagelijks leven.
Met meer geld kan ReumaNederland onderzoek naar betere
behandelingen financieren en ervoor zorgen dat mensen met
reuma mee kunnen doen in de maatschappij.

Nu de straatjutter. Toen ik iemand vertelde dat ik zwerfafval
ging zoeken en oprapen, vertelde zij mij dat haar zus dat
ook doet en zich een ‘straatjutter’ noemt. Vanaf nu ben ik
ook een straatjutter.
Wij zijn met vier dames actief bezig, een vijfde start binnenkort en we kunnen best nog wat meer menskracht gebruiken. Bent u geïnteresseerd door mijn verhaal en vindt
u het leuk met ons te proberen onze wijken Daalhof, Belfort
en de Hazendans wat netter te maken, dan kunt u contact
opnemen via zwerfafval.anneke@gmail.com.

een potlood is een mooi schrijfmiddel, een tekenmiddel
een potlood met een gave punt…
soms afgesleten, afgestompt
soms gebroken
doch even bijslijpen met mes of slijper
daar is de punt weer
hij kan weer verder schrijven of tekenen
een potlood om op te kauwen
je zenuwen bedwingen
het potlood tussen je vingers laten balanceren
het beoogde resultaat naderhand beoordelen

Geen contant geld?
Alle collectanten hebben een QR-code op hun legitimatiebewijs staan. Hiermee kunt u eenvoudig met uw smartphone
een donatie aan de deur doen. Natuurlijk is het ook mogelijk
om contant geld in de collectebus te doneren.
Meer weten over de impact van reuma?
Kijk op www.reumanederland.nl/collecte voor zes filmpjes
die u meenemen in het leven met reuma.

GEDICHT
POTLOOD

Betty

wat is het geworden….
de zenuwpoppetjes...figuurtjes
mooie tekening…
puzzels opgelost
gedichten geschreven
een potlood lijkt het eeuwige leven te hebben
doch ook hij is aan slijtage onderhevig
hij wordt veel gebruikt
voor vele doeleinden

WIJK - INFO
SPREEKUUR SOCIAAL TEAM
Wij staan voor u klaar.
Heeft u behoefte aan ondersteuning? Weet u niet waar of
hoe? Dan kan het Sociaal Team Daalhof-Mariaberg u op
weg helpen. Kom langs en stel uw vraag of maak gewoon
kennis. Het maakt niet uit welke vraag u heeft. Gaat het
even wat minder, loopt het thuis niet zo lekker of voelt u zich
eenzaam? Merkt u dat u bepaalde handelingen niet meer
goed aankan? Loop dan bij ons binnen.
Wij hebben elke even week op donderdag ons spreekuur
bij de Huiskamer in Daalhof van 14.00 tot 15.00 uur. Adres
spreekuur: Aureliushof 160, Maastricht.

lijnen tekenen
gezichten tekenen
landschappen met koolstift potlood
schitterende dingen en toch zo eenvoudig
dat potlood
van groot naar klein
heel mooi en fijn
zonder dat potlood zou het
leven saaier zijn
heel bijzonder…
kan er niet zonder

Met vriendelijke groet, Sociaal Team Daalhof-Mariaberg
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springtime

vervelende jongens. Ik kreeg me daar de zegen van boven
en werd weer naar buiten gelaten. Bang was ik wel hoor,
echt wel. Die man kwam zo dreigend over. Mijn gevoel was
eigenlijk dat ik heel lang binnen was geweest en was bang
dat ik te laat bij opa en oma zou komen. Die zouden dan
weer ongerust worden dat ik zo laat uit school kwam. Het
liefste zou ik naar huis rennen aan de Blekerij maar deed
dat toch maar niet. De angst die heden ten dage nog is
met dat pesten kan ik heel goed begrijpen. Dat pesten gaat
soms ook wel heel erg ver en dat vind ik zo verschrikkelijk.
Zijn deze pesters nu sterker? Voelen zij zich machtiger? Dat
is wat ik me wel eens afvraag. Hebben ze wel in de gaten
wat ze de ander aandoen?
Spreekwoord zegt niet voor niets: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet. Als ze dat nu eens in acht
nemen dan zou het er al een stuk prettiger en beter uitzien

TOENTERTIJD
PESTEN
Pesten is niet alleen van deze tijd, dat was vroeger ook al.
In feite heeft ‘t altijd al bestaan. Alleen vind ik dat het tegenwoordig extreme vormen aanneemt en de gepeste persoon
soms drastisch reageert.
Vroeger toen wij van het schippersinternaat naar de school
liepen, werden we ook uitgescholden. Ze wisten gewoonweg wie we waren en waar we naar toe gingen. We waren
schijnbaar toch anders dan die pestkoppen.
Als ik alleen liep naar de school of fietste dan werd ik ook
nageroepen. Hollandse kaaskop, stomme protestant, ja
echt. Ik werd inwendig boos daarover maar heb nooit wat
teruggezegd. Ze wisten niet beter en vooral voelden zij zich
gesteund door de groep jongens om zich heen. Erg vond ik
ook dat ze ons ook nog na liepen.

Springtime

GEDICHT

Ik was nooit zo een harde loper, rennen kon ik niet. Als ik
rende, lag ik beslist even later op de grond. Ja ja en dan
hadden ze nog meer plezier. Mijn vader zei vroeger altijd
tegen mij: “Je hebt last van knikkende knietjes”. Dan was
hij altijd aan het lachen als ie dat zei. Mijn schoenen waren
dan ook altijd snel versleten aan de voorkant. Heb er in mijn
jeugd heel wat van versleten, buiten de kousen die kapot
waren of weer kapotte knietjes.

