Belfort, Daalhof en Hazendans
2020 - nr.5 (mei) - 27e jaargang - oplage 5600

VAN DE REDACTIE

www.belhaofke.nl

FOTO VAN DE MAAND

Foto: Ruud Keijmis

Wat hebben we geboft met het weer in april. Na al die
maanden regen leek er even geen einde aan te komen,
maar niets is minder waar gebleken. Met het verzetten
van de klok kwam ook het zonnetje weer bijna dagelijks
tevoorschijn. De prachtige bloesem kleurde onze wijken
weer als elk voorjaar. Genieten dus voor jong en oud van
het uitzicht tijdens een gezellige berenjachtwandeling. Ook
in onze wijken werd veel gehoor gegeven aan de oproep
om beren voor het raam te plaatsen zodat kinderen even
de grote mensenproblemen zouden vergeten.
Scholen die sluiten, winkels die alleen online nog verkopen. Niet bij vriendjes mogen spelen. Ouders die thuis
werken en tegelijk leerkracht voor hun eigen kind zijn.
Anderen zaten met de handen in het haar omdat de zorg
nu eenmaal doorgaat. Opa’s en oma’s die hun kleinkinderen niet meer in de armen kunnen sluiten. We leven
even in bizarre tijden. Laten we hopen dat het voor even
is, want niemand zit te wachten op een ‘nieuw normaal’
waarvan niemand weet wat die woorden op lange termijn
gaan betekenen. Niet te vergeten dat er veel mensen zijn
die een dierbare moeten missen door dit vreselijk virus.
Toch is niet alleen het beren initiatief iets positiefs dat het
C-woord met zich meebracht. Van thuis uit werken is vaak
geen probleem meer en de eeuwig uitlopende consulten
in de ziekenhuizen blijken nu ook prima telefonisch te
gaan. Ideeën en projecten waar normaal jaren overheen
gaan voordat er ook maar een pilot gedraaid kan worden
nu binnen een week goedgekeurd en ingevoerd.
Of er in dit nummer iets te vinden is om heen te gaan betwijfel ik, maar we zorgen in ieder geval dat u voldoende
afleiding heeft in deze gekke tijden. Veel leesplezier en
zorg goed voor uzelf!

Nederland 75 jaar vrij....we 'vieren' het in 2021 dan maar.....

EVENEMENTEN
’t Belhäöfke
De redactie van uw wijkblad heeft besloten 't Belhäöfke de
komende maanden gewoon te laten verschijnen en bij u in
de brievenbus te bezorgen. We krijgen minder kopij binnen
o.a. omdat er nu geen activiteiten kunnen plaatsvinden.
Daarom zal het blad er waarschijnlijk iets anders uitzien
dan u van ons gewend bent.
Wij, de redactieleden, wensen u een goede gezondheid
en veel leesplezier.
Evenementen
Door de Corona maatregelen zullen er tot nader order
geen evenementen plaatsvinden.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 6/7 juni.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 mei
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

Boerderij Daalhoeve
U kunt op de boerderij enkele heerlijke gerechten komen
halen. Het aanbod staat op de website en Facebook van
Boerderij Daalhoeve. De gerechten kunnen ook thuis
worden bezorgd.

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

Oud papier
De gemeente Maastricht heeft aangegeven dat er voorlopig geen oud papier
ingezameld wordt. Zie ook blz 6 voor
meer informatie

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

06-24449683
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagavond
Vrijdagavond

country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-33135297
06-40923577

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

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

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

Ook al kunnen wij niet open zijn zoals normaal, we blijven
telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag middag van
13.00 tot 15.00 uur, ook om een praatje te maken. Bel maar
op: 043-8523553. Er is ook al een contactlijn opengesteld
voor de vaste bezoekers van de Huiskamer. Zo kunnen zij
elkaar opbellen en contact houden.

buurtnetwerk belfort daalhof

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

IN DE TOEKOMST

CORONA-TIJDEN

Ja, er is een toekomst. We komen uit deze crisis en we
zullen deze houding van ‘met elkaar samenwerken’ mee
kunnen nemen in hoe we in de buurten zaken klaar krijgen.
Wat vinden we van de scholen in onze buurten? Welke
ideeën zijn er voor onderwijs? Hoe worden de werken op
de Appiushof ervaren - als ze eindelijk af zijn? Welke noden
zijn er op het sociale vlak en hoe kunnen we die samen het
hoofd bieden? Samen komen we er wel uit. Intussen kunnen
we genieten, waar mogelijk, van de gekkigheid van coronataken, kunnen we ons verwonderen over hoe heerlijk het is
om vogels weer te horen en kunnen we ons verheugen op
een toekomst met uitdagingen.

Op berenjacht gaan, fitnessen in de woonkamer of tuin, leren
omgaan met de eigen kinderen die nu veel meer thuis zijn en
het allemaal maar saai vinden - dit zijn ‘corona-tijden’. Het
is aan de ene kant zeer vervelend en aan de andere kant
nieuw en uitdagend - in ieder geval voor een week of twee.
Maar het is ook doodserieus. We blijven afstand houden en
handen wassen omdat we anderen niet ziek willen maken.
Velen hier in Limburg hebben de ergste momenten al moeten
meemaken. Corona kan zeker dodelijk zijn.
Voor mensen die steun zoeken, antwoorden willen hebben,
zijn er vele initiatieven die informatie bieden. Op de website
van de gemeente vindt men ook Steunpunt Corona - een
plek voor informatie aan inwoners en ondernemers. En je
kan ook allerlei manieren vinden om elkaar te helpen en
steunen op www.thuisinmaastricht.nl.

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.

AFGELAST
We voelden het wel aankomen maar hoopten toch dat enkele
evenementen mogelijk zouden zijn. Nu weten we zeker dat
dit niet mogelijk is. Een buurtterras, hoe leuk dan ook om
de buren te zien en spreken, zou in deze tijden toch gezien
worden als ‘samenscholing’ en dat mag niet. Toch moedigen
we iedereen aan om in contact te blijven met elkaar in de
buurt. En heb je als buren nog vragen of ideeën voor de
buurt, laat het ons weten. Er komt een tijd dat we allemaal
weer ‘normaal’ kunnen doen.

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

Onze Gezondheids- en Vrijetijdsbeurs in juni wordt ook
afgelast. Het is niet mogelijk om nu al te plannen voor een
evenement dat hoogst waarschijnlijk niet kan doorgaan. We
hopen deze beurs toch in de toekomst te kunnen organiseren, maar dat zal voor 2020 zeker niet zijn.
ER ZIJN VOOR ELKAAR
Kan je je het voorstellen? Ineens helemaal, maar dan echt
helemaal alleen zijn. Vele alleenstaanden die nu thuis moeten blijven omdat ze de corona-maatregelen in acht nemen,
of omdat ze zich zorgen maken over hun eigen gezondheid,
komen ineens in een hele andere wereld. Waar men vroeger
voor een praatje gewoon naar de winkel kon gaan ziet men
nu overal het gevaar om ziek te worden. Zelfs op straat zijn
sommige mensen minder geneigd om vriendelijk te praten.
Dan blijft alleen thuis de enige optie, met eenzaamheid als
gevolg. Mensen met een computer hebben al snel de weg
gevonden op verschillende sites en kunnen met anderen
videobellen. Maar er zijn mensen die geen computer hebben. De telefoon wordt dan letterlijk een levenslijn. Ken je
mensen die alleen zitten? Bel ze op, maak een praatje.
Ook de Huiskamer beseft dat een mooie gesprek een groot
verschil kan maken in hoe iemand zich voelt.
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Bedankt aan alle mensen die ons beschermen en helpen om
gezond en veilig te blijven. Daarom moet je ook thuisblijven.
Zelf vind ik het niet erg, maar ik zou liever op school zitten
met mijn vriendinnen en de meesters. Ik vind het superleuk
dat jullie zo wat over mij horen!

