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De maand der donkere dagen, wanneer Sint Maarten zijn
mantel deelt met de arme bedelaar.

Foto: Ruud Keijmis

Zo ging dat bij ons vroeger toch in het dorp; een reusachtige
stapel hout die op het moment suprême in brand werd gestoken. De Romeinse officier, dan nog gewoon Maarten, want hij
moest de titel Sint nog verdienen, hoog te paard. Wat arrogant
negeerde hij de arme kleumende bedelaar in de vrieskoude
nacht. Tot drie keer toe reed hij rond het laaiende vuur dat tot
ver in de omtrek de omgeving verlichtte, terwijl de bedelaar
bevend van kou steeds nader kwam.
Maarten hield zijn paard in en trok zijn zwaard. De bedelaar
deinsde terug, zag zijn hoofd al richting brandstapel rollen,
maar Maarten werd Sint, kliefde zijn mantel en schonk het
afgesneden stuk aan de arme man.

Aanpassingen voor de elektrische bussen (bushalte Planetenhof)

Het was een verhaal dat wel 'licht' geromantiseerd zal zijn,
maar hoe toepasselijk is het nog altijd met een halve wereld
op de vlucht, bedelend om onderdak. Mensen die vaak niet
eens een vuur hebben om zich te warmen.

EVENEMENTEN

Het mooie aan het christendom zijn de gedachten, al laat de
uitvoering vaak te wensen. Ik ben niet gelovig, geloof niet dat
er zoiets is als een hiernamaals. Dat verdienen wij niet; kijk ’s
avonds maar naar het nieuws en dan zie je waarom. Maar die
gedachten, vooral in deze donkere dagen.
Als we ons daar alvast meer aan gelegen laten liggen; het zou
de wereld en ons mensen een heel stuk vooruit helpen en wat
donker is, heel wat lichter doen schijnen.

Dinsdag 6 november
Eerste “Ontmoeting met Jezus” van 19.30 - 21.00 uur in
Didohof 49b in Daalhof. Meer informatie en inschrijving:
info@gvcmaastricht.nl of bel 06-48689617.
Vrijdag 9 november
Masoek Sadja, Indische inloopmiddag ’t Atrium van 13.30
tot 17.00 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. Entree 3,50 euro.

Joachim

Maandag 12 november
Lezing: “De Duitse kroonprins in Wolder” De Greune Zaol
Tongerseweg 336 om 20.00 uur. Organisatie: Stichting
Heemkunde van Wilre tot Wolder. Vrij entree.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 1/2 december.
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17 en 18 november:
5x11 jarig jubileumweekend van KV de Mammoeters in
Buurtcentrum “De Romein” aan de Potteriestraat 30 te
Maastricht. De entree is vrij.

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

Zondag 2 december
Jubileumconcert Harmonie St. Petrus & Paulus Wolder
o.l.v. Matty Cilissen in het Theater a/h Vrijthof. Kaarten
aan 15 euro te bestellen via tickets@hppwolder.nl . Of via
tel. 06 53 69 68 37. Bij het Theater zelf kosten de kaarten
16,50 euro.

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: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

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
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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Buren helpen op een snelle en efficiënte manier door een
defibrillator (een ‘AED’) te gebruiken. Dit is alleen mogelijk
omdat we ook veel vrijwilligers in onze buurten hebben die
goed opgeleid zijn. Die opleiding wordt door Lex en Ans
Ackermans gegeven - twee keer per jaar. De eerstvolgende
herhalingscursus is op dinsdag 27 november van 19.00
tot 20.30 uur of van 20.30 tot 22.00 uur in ’t Atrium. U kunt
bellen met Ans (06-51239235) of Lex (06-23629964) om u
op te geven.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

correspondentieadres: Claudiushof 21, 6215 EZ Maastricht
www.facebook.com/buurtnetwerk.belfort.daalhof
email: buurtnetwerkbd@gmail.com

BUREN
Eindejaar activiteiten staan voor de deur en dat betekent
leuke momenten. We hebben verschillende carnavalsverenigingen die actief zijn in de buurt en u kunt hier ook aan
deelnemen. Binnenkort is de Sint ook weer aanwezig voor
ouders met kleine kinderen (en ook voor u?). Als u kerkelijk
bent, komt de adventstijd eraan die ons richting Kerst draagt.
Maar het is ook een tijd om aandacht te schenken aan onze
buren. Dit is vaak een tijd van verdriet voor mensen die een
geliefde rond deze tijd verloren hebben. Ook voor mensen
met minder is dit een uitdagende tijd. Vorig jaar kwamen
wij buren tegen die ervoor zorgden dat hun directe buren
ook konden genieten van de feestdagen door voedsel in te
zamelen. Maar ook de tijd nemen om een praatje te maken
met iemand in de winkel of een kopje koffie te gaan drinken
bij de buurman of buurvrouw kan wonderen doen.

Binnenkort stoppen Lex en Ans zelf deze cursussen te geven, maar de opleiding van de vrijwilligers gaat door onder
HartVeilig die al jaren instaat voor het onderhoud van de
AED’s zelf.
Heeft u belangstelling om als vrijwilliger aan dit project mee
te doen? Stuur ons een email: buurtnetwerkbd@gmail.com.
OUDERS VAN EEN ZORGENKIND
Bent u een ouder met een zorgenkind? Wilt u andere ouders
ontmoeten, tips krijgen, een luisterend oor vinden of heeft
u gewoon behoefte aan een kopje thee of koffie? Loop
dan bij de Huiskamer binnen iedere derde dinsdag van de
maand vanaf 19.00 uur. De eerstvolgende keer is dinsdag,
20 november.
HOE GAAN WE OM MET VERWARD GEDRAG?
Bent u daar geweest? Op woensdag, 24 oktober, hebben
we een avond gehouden over ‘Verward Gedrag’ en hoe
daarmee om te gaan. Wie heeft u ontmoet? Hoe heeft dit
uw beeld veranderd? Wat gaat u nu anders doen in de toekomst? Laat ons weten hoe we dit verder kunnen uitwerken
om onze buurten goed op weg te helpen.

OPENHARTIG GESPREKKEN
In Daalhof werkt het Buurtnetwerk samen met MosaeZorggroep, ‘t Atrium, Trajekt en de Huiskamer om rond de
Kersttijd speciale activiteiten te organiseren. Op zaterdag
22 december vindt u een kerstmarkt, kinderactiviteiten en
de mogelijkheid voor een open-haard-gesprek. Van 11.00
tot 14.00 uur in de zaal van Mosae (tegenover het Chinees
restaurant) en in de Huiskamer van Daalhof en ’t Atrium kunnen bewoners elkaar ontmoeten en kunnen ze genieten van
een warme kop soep, lekkere chocomelk of koffie. Kom naar
de kerstmarkt. Breng de kinderen naar de kinderactiviteiten.
Zit mee aan tafel om over uw zorgen of ideeën te praten.
U bent ook welkom om te komen helpen. Onze wijk is rijk
aan vrijwilligers die zich voor anderen inzetten. Wilt u zich
nuttig inzetten voor uw buren en weet u niet hoe? Neem
contact met ons op en wij verbinden u met iemand om op
deze dag mee te draaien.

BURGER INITIATIEVEN
Veel van de activiteiten in onze buurten komen van gewone
mensen. Vaak hoeft het niet meer te zijn dan een verlangen,
gevolgd door een gesprek met anderen die een richting kunnen geven. Welke ideeën heeft u voor de buurt? Wij zijn aan
het broeden over hoe we een goede samenwerking kunnen
vinden met tuinieren. Er is ook een idee om moeders met
jonge kinderen samen te kunnen brengen. Kom binnen bij
de Huiskamer en bespreek uw ideeën met anderen.
Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op
onze Facebook pagina: www.facebook.com/buurtnetwerk.
belfort.daalhof. Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons
bereiken via e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

AED VRIJWILLIGERS
Al jaren hebben we in Belfort, Daalhof en Hazendans een
goed werkend AED project.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop
U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 18,50
5 Behandelingen voor € 87,50
10 Behandelingen voor € 170,00

Behandeling volgens afspraak:
 Zeepziedersdreef 3
 043-3479341
 06-10630263
Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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BON APPETIT

PERSBERICHTEN

RICOTTAKROKETTEN MET SNIJBIETENSLA
EN BASILICUMMAYONAISE

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN
IN MAASTRICHT

Ingrediënten:
200 gram ricotta,150 gr. havermout, 3 eieren, 100 gr. geraspte oude kaas, paneermeel, 8 eetl. olijfolie, bosje basilicum, 2
eetl. mayonaise, 3 eetl. kwark, 12 zongedroogde tomaatjes,
4 dikke plakken brood, 75 gr. jonge snijbietenblaadjes en
zout en peper naar smaak toevoegen.

