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Na wat weer en wind lijkt het voorjaar toch echt zijn intrede
te hebben gemaakt. Het buitenleven is weer begonnen.
Op grasvelden wordt weer volop gespeeld, gesport en
gehangen. Bij gebrek aan bomen met potentie bouw
boomhut zijn tussen de jonge blaadjes van de struiken
hier en daar grondhutten te vinden. Nostalgie voor menig
ouder die trots toeziet dat zoon of dochter de buitenlucht
boven gamen kiest.
De lezers die niet actief op social media zijn zouden zich
af kunnen vragen wat al die mooi versierde keien langs
tuinen, op paaltjes en op de stoep doen. Het antwoord
is… het zijn zwerfstenen. Men mag ze mee naar huis
nemen, maar vooral mee nemen en ergens anders neer
leggen. Wie er eentje vindt wordt gevraagd een foto op
de daarvoor bedoelde facebookpagina te zetten zodat
de maker ziet dat zijn steen wordt gevonden. Er zitten
prachtige creaties tussen!
Ook de versierde speeltuinen in Maastricht zullen menig
lezer opgevallen zijn. De gemeente kondigde in maart aan
dat menig speeltuin zou verdwijnen, ook in onze wijken
zouden speeltuinen moeten verdwijnen om op die manier
te bezuinigen. De Hazendans bereikte zelfs het jeugdjournaal en gelukkig is door de stem van het Maastrichtse volk
alles teruggedraaid. Onze kinderen kunnen naar hartenlust
blijven spelen in onze wijken.
Benieuwd naar meer nieuws in en om onze wijken? Lees
dan maar snel verder!

De lente is er, nu de temperatuur nog…

EVENEMENTEN
Dinsdag 18 mei
Op 18 mei (van 14.00 tot 16.00 uur) vindt de eerste ONLINE bijeenkomst plaats van het Parkinsoncafé Maastricht
met neuroloog Mark Kuijf. Hij praat u bij over nieuwste
ontwikkelingen rondom de ziekte van Parkinson, behandeling en COVID-19 vaccinatie. Aanmelden kan via info@
parkinsoncafemaastricht.nl.
Na aanmelding ontvangt u van ons de link om deel te
nemen.

Natasja

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

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 5/6 juni.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 mei.
Redactie
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Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Bea Deckers
Anneke Fokkema
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Willie van Weert
Joachim Wilbers

 06 50888592
 redactie@belhaofke.nl
 www.belhaofke.nl

www.belhaofke.nl

Elke donderdag
Elke donderdag van 13.00 tot 18.00 uur is er biologische
markt in Wyck waar je allerlei lekkers vindt. Lokaal, met
zorg en liefde gemaakt. Aan de Ruiterij in Wyck.

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

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

like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Ralph Cadier

Wij zijn erkend MKB-adviseur

Lovel

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
St. Annadal
- 6214
PB Maastricht
een 19
risico
analyse!
043-356 04 04 • www.cadier.nl

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

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

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

Daarnaast wordt dit jaar de reconstructie van de Tongerseweg gepland. Er is al begonnen met de bomenkap. Het is
moeilijk om zoveel bomen verwijderd te zien, maar het plan
laat zien dat er ook bomen voor terug komen. Normaal gezien begint het uitvoering van de reconstructie in de zomer.
Wilt u meer weten? Ga dan ‘Reconstructie Tongerseweg’
op de site van de gemeente Maastricht.
Bij beide van deze werken komt een flinke portie ongemak
op verschillende fronten. Het verkeer wordt omgeleid, er is
mogelijk geluidshinder en alles is voor een tijd niet ‘normaal’.
Maar dat iets niet ‘normaal’ is zijn we nu zeker gewend.

buurtnetwerk belfort daalhof

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

BUURTTERRASSEN BEGINNEN
De buurtterrassen beginnen deze maand. Er is ook veel te
bespreken met elkaar. Kijk even waar de volgende terrassen
gepland zijn en kom constructief meepraten over uw directe
omgeving. De buurtterrassen zijn laagdrempelig: breng een
eigen beker en stoel mee. Wij brengen de koffie en thee.
De eerstvolgende buurtterrassen zijn nu al gepland (telkens
op een maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur). Op 10
mei zijn we op de Grannushof. Op 31 mei kunt u ons op de
Bontwerkersdreef vinden bij het flatgebouw. Op 14 en 28
juni wordt er ook een buurtterras gepland, maar de locatie
is nog niet bepaald. Wilt u een buurtterras bij u in de straat
organiseren? Laat het ons weten. Dan komen we samen bij
u in de buurt op die dagen.

HUISKAMER
De Huiskamer is op dit moment nog altijd dicht, maar binnenkort hopen wij met onze activiteiten te mogen beginnen.
Hou een oog op onze Facebookpagina voor actuele informatie. Heeft u behoefte aan een praatje of een hulpvraag,
dan kunt u ons altijd bellen. Er is elke dinsdagmiddag een
telefonisch spreekuur van 13.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer: 043-8523553. Heeft u een dringende vraag of wilt
u gewoon met iemand praten? Bel maar.
Heeft u de wijkagent nodig? Vanwege corona maatregelen moet Rob Brüll zijn spreekuur op donderdag nog altijd
telefonisch houden. Iedere donderdag houdt hij spreekuur
van 14.00 tot 15.30 uur. Bel dan het algemeen nummer:
0900-8844.

SPEELPLEKKEN IN DE WIJKEN
Het wegbezuinigen van 125 speelplekken in Maastricht
heeft heel wat stof doen opwaaien bij de stadsronde op 16
maart. Zoveel zelfs dat de politieke partijen eens een keer
flink samenwerkten en een amendement goedgekeurd
hebben. Maar dit is wel degelijk uitstel en geen afstel. De
bezuinigingen zijn nog altijd voor volgend jaar gepland.
Hoe ze eruit zullen komen te zien hangt gedeeltelijk van
de bewoners af. Wethouders willen nu wél participatie. Wilt
u meedenken over hoe we de speelplekken in de wijken
kunnen behouden en goed gebruiken? Wilt u meewerken
met het inventariseren waar behoefte aan is en wat er nu
werkelijk in de wijken aanwezig is? Neem contact met ons
op: buurtnetwerkbd@gmail.com.

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

KAKKESTOLEMEIE

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

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

SPIERELINGE
Spierelinge spierelinge,
Kroep door de mèstem.
Alle jonges douge neet
En de meidskes zien de bèste.
Hou soldaat, mijn lieve kameraad!
Hou soldaat, mijn lieve kameraad!

WERKEN IN DE WIJKEN
Allereerst worden er tot eind oktober 2021 in opdracht
van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd in de
wijken Daalhof en Belfort. De gasleidingen worden vervangen omdat deze aan het eind zijn van de technische
levensduur. Door de vervanging kunnen de gasleidingen
weer 50 jaar mee. De verwachting is dat eind oktober 2021
de werkzaamheden gereed zijn. Het grootste gedeelte zal
echter al eind juli gereed zijn, als alles voorspoedig verloopt.
Volgens de huidige planning wordt de Trichterbaan in het
najaar uitgevoerd.