ALWEER EEN DAG REGEN...
volgens de pastoor komt van bovenaf de zegen
dat betekent voor ons gewoon weer een dag regen
regen, goed voor het land en de groei van het gras
wij hoopten dat het een zonnige dag was

Vroeger werden gebreide kousen gedragen. Ze waren natuurlijk wel sterker, maar ook gemakkelijk te repareren. Dus
oma zat in de avond dan weer mijn kousen te stoppen. Moet
eerlijk zeggen, dat kon ze als de beste want je zag er bijna
niks van. Oei oei als die pestkoppen dat ook nog zagen.
Ze hadden al genoeg gezegd en gedaan. Onze school lag
in die tijd in de Tafelstraat en de Lenculenstraat in de oude
muziekschool. Dus de route ging meestal van Sint Pieter
langs hun scholen.
De meeste van die pesters zaten op school bij de Zwingelput
en op de straat tegenover het pater Vinktorentje, vanaf de
Zwingelput liepen ze soms expres voor ons en dan trokken
ze bij een van die sjieke herenhuizen belletje, ze renden
dan heel hard weg en wie niet? Ja ik natuurlijk, ik was de
pechvogel. De deur ging open… Kom jij maar eens binnen
meisje… Ik zei: “nee meneer ik was het niet, dat waren die

niets is vervelender dan een nat pak
dan maar die vervelende regenjas voor het gemak
‘na regen komt zonneschijn’ is ook een oude spreuk
maar niemand vindt een fikse regenbui echt leuk
eerst zonneschijn en daarna regen...
dat valt alle mensen toch zeker tegen
lekker koesteren in de warme zonnestralen
maar bij regenweer is het echt balen
gelukkig regent het niet iedere dag
dat morgen het zonnetje maar weer schijnen mag
regen hoort bij het Nederlandse weer
die opmerking maken we ook iedere keer weer

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

het is slechts een troost bij die natte wegen
te weinig zonneschijn hebben we gekregen
maar mopperen over het weer heeft weinig zin
morgen opstaan met een mooie ochtendzon is een
goed begin

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

‘onder moeders paraplu’ is jeugdsentiment
zonder jas door de regen, dan ben je een flinke vent

http://www.tweewielerserviceverhulst.nl

hopen op een mooie zomer is het enige dat we kunnen
een zonnige vakantie is wat we iedereen gunnen...

Maak een afspraak via
www.tweewielerserviceverhulst.nl/afspraak

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877

tekst : Ad Frijns
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Door dit succes krijgen wij, bovenop de gebruikelijke vergoeding van 250 euro, nog een extra bonus van 250 euro.
Donatie van Jan Lindersfonds
Wij ontvingen een donatie van het Jan Lindersfonds van
1.565 euro. Daalhoeve was in 2019 bestempeld als goed
doel in de supermarkt aan de Tongerseweg. Wij kregen
daardoor een deel van de opbrengsten van bepaalde producten en statiegelden. Als tegenprestatie verzorgden wij
vier keer een actie in de supermarkt. Twee keer stonden we
met onze minipaardjes op het voorplein, twee keer bakten
we wafels in de winkel. Wij danken Jan Linders voor deze
bijdrage, die we onder meer besteden aan nieuwe kleding
voor onze vrijwilligers.
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NL Doet
Daalhoeve biedt dit jaar op zes plekken activiteiten aan
in het kader van NL Doet. NL Doet is een initiatief van het
Oranjefonds en vindt plaats op vrijdag 13 en zaterdag 14
maart. Op deze dagen kunt u overal in de stad als vrijwilliger
de handen uit de mouwen steken voor een goed doel. Wij
gaan onder meer op vrijdag tussen 10 en 16 uur 25 appelbomen planten in een weiland in Wolder. Het zijn allemaal
rassen waarvan we later appelsap maken: Bramley seedling,
Groninger kroon, Notarisappel, Ossekop en Schone van
Boskoop. Komt u helpen?

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 80, maart 2020

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

Beheer weiland in Amby
Daalhoeve gaat in opdracht van de gemeente het beheer
doen van een weiland in Amby. Hier staan hagen en hoogstam fruitbomen. De begrazing gebeurt door onze schaapskudde. Met de overname van het beheer kunnen wij nieuwe
dagbestedingsplekken maken voor onze vrijwilligers.

Teambuilding Polygarde
Op woensdagmorgen 5 februari hebben zeventien medewerkers van Polygarde op de boerderij in totaal 10 m3
houtschilfers verstouwd. Dat deden ze in het kader van een
teambuildingdag. We danken het bedrijf hartelijk voor deze
ondersteuning. Het ziet er dankzij de mensen van Polygarde
weer piekfijn uit op het boerderijterrein.

Boekenbeurs
Op zaterdag 21 maart houden wij weer een boeken- en
platenbeurs op Daalhoeve. U kunt op deze beurs heerlijk
grasduinen tussen tweedehands boeken, platen, dvd’s en
cd’s. De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede
van de boerderij. Alles wat wij tijdens de beurs verkopen, is
ons gratis ter beschikking gesteld. U kunt tot en met zaterdag
14 maart op de boerderij uw boeken, platen, dvd’s en cd’s
inleveren. Wij danken u hartelijk voor de inbreng.

CITAVERDE
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zomer 2019
is Daalhoeve een praktijklocatie van het CITAVERDE
College. Verschillende klassen van verschillende leerjaren komen hier theorie- en praktijkles volgen. Hoe is
de samenwerking tussen Daalhoeve en CITAVERDE in
het eerste half jaar bevallen? We vragen het aan docent
Martijn Smeets.

De mensen van Polygarde hadden het naar hun zin op de boerderij

Daalhoeve in top-3 Wecycle
In 2019 hebben ruim 170 Nederlandse kinderboerderijen
een record aantal afgedankte kleine elektrische apparaten
ingezameld, namelijk ruim 47.000 stuks. Dat is 30% meer
dan in 2018. De kinderboerderijen doen dat voor Wecycle,
een non profit-organisatie die zorgt voor de inzameling en
recycling van elektrisch afval. Wij hoorden net als in vorige
jaren bij de top-3 van de kinderboerderijen die het meeste
inzamelden. Dat komt door onze bezoekers, die weer trouw
onze bakken voor Wecycle vulden. Wij danken u daarvoor
hartelijk.