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden
gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 10 en 23 november en vervolgens minimaal twee
keer per maand bij Envida, Becanusstraat 9.
Informatie en een afspraak maken:
Bent u lid van Service- Envida (voorheen GroenekruisService) neemt u dan contact op met Service- Envida, tel.
043-3690610. Bent u lid van Meander-eXtra, neemt u dan
contact op met tel. 045-5748800.
Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de
website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Bereiding:
Meng de ricotta met de havermout, 1 ei en de geraspte
kaas. Voeg eventueel wat extra havermout toe als het te
nat is. Breng het mengsel op smaak met zout en peper.
Maak 12 platte kroketten van het mengsel. Klop 2 eieren
los met 2 eetlepels water. Haal de kroketten eerst door het
losgeklopte ei en dan door het paneermeel. Verhit de olie
in een koekenpan en bak de kroketten op middelmatig vuur
langzaam bruin. Snijd ondertussen de basilicum fijn en meng
het met de mayonaise, kwark, zout en peper naar smaak.
Snijd de tomaatjes klein. Bestrijk de plakken brood met wat
saus, schep 2 kroketten op elke boterham en verdeel de
snijbietenblaadjes en tomaatjes erover.
Als je de kroketten kleiner maakt, zijn het hele leuke hapjes
voor op een feestje.

Tarieven (incl. BTW): 75+rijbewijs: B/E 42,50 euro, medische
keuring: 59,50 euro, rijbewijs: C/D/E (ook voor code 95) en
Taxipas 59,50 euro.
Leden van Meander, Envida en/of CNV/FNV/ouderenbonden
krijgen 7,50 euro korting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E
en Taxipas krijgen 4,50 euro korting.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de servicelocaties
een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en deze is verkrijgbaar
bij de gemeente of via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met
DigiD).
De verwerking en beoordeling van de Gezondheidsverklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om tenminste 4 maanden vóór het verlopen
van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken
voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten
zijn van harte welkom.
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Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

Ruttensingel 160a Maastricht. Tel.: 043 - 325 06 62
Dinsdag gesloten.

Bij ons kunt U terecht voor:
Personal Trainingen • voedingsadvies
kleinschalige groepslessen • Kids Bootcamp
B e l n u v o o r e e n g r at i s p r o e f l e s !

g e l l i k s t r a at 7 , m a a s t r i c h t • 0 6 - 2 4 5 4 7 8 7 4
w w w. b o dy 2 f i t. n l • i n f o @ b o dy 2 f i t. n l
4

Deze advertentie is minimaal €
op uw courtage
waard als wij uw woning in de verkoop mogen nemen
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LEZERSBRIEF

WIJK - INFO

ONMISBARE BOMEN

MASOEK SADJA IN ’T ATRIUM

In ’t Belhäöfke werd geklaagd over ‘Gevaarlijke bomen’ aan
de Planetenhof. Oók hoor ik soms gemopper over bomen
die het uitzicht zouden belemmeren. Zucht, zucht…!

Vrijdagmiddag 9 november wordt van 13.30 tot17.00 uur, in
buurthuis ’t Atrium, weer de Indische Inloopmiddag Masoek
Sadja van de Stichting Pelita georganiseerd. Deze inloopmiddagen zijn voor iedereen toegankelijk en staan in het
teken van Indische muziek, dans, cultuur en eten en zijn
tevens een prima gelegenheid ervaringen en verhalen uit te
wisselen. De catering van het Indisch-eten wordt verzorgd
door Senang Hati. Er zal ook een kraam zijn met Aziatische
artikelen en “Tuned” zorgt voor de muzikale omlijsting. De
zaal gaat open om 13.00 uur en de entree bedraagt 3,50
euro. Inlichtingen bij Kees Schepel tel.: 06-13521570

Bomen zijn onze longen en geven ons ’s nachts veel zuurstof
terug. Bomen zorgen er zelfs voor dat bij felle zon de gevels
van huizen en appartementen minder opwarmen. Verder is
mijn ervaring dat de gemeente wel degelijk op gevaarlijke
bomen let. Toen ik belde vanwege een boom waarvan een
kwart bladvrij bleef, werd de boom al de volgende dag
omgezaagd. Een prachtige eik langs de Planetenhof is
onlangs weggehaald omdat zijn conditie niet meer veilig
werd bevonden. Van de, in onze straat, scheefgroeiende
bomen worden regelmatig foto’s gemaakt en dús goed in
de gaten te houden.

WEGWIJZERS IN DE JUNGLE
Wilt u mensen de weg wijzen in de jungle van uitkeringsrechten? De spreekuurgroep WAO-WIA-Wajong helpt mensen
die vragen hebben over uitkeringen van het UWV of over
re-integratie vanuit de participatiewet – vragen zoals: Wat
als ik gedeeltelijk word afgekeurd? Wat als ik niet word
afgekeurd, terwijl ik bijna niets meer kan? Wat zal ik nog
overhouden aan inkomen? Ik begrijp de brief van het UWV
niet; volgens mij klopt het niet. Wat als mijn WW afloopt en ik
heb nog steeds geen werk? De vrijwillige spreekuurhouders
worden goed ingewerkt en regelmatig bijgeschoold over
veranderingen in de regelgeving. Als spreekuurhouder kunt
u dingen verduidelijken; dat betekent vaak al een opluchting
voor mensen. U denkt met ze mee, stimuleert ze om de
stappen te zetten die nodig zijn en helpt ze daarmee om te
stoppen met piekeren.
We hebben vier spreekuurlocaties; op elke locatie is wekelijks een spreekuur. Als u onze club wil komen versterken,
komt u eerst een aantal weken meekijken op de locatie van
uw keuze. Stuur uw motivatie naar: info@waowiamaastrichtheuvelland.nl. Heeft u nog vragen, bel dan met Rob Gubbels
(locatie Malberg), 06-40366887 of Els Damsma (locatie
Gulpen), tel.043-4072579. De nieuwe spreekuurhouders
zullen ingezet worden op één van de volgende locaties:
Binnenstad (donderdagmorgen), WitteVrouwenveld (dinsdagmiddag) of Gulpen (dinsdagmorgen). Het gaat om een
tijdsinvestering van gemiddeld 2 uur per week en één keer
per kwartaal een dagdeel scholing. Elke vrijwilliger ontvangt
een vrijwilligersvergoeding en onkosten worden vergoed.

Machteld Roede

VERENIGINGSNIEUWS
EEN GRONINGER IN SPANJE
Hendrik de Vries, ’el español groninguense’, wordt als
kind al door Spanje gegrepen, leerde zichzelf Spaans en
maakte tussen 1924 en 1936 haast elk jaar een reis naar
Spanje. Biograaf Jan van der Vegt reisde Hendrik de Vries
na, zoekend naar bronnen en getuigen van diens reizen. Hij
vertelt hoe De Vries Spanje beleefde, wat ‘zijn’ Spanje was,
en hoe dat tot uiting komt in zijn gedichten en tekeningen/
schilderijen.
Tijd: vrijdag 9 november van 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: ‘ut Förtsje, Ebenistendreef 104, 6216 PS Maastricht
Toegang: leden gratis, niet-leden 5 euro
Taal: Nederlands
Wie zijn wij? De Círculo Cervantes in Maastricht is een vereniging van liefhebbers van de taal, geschiedenis en cultuur
van Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend
in het Nederlands en Spaans.

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

Uw adres
adres voor
voor Zorg
Zorg Thuis,
Thuis, persoonsalarmering
persoonsalarmering en
en
Uw
wijkverpleging
wijkverpleging
Locaties: Recessenplein,
Recessenplein, Campagne,
Campagne, Licht
Licht &
& Liefde,
Liefde,
Locaties:
Scharwyerveld, Daalhof
Daalhof en
en Sint
Sint Gerlachus
Gerlachus (na
(na verbouwing)
verbouwing)
Scharwyerveld,

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl
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PRIKBORD

VARIA

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.

Nathalie Narings is pedagogisch medewerker en runt haar eigen
kleinschalige kinderopvang, ‘Kinderopvang NaNa’.