DIT BEN IK
OMEIMA HAANE

Groetjes, Omeima

Ik ben Omeima Haane en ik ben 10 jaar. Ik woon met mijn
mama, papa en 2 broers op de Hazendans. Ik zit op IKC
Dynamiek in groep 7 bij Meester Ruud en Roger.
Ik doe ook aan sport. Ik zit op turnen en judo. Ook houd ik
van bakken, knutselen en tekenen.
Mijn beste vriendinnen zijn Noë, Kiana en Gioia. Zelf wil ik
dokter worden. Mijn lievelingseten is spaghetti, paëlla en
nog veel meer.

PERSBERICHTEN
BEVRIJDINGSALBUM LIMBURG
Bevrijdingsalbum Limburg zoekt nog altijd oorlogsschatten.
In het kader van 75 jaar bevrijding verzamelt het project
‘Bevrijdingsalbum Limburg’ onbekend materiaal van de
bevrijding van Limburg. Op de website zijn de afgelopen
zes maanden tientallen foto’s, brieven, poesiealbums, documenten en objecten samengebracht die zijn ingezonden
door Limburgers uit de hele provincie. Mensen die thuis
ook nog mooi materiaal hebben liggen, kunnen dit nog altijd
insturen via de website.

Mijn leukste vakken op school zijn rekenen, spelling en
CNAL. CNAL is een leerzaam vak over de natuur, het klimaat
en creativiteit. We hebben op school ook ‘ROTS en WATER’.
Daar leer je om samen te werken en je aan de spelregels te
houden en dat je niemand pijn doet. Dit jaar ben ik ook lid
van de raad van elf geworden. Dan mag je dus de prinses
en prins helpen met allemaal verschillende karweitjes.
Nu zitten we in de coronacrisis waardoor je niet meer naar
buiten mag. De natuur heeft hier de meeste voordelen van.
Ze krijgt meer rust door al die ellende van de mensen zoals
auto’s, fabrieken en veel verkeer dat het klimaat vervuilt.
Op het nieuws hoorde ik al dat de vervuiling minder wordt
en de aarde eindelijk op rust komt. Gelukkig zijn er dus ook
positieve effecten, waar we blij van worden. Dus even geduld! Iedereen moet zich aan de regels houden. We missen
elkaar maar soms moet dat. We gaan elkaar steunen, zodat
we samen uit deze moeilijke situatie komen.

Het ingestuurde materiaal geeft een bijzonder en gevarieerd
beeld van de bevrijding in Limburg. Een foto uit Hoensbroek
legt vast hoe de zojuist gearriveerde Amerikaanse soldaten,
in het licht van een koplamp, met een hondje spelen. Andere
foto’s tonen de verwoestende gevolgen van
het oorlogsgeweld in de Limburgse dorpen
en steden. Zo komt uit Meijel de foto van
een jonge vrouw, tussen het puin van de
opgeblazen dorpskerk. Heel markant zijn
twee portretjes gemaakt door de Limburgse
kunstenaar Charles Eyck niet lang na de
bevrijding. Op de één staat Lt. Colonel Leo P. Senecal,
tussen 1944 en 1946 ‘military governor’ van Maastricht; op
de andere een zekere Kitty.
Het project ‘Bevrijdingsalbum Limburg’ is nog
niet afgerond. Mensen die thuis nog interessant materiaal hebben van de bevrijding in
hun gehucht, dorp of stad kunnen dit blijven
delen. Dat gaat eenvoudig via de website.
Met toestemming wordt het materiaal in
digitale vorm overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg en zo bewaard voor de
komende generaties.
Website: www.bevrijdingsalbum.nl/doe-mee

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
www.passionbeaute.nl
Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.
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Op deze ochtend een gift vanuit mijn hart. Aangeboden als
een ander perspectief. Een andere manier om naar dit virus
te kijken, naar deze ontwikkeling, naar deze evolutie.

VARIA
CORONAVIRUS: WHAT IF...

Het werd tijd voor verandering, dat wisten we allemaal.
En er is verandering gekomen.

Er is zoveel angst over COVID-19.

Wat als...

Maar wat als...
We de filosofie onderschrijven dat het leven altijd vóór ons
werkt, dat er een intelligentie is die veel groter is dan de
mensen...? En alles met elkaar verbonden is?
Wat als... het virus hier is om ons te helpen?

Vrij vertaald naar een blogpost van Gurpreet K. Gill
Overgenomen uit de laatste nieuwsbrief van De Blije B (B
of Joy), een bedrijf dat voor het invoeren van een financieel
systeem is dat verandering mogelijk maakt naar een rechtvaardige, zorgzame en gelijkwaardige samenleving. Voor
geïnteresseerden: www.deblijeb.nl.

Om te resetten?
Om ons eraan te herinneren wat echt belangrijk is?
Om ons opnieuw te verbinden met familie en de mensen
om ons heen?
Om ons minder te laten reizen zodat het milieu, de hemel,
de lucht en onze longen een pauze krijgen?

Anneke

WIJK - INFO

Om mensen in delen van China voor het eerst in hun leven
een blauwe lucht en wolken te laten zien doordat de fabrieken zijn gesloten?
Om ons thuis te laten werken in plaats van te pendelen tussen werk en thuis (minder vervuiling, meer persoonlijke tijd)?
Om ons opnieuw contact te laten maken met familie omdat
er meer tijd thuis doorgebracht wordt?

INZAMELEN OUD PAPIER
Beste lezer,
Graag wil ik aandacht vragen voor het volgende.
De gemeente zamelt geen oud papier in tot nadere berichtgeving. Papier kunt u brengen naar het milieuperron of thuis
bewaren totdat weer wordt ingezameld.

Als uitnodiging om ons naar binnen te keren - een diepe
meditatie - in plaats van het gebruikelijke extraverte uitgaan
om zichzelf te troosten/bevredigen?
Om opnieuw contact te maken met onszelf - en ons af te
vragen: wat is echt belangrijk voor mij?

De afvalkalender in de Milieu App is actueel. Als u in de app
uw milieupasnummer invoert heeft u een digitale milieupas
die geldig is op de milieuparken. Via de afvalscheidingswijzer
kunt u zien welk afval waar thuishoort. Download de app via
de app store of via deze link:
www.besteuitafval.nl/milieu-app.

Voor een economische reset?
Voor de werkende armen. Voor het aantonen van het gebrek aan toegang tot gezondheidszorg voor meer dan 30
miljoen mensen in de VS? Voor de noodzaak van betaald
ziekteverlof? Om ons te laten inzien hoe hard we denken te
moeten werken om te kunnen leven, om een leven buiten
het werk te hebben?

Aanmelden voor de nieuwsbrief van de gemeente kan via
www.gemeentemaastricht.nl of via deze directe link:
www.gemeentemaastricht.us10.list-manage.com/subscribe
?u=784d4b8b6bba5e13c3b23c2d9&id=555d72d20f

Om onze sterfelijkheid onder ogen te zien? Om ons terug
te laten keren naar een leven dat geleefd mag worden, in
plaats van alleen maar te werken, werken, werken?
Om op andere manieren contact te maken met onze ouderen, die zo vatbaar zijn voor dit virus?

Met vriendelijke groet, Ingrid Machiels
Team Communicatie | Communicatieadviseur
Tel 043-3505134 of 06-27850458

Om ons weer te leren onze handen te wassen - hoe werd
dat een 'nieuw' ding dat we ons moesten herinneren? Maar
ja, dat hebben we gedaan.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

Om te beseffen dat er altijd een nieuw begin mogelijk is
voor iedereen?
Om ons te laten zien dat er een verschuiving gaande is
in onze samenleving - wat als die verschuiving gunstig is
voor ons?

Ruttensingel 160A

Wat als dit virus een bondgenoot is in onze evolutie?
Om ons er aan te herinneren wat het betekent om verbonden te zijn, humaan te zijn, een eenvoudiger leven te
leiden, minder belastend en vriendelijker te zijn voor onze
omgeving en milieu?