Welke leerlingen komen hier lessen volgen?
‘Dat zijn leerlingen die een mbo-opleiding dierverzorging 2,
3 of 4 volgen, in de leeftijd tussen 16 en pakweg 20 jaar. Met
een diploma op niveau 2 word je medewerker dierverzorging
en kun je straks onder begeleiding werken in bijvoorbeeld
een kinderboerderij of dierenwinkel. Met niveau 3 ben je
vakbekwaam met dierverzorging en kun je zelfstandig met
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dieren werken. Niveau 4 leidt in drie jaar op tot bedrijfsleider
dierverzorging of in vier jaar tot dierenartsassistent. Leerlingen komen, afhankelijk van het leerjaar, één dag in de week
naar Daalhoeve, soms gedurende een bepaalde periode.
De rest van de tijd krijgen ze onderwijs elders. De grootste
klas heeft tussen 20 en 25 leerlingen.’

OPROEP: MOESTUIN
Daalhoeve ontwikkelt plannen om op het voorterrein een
buurtmoestuin te ontwikkelen, met daarnaast een klein
plukbos. Doet u mee?
Welke nieuwe manieren zijn er om groenten te verbouwen?
Wat voor groenten kun je heel goed in bakken telen, of in
een kas? Welke vergeten groenten lenen zich voor de teelt
in ons klimaat? En welk fruit kun je prima in de (half)schaduw
laten groeien en oogsten? Vanuit die vragen zijn wij van
plan op ons voorterrein een buurtmoestuin te beginnen, met
daarnaast, op de plek waar nu wallaby’s verblijven, een klein
plukbos. We willen dat gaan doen samen met enthousiaste
buurtbewoners, die met ons willen meedenken en later willen
meehelpen bij de verbouw en oogst, samen met vrijwilligers
van de boerderij.
Voor de aanleg van de buurtmoestuin gaan we een beroep
doen op externe fondsen. Project 7-blad heeft al een bijdrage
toegezegd. We worden bij de opzet en het latere beheer van
de tuin geholpen door Freek Mennen. Hij heeft als boer van
de Locotuinen veel ervaring met een samen met burgers
opgezette groentetuin. Wilt u graag meedenken over de
tuin en/of straks meedoen bij het beheer ervan, meld u dan
aan via info@daalhoeve.nl of vraag op de boerderij naar
bedrijfsleider Ralph.

Martijn Smeets

Wat doen de leerlingen precies?
‘Ze beginnen ‘s ochtends met een verzorgingsronde over het
terrein. Dan geven ze de dieren voer en water, mesten ze
soms de stallen uit en kijken ze hoe het met de dieren gaat.
Om 11 uur volgt een theorieles die we daarna zo veel mogelijk in de praktijk toepassen. Dat gebeurt hier op de boerderij,
maar ook op het Erica-terrein en soms op Vaeshartelt. Ik
geef bijvoorbeeld lessen voortplanting en fokkerij. Een tijd
geleden zijn we na een les naar Vaeshartelt gegaan om te
zien hoe de schaapsrammen de ooien dekten. Leerlingen
zien dan meteen hoe zo’n ram zich in de bronsttijd gedraagt.’
Waarom is Daalhoeve een goede plek om onderwijs te
geven en volgen?
‘Omdat je theorie en praktijk hier kunt combineren. En Daalhoeve biedt een professionele en dynamische omgeving
waarin leerlingen ook kunnen leren hoe belangrijk het is
om bijvoorbeeld met bezoekers om te gaan en het terrein
schoon te houden. Ze leren hier in een echt bedrijf werken.
Daarbij maakt de aanwezigheid van exotische dieren het
voor hen extra aantrekkelijk. Ik merk dat ze graag hiernaartoe komen, ook omdat het geen schoolse omgeving is. En
nu in de Lammetjesdagen kunnen ze tijdens het onderwijs
soms live de geboorte van lammetjes meemaken. Dit alles
maakt Daalhoeve tot een unieke onderwijslocatie.’

Dit wordt straks misschien een plukbos met fruit

Hoe is het voor jou om hier als docent les te geven?
‘Dat bevalt me uitstekend. Ik heb een passie voor dieren en
die kan ik hier uitleven. Mijn hart ligt vooral bij boerderijdieren
in de breedste zin des woords. Ik vind het daarom leuk dat op
de boerderij nu ook minivarkens en minirunderen rondlopen.
Voor de leerlingen is dat leerzaam. Een minivarken, -rund of
-paard heeft dezelfde verzorging nodig als de grote variant.
Ze vertonen ook hetzelfde gedrag, alleen zijn ze door de
omvang beter hanteerbaar.’
Conclusie?
‘De samenwerking tussen Daalhoeve en CITAVERDE bevalt
heel goed. Het is zeker onze intentie om deze voor een
langere termijn te continueren.’
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KNUFFELEN MET DIEREN
Binnenkort kunnen kinderen op de boerderij letterlijk dieren
komen knuffelen. Dat kan in twee van onze stallen. In de
ene staan minivarkens, in de andere cavia’s en konijnen.
Beide stallen zijn ook toegankelijk met een rolstoel.
Naast de minivarkens zijn op de boerderij ook minirunderen
gekomen. Verder komt er een geitenwei met nubische geiten, boergieten en kalahari-geiten. En een schapenwei met
brilschapen, Poll Dorset-schapen en Dorpers. Zo zijn op de
boerderij weer alle boerderijdieren te zien. En dat dat bijna
altijd in een minivariant is, komt omdat we nu eenmaal niet
zo veel ruimte hebben.

www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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Samen met mijn man verbouwen we van alles: van erwtjes,
tuin- en sperziebonen, prei, kolen en pompoenen tot aardappels. Dat vergt nogal wat werk: mijn man doet het zwaardere
werk en ik het lichte. Voor het zwaardere werk zoals omspitten hebben we sinds vorig jaar een frees op benzine en
andere materialen die het werk lichter maken. Het lichtere
werk omvat plantjes planten, gras maaien, onkruid schoffelen, paden schoonhouden enz. Dit jaar willen we op ons
perceel van 200 m2 ook eens bloemen gaan zaaien, kijken
of dat wat wordt.