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische-, en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder
verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘samen bewegen met
Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Ook rugrevalidatie via DavidRug-Concept is mogelijk. Fysio Daalhof, Herculeshof 9/11,
6215 BB Maastricht, 043-3476946; fysiodaalhof@gmail.
com; www.fysiodaalhof.nl.

Tien dingen die je moet doen voor vijf december. Hij komt…
Hij komt… die lieve, goede Sint. Over ongeveer een week
meert Pakjesboot 12 in Nederland aan en verwelkomen we
de Goedheiligman, zijn trouwe viervoeter Amerigo en al zijn
pieten. Voor veel kinderen (en hun ouders) zorgt zijn komst
voor veel plezier, maar ook voor de nodige spanningen.
Daarom hebben we deze maand even iets héél anders voor
jullie: een Sinterklaas-challenge. Leuk om samen met je kind
te doen, of om je kind helemaal zelf te laten uitvoeren. Voer
de challenge vóór pakjesavond uit en je hebt hem gehaald.
Misschien willen oma en opa ook wel meedoen? Veel plezier.

SINTERKLAAS-CHALLENGE

Uw bank of oude fauteuil nieuw leven inblazen? Ervaren
meubelstoffeerder Richard Smit maakt van meubels (opnieuw) echte blikvangers. Klantvriendelijke service die als
gegoten zit en onevenaarbare kwaliteit die u ziet én voelt. Bel
vrijblijvend naar 0032-468138770 of info@richardsmit.be.

De Sinterklaas-challenge:
01. Je voornaam in pepernoten neerleggen (en opeten).
02. Een fop-cadeautje inpakken en dat in de schoen van
papa/mama/opa/oma doen.
03. Naar de supermarkt gaan en met chocoladeletters de
naam van je favoriete YouTuber leggen.
04. Je schoen zetten met daarin iets liefs voor Sinterklaas
of Piet.
05. Een Sinterklaas-selfie maken (verkleed jezelf als Sint of
zoek er eentje en maak samen een foto).
06. Een NIET-verlanglijstje maken van dingen die je NIET
wilt krijgen.
07. Een pepernoot vangen met je mond (en je handen op
je rug).
08. Een spoor van pepernoten door het huis leggen, zodat
Piet de weg weet naar je schoen.
09. Een toren bouwen van 15 suikerklontjes, zonder dat-ie
omvalt (lekker voor Amerigo).
10. Je favoriete sinterklaasliedje achterstevoren zingen.

Onze volledig op maat gemaakte hoofdborden of gestoffeerde wandbekleding geven uw slaapkamer een luxe
uitstraling. Kiest u voor modern of klassiek (gecapitonneerd)? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 0032468138770 of info@richardsmit.be.
Verloren op zaterdag 22 september bij winkelcentrum
Daalhof: mijn oude Irakese paspoort. Paspoortnummer:
G-2307637 op naam van ESRA MOHAMMED JASIM. Als
iemand het heeft gevonden, neem a.u.b. contact op met het
Belhäöfke via prikbordjes@belhaofke.nl. Bedankt.
Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding
bij het plannen, maken en leren van het huiswerk aan een
kleine groep leerlingen. Informatie 06-39823537.
Gezocht: enthousiaste vrijwilligers voor Stichting Smakelijk Eten die het leuk vinden om maaltijden bij voornamelijk
ouderen in Maastricht te bezorgen en een praatje niet uit de
weg gaan. Bezit van een eigen auto is noodzakelijk. Meer
info via 06-27227608 of www.stichtingsmakelijketen.nl.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Tel. 06 - 43 09 68 14
www.hovenierjongen.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. 043-321 59 25
www.osteopathiemorgenstern.nl
osteopathiemorgenstern@hetnet.nl
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht

info@hovenierjongen.nl
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vormt onderdeel van de Universiteit met de buurt. U kunt één
keer in de maand op donderdagochtend aanschuiven in de
bibliotheek van Malpertuis. Meer informatie: www.universiteitmetdebuurt.nl of mail naar: metdebuurt@maastrichtuniversity.nl. Donderdag 15 november 2018 van 09.45 tot 11.15
uur in de bibliotheek van Malpertuis.

WIJK - INFO
'GEINEN DAANK' ZOEKT VRIJWILLIGERS/STERS
Stichting Ouderenproject 'Geinen Daank' heeft als doel
eenzame ouderen éénmaal per week te bezoeken, om
zodoende de eenzaamheid onder ouderen enigszins te
verlichten. Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers. Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een beetje gezelligheid, een
praatje, sociaal contact etc. Volledige reiskosten zullen door
de stichting vergoed worden.

Welkomstfeest Sinterklaas
Kinderen en hun (groot-)ouders zijn van harte welkom om
Sinterklaas te verwelkomen in de stad. Wij gaan er samen
een mooi feest van maken, boordevol zang en dans. Sinterklaas, Praatjespiet, Pinkypiet en alle andere pieten zijn
ook van de partij. Kom jij ook lekker dansen en zingen voor
de Sint?
Zondag 18 november van 11.00 tot 12.00 uur in Centre
Céramique, Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht.

Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft
u een paar uurtjes per week tijd en denkt u: dit is iets voor
mij, aarzel dan niet, we hebben u nodig en neem contact
op met Stichting Ouderenproject 'Geinen Daank'.
Bel: 06-10513441 of 043-3218989. U kunt een briefje sturen
naar: Stichting Ouderenproject 'Geinen Daank' Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht. Email naar: hans@
bindels.demon.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact
met u op. Zie ook onze website: www.geinendaank.nl

Korenconcert
Voor iedereen die op zoek is naar een leuke, muzikale middag is er een korenconcert van drie Maastrichtse koren.
Laat u verrassen door het gevarieerde repertoire en grote
enthousiasme van de koren en zing af en toe gerust mee.
Mede dankzij hun gezamenlijke dirigent/pianist is tussen de
drie koren een band ontstaan die geleid heeft tot dit concert.
Vrouwenkoor Kwaheri, dirigent Edward Berden en pianist
Denny Gorissen; Vocal Group Celebrations, dirigente Ine
Hermse en pianist Denny Gorissen; gemengd koor Sjantée
Scharn, dirigent Edward Berden en pianist Helena Bivar.
Zondag 18 november van 14.30 tot 16.00 uur in Centre
Céramique, Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht.

PERSBERICHTEN
GRATIS ACTIVITEITEN IN CENTRE CÉRAMIQUE
Lunchconcerten
Studenten van het conservatorium verzorgen gratis toegankelijke lunchconcerten in Centre Céramique. Van klassiek tot
jazz en van koor tot solist; alle genres komen aan bod. Donderdag 8, 15, 22 en 29 november 2018 van 12.30 tot 13.30
uur in Centre Céramique, Avenue Céramique 50, 6221 KV
Maastricht.

EFFE LACHEN
Een nieuwe padvinder werd opgenomen in de groep.
De kopman vroeg:
-als je het noorden voor je hebt en het westen links en het
oosten rechts, wat is er dan achter je?
-eh, mijn rugzak, antwoordde de nieuweling.

‘De Kopsalon voor Hoofdzaken’
Luister in een kappersstoel onder een droogkap naar vier
ultrakorte, waargebeurde verhalen en je stapt, zonder te
betalen, met een fris hoofd de salon weer uit. De Kopsalon
staat garant voor een verrassende draai aan je gedachten.
Het is een audiominitheater van 1,5 m x 1,5 m. De Kopsalonverhalen die op Festival Vocallis te horen zijn, worden
verteld door mensen die hun geboorteland hebben moeten
ontvluchten en nu in Nederland verblijven. Twee van hen zijn
kinderen. De verhalen raken sterk aan het thema van het
festival ‘Oorlog, vrede, vrijheid’, maar gaan ook over liefde,
hoop en het nastreven van geluk. Universele thema’s die
door alle culturen worden herkend en begrepen. Daardoor
zijn de verhalen geen confrontaties met vluchtelingen, maar
ontmoetingen tussen mensen. Wie plaats neemt op één van
de twee kappersstoelen en de droogkap over zijn hoofd trekt,
heeft de keuze uit een aantal (ultrakorte) audioverhalen die
de gedachten van de luisteraar een draai geven.
Vrijdag 9 november van 13.00 tot 16.30 uur in Centre Céramique, Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht.