6214 SV Maastricht
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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PRIKBORD

Terug naar een wereld waar deuren niet langer zijn gesloten
Waar we aan het eind van de dag kunnen beamen dat we
hebben genoten

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.

Ze zeggen ‘een ketting is niet sterker dan de zwakste schakel’, dus zorg goed voor je medemens
Per slot van rekening hebben we met zijn allen maar één
wens

Marita

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.
CORONA…

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.

En ineens was daar die dag
Dat ik niet meer de deur uit mag
Behoor tot de kwetsbare groep
Boodschappen afgeleverd op de stoep
Geen café of restaurant bezoek
Blijft over het lezen van een goed boek
Winkels dicht, loop alleen in de stad
Mag eigenlijk niet verder dan de deurmat

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.

Eenzaam of toch een beetje geluk
Een telefoontje, de dag kan niet meer stuk
Denk aan de mensen in het ziekenhuis
Dankbaar… ik ben nog thuis

Heeft u vragen over God? Wilt u de Bijbel leren lezen?
Elke dinsdag is er een digitaal ‘Spreek’uur voor iedereen
met vragen. Bel 06-48689617 of email: info@gvcmaastricht.
nl om vragen te stellen of voor meer informatie.

Wat staat mij nog te wachten
Optimistisch blijven in mijn gedachten
Heb bij de adviezen goed opgelet
Volg de regels nauwgezet

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.

De toekomst is voorlopig nog vaag
Nog niet verder denken dan vandaag
Wachten op een betere tijden
Contacten nog een tijdje vermijden

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

Hoe lang zal het nog duren
Een lichtpuntje aan de horizon zien gluren
Ik hou vol, verlies niet de moed
Weet het zéker, straks komt alles weer goed

Maakt u zelf leuke dingen die u ook online kunt/wilt verkopen en die opgestuurd kunnen worden zoals bijv. mooie
wenskaarten? En op deze manier een landelijk initiatief
wilt ondersteunen. Neem dan contact op met mij via 0681894531 voor meer uitleg.

Tekst: Ad Frijns

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO

GEDICHT

vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

VERLANGEN NAAR BETER
De stilte is niet meer om aan te horen
Zovelen doelloos, verdrietig, verloren
De blik op oneindig, het verlangen naar weer samenzijn
Een knuffel, een zoen, zo liefdevol, zo fijn

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht

WIJ HERDENKEN

Maar dat was nog niets vergeleken met wat ik enkele minuten later zag. Ik schrok me dood, de hele woonwijk lag in
puin. In de Strouvenlaan en de straatjes hieraan verbonden,
was het een grote puinhoop. Ik maakte foto na foto. Op de
Gildeweg lagen meer dan 30 huizen in puin of waren zwaar
beschadigd. Ook op de Gerard van Wermweg lagen bijna
alle huizen in puin.” Michel vertelde verder: “Veel van mijn
kennissen waren gisterenavond thuis van hun werk en zaten
in hun kleine arbeiderswoning, toen sirenes loeiden. Eigenlijk moesten ze toen naar de schuilkelder gaan onder het
Goeman Borgesiusplansoen, maar dat deed niet iedereen.
Toen volgde de meedogenloze aanslag.

DE TWEEDE WERELDOORLOG (AFLEVERING 2)
Ik noteerde drie jaar lang verhalen van stadsgenoten die me
vertelden wat er gebeurde tijdens de tweede wereldoorlog. Ik
kreeg brieven en documenten die naar concentratiekampen
in Duitsland waren gestuurd en terugkwamen in Nederland.
Maar mijn aandacht werd in het bijzonder getrokken door
foto’s die waren gemaakt in het Blauw Dorp (Blauw Dörrep).

Afgelopen nacht werd met man en macht in en onder het
puin gezocht naar zwaargewonden en doden. De politie,
gemeentelijke brandweer. Veel vrijwilligers hielpen mee,
waaronder ook die van de luchtbeschermingsdienst. Zelfs
de Wehrmacht, Ordnungs-en de Sicherheitspolizei hielpen
mee om in goed daglicht te komen bij de bevolking. Dat was
Duitse propaganda en de Duitsgezinde hoofdredacteur Van
den Broek van De Limburger Koerier loofde de moffen. De
zwaargewonden werden naar ziekenhuis Calvarie en naar
de Grote Looiersgracht gebracht. Ongeveer 200 gezinnen
waren dakloos en werden links en rechts in grote gebouwen
opgevangen. De Dominicanenkerk en de Regoutzaal zaten
bomvol.”
Twee van die foto’s zag u al in het wijkblad van april. De
foto’s kreeg ik jaren geleden van Michel Jansen die toen
op de Statensingel woonde. Michel was in 1941 27 jaar en
nog niet zo lang als soldaat uit het 13e regiment infanterie
afgezwaaid. Hij vertelde me het volgende: “Het was op een
rustige donderdagavond 27 november 1941 toen we opeens
sirenes hoorden loeien die ons leven radicaal veranderden.
We wisten niet wat er gebeurde, we trilden en beefden van
angst en vrees en toen we naar buiten renden waren we
sprakeloos.

Dan heb ik nog een mededeling: Er waren verschillende
lezers die mailden en wilden weten wanneer mijn nieuw
oorlogsboek: “Codenaam Rubin” uitkomt. Dit is helaas als
gevolg van de coronacrisis opgeschoven. Ik houd u op de
hoogte, als het boek is gedrukt kunt u het bij mij bestellen,
maar het is ook bij de Plus Markt in Belfort te koop.
Aflevering 3 kunt u volgende maand verwachten.
huub.reinders@home.nl

PERSBERICHTEN
DE THUISBIEB VAN MAASTRICHT
De Thuisbieb-app met 100 e-books is voor iedereen beschikbaar. De gebouwen zijn gesloten, maar de Nederlandse bibliotheken zijn online gewoon open. In de ThuisBieb-app zijn
100 e-books voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen
die geen lid zijn van de Bibliotheek. Centre Céramique heeft
de Thuisbieb van Maastricht-pagina gemaakt met allerlei tips
en links naar de beste e-books (meer dan 28.000), digitale
kranten, luisterboeken, hoorcolleges (ruim 4.000), handige
sites en gezellige voorleesfilmpjes. Met de ThuisBieb willen
de bibliotheken iedereen die thuiszit een hart onder de riem
steken én een mooie leeservaring bieden in deze onzekere
tijd. De ThuisBieb is in ieder geval open tot en met 10 mei.
Ga op onderzoek en laat je verrassen.

We keken met de buren naar de hemel die in de donkerte
oplichtte, zodat we rookpluimen konden zien. De volgende
dag ben ik al heel vroeg met mijn fototoestel, een eenvoudige
Kodak fotobox door de Zakstraat naar de Brusselsestraat
gelopen. Daar zag ik het al, de stoepen lagen vol puin en
glas, overal waren de ruiten gesneuveld. Op de Hertogsingel
moest je uitkijken en op de straat lopen, de stoepen lagen vol
stukken dakpannen en glasscherven, het was een puinhoop.