Voor meer informatie en de melodie ga je naar
www.reubesop.nl/spierelinge.
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DIT BEN IK

VAN DE REDACTIE

YINTHE

REDACTIELID/COÖRDINATOR GEVRAAGD

Hoi allemaal, ik ben Yinthe, ben 8 jaar en woon samen met
mijn papa, mama en broertje Lennon in Daalhof.

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

Ik zit in groep 5 van KC Dynamiek bij juf Dominique.
Op school vind ik het heel leuk om te gymmen of als we
gaan schrijven. Ik hou erg graag van dansen en speel dan
ook vaak Just Dance met mijn vriendinnetje Demi.

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

Buiten speel ik graag met Dylana, Fay, Lynn, Linde, Vera,
Neva en Cataleya. Dan ga ik meestal rolschaatsen of fietsen.

redactie@belhaofke.nl of tel. 06-50888592. We kunnen je
dan meer informatie geven, je vragen beantwoorden en
uitnodigen een redactievergadering bij te wonen zodat je
de andere redactieleden kunt ontmoeten.

Ik heb ook huisdieren: wij hebben een zwarte kat die Donder
heet en hij is een beetje gek, een luipaardgekko met de naam
Stip en ook nog vampierkrabben, deze hebben geen naam.

De redactie

Ik vond het heel erg leuk om dit verhaaltje te schrijven en
misschien zien jullie mij wel eens dansen, fietsen of rolschaatsen door de wijk.
Groetjes Yinthe
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OUDE AMBACHTEN

PERSBERICHTEN
PRAKTECH WORDT ZELFSTANDIG
VERZELFSTANDIGING VAN PRAKTECH

DE POMPBEDIENDE
Tussen 1950 en 1970 was het nog heel gewoon dat iemand
bij een tankstation automobilisten hielp bij het tanken van
benzine.

Praktech gaat vanaf 1 april als zelfstandige stichting met de
nieuwe naam Praktech, Vak- en Ontwikkelschool Limburg
verder. Praktech heeft sinds het ontstaan van de stichting
in 2010 geopereerd onder de vlag van onderwijsstichting
Alterius. Sindsdien heeft Praktech zich dusdanig ontwikkeld
dat het een volgende logische stap is om ‘op eigen benen’
te gaan staan. Met deze verzelfstandiging van Praktech,
Vak- en Ontwikkelschool Limburg is die stap gezet en groeit
Praktech uit tot volwassen partner van Alterius en andere
partijen in de regio Limburg.
Vleugels uitslaan
Met de verzelfstandiging krijgt Praktech ook een nieuw
bestuur met Theo Thuis als voorzitter. Een van de ambities
van dit nieuwe bestuur is het uitbreiden van de activiteiten
van Praktech in de provincie. Zo staan dit voorjaar nieuwe
activiteiten op stapel in de voormalige praktijklokalen van
Beroepscollege Brandenberg in Landgraaf. Ook bij de start
van de vakschool in Heerlen, voorzien voor dit voorjaar in
samenwerking met partners in het voormalige Emmacollege,
is Praktech betrokken. Praktech Limburg zoekt nadrukkelijk
de verbinding met werkgevers en instellingen, omdat wij
geloven en uit de praktijk weten dat samenwerken werkt
en bijdraagt aan het realiseren van een duurzame positie
op de arbeidsmarkt voor jongvolwassenen, statushouders
of omscholers.

De pompbediende zat in een hokje en kwam naar buiten,
vroeg aan de klant hoeveel benzine hij wilde, poetste om te
helpen ook nog de ruiten van de wagen en bekeek desgewenst of de bandenspanning nog genoeg was. Ook peilde
hij de olie en de ruitenvloeistof en zorgde ervoor dat de
mensen na het tanken hun weg weer vlot konden vervolgen.
Die hulp was vrijwel overal gratis. De pompbediende was
het visitekaartje van het tankstation waarvoor hij werkte.
Hij moest dan ook klantvriendelijk zijn en gericht te werk
kunnen gaan.

Aansluiten bij behoefte
In de komende jaren wil Praktech Limburg meer inspelen en
aansluiten bij de behoeften van bedrijven en instellingen die
zoeken naar vakmensen. Naast de technische ambachten
heeft Praktech ook de ambitie om werkleertrajecten te ontwikkelen in de zorg, schoonmaak en in het groen. Praktech
kiest daarbij altijd voor samenwerking met andere partners,
liefst ook met praktische opleidingslocaties ter plaatse. Ook
het uitvoeren van opdrachten voor de markt behoort tot de
mogelijkheden.

Het eerste Nederlands tankstation kwam in 1920 in Zeist.
Toen werd het nog een straatpomp genoemd.
Vanaf 1970 drongen zelfbedieningsstations door. Maar door
de oliecrisis ging het slecht, het aantal tankstations daalde
van 13.000 naar 6.000.

Nieuwe ontwikkelingen, vertrouwde werkwijze
In deze periode van nieuwe ontwikkelingen blijft Praktech
Limburg vooral doen waar het al goed in was. En dat is
(jong)volwassenen en statushouders begeleiden naar een
duurzame plek op de arbeidsmarkt. De eerste stap in dat
proces is meestal het volgen van één van de (technische)
cursussen en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Leermeesters begeleiden de cursisten niet alleen op
technisch gebied, maar er is vooral ook zorg en aandacht
voor de cursisten. Alleen door het creëren van een veilige
omgeving is groei mogelijk. En dat is de basis voor de volgende stap, een plek op de arbeidsmarkt. Na het behalen
van het certificaat en het zetten van de eerste stappen op
de arbeidsmarkt vindt vanuit Praktech nazorg plaats door
een jobcoach of buddy.

In de jaren negentig verdwenen kleine tankstations als gevolg van strengere milieueisen.
In mijn fotoarchief vond ik een leuke foto uit vervlogen tijden,
dat kunt u zien aan de foto.
Het tankstation dat u ziet was van de toenmalige garage
N. Fissette & Zn, Scharnerweg 165. Rond 1950 is het huis
afgebroken om de overweg te verbreden. Passeerde je de
overweg dan kwam je op het kruispunt ‘MeersenerwegScharnerweg-Heerderweg’, de huidige Duitse Poort.
Met vriendelijke groeten,

Huub.

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

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.

WIJK - INFO

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

Waarom is melden belangrijk?

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

Regelmatig horen wij van buurtbewoners dat zij overlast
ervaren. Dat kan om van alles gaan zoals geluidsoverlast,
ruzie bij de buren, hard rijden in de buurt, drugsoverlast,
afval dumpen enz.
Op de vraag of deze overlast bij de Gemeente of de politie
is gemeld, krijgen wij vaak de reactie “waarom zou ik dit
melden, dit heeft toch geen zin”, de politie doet toch niets”
of “handhaving komt toch niet”.