ACHTER DE SCHERMEN
BEA DECKERS
Juli 2001 verhuisden mijn man en ik naar Daalhof. Eigenlijk
stond deze wijk in die tijd nog bekend als ‘drugsbuurt’ maar
nu is dat gelukkig niet meer zo. De buurt had een eigen blad,
genaamd ‘t Belhäöfke.
In 2018 stond in het januarinummer een oproep van de
redactie: ‘Controleur teksten gezocht’. Hé, dat was echt iets
voor mij en ik e-mailde de redactie dat ik geïnteresseerd was.

Het is een zeer gevarieerde vereniging: er zijn leden die
een ouderwetse groentetuin aanleggen met plantjes mooi
in een rij, er zijn leden die er mooie bloementuin van maken
en weer anderen maken er een relaxtuin van. Er is dus voor
elk wat wils. We tuinieren zonder chemische meststoffen
of bestrijdingsmiddelen. Al met al: je bent lekker buiten, je
beweegt en je krijgt gezonde groenten. Heb je interesse
bezoek dan onze website volkstuindaalhof.net; er zijn nog
tuintjes (vanaf 50m2) vrij.

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

Er volgde een ‘sollicitatiegesprek’ met een lid van de redactie
en zij besprak haar advies naar aanleiding van dat gesprek
met de overige redactieleden. Een paar dagen daarna kreeg
ik bericht met de vraag wanneer ik kon beginnen. Mijn eerste
tekstcontroles waren voor het maartnummer 2018.
Waar mijn interesse voor taal precies vandaan komt, weet
ik niet. Wél weet ik dat mijn vader altijd zei dat ik al met vier
jaar de krant ‘las’. Ook in mijn loopbaan kwam ik steeds
terecht in banen waar taal belangrijk was. Toen ik na de geboorte van onze zoon weer aan ‘t werk ging, bestond er nog
geen computer met spellingscontrole en werd handmatig
gecontroleerd. Trouwens, toen er wel spellingscontrole op
de PC kwam, gebruikten veel collega’s die niet. Als ik dan
een rapport of notitie onder ogen kreeg, verbeterde ik de
fouten. Ik werkte als directie-, afdelings- en projectsecretaresse bij overheidsbedrijven: eerst bij PTT Post, korte tijd
bij de Gemeente en de laatste 8 jaar van mijn loopbaan bij
Rijkswaterstaat. Bij die bedrijven is taal erg belangrijk maar
mijn ervaring is dat (met name hoog opgeleide) ambtenaren
niet erg taalvaardig zijn.
Nu controleer ik dus elke maand een paar dagen met veel
plezier de ingezonden stukken, samen met een collegacontroleur. Voor de controle gebruiken we een zgn. protocol, waaraan ik mij zoveel mogelijk probeer te houden. Dat
betekent dat ik mij zelf soms erg pietluttig vind.
De redactie is een geweldig team waarin ik me direct thuis
voelde.

NATUURLIJK VAN OMA
Vroeger herstelde en hergebruikte men veel in het huishouden. Men had immers minder geld te besteden en veel
spullen waren duur in vergelijking met tegenwoordig. Zo
werd ook oude kleding of linnengoed hersteld of vermaakt
tot iets bruikbaars. Door de toegenomen welvaart hoeven
we dit niet meer te doen.
Maar in onze wereld vol massaproductie en verontreiniging
is het gelukkig een modern fenomeen geworden om dingen
te recyclen. Maar dan wel in een moderne inslag. Veel designers hebben tegenwoordig producten van gerecyclede
materialen. Er worden zeer hippe kledingcollecties gemaakt
van gerecyclede kleding, zelfs oude postzakken worden
gebruikt om er mooie (en prijzige) kussens van te maken.
Poetsdoeken
Gebruik oude T-shirts als poetsdoeken. Zelf gebruik ik
fleecetruien als schoenpoetsdoeken. Fleece is synthetisch
en wordt een beetje warm tijdens het poetsen, hierdoor
vloeit de schoenpoets goed uit, zo poets ik mijn schoenen
makkelijk mooi glanzend.
Quilt
Je kunt je oude kleding verknippen in vierkante van gelijke
grootte en die aan elkaar stikken om een quilt te maken. Met
een vulling en een mooie achterkant ertegenaan heb je een
fantastische deken voor de koude avonden.

Daarnaast besteed ik met name van maart t/m oktober veel
tijd in onze volkstuin. Sinds maart 2015 ben ik lid van Volkstuinvereniging Daalhof, op 5 minuten loopafstand van mijn
appartement. Sinds maart 2016 ben ik lid van het bestuur.
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Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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Wist u dat:
Kindcentrum Belfort tijdens de kinderknutselexpo
van De Tempeleers de wisseltrofee “D’n Oetslover”
heeft gewonnen?
Onze groepen 7 en 8 weer deelnemen aan de
Maastrichtse Kampioenschappen Schoolvoetbal op
11 maart (meisjes) op sportpark Heugem en 18
maart (jongens) op Sportpark West? Supporters zijn
welkom!