In de ThuisBieb zijn populaire en minder bekende titels te
vinden voor zowel jong als oud. De brede selectie bevat
voor elk wat wils: van spanning tot chicklit en van literatuur
tot informatief.
www.centreceramique.nl/thuisbieb.
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TOENTERTIJD
STADSPARK EN DE JEKER
Door alle stadsparken stroomt de Jeker, iets wat zo zijn
charme heeft.
De Jeker komt vanuit België bij Kanne en Chateau Neercanne Nederland binnen. Tegenover het Chateau ligt nog
het oude grenskantoor. Dat was vroeger toch wel een
hele strenge controlepost, dat weet ik nog omdat daar een
vriendinnetje woonde. Vond het ook wel spannend en vroeg
ook vaker: “Is dat geen gevaarlijk werk wat je vader doet?”
“Nou nee” zei ze dan, “valt wel mee”. Toch geloof ik dat het
in deze tijd wat anders ligt: de agressie ten opzichte van de
medemens is wel verergerd en we spreken dan van een
kort lontje.
We gingen samen wel eens naar school, of een hobbyclubje,
ik woonde op Sint Pieter dus niet ver weg. We fietsten dan
langs de Jeker naar Maastricht richting Stadspark naar
school, in die tijd in het Derde Orde gebouw (zijstraatje onder een boog door van de Tongersestraat). Dat was onze
laatste locatie voor we officieel gingen verhuizen naar de
Beeldsnijdersdreef.

De Jeker stroomde rustig onder het bruggetje door, via dat
kleine sluisje als watervalletje en dan stroomde het door park
drie naar twee, voorbij de Tapijnkazerne en het hertenkamp.
Vele eenden en zwanen zwommen in de Jeker, vaak zorgden
we ook dat we nog wat brood over hadden om ze te voeren.
Boven op de Walmuur had je een prachtig overzicht waar
je via de trappen kon komen, een lang pad voerde over de
walmuur richting het tweede park. Helaas moest je er wel
weer eerder vanaf maar je had een mooi uitzicht op het
hertenkamp. Dat was beslist de moeite waard, volgens mij
moet dat nu ook nog lukken.
Aan de kant van de trap naar boven had je de Heksenhoek,
een prachtig plekje van het oude stukje Maastricht. Het
poortje bij de Zwingelput met het Nieuwenhofklooster was
een kindertehuis en een school waar we vaak langsliepen,
alleen hadden we daar ook vaker last van dat ze ons uitscholden en pesten. Over het algemeen waren we meestal
met een groepje en dan durfden ze het minder, dus je zorgde
dat je zoveel mogelijk samen was.
Via het tweede stadspark waar een grote vijver was met
sproeier en een vogelkooi liep ik richting thuis, doch ik genoot nog even van die mooie witte en zwarte zwanen. Die
zwarte zwanen hadden een prachtige rode kuif, de witte
zwanen een stralende witte vacht, ze zwommen statig door
het water. Als er nog van die kleine kuikens waren was het
helemaal een genot om naar te kijken. Prachtige eenden in
allerlei kleuren zwommen voor je langs en/of liepen op het
droge. Meerkoetjes en waterhoentjes doken onder water
om voedsel te zoeken, een prachtig gezicht, steeds maar
weer verdwenen ze onder water en even verderop kwamen
ze weer boven.

Aan het Derde Orde Gebouw heb ik nog goede herinneringen, in het bovengebouw kregen we les, beneden was
ook een theater om toneelvoorstellingen te geven, alwaar
Truus en Raymond ook optraden. Sinterklaas kwam daar
ook langs met zijn zwarte pieten en onze speelplaats was
gewoon aan de voorzijde van het gebouw, achter het gebouw lag en ligt nog steeds de Abstraat. Nu staan er de
Lenculenhof en enkele appartementen te pronken richting
het oude gerechtsgebouw en de gevangenis die er vroeger
was gevestigd.

Bij deze vijver is ook een walmuur waar je via een trap naar
boven kunt tot aan de Bloodbak. Ook kon je over de muur
lopen alwaar je weer een trap af kon naar beneden. Op het
einde staat een groot kanon waar we vaker op gingen zitten
en er werden vele foto’s gemaakt op die plek door toeristen.
Ik stak de weg over en liep over de ophaalbrug naar huis,
langs de Jeker, kwam via de Ingelse Hoof weer thuis op de
Blekerij.
Van alles is nog een klein stukje over helaas; nostalgie!

Als wij terugkwamen van school dan gingen we door het
park (3e) en liepen richting de berenkuil bij Max en Poll...
altijd spannend. Waren ze uit hun hokken of bleven ze binnen, ja ze waren buiten, gezellig wat vertellen tegen ze en
ze stonden ook nog af en toe op hun achterpoten, altijd wel
een hilarisch moment. Ze doken af en toe hun waterpoel in
en verfristen zich, schudden het water uit hun vachten en
de druppels vlogen dan her en der in het rond. Mijn vriendinnetje fietste weer naar de grens, naar huis. Ik liep verder
naar Sint Pieter, de Blekerij waar ik woonde.

Springtime
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adverteerders
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opmaak		lezers			prikbordje		ideeen		kopij
oplage		maand		kinderpagina
Oplossing woordzoeker:

Stephanie Debie
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Het lukt
Zelfs met het kleine team lukt het om de dieren goed te
blijven verzorgen, verzekert Ralph. ‘We hebben eerder al
geïnventariseerd of dat zou lukken, voor het geval er bijvoorbeeld varkenspest zou uitbreken of een andere crisis.
Die voorbereiding komt nu goed van pas. Je ziet wel dat
we, zeker nu het groeiseizoen aanbreekt, niet overal meer
het groen kunnen bijhouden. Daarom zetten we nu heel
gecontroleerd enkele vrijwilligers in. Zij moeten wel geheel
zelfstandig kunnen werken en met eigen vervoer naar de
werkplek kunnen komen. Zo houden we ons aan het voorschrift van minimaal anderhalve meter afstand.’
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Financieel ernstig
Is het werk nog goed te behappen, financieel ligt de zaak
moeilijker. De begroting van Daalhoeve is voor ongeveer
40% gebaseerd op eigen inkomsten. Die vallen nu voor
een belangrijk deel weg. ‘En dat nota bene op het moment
dat de drukste periode van het jaar is aangebroken’, aldus
Ralph. ‘De periode dus waar we het voor onze inkomsten
het meest van moeten hebben.
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Niet alleen zijn de inkomsten van de horeca volledig weggevallen, ook onze opdrachtgevers kunnen niet meer volledig
aan hun verplichtingen voldoen. Ook daarmee valt omzet
weg. We zijn daarom ontzettend blij dat onze winkel nog
open is. En nog blijer dat zo veel mensen uit de buurt daar
hun boodschappen blijven doen.’

DAALHOEVE EN CORONA
Met uitzondering van de winkel en ‘Boerderij-to-go’
is de boerderij dicht wegens de coronacrisis. Achter
de schermen gaan het verzorgen van de dieren en
andere werkzaamheden gewoon door. Intussen staan
de kranten vol van bedrijven die dreigen om te vallen
vanwege het wegvallen van inkomsten. Hoe gaat dat bij
Daalhoeve? Bedrijfsleider Ralph Frissen praat ons bij.

Bezuinigen
Behalve met de winkel probeert Daalhoeve op meerdere
manieren het dreigende financiële gat te dichten. De boerderij krijgt huuruitstel van de gemeente, al moet die huur
later in het jaar alsnog worden betaald. Waar mogelijk wordt
gebruik gemaakt van de steunregelingen van de regering,
maar veel levert dat niet op, zegt Ralph. ‘We voeren daarom
waar dat kan bezuinigingen door. De vacature voor een
nieuwe assistent-beheerder na het vertrek van Ivy kunnen
we voorlopig niet invullen. En we bezuinigen op voedingssupplementen die we normaal aan de dieren geven. Dat
is voor een korte periode geen probleem, zeker niet nu de
zomer aanbreekt. Als dit echter vele maanden gaat duren,
kan dat wel ten koste gaan van de gezondheid van sommige
dieren. Daar moeten we dan tegen die tijd een oplossing
voor bedenken.’