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

We begrijpen dat men vaak niet weet wat er met een melding
gebeurt of dat het gevoel leeft dat er niets meer gedaan
wordt, daarom proberen we hieronder uit te leggen waarom
melden wél van belang is.

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

Zowel bij politie als bij handhaving wordt gewerkt aan het opbouwen van een dossier. Zodra binnen dit dossier meerdere
mensen melding hebben gedaan m.b.t. hetzelfde onderwerp,
kan er vanuit de organisatie tot actie worden overgegaan.
Dit betekent dus dat het van belang is dat u meldt. Hoe meer
er door verschillende mensen gemeld wordt hoe eerder er
kan worden ingezet.

Voetverzorgingspraktijk Meraki. Voeten verdienen goede
zorg. Tel nummer: 06-14377683.
Nieuw in de Hazendans: Fuerza Vital, een praktijk voor Natuurgeneeskunde en Massage. Heeft u last van bijvoorbeeld
stress, depressie, angsten, slapeloosheid, hoofdpijn, rug-,
nek- en/of schouderklachten, kijk voor informatie op www.
fuerzavital.nl, mail: info@fuerzavital.nl.

Waar kan ik melden?
Afval 		
Gemeente 14-043
gemeentemaastricht.nl
Groen		
Gemeente 14-043
gemeentemaastricht.nl

Poetshulp gevraagd voor flat Hazendans Maastricht. 2 uur
per week. Tel. 043-4073124.

Drugsoverlast Gemeente 043-3505111
gemeentemaastricht.nl/drugsmeldpunt

Aquarium benodigdheden, wegens opheffing Tropical
fish shop NEON. Nieuw en in verpakking, voor de helft van
de winkelprijs. Ook voor schildpad. Vraag lijst aan via tel.
06-13738665 of theowijnant@gmail.com.

Criminaliteit
Politie 0900-8844
politie.nl
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
meldmisdaadanoniem.nl

Hulp gevraagd voor het begeleiden van bezoek van ziekenhuis, dokter, ect. De onkosten (benzine, parkeren, ect)
worden vergoed. Tel. 043-3478740.

Verkeer		
				
				

Ervaren docent geeft bijlessen en examentraining voor
het vak Nederlands op alle niveaus (vmbo-havo-vwo) in
onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Info:
06-39823537
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Team Handhaving 14-043
Politie 0900-8844
politie.nl

kamer of het Sociaal Team.

VERENIGINGSNIEUWS

Heeft u vragen waar u zelf even niet uitkomt, maak dan een
afspraak met de Huiskamer. Elke dinsdag tussen 14.00 en
15.00 uur is er iemand van de Huiskamer in samenwerking
met een lid van het Sociaal Team beschikbaar om u te
helpen. Voor het plannen van een afspraak kunt u bellen
naar: 043-8523553. Op deze manier kunnen afspraken op
een verantwoorde manier ingepland worden. Kijk voor meer
informatie over de Huiskamer op hun Facebookpagina,
genaamd Huiskamer Daalhof. Verder is het Sociaal Team
ook nog gewoon telefonisch bereikbaar voor vragen via het
nummer: 06 -21128839 of via de website www.sociaalteammaastricht.nl.

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

WIJK - INFO
DE HUISKAMER EN HET SOCIAAL TEAM ZIJN ER
VOOR U
De Coronamaatregelen maken het helaas nog niet mogelijk
om elkaar weer massaal te ontmoeten. De Huiskamer is
samen met het Sociaal Team op zoek gegaan naar een
manier om u toch te kunnen helpen bij uw vragen. Er is
daarom vanaf nu de mogelijkheid om bij de Huiskamer een
afspraak te plannen om een vraag te stellen aan de Huis-

Appiushof in april sneeuw
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DAALHOF 50 JAAR

Een tweede hoogtepunt was de organisatie van een straatfeest, compleet met partytent, waar iedereen niet alleen
aan meedeed maar ook aan meewerkte. Een feestelijke
gezellige dag, compleet met spelletjes voor de kinderen en
een, rijkelijk met alcohol overgoten, samenzijn van buren.

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

Na veel jaren van comfortabel een aangenaam wonen begon ook het afscheid van de straat. Diverse buren gingen
verhuizen en wij uiteindelijk ook.
Na wat omzwervingen woon ik nu, typisch genoeg, weer vlak
in de buurt. Ik woon goed en comfortabel in een appartement
aan de Henisstraat in de wijk Hazendans.

HERINNERINGEN VAN FRANS
Na drie jaar op een bovenwoning hadden we het wel gezien.
Een folder van nieuwbouwwoningen in de wijk Daalhof wekte
onze interesse en een bezoek aan een informatieavond gaf
de doorslag. Een mooi, modern, comfortabel huis (toen) en
dat zelfs met rijkssubsidie! We gingen ervoor en na een hoop
geregel met de hypotheek, kwam alles rond.

Groeten aan alle vrienden en oud-bewoners van de Galopiahof.
Frans Heckers

In het najaar van 1972 reden we achter de verhuiswagen
een straat in eerste aanleg binnen, de Galopiahof; en we
betrokken ons huis. Met hulp van familie en vrienden werd
het een snelle en vooral ook gezellige verhuisdag. We
merkten meteen dat we niet de enigen waren die hun nieuwe
huis betrokken en dat leverde vanaf het eerste begin goede
contacten op met buren.

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

Foto uit het archief van Frans Heckers

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877

Vooral toen we aan de voortuinen begonnen werd dat
contact steeds beter. Buren en overburen kwamen een
kijkje nemen als je bezig was en dat werden vaak gezellige
gesprekken met zelfs ook nog eens goede adviezen. Zo
groeiden de contacten en kwamen we ook bij elkaar over
de vloer, vierden verjaardagen samen en gaven feestjes,
die soms tot laat in de nacht voortduurden.
De buren en onze kinderen werden vrienden en de saamhorigheid in de straat was groot.Legendarisch is de morgen
toen koning Winter de rijweg had veranderd in een ijsbaan.
Er kwam één overbuurman naar buiten met een schop en
begon de ijslaag weg te scheppen. Binnen een half uur
stond toen de hele straat vol met scheppende mannen en
met vereende krachten werd de weg vrijgemaakt.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!
Ruttensingel 160A
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

WIJK - INFO

tricht, laat het vooral de kinderen zijn”. En zo is het ook: de
kinderen van onze stad moeten niet de dupe worden van
bezuinigingen die de gemeente door wil voeren. Mijn dochtertje heeft de eerste vergadering gevolgd en probeerde te
begrijpen ‘waarom die meneer nou die speeltuintjes weg
wil halen’. Dat we daarna haar favoriete speeltuintje gingen
versieren om de gemeente te laten zien dat ons speeltuintje
wel een hele leuke plek is, vond ze dan ook geweldig om
te doen. Een les die ze al vroeg leert is om op te komen
voor je mening en te laten zien dat je ergens achter staat.
Ik hoop van harte dat de gemeente zich nog een keer goed
bedenkt en de burgers daadwerkelijk de kans geeft om mee
te denken over de inrichting van de speeltoestellen in hun
eigen wijk. Samen zijn we sterk.