JOURNAAL

Er nog overblijfouders worden gezocht tijdens de
grote pauzes van 11.45 tot 13.15 uur tegen een
vrijwilligersvergoeding? Info en aanmelden kan via:
desiree@kinderstralen.nl of bel 06 - 39 11 43 99
Blazersklas - Onze school heeft muziekonderwijs al jaren hoog in het vaandel staan. Vanaf de groepen 3 krijgen leerlingen
wekelijks les van onze vakleerkracht muziek. Samen muziek maken betekent ‘luisteren naar elkaar’ en ‘plezier hebben met
elkaar’. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die muziek/instrumentaal onderwijs volgen, betere schoolresultaten hebben
daar zaken als concentratievermogen, geduld, luisteren naar elkaar en doorzettingsvermogen in de muziekles aan bod komen.
Muziek werkt stimulerend en heeft een positieve invloed op de leerprestaties en sociale vorming van kinderen. Zelf muziek
maken is dan nog belangrijker dan naar muziek luisteren en samen muziek maken vergroot het plezier.
Drie jaar geleden is onze school een samenwerking aangegaan met de Fanfare St. Servatius uit Biesland voor alle groepen 6,
als onderdeel van ons cultuurprogramma. Deze (muzikale) samenwerking manifesteert zich in een zogenaamde Instrumentale
Blazersklas, welke onderdeel is van het reguliere lesprogramma en onder leiding staat van onze vakdocent muziek. Enkele
leden van de fanfare ondersteunen wekelijks deze lessen.
Alle kinderen van de groepen 6 nemen hieraan deel (een lesuur, iedere vrijdagmorgen) en zij krijgen naast een muzikale
theoretische basis (o.a. notenleer, ritmiek) ook gezamenlijk les op een instrument naar keuze (saxofoon, bugel, trompet,
hoorn, trombone). Deze instrumenten zijn door de fanfare in bruikleen gegeven aan de school.
LEKKER ANDERS DAG - Op vrijdag 27 maart vindt er tussen
8.00 en 8.30 uur op het schoolplein de grote kick-off
plaats van het project “Lekker Anders Dag”. Wij zijn de
eerste school in Maastricht die aan dit landelijk project
meewerkt. Tijdens deze dag worden ouders en leerlingen
uitgedaagd om eens een dagje ‘anders’ naar school te
komen. Het initiatief is een nieuwe manier om samen de
drukte rondom scholen te beteugelen en laat ouders en
kinderen bewuster genieten van de bijzondere dagelijkse
tocht naar school. Op andere scholen is dit initiatief
positief ontvangen en zijn er al hele leuke originele
manieren gevonden om eens op een andere manier naar
school te komen. Wij zijn benieuwd hoe deze “lekker
anders dag” op 27 maart er bij ons gaat uitzien en laten
ons verrassen door ouders en leerlingen!

PRINSENPAREN - Op 14 februari werden onder grote
belangstelling van alle leerlingen en medewerkers onze
prinsenparen voor 2020 uitgeroepen. Voor de onderbouw
waren dit prins Dean en prinses Charlotte. Voor de
bovenbouw waren dit prins Teun en prinses Iris. Zij hebben
er samen met ons allemaal een schitterend schoolcarnaval
van gemaakt! Wij kunnen terugkijken op weer een geslaagd
carnavalsfeest in het Atrium.

ZATE HERREMENIE JEE EF KAA - In 2011 rees het idee, om
onze John F.Kennedyschool een echte Zate Hermenie te
geven. In 2012 was de eerste repetitie een feit en werden
wij met de naam Z.H Jee Ef Kaa verblijd. Leerlingen,
leerkrachten en ouders spelen al 8 jaar samen in goede
harmonie, de mooiste carnavalsmelodie! Onze jaarlijkse
schooloptocht is één van de hoogtepunten De Zate
Herremenie Jee Ef Kaa.
www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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BON APPETIT

PERSBERICHTEN

CRANBERRY MUFFINS

HARMONIE WILHELMINA

Ingrediënten:
150 gr suiker, 30 gr zachte boter, 150 ml melk, 1 ei, 225 gr
bloem + beetje extra, 1 theelepel bakpoeder, snufje zout,
200 gr gedroogde cranberry’s.

Achter de schermen is Harmonie Wilhelmina al druk in de
weer met een wel heel bijzonder concert. Harmonie Wilhelmina gaat 75 jaar bevrijding in Nederland herdenken. Het
concert start 4 mei om 22.30 uur; een tijdstip waar normaal
de concerten eindigen en u als toeschouwer langzaam
huiswaarts keert. Het bijzondere is dat het orkest en publiek
samen de nacht ingaan, de nacht van de bevrijding. Zo wordt
het letterlijk: “Van Herdenking naar Bevrijding”. Harmonie
Wilhelmina gaat exact 75 jaar terug in de tijd. 4 mei gaan
we samen herdenken en als de klok 12 uur heeft geslagen
wordt de bevrijding gevierd.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Vet eerst alle vormpjes in met boter en bestuif deze met
bloem. Doe je cranberry’s in een schaaltje en schep hier
een lepel bloem bij. Meng dit er goed doorheen. De bloem
zorgt ervoor dat de cranberry’s straks niet naar beneden
zullen zakken in je beslag.

Een concert met twee gezichten waarbij het bijzondere
repertoire diverse emoties zal oproepen bij de luisteraar.
Harmonie Wilhelmina neemt u, samen met trio All About Eve
terug naar een bewogen periode uit onze geschiedenis. Een
ander bijzonder aspect is de locatie: de Muziekgieterij. De
nieuwste poptempel van Limburg, in een prachtig historisch
gebouw, de oude Timmerfabriek. Pas afgelopen september heeft de officiële opening plaatsgevonden. Harmonie
Wilhelmina is daarom trots en zeer verheugd om op deze
schitterende locatie dit unieke concert te mogen geven voor
u. Noteer de datum alvast in uw agenda. Deze emotionele
rollercoaster mag u niet missen.