Vooraf dit: de ontwikkelingen in de coronacrisis gaan snel.
Als we Ralph spreken, is het 9 april. Als deze middenpagina’s verschijnen, is dat ruim drie weken geleden. Sommige
informatie uit dit artikel kan dus achterhaald zijn. Maar we
houden u toch graag op de hoogte van hoe het in deze
moeilijke tijden reilt en zeilt bij ons. Omdat we weten dat
u zich betrokken voelt bij Daalhoeve. Volg voor de actuele
ontwikkelingen onze pagina op Facebook.
Werken met een klein team
Toen de boerderij voor het publiek werd gesloten, gingen de
poorten ook dicht voor onze ruim 130 vrijwilligers/cliënten en
de leerlingen van CITAVERDE die bij ons hun praktijklessen
dierverzorging volgen. Het werk wordt nu gedaan door een
heel klein team, vertelt Ralph. ‘Willem verzorgt het groenbeheer op Vaeshartelt, Atina de dieren op het Erica-terrein,
Déanne en Henk doen dat op de boerderij en Miranda
staat in de winkel. Omdat zij natuurlijk geen zeven dagen
per week werken, fungeren Marie en ik als vliegende kiep.
Wij springen in als onze collega’s vrij hebben en doen op
andere dagen bijvoorbeeld de bevoorrading van de winkel.
We missen nog Vesna, die normaal onze Koojstal beheert.
Zij is lang ziek geweest en had daarbij alle verschijnselen
van corona. Stefan, onze accountmanager bij de gemeente,
kampte met hetzelfde. Zo zie je dat corona ook bij ons
dichtbij is gekomen.’

Het nieuwe caviahotel
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Verbeteringen
Ook al is het alle hens aan dek op Daalhoeve, het kleine
team vindt toch tijd om verbeteringen aan te brengen. Op
het voorplein zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor
de toekomstige buurtmoestuin. In één van de stallen is een
knuffel-caviahotel gemaakt. Achter de boerderij zijn pergola’s met parasolbomen aangelegd. Ralph benadrukt dat
dit allemaal geen geld kost. ‘We doen dat met bijdragen van
onder meer NL Doet en door zelf de handen uit de mouwen
te steken. Het is allemaal bedoeld voor de toekomst, want
de boerderij zal weer een keer open gaan. En dan willen we
dat het er voor de bezoekers nog leuker is dan voorheen. Op
voorwaarde natuurlijk dat we tot die tijd weten te overleven.'

Veel van onze bezoekers steunen ons al door bij ons een
deel van hun boodschappen te doen. Wij danken hen daar
hartelijk voor en hopen van harte dat ze dat blijven doen.
En als u het nog niet doet, komt u dan ook een keer langs om
te zien welke lekkere spullen we allemaal in huis hebben?
Inmiddels hebben we ook ‘Boerderij-to-go’ geïntroduceerd.
U kunt op de boerderij enkele heerlijke gerechten komen
halen. Het aanbod staat op onze website en op Facebook.
De gerechten kunnen ook thuis worden bezorgd. Ook hiermee helpt u ons deze tijd door.

MINI-EZELS WEER TERUG

Klaar om straks te worden geknuffeld

RECEPT VAN DE MAAND
Ze waren even weg van de boerderij, maar zijn weer terug:
twee mini-ezels. Mini-ezels zijn een gewoon ezelras. Ze
zijn niet door menselijk ingrijpen klein gefokt, maar komen
oorspronkelijk uit Sardinië en Sicilië. Door hun formaat
waren ze bijzonder geschikt om over smalle bergpaadjes
goederen te vervoeren en op het land te werken. Toen dat
niet meer nodig was, stierf het ras bijna uit. Gelukkig heeft
een Amerikaan het ras gered en nu zijn ze in Europa weer
populair als huisdier en op kinderboerderijen. Mini-ezels
hebben een zacht karakter en zijn door hun formaat heel
geschikt voor kinderen.
Met de mini-ezels is onze verzameling boerderijdieren
compleet. We hebben daarnaast namelijk ook minipaardjes,
minivarkens, minirunderen, schapen, geiten, kippen en konijnen. Deze dieren zijn ook allemaal bijzonder aaibaar. Straks
kunnen kinderen in onze knuffelstal volkomen veilig dieren
komen knuffelen. En het nieuwe caviahotel is een speelparadijsje voor zowel de cavia’s als onze kleine bezoekers.

BLIJF ONS STEUNEN
Ervan uitgaande dat de boerderij nog steeds dicht is op
het moment dat deze middenpagina’s verschijnen, kunnen
we uw steun nog altijd zeer goed gebruiken. Elders heeft
u kunnen lezen dat onze financiële positie uiterst moeilijk
is. Hoe meer inkomsten we in deze tijd kunnen behalen in
onze boerderijwinkel, hoe beter we een dreigend financieel
gat kunnen beperken.

Foo yung hai
Dit is een origineel Chinees recept. We kennen het van
de afhaal-Chinees, Foe Yong Hai met rode saus. Nu even
anders. Je mengt 225 gram gesneden taugeh, 250 gram
gesneden gekookte garnaaltjes (of eventueel goed uitgelekte krab uit blik), 130 gram gesneden champignons, 2 gesnipperde bosuistengels samen met 8 opgeklopte eitjes en
een halve theelepel zout. Maak daar twee of drie omeletten
van, in een anti-aanbak pan, met een eetlepel arachideolie
per keer, bakken op heel zacht vuur. Zodra de bovenkant
droog is, flap je de omelet dubbel. Houd deze warm in aluminiumfolie, eventueel in de oven. In China doen ze dat in
de wok…, maar dat is voor geoefende koks.
Dan maak je de saus, al kan dat ook eerder. Meng hiervoor 375 ml. kippenbouillon, 1 eetlepel zoete ketjap saus,
1 theelepel zoute sojasaus, een kwart theelepel, een snuf
witte peper en een scheutje citroensap of azijn. Bind dit af
met een papje van 2 eetlepels maïzena en 2 eetlepels water.
Schenk dit over de omeletten en serveer met rijst en een
frisse salade.
En bedenk altijd: niks moet, alles mag!
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.

13

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

14

BON APPETIT

Meng de ingrediënten voor de dressing door elkaar. Snijd
de tomaatjes doormidden. Halveer de avocado, verwijder
de schil en pit en snijd het vruchtvlees in plakjes. Spoel de
pasta af met koud water. Meng de pasta met de dressing,
tomaatjes, gegrilde courgette en rucola. Scheur de mozzarella in stukjes en voeg toe aan de pastasalade. Voeg
als laatste de plakjes avocado toe. Garneer de gezonde
pastasalade met verse basilicum en pistachenootjes.
Dit is een vegetarische pastasalade, wil je toch wat vlees
toevoegen dan kun je bijvoorbeeld gekookte/gerookte kip
gebruiken.

Voorgerecht
Spaanse gazpacho is een heerlijke en frisse dip voor de
gekruide kipspiesjes (4 pers.)
Ingrediënten:
150 gr kipfilet, ½ theelepel paprikapoeder, 1 theelepel verse
peterselie, peper en zout, 1 eetlepel olie
voor de gazpacho:
3 kleine tomaten, 1 kleine sjalot, ½ rode peper, 2 plakken
stokbrood, 1 eetlepel water, 3-4 eetlepels olijfolie, ½ eetlepel
(witte wijn) azijn
Materialen: keukenmachine, 4 prikkers en 4 glaasjes
Bereiding:
Snijd de kip in blokjes en kruid met paprika poeder, peper
en zout. Rijg de kip aan de prikkers en bak de spiesjes tot
de kip gaar is.
Hak sjalot, tomaten, knoflook en rode peper grof en doe dit
in de keukenmachine. Hak het grof en voeg vervolgens het
stokbrood, water, witte wijnazijn en olijfolie toe.
Breng op smaak met peper en zout en meng alles tot een
redelijk dikke consistentie. Deze is iets dikker dan een normale gazpacho aangezien het een dip voor de kipspiesjes
is. Verdeel de gazpacho dip over 4 glaasjes en zet hier de
kipspiesjes in. Verdeel een beetje gehakte peterselie er
over ter garnering.