Anne: Toe, Mieke, neem nog een koekje.
Mieke: nee, dank je, ik heb er al vijf genomen.
Anne: je hebt eigenlijk al 8 genomen, maar dat geeft niet,
hoor. Neem er nog maar eentje, wij tellen ze hier niet.
Wat heeft 21 ogen maar kan niks zien? - Een dobbelsteen.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

We gaan allemaal dood, maar praten we daar wel eens over?
In de filosofie gaat de dood niet alleen over verdriet en rouw,
maar ook over tijdelijkheid en betekenis. Welke rol speelt
de dood in ons dagelijkse leven? Het filosofisch café is een
initiatief van buurtbewoners en de universiteit Maastricht en

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

WIJK - INFO

VERENIGINGSNIEUWS

ACTIVITEITEN MOSAE ZORGGROEP

MANNEN VOELEN ZICH THUIS BIJ DE STAAR

Vaste activiteiten van maandag tot en met vrijdag vanaf
9.30 tot 16.00 uur.
Iedere ochtend kunt u in de zaal terecht voor koffie, gezelschap en de krant.

Op maandag 12 november tussen 18.30 en 19.30 uur ben
je van harte welkom in muziekschool Kumulus, St. Maartenspoort 2 Wijck-Maastricht.
Zoek je een uitdagende en inspirerende HOBBY? Of zoek
je een gezonde HOBBY voor lichaam en geest? Werk je
graag samen voor het realiseren van een gemeenschappelijk doel? Ben je graag in een kameraadschappelijke
omgeving? Sta je graag met collega-zangers voor een
talrijk publiek op podia in binnen- en buitenland, al dan niet
in samenwerking met bekende artiesten en musici zoals
recent met Guus Meeuwis?

Iedere maandag- en vrijdagmiddag om 13.45u: KIENEN.
De niet-kieners zijn welkom in de hal op afdeling H waar de
activiteitenbegeleiding en vrijwilligers een gezellig samenzijn
organiseren.
Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur:
- GYNNASTIEK onder professionele begeleiding,
- CREACLUB: (achterin de zaal).
U kunt ook gezellig komen koffie drinken of een kaartje
leggen.

Zingen is een fantastische ervaring en geeft sociale verbondenheid. Samen zingen, samen vrienden.
Bekijk de mogelijkheid om te zingen bij de KZV MASTREECHTER STAAR. Zingen kan nagenoeg iedereen, ervaring is een
pre, geen must. Zangles wordt GRATIS aangeboden.

Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur: wisselende
activiteiten, van bijvoorbeeld een quiz, optreden, geheugentraining, spel tot samen wandelen, deze worden aangekondigd via posters en het reclamebord bij de zaal.

Op maandag 12 november a.s. krijg je onder het genot van
een kopje koffie en een consumptie vrijblijvend informatie
over de mogelijkheid om te zingen bij de Staar. Aanmelden
uiterlijk 8 november via mail: ledenzaken@mastreechterstaar.nl of bellen via een van de genoemde telefoonnummers. Mocht je op 12 november niet in de gelegenheid zijn,
neem dan voor het maken van een persoonlijke afspraak
contact op via:

Donderdagmiddag vanaf 14.00 uur: 2e donderdag van de
maand draait Opa John muziek, de 3e donderdag van de
maandag draait DJ Giel en houden we Happy Hour, de
4e donderdag is er de gespreksgroep met activiteitenbegeleiding waarbij iedereen kan aanschuiven.
EXTRA activiteiten voor de maand november:
Dinsdag 6 november van 10.00 tot 12.00 uur: Liandora
Nachtmode verkoop in de zaal
Donderdag 8 november, 14.00 tot 16.00 uur: Opa John draait
en verkoop hapjes
Donderdag 15 november, 14.00 tot 16.00 uur: DJ Giel draait
en verkoop hapjes
Zaterdag 17 november, 14.00 uur: Maastrichter Operette
Vereniging Scharweyerveld
Donderdag 22 november, 14.00 uur: Gespreksgroep, actuele
onderwerpen, iedereen kan aanschuiven
Maandag 3 december, 14.00 uur: komt Sinterklaas weer op
bezoek op Daalhof. Een ouderwets, gezellig Sinterklaasfeestje. De deur staat ook voor u open. Kom proeven van
de sfeer.

Website: www.mastreechterstaar.nl
mail: ledenzaken@mastreechterstaar.nl
telefoon: Pierre Simons: 0610604942 of Jack Schoonbrood:
0621604009
Facebook: DeMastreechterStaar
De KZV Mastreechter Staar is een enthousiast concertkoor
met een rijke traditie sinds 1883. Wij geven jaarlijks circa 10
concerten met een veelzijdig en veelomvattend repertoire.
Wij zijn dé Ambassadeur voor de mannenkoorzang, voor
de provincie Limburg en met name voor de stad Maastricht
en omgeving.
Er zijn financiële regelingen indien de lage contributie 12,50
euro per maand een probleem is.

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
043-356 04 04 • www.cadier.nl
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Daarnaast ziet men de vroegere Wolderse jongensschool
waarin nu de ‘Scouting H. Dunant - Florence Nightingale’
is gevestigd en als laatste ziet men het grote brede pand
waarin tot 1997 de Marechaussee zat. In dit gebouw zijn nu
22 studentenkamers gevestigd en aan de achterkant ligt,
sinds 1997, de nieuw gebouwde Harmoniezaal van Harmonie St. Petrus en Paulus oftewel: de Greune vaan Wolder.

TOEN EN NU
DE TONGERSEWEG

Willie van Weert en Huub Reinders.

VARIA
DUITSE KROONPRINS VRAAGT POLITIEK
ASIEL AAN IN WOLDER
Dat de Duitse Keizer de dag vóór het einde van de Eerste
Wereldoorlog op 10 november 1918 politiek asiel in Nederland aanvroeg in Eijsden is algemeen bekend. De foto en
het filmpje waarop een nerveuze Duitse Keizer op het perron
van Eijsden te zien is, is inmiddels vaak te zien geweest.
Dat twee dagen later zijn zoon Wilhelm, de Duitse kroonprins, ook politiek asiel aanvroeg in Nederland, maar dan
bij het gemeentehuis van de toenmalige gemeente OudVroenhoven in Wolder waar tevens het douanekantoor
gevestigd was, is veel minder bekend. En toch is ook daar
een foto van, hoewel de kroonprins zelf daar niet op staat.
Wel zijn twee marechaussees te zien en enkele andere
militairen. De kroonprins bevindt zich op dat moment in het
gemeentehuis, of misschien wel in het naastgelegen café
van Mathieu Castermans.

Het meisje in wit kleed op de voorgrond is Josephina Castermans, later getrouwd met dhr. Kerkhofs. Haar roepnaam was
Fien. In de volksmond Ma Fien geheten. Zij was destijds10
jaar oud. Zij werd later de moeder van de huidige bewoners.

Foto: Ruud Keijmis

Omdat het maandag 12 november 2018 op de dag af honderd jaar geleden is dat de kroonprins zich met zijn gevolg
meldde bij het gemeentehuis van Oud-Vroenhoven, organiseert de Stichting Heemkunde van Wilre tot Wolder deze dag
om 20.00 uur een lezing over deze bijzondere gebeurtenis
in de Greune Zaol aan de Tongerseweg 336.
Spreker is Mr. Eugène Rosier, de Maastrichtse voorzitter
van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Behalve aan de gebeurtenissen die dag in Wolder zal de heer
Rosier tevens in breder verband ingaan op de situatie in
Oud-Vroenhoven en Maastricht aan het eind van de Eerste
Wereldoorlog. Ook zal hij, ondersteund door foto’s, vertellen
hoe het de Duitse kroonprins verging in Nederland en later
weer in Duitsland.

Links ligt, als eerste pand, de voormalige boerderij van de
familie Kerkhofs, daarnaast ligt (rechts van de boogpoort) de
voormalige ‘Greune Zaol’, nu ‘Roeje Zaol’ geheten. Vervolgens ziet men het hoge statige herenhuis, dit was vroeger
het gemeentehuis van de gemeente Oud Vroenhoven, nu
dus Wolder geheten.

De lezing is voor een ieder gratis toegankelijk en is voor
mensen van Belfort, Daalhof en Hazendans ook interessant omdat deze gebieden indertijd deel uitmaakten van de
gemeente Oud-Vroenhoven waarvan Wolder het hoofddorp
was.