Meng de suiker en boter in een kom tot een luchtig mengsel
en voeg hierna het ei toe.
In een andere kom meng je de bloem, bakpoeder en het
zout samen. Voeg dit afwisselend met de melk bij je botermengsel. Voeg als laatste de cranberry’s toe, houdt een
aantal apart.
Schep je beslag in de vormpjes en strooi de achtergehouden
cranberry’s hier over.
Bak de muffins in zo’n 35-40 minuten goudbruin.

La Mémoire

Een unieke ruimte die past bij de tijd en het moment
Een afscheid zoals u dat wilt. Daar hoort een uitvaart bij
die volledig op maat gemaakt is voor uw wensen. In een ruimte
die voelt als een warme deken, waar het leven gevierd kan
worden. Dat kan in de nieuwe koffietafelruimte van Walpot
in Eijsden waar mooie herinneringen kunnen worden gedeeld
midden in de natuur. Waar rust, ruimte en licht samenkomen
om kracht bij te zetten aan een sfeervol afscheid. Een ruimte
waar niet alleen koffietafels mogelijk zijn maar eigenlijk al
uw wensen vervuld kunnen worden. Vol audiovisuele opties,
op loopafstand van het crematorium en geschikt voor groepen
van 10 tot wel 400 personen. Met oog voor detail zorgen wij
voor een afscheid op maat precies zoals uw dierbare dat gewild
zou hebben.
Uitvaartzorg • Crematorium • Uw laatste wens • Rustbed •
Laatste verzorging • Begeleiding • Ceremonie • Bloemen•
Rouwvervoer • Drukwerk • Herinnering • Koffietafel •
Asbestemming • Uitvaartverzekering •

Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden
T 043 409 1244 • www.walpot.net
18

Ontmoetingsplaats
met leeftijdsgenoten
De dagbesteding is een ontmoetingsplaats waar u in
een huiselijke sfeer leeftijdsgenoten ontmoet. U kunt
aan allerlei activiteiten deelnemen, in groepsverband of
individueel, net waar u zin in heeft.
Meer dan afleiding alleen
Één of meerdere dagdelen bent u overdag te gast bij ons.
Wij helpen u om de dagelijkse dingen zoveel mogelijk zelf
te doen, zodat u thuis weer wat beter uit de voeten kunt.
Hiermee kunt u de regie over uw eigen leven behouden.
Kennismaken
In Daalhof en Scharwyerveld heeft Mosae een vrije
inloop dagbesteding. U kunt dan zonder indicatie
binnenlopen, gewoon om kennis te maken of om te
ervaren of de dagbesteding wellicht iets voor u is.
Daalhof
- Herculeshof 22
Scharwyerveld - Daaldersruwe 93
Meer informatie
Samen met u kijken wat het beste bij u past. Zo helpen
wij u graag om de juiste keuze te maken. U kunt ons
bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur
tot 17.00 uur via 043 - 354 91 80.
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444KIDS
KIDS
KIDS

Kleuren
opop
nummer:
Kleuren
nummer:
1.groen
– 2.
donkergroen
– 3.
– 4.– oranje
1.groen
– 2.
donkergroen
– lichtblauw
3. lichtblauw
4. oranje
5.5.
bruin
–
6.
Blauw
–
7.beige
bruin – 6. Blauw – 7.beige

Woordzoeker:
Woordzoeker:zoek
zoekhorizontaal
horizontaalenenverticaal
verticaaldede
woorden
woordendie
diebij
bijde
deplaatjes
plaatjeshoren
horen

Sleutels:
Kun
jij de
sleutels
met
de de
sloten
Sleutels:
Kun
jij de
sleutels
met
sloten
verbinden?
verbinden?

Kleurplaat:
Kleurplaat:kleuren
kleurenmaar!
maar!

Stephanie
Debie
Stephanie
Debie
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WEKELIJKSE WIJSHEDEN

NIEUW ‘SPREEK’UUR OVER LEVENSVRAGEN

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

Dit jaar zullen we in elke uitgave ‘wekelijkse wijsheden’
opnemen die betrekking hebben op de weken tot aan het
uitkomen van het volgende nummer.
Week 11
Aan alles zit twee kanten, dus blijf nooit in de nare herinneringen vastzitten, want het vergeten van de mooie momenten
is een kwelling voor de geest. Stapel de goede momenten
op en je zult merken, dat je met die berg de andere bergen
kunt verzetten, omdat je de juiste berg beklimt. Op de top
aangekomen, mag je zelf de vlag plaatsen en terugkijken
op alle bergen en dalen, die nodig waren om deze overwinning te behalen.
Week 12
Vragen staat vrij, maar vragen naar het hoe en waarom blijft
vaak een vraag, omdat het hoe en waarom moeilijk uit te
leggen valt. Hoe zeg je het en waarom zou je het zeggen
als het antwoord in jezelf ligt?
Luister naar je eigen innerlijk en je zult ervaren, dat in iedere
vraag al het antwoord verborgen ligt of gegeven is.
Week 13
Weten en willen,
willen en weten.
Wat men weet, wil men niet altijd en wat met wil, weet men
ook niet altijd.
Laten we eerst willen weten wat we eigenlijk zouden willen,
want dan weten we het zeker.
Weet, dat je een eigen 'vrije' wil hebt en gebruik hem.