Nagerecht
Gezellige pannenkoekrolletjes met jam of nutella en vers fruit
Ingrediënten:
200 gr bloem, 2 eieren, 500 ml melk, snufje zout, boter om
te bakken, nutella chocopasta, jam, paar bramen, paar
aardbeien, paar stukjes mango, paar druiven of ander fruit
naar eigen keuze
Materialen: 8 satéprikkers
Bereiding:
Doe de bloem in een grote beslagkom en roer er een snufje
zout door. Maak een kuil in het midden en breek de eieren
erboven. Schenk ongeveer ¼ deel van de melk erbij en mix
met een garde of mixer tot een glad beslag. Voeg al roerend
de rest van de melk toe.

Hoofdgerecht
Gezonde pastasalade (vegetarisch of met kip) (2 pers.
Eventueel dubbel berekenen voor 4 pers.)

Verhit een beetje boter in een koekenpan en laat smelten.
Schenk of schep wat beslag in de pan (ongeveer 1 soeplepel) en laat over de hele oppervlakte uitvloeien. Laat het
beslag op middelhoog vuur stollen en beweeg dan zachtjes
met de pan op en neer zodat je zeker weet dat de pannenkoek los zit.
Draai hem om en bak ook de andere zijde licht bruin. Herhaal dit totdat je 4 pannenkoeken hebt en laat ze afkoelen.
Besmeer 2 pannenkoeken met chocopasta en de andere 2
met jam. Rol ze voorzichtig op en snijd ze in rolletjes. Rijg
de pannenkoekrolletjes met het verse fruit aan de spiesen.

Ingrediënten:
120 gr volkorenpasta, 1 avocado, handje rucola, 1 courgette
(of gegrilde paprika), 1 bol mozzarella, verse basilicum,
handje pistachenoten (ongezouten), 12 cherrytomaatjes
Dressing: ½ eetlepel balsamico azijn, 1 eetlepel citroensap,
1 eetlepel olijfolie, peper en zout

Wil je ze een dag van tevoren klaar maken, besmeer de
pannenkoeken, rol ze op, wikkel ze in folie en leg in de
koelkast. Snijd ze pas op de dag zelf in rolletjes en rijg ze
aan de prikkers.

Bereiding:
Kook de pasta gaar. Snijd de courgette in plakken met
bijvoorbeeld kaasschaaf of mandoline en grill deze in een
(grill) pan met een snufje peper en zout.

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

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

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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Werken als Team(s) – Meteen vanaf de eerste week dat de school
dicht moest is de Kennedyschool begonnen met het installeren en
gebruiken van Microsoft Teams voor leerlingen.
Leerkrachten van de Kennedyschool waren al bekend met het
werken via Teams. Al snel waren alle leerlingen aangemeld en is
er veel contact tussen zowel leerlingen onderling als met de
leerkracht. Via vergaderen kunnen wij klassengesprekken
organiseren, maar ook een op een uitleg geven. We merken dat
de leerlingen veel behoefte hebben aan contact voor een gezellig
praatje, maar ook voor het stellen van vragen. Iedere dag is er een
vast spreekuur (via Teamschat of videobellen) waar leerlingen de
leerkracht kunnen benaderen voor hun hulpvragen.
Er is ook een optie om opdrachten toe te voegen aan Microsoft
Teams en bestanden te uploaden waar kinderen in kunnen
werken. Zo kun je als leerkracht goed zien hoe de opdrachten
gemaakt worden en wie er bepaalde stof nog lastig vindt.
Wij hebben gemerkt dat het werken met Teams in deze ‘nieuwe’
situatie van thuisonderwijs, veel uitkomsten biedt. Leerlingen zijn
enthousiast en blij dat ze hun klasgenoten weer (via een
beeldscherm)kunnen zien. Het werken met Teams maakt het
thuisonderwijs een beetje makkelijker in deze toch vreemde tijd.
De foto’s op deze pagina zijn enkele van de vele werkjes die de
kinderen thuis maken. Deze plaatsen wij zeer regelmatig op onze
Facebookpagina en op Instagram. Neem en gerust een en kijkje
en geniet thuis mee!

HAW PIN
Samen scholen in crisistijd - Bij het schrijven van dit stukje zitten we in
de verlenging van de Coronamaatregelen en we hopen dat als u dit leest
de situatie alweer een stuk rooskleuriger is. Gesloten scholen…Een
beslissing met een enorme impact. Naast het organiseren van ‘digitaal
thuisonderwijs’ hebben we intensievere contacten onderhouden met
kinderen en gezinnen die een extra steuntje in de rug nodig hebben middels
veel telefoongesprekken, digitale vergaderingen en mailverkeer met o.a. de
schoolarts,
logopedistes,
de
schoolmaatschappelijk
werkster, leerplichtambtenaar en diverse jeugdhulpverleningsinstanties en
Team Jeugd van de gemeente Maastricht. Dagelijks is een viertal
leerkrachten in de weer met de kinderen in de opvang, die op school hun
takenpakket maken en daarnaast uiteraard ook leerzame spelletjes spelen
en buiten bewegen. Onze kindpartner Pinokkio verzorgt in ons gebouw
eveneens met passie en betrokkenheid de voor- en naschoolse opvang
voor dezelfde doelgroep kinderen. Tal van leuke en leerzame activiteiten
zijn helaas afgelopen weken komen te vervallen. Denk o.a. aan de
Gezonde Week, de gastlessen van Unicef met bijbehorende sponsorloop
(uiteraard gaan we die op een later tijdstip alsnog organiseren), het
koningsontbijt, de Paasactiviteiten (waaronder de door de groepen 8
verzorgde Paasviering van de seniorensociëteit) , de Centrale Eindtoets
voor de groepen 8, het verkeersexamen van de groepen 7 (welk nu op een
later tijdstip plaatsvindt). Bij het schrijven van dit stukje is het nog hoogst
onzeker hoe het zit met de geplande sportdag, de schoolreisjes en het
schoolkamp van de schoolverlaters in mei en juni. Met respect en
bewondering kijken we naar het harde werken van met name de
zorgverleners en zijn we blij dat we, samen met ouders/verzorgers ons
steentje mogen bijdragen aan het zo leefbaar mogelijk houden van deze
samenleving in crisistijd, door onderwijs, opvoeding en opvang zo op maat
mogelijk thuisnabij plaats te laten vinden. Trots zijn we op onze kinderen,
die zich tot op heden goed staande houden en hun beste beentje voor
zetten in hun ‘thuisschool’. Het team wenst alle inwoners van onze wijken
en stad veel geduld en sterkte toe in deze moeilijke tijd en hoopt dat u
gezond mag blijven, zodat we elkaar over niet al te lange tijd weer echt
mogen ontmoeten.

www.kennedy-bs.nl|www.kdv-pinokkio.nl |Volg ons ook viaFacebook(Kindcentrum Belfort)en Instagram!
17

In 2013 besloot het Maastrichtse gemeentebestuur om
milieutechnische en financiële redenen een muntautomaat
bij het standbeeld te plaatsen om zodoende de fakkel gedurende enkele minuten te ontsteken.

BEELDEND MAASTRICHT
JAN PIETER MINCKELERS
In 1784 vond J.P. Minckelers het steenkoolgas/lichtgas uit
dat hij later gebruikte voor verlichtingstingsdoeleinden.
J.P. Minckelers was een geboren Maastrichtenaar maar bezat de Luikse nationaliteit vanwege het, destijds, tweeherige
Maastricht. Hij volgde onderwijs aan de Jezuïetenschool
in Maastricht en ging later aan de Latijnse school in GeelBelgië studeren waar hij op 15-jarige leeftijd zijn examen
aflegde! Hij volgde aansluitend in België vele studies zoals
pedagogie, artes, fysica, theologie enz. In 1771 werd hij tot
diaken gewijd en tegelijkertijd werd hij tot hoogleraar in de
fysica aangesteld.
Vanaf 1778 hield hij zich bezig met het onderzoek naar gassen. Minckelers ontdekte dat door steenkool te verhitten,
het zogenaamde lichtgas vrijkwam. De brede erkenning
van deze uitvinding kwam pas jaren later nadat men op
10 juli 1904 op de Maastrichtse markt een standbeeld ter
nagedachtenis van Minckelers, als uitvinder van het lichtgas
had opgericht. De fakkel brandde gedurende lange tijd op
lichtgas en later op aardgas.
In 2006 werd het standbeeld, na een renovatie van de markt
en de Boschstraat, 20 meter naar het zuiden verplaatst.