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans

Maandag 12 november 20.00 uur in De Greune Zaol,
Tongerseweg 336 wordt de lezing gehouden: ‘De Duitse
kroonprins in Wolder’. De lezing wordt door Mr. Eugène
Rosier, voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog gehouden over de asielaanvraag van de Duitse
kroonprins Wilhelm in Wolder op 12 november 1918, de dag
na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog. Organisatie:
Stichting Heemkunde van Wilre tot Wolder. Vrij entree.

Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03
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Desgevraagd laten Atina en Déanne weten het volgende te
hebben geleerd op de conferentie:
- hoe je op een pedagogische manier kinderen laat kennismaken met paarden;
- hoe andere zorgboerderijen hun resultaten meten;
- hoe je zeepjes en kampvuurlekkernijen met kinderen kunt
maken;
- dat het al bewezen is dat buiten werken en tuinieren mensen gelukkiger maakt;
- dat het bindend en inspirerend is om met mensen uit jouw
vakgebied, maar uit andere landen, samen te zijn.
We nemen deze ervaringen mee in ons verdere werk op
Daalhoeve.
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Deelnemers aan de conferentie van de EFCF

Mosselavond
Op vrijdag 23 november kunt u bij ons verse mosselen komen eten (met frietjes). Voor mensen die niet van mosselen
houden, maken wij wat anders klaar, namelijk zuurvlees of
biefstuk. U kunt in twee rondes aanschuiven: om 18.00 uur
of 20.00 uur. De kosten bedragen 14,50 euro per persoon.
Aanmelden is vereist en dat doet u aan de bar in de Koojstal.
Wacht er niet te lang mee, want VOL = VOL.

EVEN VOORSTELLEN
Sinds 4 september is ons horecateam versterkt met
Miranda Harren. Ze is 51 jaar oud, kwam vroeger al met
haar zoon op Daalhoeve en vindt het erg leuk om nu hier
te werken. Tijd om haar aan u voor te stellen.

Nieuwe folder kinderfeestjes
We hebben sinds kort een nieuwe folder over de kinderfeestjes die wij aanbieden. Hij is gemaakt door Yves Jongerius
en biedt een overzicht van de mogelijkheden. Wij hebben
drie arrangementen, met drie vaste onderdelen: ZOO-time
(een voederpresentatie met meer uitleg over onze dieren),
pony- en ezelritjes en iets te drinken (ranja en/of water).
De arrangementen verschillen in wat we daarnaast nog te
eten aanbieden. Dat kan een broodje knakworst zijn, een
pannenkoek of frieten met een snack. Verder is er nog een
mogelijkheid van een fotospeurtocht en een programma
met onze kleine uilen. Neem voor de prijzen en verdere
informatie onze folder mee.
Internationale conferentie Bremen
Onze beheerder Déanne en assistent-beheerder Atina togen eind september naar Bremen in Noord-Duitsland voor
de jaarlijkse conferentie van de Europese federatie van
kinderboerderijen (EFCF). Dit bezoek is bedoeld als deskundigheidsbevordering en om nieuwe ideeën op te doen
voor mogelijke verbeteringen op onze boerderij.
Het programma in Bremen bestond uit bezoeken aan lokale
kinderboerderijen en biologische boerderijen en diverse
workshops.
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Voor veel bezoekers van Daalhoeve ben jij een bekend
gezicht. Hoe komt dat?
‘Ik heb elf jaar een groenten- en fruitwinkel in Belfort gedraaid. De laatste jaren heette die Dima Oliva. Ik stond in de
winkel en maakte spullen klaar in de keuken. Ik was er kind
aan huis en had de sleutel, al was de zaak nooit van mijzelf.

Daarvóór heb ik 22 jaar gewerkt in de groenten- en fruitzaak van Bert Janssen in de Spilstraat in de Maastrichtse
binnenstad. Die leverde niet alleen aan particulieren, maar
ook aan 75 restaurants. Ontzettend druk was het daar regelmatig. Dan stonden mensen in twee rijen tot buiten de
deur te wachten tot ze aan de beurt waren.’

Op het programma stond een bezoek aan ZOO Planckendael. Deze dierentuin werd geopend in 1960, aanvankelijk
als een ‘buitenverblijf’ van de dierentuin in Antwerpen: om
dieren te laten herstellen, voor het uitvoeren van kweekprogramma’s of als er in Antwerpen (even) een gebrek aan
ruimte was. Nu is het een moderne dierentuin met grote
dierenverblijven en veel open ruimtes.

Hoe ben je op Daalhoeve terechtgekomen?
‘Dima Oliva ging sluiten. Gijs en Els van de slachterij hier op
de boerderij hebben Ralph toen getipt dat ik geschikt zou
zijn voor de horeca op Daalhoeve. Ik kende Ralph al van
vroeger. Net als zijn broer Jeroen heeft-ie een tijdje gewerkt
in een voorloper van Dima Oliva. En ik kende de ouders
van Ralph van de school van mijn zoon Dominique. Dus ze
wisten wat ik in mijn mars heb.’
Wat doe je hier precies?
‘Ik werk vier dagen: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.
Ik stuur de vrijwilligers in de horeca aan, maar help ook mee
met de dingen die moeten gebeuren. Afruimen, afwassen,
zelf bedienen, afrekenen, het kan allemaal. Ik heb al eens op
een drukke woensdagmiddag helemaal alleen in de horeca
gestaan. Maar dat ben ik wel gewend. In de winkel stond ik
bijna altijd alleen. Ik heb geleerd om dan rustig te blijven.’

Het uitstapje bleek voor de vrijwilligers een uitgelezen kans
om elkaar buiten werktijd beter te leren kennen. Er werden
heel wat dieren gespot, er werd intensief gefotografeerd,
er waren gezellige tafelmomentjes en sommigen waagden
zich zelfs in het touwenparcours. De weergoden waren de
groep goed gezind, want op deze prachtige herfstdag was
er geen wolkje aan de lucht! Het beheerteam en de vrijwilligers kijken dan ook terug op een ontzettend gezellige dag!
Ook zin in zo’n soort uitstapje? Gewoon vrijwilliger worden
bij Daalhoeve.

Je bent nu een paar weken aan het werk hier. Bevalt het?
‘Ik vind het erg leuk. Vooral omdat ik hier altijd tussen de
mensen ben. Alleen een winkel draaien, was vaak nogal
eenzaam. Hier is er altijd leven en ik maak nu eenmaal
graag en makkelijk contact met mensen. Leuk is ook dat
ik hier vroeger altijd al kwam met mijn zoon. De boerderij
is trouwens enorm verbeterd ten opzichte van toen. Ongelooflijk hoe alles is uitgebreid. Een echte aanwinst voor de
buurt, waar verder niet meer veel is waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten.’
Daalhoeve is een kinderboerderij. Wat heb je zelf met
dieren?
‘Ik hou heel erg van dieren. Wij hebben zelf een lieve hond,
een Engelse stafford. Hier op de boerderij heb ik nog geen
lievelingsdier. Van konijnen en cavia’s krijg ik een allergische reactie. En toen ik hier vroeger eens met mijn zoontje
was, was er net een groot varken uitgebroken. Dat stormde
midden door de stal. Ik ben toen op een tafel gesprongen
tot-ie weer gevangen was. Dus voor de varkens ben ik wel
een beetje bang. Desondanks voel ik me heel erg op mijn
plek hier.’

RECEPT VAN DE MAAND
Kippenvleugels met knoflook en parmezaanse kaas

VRIJWILLIGERS OP STAP
De ongeveer honderd vrijwilligers op Daalhoeve zijn de motor achter onze boerderij. We zijn hen zeer erkentelijk voor
hun inzet en daarom doen we graag wat voor hen terug.
Onder meer door regelmatig de mogelijkheid te bieden een
cursus te volgen en door onze jaarlijkse vrijwilligersbarbecue
in de zomer. Daarnaast organiseren we elk jaar een uitstapje
in de vroege herfst. Dit jaar vond die plaats op zaterdag 29
september.
Na eerst met zijn allen verzameld te hebben op de boerderij,
vertrok om 9 uur een goed gevulde bus naar Muizen, België.
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Dit overheerlijke knoflookrecept won de eerste prijs bij een
knoflookwedstrijd in Texas. Het is een heel makkelijk recept,
lekker als snack of onderdeel van een buffet.
Je mengt drie tenen knoflook (even wat fijngehakt) met 1dl.
olijfolie en tien druppels tabasco. Maal dit fijn in een keukenmachine of met een staafmixer. Marineer in dit mengsel 1
kilo kippenvleugels, gedurende een aantal uren.
Zet vervolgens de oven aan op 200 graden en verwarm
deze goed voor. Laat de kippenvleugels even uitlekken en
maak intussen een mengsel van 100 gram paneermeel, 50
gram gemalen Parmezaanse kaas en 1theelepel gemalen
zwarte of witte peper. Wentel hier de vleugeltjes in en doe
ze in een vuurvaste schaal. De rest van de olie druppel je
er overheen.
Laat de vleugeltjes 30 tot 40 minuten bakken. Wel af en
toe kijken hoe het gaat, iedere oven is namelijk anders. Als
de vleugeltjes uit de oven komen, strooi je er nog wat zout
overheen, maar alles naar eigen smaak. Want zoals altijd:
niks moet, alles mag.
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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Oehoe’s praten veel met hun lichaam. De stand van hun
veren en hun lijf geeft aan hoe zij zich voelen. Wanneer
de oehoe zich op z’n gemak voelt hangen zijn veren losjes
langs zijn lijf en ziet hij er donzig uit. Is hij gealarmeerd, dan
zitten de veren strak langs zijn lichaam en strekt hij zich
helemaal uit.