Te beginnen in februari is er in Daalhof een nieuw ‘spreek’uur
over levensvragen. Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur en dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur in de Didohof
49b kan men praten over levensvragen en een bijbels antwoord krijgen. Bent u op zoek naar God? Wilt u weten wie
Jezus is en wat hij werkelijk heeft gezegd of gedaan? En wat
heeft dit te maken met uw keuzes in uw eigen leven? Heeft
de wetenschap iets te zeggen over geloof? Hoe zit het met
die rare verhalen? Kan ik er iets van leren van betekenis
voor mijn leven?
Als u op zoek bent naar God en wilt weten wat de Bijbel
daarover te zeggen heeft, bent u welkom met alle vragen.
Hier kan men ook de tijd nemen om samen de Bijbel te
lezen om te ontdekken wat daarin te vinden valt. Iedereen
is welkom vanaf dinsdag 4 februari bij het Bijbelse ‘spreek’en vragenuur.
ACTIVISME IN DE LATIJNS-AMERIKAANSE KUNST
Lezing in het Nederlands door Jonathan Offereins.
Een panorama van kritische artistieke praktijken in Chili,
Argentinië en Brazilië. De poging van theater en dansgezelschappen om in verzet te komen tegen de nieuwe rechtse,
autocratische wind van Bolsonaro, Macri en Pinera.
Gegevens:
Datum: woensdag 11 maart
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Toegang: leden gratis, niet-leden 5 euro
Taal: Nederlands
Locatie: ut Förtsje, Ebenistendreef 104, Maastricht
Organisator: Círculo Cervantes
Wie zijn wij? De Círculo Cervantes in Maastricht is een vereniging van liefhebbers van de taal, geschiedenis en cultuur
van Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend
in het Nederlands en Spaans.
Voor meer informatie: www.circulocervantes.nl

Week 14
Een handdruk, een schouderklopje,
een complimentje of een ander gebaar…
Het zijn deze kleine dingen die het doen, waardoor de mens
weer verder kan in ‘t leven en méér kan presteren. Het is
toch zo’n kleine moeite als je dat vanuit je hart doet. Het
kost geen energie, maar het gééft energie. De juiste wisselwerking waardoor kleine dingen groots worden.

MASOEK SADJA
Vrijdagmiddag 13 maart is er van 13.30 tot 17.00 uur in
buurthuis 't Atrium weer de Indische Inloopmiddag ‘Masoek
Sadja’ van de Stichting Pelita. Deze inloopmiddagen zijn
voor iedereen bestemd en staan in het teken van Indische
muziek, dans, cultuur en eten en zijn tevens een prima gelegenheid ervaringen en verhalen uit te wisselen.

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

Deze middag is het Indisch eten in handen van Senang
Hati. Het zangduo ‘Senang Hati’ zal de muziek verzorgen
en er zal ook een verkoopkraam zijn van Stichting Johanna.
De zaal gaat open om 13.00 uur en de entree bedraagt 3,50
euro. Inlichtingen bij Stefanie Hehalatu tel.: 06-30994306 of
s.hehalatu@pelita,nl.
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VARIA

LEKKER ANDERS DAG

Nathalie Narings is pedagogisch medewerker en is eigenaar van
Kinderopvang NaNa en gastouderbureau Villa Nana.

BEELDSCHERMTIJD
Herkenbaar? Die spitsuur-momenten elke dag. ‘s Ochtends
alles klaarmaken en de kids op tijd op school of opvang
krijgen, of ‘s avonds tijdens het bereiden van het eten. Het
zijn momenten dat je even ‘door’ moet, maar dat je uk aan
je broekspijp hangt of zijn schoenen nu niet wil aandoen.
Geef jij de tablet? En is dat wel goed voor je kind?
Een eenduidig advies is er niet; het is per kind en thuissituatie verschillend. Jonge kinderen kunnen zich minder lang
concentreren en hebben met vijf minuten ‘beeldschermtijd’
genoeg, oudere kinderen zien een grotere verleiding in
de beeldschermen en kunnen er langer mee bezig zijn.
Daarnaast kan een spelletje ontspannend werken en zijn
er diverse leerzame apps. Het hoeft dus niet persé slecht
te zijn om je kind op de tablet te laten spelen.
Belangrijk is dat je van te voren nadenkt over wat jij acceptabel vindt en wat het beste bij je kind past. Hou daarbij
deze regel in gedachten: aanleren is gemakkelijker dan
afleren. Is een kind van jongs af aan gewend lang achter
een beeldscherm te zitten, dan is de verleiding groter en zal
het moeilijk zijn om deze gewoonte af te leren. Hou je dus
aan je eigen regel en blijf hierin consequent.
Te veel achter een beeldscherm zitten kan negatief werken
op de concentratie (en het presteren) van je kind. Ook
beeldschermtijd vóór het slapen gaan is af te raden. Door
het blauwe licht van het scherm maakt het lichaam minder
melatonine (slaapstofje) aan. Dit stofje zorgt ervoor dat je
moe wordt en fijn in slaap kunt vallen. Kinderen ontwikkelen
zich in hun slaap en verwerken ‘s nachts alle prikkels van
overdag. Slapen is dus heel belangrijk.
Daarnaast gaat het spelen op een tablet ten koste van de tijd
dat je kind buiten kan spelen. Zorg voor een goede balans
tussen de schermen en het ‘gewone’ spelen, want de sociale
en motorische ontwikkeling is belangrijk voor je kind. Dus
na school even een tabletspelletje doen of filmpje kijken en
daarna lekker buiten spelen of knutselen. Succes verzekerd.