Echter, het beeld werd helaas meerdere keren gesaboteerd
en de muntautomaat en de fakkel werden weggehaald.
De fakkel is nog steeds niet teruggeplaatst en de vraag is:
wanneer gaat J.P. Minckelers het ‘licht weer zien’?

PUZZEL
De oplossing van de woordzoeker op pagina 11 is:
Als gezondheid te koop was, was iedereen rijk

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

Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden
T 043 409 1244 • www.walpot.net
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Ontmoetingsplaats
met leeftijdsgenoten
De dagbesteding is een ontmoetingsplaats waar u in
een huiselijke sfeer leeftijdsgenoten ontmoet. U kunt
aan allerlei activiteiten deelnemen, in groepsverband of
individueel, net waar u zin in heeft.
Meer dan afleiding alleen
Één of meerdere dagdelen bent u overdag te gast bij ons.
Wij helpen u om de dagelijkse dingen zoveel mogelijk zelf
te doen, zodat u thuis weer wat beter uit de voeten kunt.
Hiermee kunt u de regie over uw eigen leven behouden.
Kennismaken
In Daalhof en Scharwyerveld heeft Mosae een vrije
inloop dagbesteding. U kunt dan zonder indicatie
binnenlopen, gewoon om kennis te maken of om te
ervaren of de dagbesteding wellicht iets voor u is.
Daalhof
- Herculeshof 22
Scharwyerveld - Daaldersruwe 93
Meer informatie
Samen met u kijken wat het beste bij u past. Zo helpen
wij u graag om de juiste keuze te maken. U kunt ons
bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur
tot 17.00 uur via 043 - 354 91 80.
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4
4 KIDS
KIDS

Sommenslang: Kun jij alle sommen tot twintig
oplossen van start tot het einde?

Kindersudoku: weet jij welke figuren waar moeten
komen? Teken ze maar.

'Doe spelletjes':
Woordclusters
Maak met je kind een spin over een woord, bijv.
lente, bloemen, ziek zijn enz. Schrijf de spin op,
zoek plaatjes bij de woorden en laat je kind bij elk
woord een zin maken. Geef je kind ook de juiste
betekenis.

Kleurplaat: in mei leggen veel vogels een ei

Eropuit
Maak een wandeling door je wijk. Besteed hierbij
aandacht aan één onderwerp, bijv. het weer,
verkeer, herfst, winter, winkels. Maak foto's van
de dingen die je onderweg tegenkomt en met het
thema te maken hebben.
Laat je kind terug thuis navertellen wat hij gezien
heeft. Een volgende keer praat je met je kind
over de foto's en laat je je kind bij elke foto een
zin bedenken. Ook worden de woorden die het
kind nog niet kende aangeleerd: klappen,
stappen, 10x opzeggen enz. Zorg ervoor dat je
kind veel praat over wat het heeft beleefd.
Praatplaat
Zoek een praatplaat of grote illustratie uit een
boek. Laat je kind hierover vertellen en laat het
zinnen maken. Schrijf de zinnen met de juiste
zinsbouw op. Deze activiteit kan ook met een
grotere groep. Stel de kinderen dan vragen over
de praatplaat en laat ze zinnen afmaken.
Hier bestaan kant- en klare activiteiten voor, bijv.
uit Piramide.

Stephanie Debie
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VOOR JE HAAR
Rozemarijn-haarspoeling voor donker haar

NATUURLIJK VAN OMA

Benodigdheden:
0,5 liter water, 1 kop rozemarijn

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

CALENDULA OLIE VOOR SCHRALE BILLETJES.
Deze olie is goed tegen luieruitslag. Het is tevens een goede
olie tegen pijnlijke tepels en kloofjes als gevolg van het geven
van borstvoeding. Breng de olie direct na het voeden aan,
het verzacht en helpt genezen.
Benodigdheden:
1 kop Calendula (goudsbloemen), 125 ml olijfolie of amandelolie, lege jampot met deksel.
Bereidingswijze:
Vul de jampot met Calendula en giet de olie eroverheen. Zet
de pot drie weken afgesloten in de zon op de vensterbank.
Haal daarna de bloemen eruit en zeef de olie.
CALENDULA CRÈME.
Benodigdheden:
100 gram kokosolie (vaste vorm) of bijenwas naar keuze,
2 eetlepels Calendula, 15 druppels essentiële lavendelolie.
Bereidingswijze:
Smelt de olie of de bijenwas au bain-marie. Voeg dan de
goudsbloemen toe. Houd het mengsel 30 tot 40 minuten
warm, zodat het vloeibaar blijft. Het mag niet koken!
Zeef de bloemen eruit. Voeg de lavendelolie toe. Giet het
mengsel in een schone pot en laat het volledig afkoelen. Je
hebt nu je eigen crème voor al die extra verzorging.
BILLENSPRAY.
Dit is echt de beste spray die ik heb gebruikt om babybilletjes
mee schoon te maken, het geeft echt frisse en superzachte
billetjes. Gebruik de spray met zachte flanellen doekjes.
Benodigdheden:
0,5 liter water, 1 theelepel zeezout en een klein sprayflesje
of verstuiver.
Bereidingswijze:
Kook het water en haal het van het vuur. Voeg het zout toe
en roer even. Laat het afkoelen. Doe het afgekoelde zoute
water in een sprayflesje.

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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Bereidingswijze:
Knip wat verse rozemarijn af als je die in je tuin hebt, met
steeltjes en al. Heb je die luxe niet, dan kun je ook heel goed
gedroogde rozemarijn gebruiken.
Kook het water, neem het van het vuur en voeg de rozemarijn
toe. Laat een uur trekken en zeef het water daarna. Gebruik
de haarspoeling als laatste spoelwater voor je haar.
Het krijgt een frisse opkikker en zal er gezonder uitzien.
BRANDNETELTONIC
Je kunt brandnetels gemakkelijk zelf plukken, ze groeien
tenslotte overal om je heen. De haartjes van de brandnetel
staan schuin naar boven en steken niet als je de brandnetel
onder aan de steel plukt. Maar je kunt natuurlijk ook handschoen aantrekken of gedroogde brandnetels kopen.
Brandnetels zijn zeer gezond. Ze zuiveren je lichaam, zorgen
voor aanmaak van rode bloedlichaampjes, voor kalk- en
ijzeropname, en helpen reuma en jicht te voorkomen.
De brandnetel is rijk aan caroteen, vitamine C en ijzer.
Benodigdheden:
0,5 liter water, 1 kop brandnetels (hele plantjes met stengels)
Bereidingswijze:
Kook het water, neem het van het vuur en voeg de brandnetels toe. Laat het een uur trekken en zeef het water daarna.
Gebruik het water als laatste spoelwater voor je haar.
Brandneteltonic helpt tegen een droge hoofdhuid en tegen
roos.
BRANDNETELSOEP
Brandnetelsoep zit vol vitamine C en is dus erg gezond.
Benodigdheden:
500 gram verse brandnetels, 1,5 liter water, 0,5 liter bouillon,
2 aardappels, 100 gram spekjes, eventueel een scheutje
room.
Bereidingswijze:
Dompel de brandnetels even onder in heet water, dan prikken ze niet meer.
Maak ze goed schoon door ze te weken in water, spoel ze
goed af.
Doe een beetje olie in de pan en bak de spekjes. Haal de
spekjes uit de pan en doe het water en de bouillon in de pan.
Breng het geheel aan de kook en voeg de brandnetels en
de aardappels toe.
Laat de soep 10 minuten koken. Pureer de soep dan met
een staafmixer.
Voeg de spekblokjes weer toe. Desgewenst serveren met
een scheutje slagroom.