STADSRONDE GEMEENTE MAASTRICHT:
WEGBEZUINIGEN VAN 125 SPEELTUINTJES
Op 16 maart jl. stond er een stadsronde gepland met de
titel ‘Beweegvriendelijk Maastricht en de uitwerking van de
bezuinigingsmaatregel indikken areaal openbare sport- en
speelvoorzieningen’. Kortom: het wegbezuinigen van 125
van de 200 speeltuintjes en de skatebaan onder de Kennedybrug. Dat de burgers mochten inspreken tijdens die
vergadering, dat heeft de gemeente geweten. Er werden
talloze brieven ingestuurd en vele burgers gaven zich op om
hun zegje te kunnen doen tijdens de digitale vergadering. De
geplande vergadertijd was dan ook veel te kort om alle sprekers aan de beurt te laten komen en de vergadering moest
worden geschorst. Twee dagen later werd de vergadering
voortgezet. Verder werd er door een stadsgenoot een petitie
gestart die inmiddels bijna 6.000 keer is ondertekend. Dat de
Maastrichtenaren het niet eens zijn met de plannen is dus
duidelijk. De wethouder gaf aan dat hij wel van plan was om
met de wijken te gaan praten, maar dat dit vooralsnog niet
kon plaatsvinden wegens de geldende coronamaatregelen.
Dat weerhield hem er toch niet van om het raadsvoorstel wel
alvast in te dienen. Tijdens de vergadering is volgens mij wel
gebleken dat er ook andere manieren zijn om in gesprek te
gaan met de burgers en dat inspraak en overleg dus niet op
de lange baan hoeven te worden geschoven.

Yvonne Leenders

Intussen is er in een raadsronde in april een amendement ingediend waardoor de bezuinigingsmaatregel
uitgesteld wordt tot 2022. Er zou met buurtbewoners
gesproken worden over hoe de speelplekken in de stad
het best gebruikt kunnen worden. Burgerparticipatie in
de raadszaal moet nu ook blijken in de wijk en in het
praktijk.

BON APPETIT
ZWARTBROOD ZONDER MEEL (VOOR 1 BROOD)

Bewegen en frisse buitenlucht is gezond, dat weten we
allemaal. Kinderen uit een drukke stad moeten dan toch
ook veilig op loopafstand naar een klein speeltuintje kunnen om daar lekker samen buiten te spelen? Volgens de
stukken zou elk kind binnen 400 meter zonder een drukke
verkeersweg te hoeven oversteken een speeltuintje in zijn/
haar buurt moeten hebben. Deze stukken komen echter
totaal niet overeen met de praktijk. Verder laten de burgers
weten dat de te behouden speeltuintjes soms te geconcentreerd zijn in een wijk, waardoor andere delen van de wijk
geen enkele speelplek meer overhouden. Kortom: er moet
nog veel gebeuren aan die plannen als u het mij vraagt.
Een speeltuintje –hoe klein ook- nodigt uit om erin te gaan
spelen: te klimmen, te glijden en tegelijkertijd je buurtgenootjes daar te ontmoeten. Onze dochter van vijf vindt het
heel leuk om kennis te maken met andere kinderen uit de
buurt en ik gun het haar dat ze opgroeit met veel vriendjes
en vriendinnetjes uit haar eigen wijk. Ook die functie hebben speeltuintjes: contact maken met anderen en leren om
samen te spelen en te delen. Na het afgelopen jaar is het
mij in ieder geval duidelijk geworden dat een gezellig huis
en een fijne leefomgeving heel belangrijk zijn. Ook al ging
Nederland meermaals op slot, het was fijn om even naar
een speeltuintje om de hoek te wandelen en mijn dochtertje
weer even te zien spelen alsof er niets aan de hand was.

Ingrediënten:
100 gr zonnebloempitten, 175 gr pompoenpitten, 100 gr
geblancheerde amandels, 100 gr lijnzaadmeel, 40 gr sesamzaad, 20 gr vlozaadvezel c.q. Psyliumvezel, 20 gr gemalen
hennepzaad, 100 gr gehakte hazelnoten, 1 eetl zeezout,
1 eetl gemalen kummel, 1 eetl gemalen koriander, 3 eetl
sesampasta en water volgens bereidingsrecept hieronder.
Bereiding:
Zonnebloempitten, pompoenpitten en amandelen mixen en
met 200 ml water bedekken en 1 uur laten weken.
De gemalen lijnzaad met sesam, vlozaadvezel, hennep,
hazelnoten, zeezout, kummel en koriander in een schaal
goed samen mixen.
De geweekte zonnebloempitten, pompoenpitten en amandelen in een zeef laten uitlekken en kort afspoelen. In een
keukenmachine kort en grof hakken. Deze mix bij de lijnzaad
en notenmix voegen. Sesampasta en 200 ml lauwwarme
water toevoegen en kneden zodat er een deeg ontstaat.
De oven op 220 graden voorverwarmen, de bakvorm vullen
met het deeg en in het midden van de oven plaatsen. De rest
van de pompoenpitten over het brood strooien en 30 min.
laten bakken. Na 30 min. het bakblik eruit halen en omkeren
zodat het brood verder gebakken wordt op het bakblik met
een oventemperatuur van 200 graden in 15 min.

De buurtnetwerken wilden naast de al genoemde acties van
burgers, graag nog een extra statement maken en riepen
hulp in om de speeltuintjes die op de ontruimingslijst staan
in het zonnetje te zetten. Een aantal buurtbewoners uit
Daalhof en Belfort hebben zich aangemeld en hebben de
speeltuintjes uitbundig versierd met ballonnen, slingers en
flyers/kleurplaten met de tekst “wat er ook speelt in Maas-

Brood laten afkoelen en eet smakelijk!
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- zijn in onze winkel nog steeds speciale knuffels te koop,
bedoeld om ons financieel te steunen. De actie loopt goed,
de leveringsproblemen met de leverancier in Engeland zijn
opgelost en we krijgen iedere week een nieuwe doos;
- is een paar weken geleden voor de tweede keer een kameel geboren op het Erica-terrein. Het is een wit mannetje,
die wij verkopen. Moeder-kameel was een jaar drachtig.

ONZE 60 BIJENVOLKEN
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NIEUWS
Gezoem bij onze bijenkasten

Stand van zaken adopteer-actie
U kunt bij ons nog steeds een diergroep adopteren. Meer
informatie vindt u op onze website. Bij het schrijven van deze
middenpagina’s hadden we met deze actie bijna 10.000 Euro
opgehaald. We danken u hartelijk voor uw steun.