Met een feestelijke ochtend op het schoolplein verzorgt de
John F. Kennedy school vrijdag 27 maart de Maastrichtse
première van ‘Lekker Anders Dag’. Dit nieuwe initiatief,
mede-ontwikkeld door een flink aantal basisscholen in het
land, daagt schoolbezoekers, oud en jong, uit om af en toe
‘anders’ naar school te komen.
Want gezonde afwisseling in hoe je je kinderen wegbrengt,
helpt om het voor iedereen leuk te houden rond school. Een
nieuwe manier om samen de verkeersdrukte, vooral door
auto’s, te beteugelen en tegelijkertijd bewuster te genieten
van die bijzondere dagelijkse tocht met je kind naar school.
Op weg van huis naar school
Als eerste in Maastricht, nodigt de JFK-school leerlingen en
ouders die vrijdagochtend uit om het eens anders te doen, op
weg van huis naar school. Gun jezelf die ochtend wat meer
tijd en maak er een bijzondere, andere tocht van. Iedereen
mag zelf bepalen wat het voor hen die dag anders maakt…
Bijvoorbeeld door de auto nu iets verderop te parkeren en
dat laatste stuk gezellig te lopen. Of je gaat fietsen en er
mag een vriendje mee. En als je altijd te voet komt, dan kun
je op zo’n dag onderweg allerlei spelletjes doen.
Een knallend feestje
Eenmaal op school wacht die 27e maart (tussen 08.00 en
09.00 uur) een feestje op het schoolplein met muziek, een
‘barista’ voor de ouders en een ludieke recordpoging voor
iedereen. “Dit wordt een passend startschot voor de uitdaging die we hopelijk samen als Maastrichtse basisscholen
oppakken” zegt Marc Houben van de JFK-school. “Want
naar school gaan wordt voor iedereen éxtra leuk als je het
af en toe wat extra tijd en aandacht gunt. En bovendien
doen we dan samen meteen iets aan de verkeersdrukte
door auto’s rond school. Want daar hebben we natuurlijk
zelf ook een grote rol in.”
Gezinnen die het leuk lijkt om daarna zelf vaker zo’n ‘Lekker Anders Dag’ op weg naar school in te bouwen, kunnen
zich opgeven via www.lekkerandersdag.nl. Alle deelnemers
krijgen een gratis Lekker Anders Dag Doos, vol met attributen en inspiratie om het af en toe lekker anders te doen,
het hele jaar door. Maandag 9 maart krijgen de kinderen
van de groepen 1 – 5 alvast alles over Lekker Anders Dag
te horen tijdens speciale presentaties in de klas.
Het idee erachter
Lekker Anders Dag is al omarmd door tientallen basisscholen in diverse gemeenten, met de input van veel ouders.
Het idee is eenvoudig: met je kind naar school, het is een
bijzondere tocht. Hoe zorgen we er samen voor dat die ook
zo bijzonder blijft? Want het is thuis en rond school vaak ook
een gedoe met drukte en auto’s. De oplossing hebben we
deels zelf in handen. Namelijk door die tocht naar school
af en toe net iets anders in te richten. Dat is leuk voor de
kinderen en ook goed nieuws voor iedereen op en rond
school. Want met die bewuste keuze gun je jezelf en elkaar
meer ruimte en minder (verkeers)drukte. Kijk op www.lekkerandersdag.nl voor meer informatie.
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levensmiddelen. De koloniale winkels draaiden jaren goed
in de volksbuurt. Oorspronkelijk was een grutter iemand die
boekweitgrutten maakte of erin handelde. Dat deed Habets
niet, hij verkocht levensmiddelen in zijn winkeltje. De toonbank en de rekken getuigen daarvan, de winkel stond vol
met blikken, bakken en bussen gevuld met suiker, koekjes,
rijst en alles wat een klant zoal nodig had. De siroop werd uit
een groot blik geschept en overgeschonken in een meegebracht blikje of kom. Het werd per 50 of 100 gram verkocht.
De winkelier verkocht ook kaarsen, blauwsel, zeep en potas,
dit alles voor huishoudelijk gebruik. Hij was te onderscheiden
van de slager en de groenteboer.

OUDE AMBACHTEN
DE KRUIDENIER OOK ‘DE GRUTTER’ GENOEMD.
Sommige beroepen bestaan nog onder een andere naam.
Maar de meesten niet meer; soms verlangen vooral ouderen
onder ons terug naar de tijd van toen. Het was toen anders:
was het wel zo romantisch als soms in romans en bladen
wordt beschreven? Maar het was meestal wel armoede en
hard werken voor een luttel bedrag.

De vaste klanten kochten op de pof, ze lieten alles opschrijven wat ze kochten en betaalden als ze loon kregen. Meestal
was dat op het einde van de week. De kruidenierswinkeltjes
waren ook een sociaal iets, daar werden de laatste nieuwtjes
uitgewisseld.
Door de opkomst van de supermarkten in de jaren zeventig
zijn bijna alle kruidenierswinkeltjes verdwenen. De foto is
gemaakt rond 1940 in het Stokstraatkwartier en is afkomstig
uit het privé archief van pater Castorius OFM.
Als u iets weet over die tijd of een oude foto heeft, laat het
mij weten.
Huub, huub.reinders@home.nl.

De kruidenier, ook wel ‘de grutter’ genoemd, op de foto
heette volgens mijn informant Habets, hij zou in de Plankstraat een winkeltje hebben gehad. Hij verkocht net als de
gezusters Bams en de familie Berghmans in de Stokstraat

VERENIGINGSNIEUWS
POTGRONDACTIE

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

Zondag 22 november a.s. zal de percussiegroep van harmonie Sint Petrus en Paulus uit Wolder gaan deelnemen
aan het bondsconcours in Heel.
Speciaal voor deze concoursdeelname zijn door Etienne
Houben en Henk Martens nieuwe werken gecomponeerd
met als thema d’Artagnan.

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

Voor het, gedeeltelijk, dekken van de hieraan gekoppelde
kosten houdt de drumband een potgrondactie.
Zaterdag 21 maart a.s. trekken ze deur aan deur door de
wijk Daalhof om mensen het slepen met zakken potgrond
te besparen en deze aan huis af te leveren.

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

 Fidus beschikt over onafhankelijke en

Erkende Hypotheekadviseurs voor het beste
advies

Pascal Loontjens
RM / RT

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

info@fidus.nu
www.fidus.nu
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