STRAATJUTTEN

VARIA

Sinds mijn oproepje in het september 2019 nummer van
‘t Belhäöfke om in contact te komen met gelijkgestemden
voor het opruimen van zwerfafval in onze wijken, is er veel
gebeurd. Inmiddels zijn we met 5 - 8 mensen actief aan het
straatjutten zoals Betty het opruimen van zwerfafval in het
maartnummer noemde.

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

CORONA EN KINDEREN
Op het moment dat ik dit stuk schrijf is het bijna Pasen.
Een gezellige tijd die tegenwoordig veel lijkt op Kerstmis:
een uitgebreid Paasontbijt, gourmetten en soms zelfs met
cadeautjes. Maar dit jaar is alles anders. We kunnen niet
bij familie op bezoek, elkaar een knuffel geven of samen
paaseitjes zoeken.
Door het Coronavirus worden families tijdelijk uit elkaar
gedreven, maar tegelijkertijd naar elkaar toe getrokken. Gezinnen zitten samen thuis, want ouders moeten thuiswerken
en de kinderen mogen niet naar school of naar de opvang.
Het is voor ouders een hele opgave om alle ballen hoog te
houden. Ook voor de kinderen is het een vreemde situatie.
Ze zien hun vriendjes niet of nauwelijks, kleine kinderen zijn
hele dagen samen met hun ouders en missen hun speelkameraadjes uit de opvang en ja, op een bepaald moment
weten kinderen niet meer wat ze moeten… Ze vragen naar
aandacht, want papa en mama zijn tóch thuis.
Deze hele situatie zal voor uitdagende situaties zorgen en
we zullen hier nou eenmaal samen doorheen moeten. Jij,
ik, wij. Wij allemaal, samen met onze kinderen en onze
huisdieren. Probeer er het beste van te maken en niet in
de stress te raken als je een deadline misschien niet gaat
halen omdat zoon- of dochterlief staat te dansen op je laptop. Blijf positief en blijf vooral met elkaar in gesprek. Wij
als volwassenen hebben last van alles rondom deze crisis,
maar onze kinderen net zo goed. En zij hebben ons juist
nu heel hard nodig!

We hebben nu een hele fijne samenwerking met de verantwoordelijken bij CNME/PickitUp en de gemeente Maastricht.
Van hen krijg ik speciaal daarvoor bestemde zakken om
het gejutte zwerfafval in te verzamelen en als de zak vol is,
wordt deze netjes bij ons opgehaald.
We jutten alleen of gezellig samen wanneer het ons uitkomt.
Na een uurtje lopen, zijn onze zakken meestal wel vol en
te zwaar om verder te gaan. Het mooie weer van de laatste
weken helpt ons heerlijk mee buiten nuttig bezig te zijn.
Regelmatig worden we aangesproken door mensen die
ons een hart onder de riem steken en ons complimenten
geven dat we dit doen, sommigen sluiten zich daarna ook
bij ons groepje aan.
Inmiddels heeft de gemeente sinds 12-12-2019 al 21 stuks
80 literzakken bij ons opgehaald.
Nadat ik getipt werd dat de gevonden drankblikjes geld opbrengen, zijn we die apart gaan houden. Laatst hebben we
3 volle zakken weggebracht naar een metaalhandel waar
bleek dat we 16 kg aan aluminium hadden gejut. Dit leverde
een onverwachts leuk bedragje op waarvan we t.z.t. weer
ander materiaal kunnen aanschaffen of zo.
Elke keer verwonderen we ons opnieuw wat we allemaal
tegenkomen. Naast de lege drankblikjes, (gedeeltelijk volle)
plastic flesjes, lege sigarettendoosjes, nu ook heel veel
plastic handschoenen en papieren zakdoekjes. En heel
veel volle hondenpoep zakjes - netjes dichtgebonden - weggegooid in de struiken. Zo jammer dat al het plastic van die
volle poepzakjes alsnog in het milieu terechtkomt en zo onze
leefomgeving vervuilt en eigenlijk ook wel vergiftigt samen
met al het andere zwerfafval.

Dus: geniet van het heerlijke weer, ga stoepkrijten, speel
flessenvoetbal of ga grassprietjes tellen. Wordt weer even
kind en geniet. Dat zal je goed doen en die deadline ga je
dan zeker te weten halen.

Wilt u (af en toe) meehelpen? Wilt u informatie? Kent u
plekken waar veelvuldig afval rondslingert? Neem dan
contact op:
zwerfafval.anneke@gmail.com of via
www.supportervanschoon.nl/gebied/?id=11943

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar. #SamenSterk

Anneke

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

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

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

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877
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WEKELIJKSE WIJSHEDEN

OUDE AMBACHTEN
ZUSTER-ONDERZOEKSTER

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 19
Je kunt niet leven in het verleden, maar je moet verder met
het heden. Kijk daarom alleen nog maar vooruit, want gisteren en alle vorige dagen zijn voorbij, begraven in de tijd.
Je kunt er niets meer aan veranderen.
Week 20
Snelheid en zorgvuldigheid kunnen samengaan, als men
zorgvuldig met de snelheid omgaat, want dan wordt het
doel op de juiste manier bereikt en komt alles wat er mee
te maken heeft langzaam op gang.

Terwijl ik een foto zocht voor mijn rubriek ‘oude ambachten’
dacht ik zoals iedereen aan de pandemie van het coronavirus om ons heen, dat zich razendsnel verspreidt en ons
inmiddels allemaal raakt. Ik denk dat zich nu iedereen ervan
bewust is dat dit een onzichtbare vijand is geworden van de
wereldbevolking. Velen zetten zich in, vooral de helden in de
zorg laten ons niet in de steek en verdienen ons aller respect.

Week 21
De schaduwzijde van het leven heeft ook een heel andere
kant, want er kan geen schaduw zijn zonder zon, dus gebruik
de schaduw om af te koelen en koester je daarna weer in de
zon, die altijd schijnt als je kijkt naar de andere kant.

Daarom vind ik het deze keer toepasselijk om uit solidariteit
voor alle zorgverleners een foto van een religieuze, vrouwelijke, wetenschappelijke onderzoeker te plaatsen. Ze zat in
haar studiekamer van ziekenhuis Calvariënberg gelegen in
de Abtstraat om de mensheid te helpen en deed pionierswerk. Daar bevindt zich nu, na een grondige verbouwing in
1976, het verpleeghuis Klevarie.

Week 22
Iedere levensweg heeft zijwegen, die omwegen kunnen zijn.
Als je op de omweg loopt, weet je vaak dat je een heel eind
moet lopen. Kijk dan tijdens deze lange wandeling goed om
je heen en verzamel de kennis om op de goede weg die
daarna komt, de eindstreep zonder hindernissen te bereiken.

De foto is gemaakt omstreeks 1930, toen was er al een
epidemische afdeling voor besmettelijke ziekten voor minvermogenden en armlastigen. De zuster die achter de studietafel zit behoorde bij het verplegend personeel: de Zusters
van Liefde van de Congregatie van Carolus Barromeus.

Week 23
De grootste les die wij op aarde mogen leren, is acceptatie.
Acceptatie van een ziekte geeft pijnverlichting, acceptatie
van een situatie geeft ruimte,
en vergeving is de sleutel van harmonie en vrede.

Ten slotte wens ik iedereen in deze moeilijke tijd veel sterkte.
Huub Reinders, huub.reinders@home.nl

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

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

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

www.rijschoolbastiaens.nl

043-356 04 04 • www.cadier.nl

St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT
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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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