Wist u dat Daalhoeve inmiddels zestig bijenvolken
heeft? Ze staan in bijenkasten verspreid over de door
ons beheerde fruitboomgaarden in/op ons boerderijterrein, het Erica-terrein in Maastricht, Wolder, Eijsden,
Buitenplaats Vaeshartelt, Kasen en Amby. Het is voor
onze imkers Ralph en Willem vooral in deze maanden
(april, mei, juni) hard werken om de bijen goed te verzorgen. Daar kunt u binnenkort al van profiteren, als in
onze winkel de eerste bloesemhoning wordt verkocht.
Later volgt nog de lindenhoning. Elk van onze bijenvolken produceert in totaal zo’n 25 kilo honing. Ralph geeft
een inkijkje in zijn imkerswerk.

Nieuw weiland achter tankstation
Enkele weken geleden is het weiland achter het tankstation aan de Keurmeestersdreef ingezaaid met gras. Met
voldoende regen en warmte zal zich hier dit jaar een sterke
grasmat kunnen ontwikkelen. De Stichting Elisabeth Strouven, die ons het weiland verpacht, zorgt dit jaar voor een
afrastering en in het najaar komen er fruitbomen in. Volgend
jaar is het weiland dan beschikbaar voor de begrazing door
onze minipaardjes en mini-ezels. Die blijven, net als op de
heuvel tegenover het tankstation, alleen overdag in de wei.
Na 16 uur gaan ze terug naar de boerderij en halen onze
medewerkers alle ontlasting weg.

De bijenvolken staan allemaal in een fruitboomgaard en
zorgen daar voor de bestuiving van het fruit. Dat gebeurt
hoofdzakelijk in het voorjaar. ‘Een bijenvolk kan een omvang
bereiken van 45.000 tot 60.000 bijen’, vertelt Ralph. ‘Na de
winter blijven er doorgaans zo’n 10.000 over. In het voorjaar
groeit het volk heel snel. De koningin legt, gestimuleerd door
licht, temperatuur en voedselaanbod, steeds meer eitjes. Op
een gegeven moment wordt de kast dan te klein en vliegt
er een zwerm bijen uit. Dat wil je voorkomen, omdat je niet
weet waar zo’n zwerm naar toe gaat. Je kunt ‘m dan zomaar
kwijt raken. Daarom is het zaak om tijdig in te grijpen.’

Knuffelstallen zijn weer klaar
De twee binnenstallen bij de cour van onze boerderij zijn
weer in gebruik als knuffelstal. In de ene kun je knuffelen
met onze mini-varkens, in de andere (waar ook het caviadorp staat) met onze konijnen en cavia’s. Beide stallen, die
zijn ingericht door de dames van Keigoed, hebben aparte
ruimtes voor als de moeders kleintjes krijgen.

Aflegger
Hoe kun je het uitvliegen van een zwerm voorkomen? Dat
doe je met wat in imkerjargon een ‘aflegger’ of kunstzwerm
heet. ‘Je neemt dan een zwerm zonder koningin weg van
het bijenvolk en plaatst die in een andere kast. Die moet
wel op minimaal drie kilometer van de oude kast staan,
want anders vinden de bijen de weg terug’, legt Ralph uit.
‘De verhuisde bijen zullen in de nieuwe kast snel met speciale gelei cellen bouwen waarin zich nieuwe koninginnen

En verder:
- komt begin mei de laatste groep schapen op de boerderij
om te bevallen. Het gaat om onze poll dorsets en de jonge
brilschapen die voor het eerst een lammetje krijgen;
- hebben wij in ons menu voor de take away voor 9 Euro
50 ook een speciaal kidsmenu met frietjes, kipnuggets of
frikandel en Capri-sun. Daar krijg je dan ook nog een boerderij knuffeltje bij!
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kunnen ontwikkelen. De eerste koningin die is volgroeid,
zal het nieuwe volk overnemen. Zij is nog wel onbevrucht
en zal bij mooi weer de bruidsvlucht doen om door zo veel
mogelijk darren bevrucht te worden. Als je dit op een goede
manier aanpakt, kun je aan het eind van het hoogseizoen
bij de bijen, eind juni, weer twee volwaardige bijenvolken
hebben. Een goede timing is hierbij wel cruciaal. Afhankelijk
van hoe vroeg het voorjaar begint, doe je dit ergens in de
tweede helft van april.’

In de zestien bakken op hoogte komen groenten die veel
zon nodig hebben, zoals paprika, tomaten en aubergines.
Misschien zijn ze, als u dit leest, afgedekt met een soort
paraplu. Zo kunnen ze toch worden bevrucht, krijgen ze
voldoende lucht en zon, maar blijven ze van boven droog.
O ja, alle groenten uit onze moestuin zijn biologisch. We
maken geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en/
of kunstmest.

Samenvoegen
Het bijenseizoen is, zodra de dagen na 21 juni weer korter
worden, over zijn hoogtepunt heen. Bijenvolken beginnen
zich dan al een beetje voor te bereiden op de winter. ‘Het
kan een goed idee zijn om vóór de winter twee bijenvolken
weer samen te voegen, bijvoorbeeld omdat de koningin van
een volk te oud en daardoor minder vruchtbaar is geworden.
Voor dat samenvoegen is het wel nodig dat beide volken
op volle sterkte zijn gekomen. We zetten dan twee volken
bij elkaar met krantenpapier ertussen. Daar vreten de bijen
zich doorheen en vervolgens gaan de twee koninginnen
uitvechten wie het sterkst is. Na het samenvoegen kun je er
zeker van zijn dat een volk met genoeg bijen, en een sterke
koningin, de winter overleeft.’
Pesticiden
Is er bij de bijenvolken van Daalhoeve trouwens ook sprake
van massale sterfte door onder meer pesticiden? Dat valt
wel mee, besluit Ralph. ‘Afgelopen winter hadden we weinig sterfte. Onze fruitboomgaarden staan hoofdzakelijk in
stedelijk gebied. Daar worden minder pesticiden gebruikt
dan in het landelijk gebied. Al lopen ook onze bijenvolken
natuurlijk enig risico.’

Deze kameel werd geboren op het Erica-terrein

RECEPT VAN DE MAAND
Duitse aardappelsalade met komkommer-dille salade

ONZE MOESTUIN

Kook 1 kg vaste aardappelen in de schil, prik af en toe voor
de gaarheid, schil ze en snijd ze in blokjes.
Tijdens het koken van de aardappelen bak je een gesnipperd
uitje, een teen knoflook en een in fijne reepjes gesneden
stengel bleekselderij (verwijder daarbij ook de draden) in
plantaardige olie. Laat het ongeveer 2 à 3 minuten stoven.
Voeg vervolgens wat zout en peper, een eetlepel lichtbruine
basterdsuiker, een eetlepel Duitse Mosterd en 0,6 dl witte
wijnazijn toe. Meng alles goed door elkaar en laat even
pruttelen. Meng dit mengsel voorzichtig door de aardappeltjes, samen met een paar gesneden augurkjes. Dek af,
en serveer met platte peterselie.
Meng voor de komkommersalade 0,6 dl witte azijn met 125
cl water, 1 à 2 eetlepels suiker, wat zout en zwarte peper
en 2 à 3 eetlepels verse of gedroogde dille. Laat dit even
doortrekken. Kerf met een vork langs de komkommer, zodat
je nog wat groene strepen ziet, en schaaf deze in dunne
plakjes. Giet de marinade erover en laat dit een nacht staan
in de koeling.