VARIA
DE BENGAALSE OEHOE
Zoals ik in het vorige artikel al beloofde ga ik hierbeneden
verder in op de drie uilensoorten die in boerderij Daalhoeve
wonen. Als eerste en tevens de grootste van de drie: de
Bengaalse oehoe.

Ook praten oehoe’s door geluiden te maken. Het bekendste
geluid is het ‘oehoe’, dat hij gebruikt om zijn territorium af
te bakenen. Maar een oehoe gebruikt ook andere geluiden,
zoals gillen, fluiten, sissen en zelfs klikken.

De Bengaalse oehoe (Bubo bengalensis) wordt maximaal 58
centimeter groot en weegt zo’n 2 kilo. Daarmee is hij kleiner
dan de oehoe die in de oehoevallei op de Sint Pietersberg
woont. Hij heeft opvallende oranjerode ogen die deze uil
heel expressief maken, zeker wanneer hij je aanstaart. De
vleugelspanwijdte is ongeveer 1,35 meter.

Een paar jaar geleden zag ik er eentje op de Cannerberg.
Een wandelaar liep met zijn aangelijnde oehoe door het
bos. Waarom hij met de twee kilo zware vogel op zijn arm
rondwandelde heb ik helaas niet gevraagd. Hij was bezig
een wandelpad uit te zetten, maar dat verklaarde echter niet
waarom hij zijn uil had meegenomen.
Die oehoe liet zich gemakkelijk benaderen en beet zelfs niet
naar mij toen ik door zijn veren streek. En ook de oehoe
van Daalhoeve was volkomen ontspannen toen ik hem
fotografeerde, dit terwijl hij mij niet kende en ik toch heel
dicht bij hem kwam.
bron: Wikipedia
Joachim

GEDICHT
DE ZOMER IS VOORBIJ
Hij komt oorspronkelijk uit de westelijke Himalaya, India en
Pakistan en dan met name in het rotsachtige heuvelland
met struiken, en in woestijnachtige gebieden met rotsen
en struiken.

Het najaar nadert met rasse schreden,
de zomer behoort tot het verleden.
Een terugblik op die zonnige tijd,
de warmte zijn we weer een poosje kwijt.

Bengaalse oehoe’s vormen paartjes voor het leven. Ze jagen
vooral op ratten en muizen, maar ook wel op vogels, reptielen, kikkers en grote insecten, net als onze 'eigen' oehoe’s.

De herfst is het heden en het nu,
het wordt weer tijd voor de paraplu.
Storm en wind zijn te verwachten,
maar we krijgen ook weer lange nachten.

De oehoe heeft een lichtbruin verenkleed met zwart-grijze
en witte accenten. De kin en keel zijn wit. De poten en tenen
zijn ook bedekt met veren. Verder heeft hij de welbekende
'oortjes'.

Herfst en winter voor sneeuw en regen,
kunnen we hier eigenlijk nog wel tegen.
De winterjas komt uit de kast,
de laarzen worden weer gepast.
Muts en sjaal horen er ook bij,
de handschoenen passen in deze rij.
Warm gekleed de buitenlucht in,
voor de winter is dit het begin.

Corpus Sana

Afslank en
Lifestyle coaching

Drie maanden zal de herfst duren,
dan krijgen we de winter nog te verduren.
Maar na zes maanden geduldig wachten,
mogen we de lente en de zomer weer verwachten.

Als afslank & Lifestyle coaches begeleiden en coachen wij je
op een verantwoorde manier, zonder hongergevoel, naar een
gezond lichaam. Wij werken met PowerSlim, een door diëtisten
ontwikkeld afslankprogramma dat erop gericht is om je streefgewicht te behalen én behouden.

Ad Frijns

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek
Corpus Sana
043-8200287
Tongerseweg 330
admin@corpus-sana.nl
6215 AC Maastricht
www.corpus-sana.nl
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Mijn hobby’s zijn: musical les, dansles en knutselen. Als ik
mijn huiswerk heb gemaakt probeer ik altijd naar buiten te
gaan of af te spreken met een van mijn vriendinnen. Meestal
is dat Romy, een van mijn beste vriendinnen. We spreken
heel vaak af als dat kan. Mijn lievelingseten is Italiaanse tapas. Meestal eten we dan bij Il Bacaro. Dat is op het Vrijthof.
Mijn lievelingskleur is paars en blauw. Mijn lievelingsdier is
een dolfijn, puppy’s en kittens.

DIT BEN IK
DIT BEN IK
Hoi, ik ben Renée. Ik ben 11 jaar en ben jarig op 1 juni. Ik
heb ook een broertje. Hij heet Lou. Hij is net 7 geworden. Ik
zit op IKC Dynamiek. En zit in groep 8 met meester Marcel
Hermsen.

CARNAVAL
UITNODIGING VAN DE MINEURS
Leef vastelaovendsvrun,
Op zondag 27 jannewarie zalle veer uzze nuije Hoeglöstegheid oet de werreke vaan Mestreech bekind make. Gere
wélle veer uuch invitere um bij ut oetrope en/of de reseptie
9 fibberwarie aonwezeg te zien. Zoewie gebrukelek zalle
veer veur ut oetrope ouch dit jaor weer in unne cortège door
de werreke trèkke mét uzze gemaskeerde Hoeglöstigheid.
Ouch dit jaor viere veer us fieskes in ut 'Kroetmaggezijn
vaan de Mineurs'. Ut oetrope bij ’t Rizzjemint (Statensingel
14, 6217 KD Maastricht).

Wij doen heel vaak als er tijd over is het spelletje weerwolven. Het is een wedstrijd tussen de weerwolven en de
burgers. De weerwolven moeten de burgers doden en de
burgers de weerwolven. Je moet zorgen dat je niet dood
gaat, door te liegen of de waarheid te spreken.

De reseptie in ’t Atrium (Aureliushof 160, 6215 SW Maastricht). Vanaof dees sjitterende plaotse in de wèrke bedene
veer al us wieke zoewie de Brusselse Poort, Sint Annadal
en netuurlek Daalhof en umgeving.

Vorig jaar heb ik een musical gedaan met groep 8 omdat zij
maar met 13 kinderen waren en dan kun je geen musical
spelen. Dus ik heb 2 musicals. Super leuk. Er is dit jaar ook
een Engels meisje in de klas gekomen dat is best fijn want
zij moet Nederlands leren en wij Engels. Super handig dus.
De meester schrijft ook een boek, Viooltje. Bijna iedereen
wil het lezen en iedereen die het leest is een leesniveau
omhoog gegaan. Ik ook. Er zijn 6 delen van en ik heb ze
allemaal al gelezen, dus ik mag niks zeggen best irritant
want eigenlijk wil ik alles vertellen. Mijn moeder werkt op de
Rabobank en mijn vader heeft een boerderij. Mijn oma helpt
met aardappelen verkopen; soms help ik ook wel mee. En
mijn opa zit nog altijd op de tractor. Hij wordt 81. Mijn andere
opa heeft ook een boerderij, wel toevallig. Hij wordt 71 en
hij doet altijd met ons voetballen en tennissen.