Begin van onze moestuin 2021

Als u dit leest, zal de moestuin op het voorplein flink zijn
gegroeid. Er zijn meer vierkante meter bakken op hoogte
dan vorig jaar en ook staan er nu overal bordjes bij de perken, zodat u kunt zien en volgen wat er groeit. Ons doel is
opnieuw om alle gebruikte sla in onze horeca uit de eigen
tuin te halen. De overige groenten verkopen we in de boerderijwinkel. Het grotere stuk met aardappelen hebben we
dit jaar vervangen door pompoenen en courgettes.

Beide salades zijn heel lekker bij een barbecue, met of
zonder vlees, ook met een zalmstukje…
Alles mag en niks moet!
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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BEELDEND MAASTRICHT

GEDICHT

HENRIC VAN VELDEKE

WAAR ZIJN DE BLOEMEN GEBLEVEN?

Henric van Veldeke was geen Maastrichtenaar van geboorte
maar werd omstreeks 1150 geboren te Veldeke, een gehucht binnen het graafschap Loon op het grondgebied van
de Belgisch-Limburgse stad Hasselt. Ook wat betreft zijn
exacte sterfdatum bestaat twijfel.

Zeg ‘ns!
Waar zijn de bloemen gebleven?
De bloemen van levensvreugde,
de bloemen van de mooie en de goede dingen
in ‘t tv journaal, de dagelijkse krant
en de dagelijkse gesprekken?
Ze zijn gestorven en gestikt
in een lawine van berichten
over haat, geweld, moord, grote en kleine schandalen.
Niemand heeft de bloemen gezien.
Niemand heeft erover gehoord.
Ze zijn gestikt en gestorven
in de portefeuille van sensatiespeculanten
en op de lippen van de
ongeluksprofeten!
Zeg ‘ns!
Waar zijn de bloemen gebleven
de bloemen van de kleine attenties voor elkaar.
De bloemen van het geschenk-zijn voor elkaar.
De man voor de vrouw.
De vrouw voor de man.
Alle mensen voor mekaar!
Ze zijn doodgegaan in onze eigenzinnigheid,
gestikt in onze dwaze gevoeligheden,
in onze kleine koude oorlog binnenshuis!

Het huidige standbeeld werd op 10 september 1934, ongeveer 800 jaar na zijn verjaardag, door de toenmalige
minister Marchant onthuld. Sindsdien zit hij met zijn aangezicht gericht naar het bergportaal van de St. Servaaskerk.
Daarmee veranderde het plein gelijktijdig van ‘Vredesplein’
naar ‘Henric van Veldekeplein’. De steen met plaquette vermeldt: Henric van Veldeke, 12e eeuw. “Met zíjn gedichten
begint de Nederlandse literatuur”, aldus beeldhouwer Vos.
Onder zijn latere collega’s verwierf hij de erenaam van ‘De
grootvader der Nederlandse Dichteren altegader’. Hij was de
eerste dichter die niet in het Latijns maar in het Maaslands
dichtte. Veldeke beschreef het leven van Sint Servaas, o.a.
in opdracht van de Gravin van Loon, dit was waarschijnlijk
zijn eerste werk. Daarin hanteert hij het Limburgs van zijn
tijd. Zowel in Maastricht als in Hasselt staat een standbeeld
van de dichter. Ook zijn diverse plaatsen, pleinen, scholen
en verenigingen naar hem vernoemd. In Maastricht is de
stichting ‘Veldekekrink Mestreech’ erg actief in het behoud
van het Maastrichts dialect en de volkscultuur.

Zeg ‘ns!
Waar zijn de bloemen gebleven
van dat klein beetje blijde geborgenheid,
dat we elkaar kunnen bieden?
Je hebt een hart en er is een mens die je nodig heeft.
Phil Bosmans

Willie

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





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

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

– 17.00 uur
– 17.00 en 19.30 – 21.00 uur
– 17.00 uur
– 12.00 uur
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Brigadieren – Jules Geijselaers is al 5 jaar actief als brigadier. Na zijn
pensioen, wilde hij zeker actief blijven en vrijwilligerswerk doen.
Daarnaast heeft de Kennedyschool voor hem een speciaal plekje als oud
werknemer. “Een veilige oversteek is voor kinderen en hun ouders
natuurlijk erg belangrijk. Door te brigadieren geef je de kinderen de kans
om iets eerder alleen/zelfstandig naar school te komen”, aldus Jules
Geijselaers. Wilt u ook brigadier worden? Neem dan contact op met
Annemieke van Rooy 043- 3440500

JOURNAAL
Rekenkwis – Leerlingen van de groepen 7
en 8 hebben onlangs meegedaan aan de
W4Kangoeroe-wedstrijd. Dit is een
wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd
die jaarlijks op vele scholen wordt
georganiseerd. In Nederland doen er
ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350
scholen. De W4Kangoeroe reken- en
wiskundewedstrijd heeft als doel kinderen
te laten ervaren dat wiskunde (en rekenen)
heel leuk en uitdagend kan zijn, voor
iedereen op zijn eigen niveau. ÓF er JKFleerlingen in de prijzen zijn gevallen
moeten we nog even afwachten.

Lente bij Pinokkio - Samen met Snuf (zie
foto ) zijn de kinderen druk in de weer
geweest met het vullen van potjes met
potgrond en zaadjes. Zou dat gaan
groeien? De kinderen vonden het maar
wat spannend. Na een paar daagjes op de
vensterbank in het zonnetje kwamen er
warempel kleine groene sprietjes omhoog
uit de grond. Trots hebben de kinderen de
potjes mee naar huis genomen om ze daar
verder te verzorgen. Wist u dat de
jaarplanning met daarin opgenomen de
thema’s samenloopt met de kleuters van
de John F. Kennedy school? Daarmee
bereiken we één van de speerpunten van
onze doorgaande lijn met het oog op de
peuter/kleuter overstap.

Onder druk wordt alles vloeibaar - De quotes vliegen ons soms om de
oren. Onder druk wordt alles vloeibaar, never waste a good crisis, elk
nadeel heb z’n voordeel, om er maar een paar te noemen. Optimisten
gebruiken ze te pas en te onpas om aan te geven dat de Coronacrisis, hoe
pijnlijk die ook is, ook kansen biedt. Of u het eens bent met deze
optimisten of niet laat ik graag aan uzelf over. Feit is wel dat, daar waar
jarenlang moeilijk werd gedaan over grote investeringen in het
onderwijs, demissionair minister Slob opeens royaal de portemonnee
trekt en het onderwijs het komend schooljaar van extra miljarden
voorziet om eventuele Corona-achterstanden weg te werken en
tegelijkertijd ook de kwaliteit van scholen een boost te geven. Wanneer
je door een negatieve bril naar deze injectie kijkt merk je meteen op dat
het jammer is dat er niet structureel extra geïnvesteerd wordt in het
onderwijs , maar dat e.e.a. weer van tijdelijke aard is, zoals we dat in het
verleden helaas wel vaker zagen. Ik kan me zeker iets bij dat pessimisme
voorstellen, maar bij onze school overheerst toch vooral de blijdschap
dat er in ieder geval in deze crisistijd ook voor het onderwijs extra
middelen zijn om nog meer tijd en aandacht aan onze kinderen te kunnen
geven en onze kwaliteit verder uit te bouwen. De Cito-toetsperiode zit er
inmiddels op en grosso modo mogen wij stellen dat, ondanks de tweede
lockdown, de resultaten van onze leerlingen in de lijn der verwachting
liggen. Dat is een compliment waard voor in de eerste plaats de
leerlingen en daarnaast ook voor de leerkrachten en zeker niet te
vergeten alle ouders en verzorgers die betrokken waren bij het
thuisonderwijs. We waren in alle groepen online heel actief en dat heeft
zeker vruchten afgeworpen! Natuurlijk valt er hier en daar nog wat bij te
spijkeren maar de kloofjes zijn te overzien en we hebben plannen
gemaakt om deze zo spoedig mogelijk te overbruggen. In de komende
maanden maken wij daarnaast een investeringsplan voor het extra geld
dat onze kant op komt om zo ook in de komende schooljaren onze
kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden in zowel cognitief als
sociaal-emotioneel opzicht. Uiteraard hopen we langzaam maar zeker
ook weer meer buitenschoolse activiteiten veilig te kunnen organiseren,
gastdocenten o.a. op het gebied van culturele vorming weer in school te
verwelkomen en ook ouders weer fysiek te mogen begroeten. In de
tussentijd oefenen we nog even in het hebben van geduld.
Wij wensen eenieder een goede meivakantie toe!

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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TOENTERTIJD

Ook deze zeer grote schepen moeten weer meer vervoeren
maar het moet ook weer snel op zijn bestemming zijn.
Opa kreeg een leuk reisje in het binnenland en ze gingen
in een heerlijk rustig tempo naar de volgende bestemming
toe. Via Meppel naar Hoogeveen, bekend terrein voor opa
en oma, zij waren hier geboren.

AMSTERDAM SCHOKLAND EMMELOORD
ONDERWEG NAAR EMMELOORD
Opa en oma gingen met hun kleine meid na de controle
bij de huisarts, die goed was, hun boodschappen doen op
Schokland.

De knecht voelde zich al helemaal thuis aan boord en was
niet van plan weg te gaan, vooral niet omdat hij goed met
opa en oma kon opschieten.

Het is en blijft toch altijd spannend, vooral als je een zware
tocht achter de rug hebt, gelukkig is dat goed afgelopen en
kunnen ze hun vaartocht naar Emmeloord verder voortzetten.

Zo hebben ze nog wat binnenlandse reisjes gedaan en
oma kreeg het gevoel dat de kleine in haar buik niet meer
lang op zich zou laten wachten. Er werd een goede plaats
uitgekozen, voor zover dat mogelijk was, om de bevalling
te laten plaatsvinden.

Met de nodige boodschappen kwamen ze weer aan boord
waar de knecht verschillende voorbereidingen gedaan had
om de tocht te vervolgen.

Ze gingen op zoek naar een vroedvrouw en het zou gewoon
aan boord van ‘De Gratia Deo’ plaatsvinden. De nieuwe
wereldburger (een jongen) werd in Zwolle geboren en alles
was goed verlopen. Na een paar dagen konden ze hun reis
weer voortzetten en zeilden ze toch weer richting Drenthe.
Ze hielden zich nog even een tijdje in het zoetwatergebied
op, maar zoals vele schippers....het bloed kruipt toch.....
weer naar de Zuiderzee, iets wat bijna niet te verklaren is.

Gelukkig was het weer rustiger op de zee en het zag ernaar uit dat het zeilen van Schokland naar Emmeloord kon
beginnen.
Oma hoefde niet op het dek aanwezig te zijn en zij kon wat
karweitjes binnen doen en voorbereidingen treffen voor een
warme hap. Ook voor de kleine meid had ze nu even extra
aandacht en dat is natuurlijk altijd fijn voor een kind.
De vaartocht verliep voorspoedig, met een matig briesje
in de zeilen blies de wind het schip naar Emmeloord. Wat
heerlijk was dat toch, mooie momenten om ook weer van
te genieten, een zonnetje erbij en het plaatje was compleet.
Aangekomen in Emmeloord moest de lading uit het schip
gehaald worden, daar was gewoon tijd voor nodig maar toen
in die tijd was die er ook nog...nu moet alles snel gaan. De
mensen leefden ook heel anders: tijd voor elkaar en tijd voor
je bedrijf en je gezin.

Langzaam veranderende de tijd ook in de scheepvaart, er
was wat modernisatie in de scheepvaart gekomen, maar
zover waren ze nog niet en ze wilden toch nog blijven zeilen.
Daar moest eerst nog wat geld verdiend worden en dat kon
alleen maar met vrachten varen.
Springtime

Toen het schip leeg was moest opa naar de schippersbeurs
alwaar er misschien een vracht voor hem beschikbaar was
maar helaas duurde dat even. Er zijn ook altijd weer schippers die eerder aan de beurt zijn maar ook belangrijk was
welke vracht je wilde of kreeg en aan welke prijs. Dat is nu
nog zo, vracht en prijs zijn belangrijk, maar de tonnages van
de schepen van nu zijn veel en veel groter, dus verdienen
ze ook meer maar ook daar zijn weer regels aan verbonden.

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

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

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.
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Uw zorg,
onze zorg
Sevagram Thuiszorg ondersteunt u graag
door net dat beetje extra hulp, zorg en
aandacht te bieden waardoor het voor u
mogelijk is zelfstandig te blijven wonen.
Wij werken met kleine teams waardoor u
zo min mogelijk verschillende gezichten
over de vloer krijgt. Dat is wel zo
vertrouwd!
Sevagram Thuiszorg levert hulp bij
het huishouden, ondersteuning bij
lichamelijke/persoonlijke verzorging,
medicatie, wondverzorging en
begeleiding.

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

0900 - 777 4 777
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U kunt Sevagram Thuiszorg ook
inschakelen voor personenalarmering. In
geval van nood kunt u met één druk op de
knop rekenen op professionele hulp.
We zorgen niet alleen voor ouderen, maar
ook voor jongeren en gezinnen. Gewoon
iedereen die tijdelijke of blijvende zorg
nodig heeft.

4 KIDS

4 KIDS

Weet jij de oplossing van deze rebus?
Oplossing: ……………………………………………

Woorden:
lente
voorjaar
kikkerdril
bloemen
vogels
maart
april
vlinders
groeien
kikkers
lammetjes
rups
wandelen
insecten
geel
tulpen
nestjes
eieren
knoppen
lucht
natuur
groen

Woordzoeker: rechts van de puzzel staan de te
zoeken woorden. Kun jij ze allemaal vinden?