Activiteite
Us Cortège:
Zoondag 27 jannewarie.
Es geer mèt wèlt loupe in uzze cortège laot us dat daan
op tied wete, gere beriech aon uzze kretser. ’t Demasqué
en installatie zal plaotsvinde roond 15.00 oor binne in us
“Kroetmaggezijn”.
Aonsletend zal uzze nuije Hertog ziech oonder ut vollek
begeve en kint geer nog genete vaan ‘n lekker stökske
kwaliteitsmeziek met o.a.
• D.J. Jeffrey Jacobs,
• Winners vastelaovendsleedsje 2019,
• Jef Verheijde,
De Reseptie
Zaoterdag 9 fibberwarie is de reseptie vaan uzze Hertog
en die zal dit jaor plaotsvinde in us 'Kroetmaggezijn' (Aureliushof 160, 6215 SW Maastricht). Us reseptie zal roond
de klok vaan 15.00 oor beginne en zal tot 18.00 oor dore.
Aonsletend hawwe veer unne gezèllige fiesaovond mèt o.a.
• D.J. Jeffrey Jacobs,
• Anderkovver

 +31 - (0)6 250 65 275
 Romulushof 40
6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering

Entree is GRATIS en ederein is vaan harte welkom um in us
'Kroetmaggezijn' dezen aovond mèt te beleve. Veer hope
uuch te mage begroete op zoondag 27 jannewarie en/of
zaoterdag 9 fibberwarie 2019.

Huidverzorging

Naomes ’t bestuur vaan C.V. De Mineurs,
De Kretzer; Patrick Stegen, kretzer@mineurs.nl
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Anders zijn
In de voorstelling moet één van de drie broertjes naar een
speciale school vanwege de ‘losse draadjes’ in zijn hoofd.
Folkers: “Dat Jonas anders is dan de andere twee broertjes
is voor hen helemaal geen issue. De enorme solidariteit van
de drie broertjes onderling, de veerkracht en lichtheid waarmee die zware dingen besproken worden vind ik fijn. Voor
de broers in Drie is Jonas wel anders, maar ook gewoon
Jonas: eerlijk, trots en optimistisch. Als je echt kijkt valt er
te leren van de kinderen die het net anders doen dan we
gewend zijn. Jonas is daar een mooi voorbeeld van.”

PERSBERICHTEN
DE MAGIE VAN DRIE
Theatervoorstelling
In Drie (4+) loopt de vierjarige drieling Jonas, Johan en Jacob weg van huis. De oudste is zeventien dagen te vroeg
geboren en moet naar een speciale school. Uit protest gaan
de broers op een avontuurlijke reis.
Op 10 november spelen Maas theater en dans en BonteHond in Theater aan het Vrijthof, Maastricht. De voorstelling
werd in 2001 geschreven door Bodil de la Parra en geregisseerd door Matthijs Rümke. Dorien Folkers regisseert de
remake van Drie.

Toen en nu
In 17 jaar is er vrij weinig veranderd aan de voorstelling.
Folkers: “De cassettespeler is een iPhone geworden, en
Dames en Heren is veranderd in Geachte reizigers, een
klein grapje. De verbeelding is nog steeds het belangrijkst.
Ik vind het bijzonder als je met een simpele opzet heel veel
kan oproepen. Er zijn alleen drie acteurs op stoelen en je
maakt het hele avontuur in je verbeelding me hen mee.”

Muziek maken met taal
Drie is een eerbetoon aan de in 2015 overleden regisseur
Matthijs Rümke. Folkers: “Toen hij de voorstelling maakte
in 2001 was ik al enorm fan. Qua vorm is het een hele
bijzondere voorstelling, want Matthijs benaderde taal als
muziek; hij kon muziek maken met woorden en zinnen. De
prachtige tekst van Bodil de la Parra nodigde daar ook echt
toe uit. Je voelt goed wanneer
het werkt en wanneer niet. Als
de acteurs de voorstelling spelen met gevoel voor de muziek
(van Debussy), met gevoel voor
de taal, en met hun eigen verbeelding, dan is het magisch.”

Speeldatum: zaterdag 10 november, 16.00 uur. Toegang:
11,00 euro.
Meer info: maastd.nl/drie,
Theater aan het Vrijthof
Vrijthof 47
6211 LE Maastricht
Reserveren: www.theateraanhetvrijthof.nl of 043-3505544.
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JEZUS ONTMOETEN, ZELFS VANDAAG?

WIJK - INFO
HET CREATIEF CAFÉ IN DE HUISKAMER
In de Huiskamer is op donderdagochtend en -avond het
creatief café. Er is dan de mogelijkheid om te komen naaien,
breien, haken of op een andere manier creatief bezig te zijn.
We hebben veel materialen die men kan gebruiken. Vorig
jaar kregen we van Luyten Naaimachines en de Lidl een
naaimachine gesponsord. Van diverse wijkbewoners hebben
we hobbymaterialen gekregen; bijvoorbeeld brei/haaknaalden, wol, stoffen, voorbeeldboeken en naaigerei zoals ritsen,
scharen, garen, etc. Ook ander hobbymateriaal is aanwezig
om bijv. kaarten te maken, te tekenen en te kleuren. Als je
zelf (nog) geen materiaal hebt, kun je toch beginnen. In de
ruilwinkel zijn voldoende kleren aanwezig om deze op te
pimpen of passend te maken. Op deze manier zijn we ook
nog duurzaam bezig.
Klein verstelwerk kan ook worden gedaan, tegen een kleine
vergoeding. Nel, Jan, Roxanne en Fabienne zijn ervaren
mensen die het leuk vinden om je te helpen indien nodig.
Daarnaast leer je veel van elkaar. Er komen mensen die het
gewoon gezelliger vinden om met anderen samen iets te
doen, die zelf (nog) geen materialen hebben of geen geld
om ze aan te schaffen. Het stimuleert je om (eindelijk) iets
te gaan maken of je wilt onder de mensen zijn.

Wie was die Jezus? Was hij, zoals sommigen zeggen, een
radicale leraar, een soort eerste eeuw marxist die verandering wilde brengen in de maatschappij? Of was hij gewoon
een timmerman die onfortuinlijk gestorven is? Was hij
überhaupt een historisch persoon? En wat maakt dat uit?
Het is mogelijk om erachter te komen wie Jezus was en
waar hij voor stond. Hoewel men hem niet in levende lijve
kan ontmoeten, kan men hem wel leren kennen. Dit gebeurt
in een laagdrempelige groep tijdens tien ‘Ontmoetingen’ dit
voorjaar. De groep bespreekt wat men werkelijk van Jezus te
weten kan komen en wat dat kan betekenen voor het dagelijks leven. Iedereen is welkom. De ontmoetingen zijn gratis.
Heeft u belangstelling? Kom dan naar de eerste ‘Ontmoeting’
om meer informatie te krijgen en te zien of dit iets is voor u.
Er is een korte kennismaking vooraf bij een kopje koffie of
thee en tijd achteraf voor verdere bespreking. Heeft u iets
lekkers voor bij de koffie? Breng dit gerust mee. De eerste
‘Ontmoeting’ is dinsdag, 6 november om 19.30 uur in de
Didohof 49b. Voor meer informatie bel 06-48689617 of ga
naar www.gvcmaastricht.nl.

Ben je een beginnende creatieveling of gevorderde, ben je
op zoek naar een nieuwe hobby, wil je samen met anderen
gezellig bezig zijn of heb je vragen: loop dan eens binnen.
Doordat we leren van elkaar en we toegankelijk willen zijn
voor iedereen zijn er geen kosten verbonden aan de activiteit. Koffie/thee/fris kost 50 cent. Openingstijden: donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 21.30 uur.

ALZHEIMERCAFÉ MAASTRICHT
Dementie verandert de relatie met uw naaste ingrijpend. Dat
is zwaar. Een knuffel, een kus of een streling. Bijna niemand
kan zonder. Als naaste moet je een manier vinden om de
relatie liefdevol te houden. Samen met gastspreker Gerda
van Ginneken, verpleegkundige en regio coördinator Alzheimer Nederland, gaan we hierover deze avond in gesprek.
U bent allen van harte welkom op woensdag 7 november
bij Athos Eet- Maakt- Doet, Athoslaan 12A, Maastricht. De
zaal is open vanaf 19.00 uur en het programma start om
19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis.
Voor meer informatie belt u tel. 06-23138829 of via de mail:
alzheimercafemaastricht@gmail.com
U kunt voorafgaand aan de avond een gezonde en goedkope
maaltijd gebruiken bij Athos Eet. Reserveren via: Athos Eet
088-3505063 of info@athos-maastricht.nl

Lees je graag maar vind je de bibliotheek of boekwinkel
te ver weg, moeilijk te bereiken of te duur? De huiskamer
heeft zo’n 700 boeken van diverse genres zoals romans,
thrillers, autobiografieën, klassiekers, etc. Men kan boeken
ruilen, lenen, meenemen tegen een kleine vergoeding of
lezen in een heerlijke relaxstoel onder het genot van een
kopje koffie/thee. Ook de boeken zijn door buurtbewoners
gesponsord. Uitleen tijdens openingstijden inloop: dinsdag,
woensdag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur en tijdens
de openingstijden van het creatief café.