Wat zie je hieronder?

Doorsnee bol
met rokken

Narcis

Krokus

Hyacinth

Stephanie Debie
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Sneeuwklokje

Tulp

Doorlopend kwam ik aan de achterzijde van de gebouwen, ik wist niet wat ik zag en maakte links en rechts foto’s. Maar toen werd ik op de schouder getikt, iemand van
de bewaking keek me als een killer aan.

CAMERAWANDELING
HET OUDE SINT ANNADAL ZIEKENHUIS

Hij bekeek me van top tot teen en snauwde: “Wat doet u
hier? U mag hier niet fotograferen”. Hij trok eens aan zijn
sigaret. “Niemand mag hier foto’s mag maken” snauwt de
man mij toe en probeert me bang te maken.

Toen ik weer met mijn camera op pad ging, dacht ik aan
het ziekenhuis dat op bijna een steenworp afstand van ons
vandaan lag. Hoe gemakkelijk was het om vanuit Belfort,
Daalhof en Hazendans naar het ziekenhuis te gaan. Er
was een grote parkeerplaats waarop later de huizen van
de Brusselse Poort zijn gebouwd.
De sloop van het oude ziekenhuis kon dan ook niet onopgemerkt aan mij voorbij gaan, de omvang van de sloop was
enorm groot.

“Angst en geld heb ik niet”, wilde ik zeggen maar slikte de
woorden in en bromde: “Nou dan ben ik weg”.
Ik moest over de voormalig parkeerplaatsen van Annadal
lopen om weer op de openbare weg te komen. En toen
wist ik waarom ik niet mocht fotograferen. Het puin van de
voorkant werd in vrachtwagens geladen en lukraak op de
parkeerplaatsen gestort om de grond op te vullen; later zou
het puin geëgaliseerd worden voor het bouwen van nieuwe
woningen.
Ik had heel wat beelden bij deze fotoreportage gemaakt,
zoals altijd veel te veel.
Maar nu twintig jaar later vind zelfs ik ze uniek.
Met vriendelijke groeten.

Huub.

©Huub Reinders Maastricht
huub.reinders@home.nl
Op een zonnige namiddag ben ik op pad gegaan richting
Sint Annadal en heb alles gefotografeerd dat op het punt
stond om te worden gesloopt.
Het oude ziekenhuis lag er verlaten bij, de specialisten,
dokters, dokteressen, broeders en zusters, de patiënten
en alle ander personeel waren er niet meer. Iedereen was
met hebben en houden meeverhuisd naar Randwyck, het
nieuwe academisch ziekenhuis van de stad. De mensen die
hier in de buurt woonden, hoorde ik klagen dat ze naar de
andere kant van de stad moesten gaan.
Het was 11 april 1993 toen ik over het ziekenhuisterrein liep
dat iets weghad van een oorlogsgebied, met dát verschil
dat ik niet met een geweer in de aanslag liep en ook geen
legerhelm op mijn hoofd droeg. Daarvoor in de plaats liep ik
gewapend met mijn camera in de aanslag en droeg ik een
veiligheidshelm op mijn hoofd. Het was opletten: de slopers
zaten in de cabines van draglines die voorzien waren van
een ketting waaraan een zware stalen kogel bungelde. De
kerels waren ruige binken en sloegen met de kogels tegen
de muren van het oude ziekenhuis. De muren waren niet
tegen het geweld bestand en bezweken binnen de kortste
keer met veel lawaai en stof op de grond. Met kunst en vliegwerk stapte ik over de puinhopen naar binnen. Daar zag ik
werklieden ‘klasjenere’ en hoorde dat één van hun collega's
was gestruikeld en vermoedelijk zijn voet had gebroken.
Hij was door een collega’s naar het nieuwe ziekenhuis in
Randwyck gebracht.
Ik liep door het gebouw en zag door een raam, waar het
glas van was gesneuveld, dat de toren van de kapel ook
gedeeltelijk gesloopt zou worden.
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Foto's: Joachim. Boven Pimpelmees, Onder Torenvalk

Dit is een lege Pagina
Ook wij hebben te lijden onder
Corona en de daarbij horende
maatregelen
Dat zich laat voelen door een
gebrek aan kopij
Gewoonlijk vullen we zo'n lege
pagina met eigen materiaal, maar ik
vind dat ook de lezer zich dit
bewust mag zijn
Eigen initiatief van de opmaak:
Joachim
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GEDICHT

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

LICHAAMSVERZORGING
Body dust
zeer verfrissend lichaamspoeder. Hiermee voel je je de
hele dag fris.
Benodigdheden:
1 eetlepel maismeel, 2 druppels pepermuntolie of je eigen
favoriete olie, 5 eetlepels talkpoeder.
Alles bij elkaar in een potje doen, sluit het potje goed af en
dan heel goed schudden.
Zeef het mengsel en doe het daarna terug in het potje.
Poeder de body dust losjes over lichaam.
Deodorantblok
Een prettig ruikende deodorantblok zonder chemische
toevoegingen.
Benodigdheden:
250 gram bijenwas, 8 eetlepels maismeel, 4 eetlepels
baksoda, 4 eetlepels wodka of medicinale alcohol, 4 eetlepels gedistilleerd water en 10 tot 15 druppels van je essentiële olie.
Smelt de bijenwas au bain-marie. Mix maismeel, baksoda,
wodka en water goed. Doe dit mengsel nu bij de bijenwas.
Roer zeer goed tot je zeker weet dat alles gemengd is en
er geen klontjes meer zijn. Voeg nu de olie toe, giet het
mengsel in een siliconen bakvormpje. Laat het volledig
uitharden. Haal de deodorant uit de vorm en bewaar hem
in een gesloten doosje.

Natuurlijk van Oma

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

In het groene knollenland,
je weet wel, waar ze heel parmant
zitten te hazen, zo vlak voor Pasen,
dat het pijn aan het eitje doet
omdat het eitje zich verstoppen moet
om niet gevonden te worden
door al die horden die het willen vinden
wat die hazen, noch het eitje zinden.
Zij waren liever alleen en onder elkaar
want door al het zoeken liepen zij gevaar
te worden vertrapt, dan wel vergeten
en werden zij, als ze niet werden gegeten
het jaar daarop, bedorven en verrot
op de mesthoop gesmeten
waar ze alsnog door schimmels en bacteriën
zullen worden opgegeten.

bron:
Maurille Smalen

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

De fotograaf nam de foto op goed geluk
maar knipte ernaast.
Voor de haas kon de dag niet meer stuk
want er was geen knal geweest
hoewel er duidelijk op hem was gericht,
leefde hij nog, wat een feest!
Verloor opeens zijn gezicht
toen de hazin hem uitlachte.
‘Wat ben jij een dom beest!
Je had op zijn foto moeten wachten,
dan was je in de krant gekomen
en had iedereen je serieus genomen.’

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

Joachim
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