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21.30 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

Tel.nr: 06-53219877

Gedurende 4 weken in november en dan nog eens 6 weken
in januari én februari loopt de gespreksgroep ‘Ontmoetingen met Jezus’ elke dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur in de
Didohof 49b in Maastricht.
Jezus, een naam die bij velen beelden oproept en een
hele geschiedenis met zich meedraagt. Een man met een
verdrietig gezicht, bloed druipend van zijn hoofd. Een man
met een stralend licht om hem heen. Een man in een lang
gewaad met een lam om zijn schouders. En dat zijn alleen
de beelden die we vaker in de kerk of godsdienstles zien.

WINNENDE ZONNEBLOEM LOTEN
Zoals elk jaar heeft de afdeling Annadal van de Zonnebloem
ook in 2018 (mei tot september) loten verkocht. Van de door
ons verkochte loten hebben er twee een prijs gewonnen: de
loten met eindcijfers 356 en 245 hebben elk 15 euro gewonnen. Prijswinnaars moeten hun lot invullen en opsturen naar
De Zonnebloem in Breda. De loten kunnen nog een heel
jaar worden opgestuurd.

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Maandag t/m vrijdag van 10-12 u. op afspraak

Proficiat! Niek Ploegmakers, secretaris
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4 KIDS

Rebus:

Sinterklaas is weer bijna in het land.
De redactie van ’t Belhäöfke wenst iedereen veel
plezier gedurende deze bijzondere tijd

Antwoord ………………………………

Dakpannen kleuren
Maak de sommen en kleur de dakpannen.
Geef eerst ieder potlood een mooie kleur.

Kleur het rondje als de zin waar is:
O Piet heeft een roe in zijn hand
O Piet draagt een zak op de rug
O Wat kijkt Piet boos!
O Piet heeft een veer op zijn muts
O In de klomp zit hooi
O Er zit ook een pakje in
O In de schoen zit een peen
O De brief steekt uit de klomp
O Piet is op het dak
O Hij zwaait met een roe
O Hij staat bij de schoorsteen
O de zak staat op het dak
O Er zit een beer in de zak
O Ik zie ook pakjes in de zak
O Naast de zak ligt een bal
O de zak is al half leeg

Stephanie Debie
20

UITVAARTVERZORGING

van THOR

Fysio043 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige
en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts
en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie,
neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie,
kinderfysiotherapie i.o., fysiotherapie bij COPD
en perifeer vaatlijden, dry needling.

Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl

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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Tel: 043-3256241

die zorgde altijd voor veel afwisseling. Ik mocht ook vaker
aan het roer staan en ik was super trots, ik kon ook varen
en sturen”. Helaas kon mijn broer dat niet omdat hij doof
was en er werden signalen over en weer gezonden met een
toeter, misschien in deze tijd met alle elektronica zou dat
anders kunnen zijn.

TOENTERTIJD
ONGELUK ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE
Onze reis door de kleine, smalle kanalen ging voort na het
oponthoud dat we hadden gehad doordat we waren vastgezogen. Onze fietsen werden van boord gehaald en aan
de wal gezet, over een smalle loopplank bracht onze vader
de fietsen aan de kant. Samen met mijn broer fietsen of het
een wedstrijd was, wie is het eerste bij de volgende sluis.
Via het jaagpad langs het kanaal met prachtige groene oevers, planten en rietstruiken vervolgden wij onze weg. Wie
ging het snelste? Het schip niet, mijn broer of ik; nou, deze
keer was hij het eerste en hij glunderde van oor tot oor en
ik zei: “jij bent sterk, jij hebt nu gewonnen haha, ik ben de
volgende keer aan de beurt hoor”.

Onze weg vervolgde gestaag en in alle rust, heerlijk dat
stille motorgezoem vooral in de avonden, dat zachte geklots
tegen de wanden van het schip aan. Kijk, daar kon ik ook
weer van genieten en mijn broer hoorde dat allemaal niet.
Gelukkig kon hij wel heel erg genieten van alles wat hij zag,
opmerkelijk was dat hij veel waakzamer was en sneller iets
ontdekte. We gingen ergens in een inham het schip neerleggen, de draden aan de wal, mijn broer mocht de draad om
de bolder doen aan de wal en vader legde het schip vast,
we konden nu rustig gaan slapen met zijn allen.

Wij wachtten samen stralend en al vertellend op het naderende schip. Gelukkig was het erg rustig in die vaarten en de
sluismeester zette ook al snel het sein op groen. Mijn broer
aan de ene kant op de deur en ik aan de andere kant en
draaien maar, weer won hij: de deur was het eerste helemaal
opengedraaid door hem. De deuren open en pa kon invaren,
tevens zette hij de draden aan de bolders in de sluis en wij
met zijn tweeën wachtten tot het schip beneden was. De
sluismeester was blij met zijn fooi maar ook met onze hulp.
Voordat het schip kon uitvaren moesten de deuren aan de
andere kant ook opengedraaid worden, dat deden wij met
plezier. Ik vond die sluizen toch wel altijd indrukwekkend,
bent u al eens mee geweest met een rondvaartboot op de
Maas en door de sluizen van Ternaaien? Die waterval met
die grote immense drempel en dan dat suizende water, dat
gekletter Als het water in de sluis langzaam stijgt of daalt
dan is dat een fascinerend geluid, nu nog sta ik er gefascineerd naar te kijken en te luisteren. Zo hadden we onderweg
heel wat kleine aftakkingen in de kanalen, vele sluisjes en
bruggen. Niet alle bruggen waren even hoog en af en toe
moest zelfs de stuurhut geklapt worden om onder de brug
door te komen.
Intussen had vader de fietsen weer aan boord gezet en
genoten we van de rust en de mooie landelijke omgeving. Ik
kan me die beelden nog naar voren halen, ze hebben indruk
gemaakt. Voor mijn broer is dat hetzelfde, we hadden het
er laatst nog over en hij zei: “de vakanties waren altijd leuk,
gezellig maar ook mooi: we deden ook altijd veel met pa,

De volgende morgen werden de draden weer los gegooid
en tuften we weer verder door het kanaal.
Het was een wat druilige dag, echt ongezellig weer, dus
konden we samen een spelletje binnen doen in de theehut;
moeder was bezig met eten maken en we hadden evengoed
samen lol.
We gingen onder bruggen, bruggetjes door maar helaas
moest met dat weer toch ook de stuurhut geklapt worden,
een vernuftig systeem had vader zich bedacht, met haken
en ogen en deelbaar om nog een keer te klappen, in twee
gedeeltes dus. Hij had dus ingeschat dat de eerste klapfase
genoeg zou zijn voor deze brug want we waren diep geladen.
Wat bleek? Niet genoeg dus, krak, krak, niet genoeg geklapt
dus. Nou, je kunt je wel voorstellen dat hij echt boos was
op zijn eigen stommiteit. Extra onkosten en tijd natuurlijk,
de brug week niet maar wel een deel hout versplintert van
de stuurhut.
Nu knapte het weer gelukkig wel wat op maar intussen was
het wel nat, vader maakte noodreparaties en we voeren
verder, we hadden wat dat betreft geluk. Hij was erg handig
en deed heel veel zelf.
Springtime

VERENIGINGSNIEUWS
JUBILEUMCONCERT HARMONIE
ST. PETRUS & PAULUS WOLDER
In het kader van haar 140-jarig bestaan vindt een galaconcert van Harmonie St. Petrus & Paulus Wolder o.l.v. Matty
Cilissen plaats op zondag 2 december in het Theater a/h
Vrijthof. Gastvereniging is de Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer o.l.v. Fried Dobbelstein. Beide orkesten spelen
muziek van de Nederlandse componist Johan de Meij waaronder The Lord of the Rings en het Two Bone Concerto.
Kaarten aan 15 euro te bestellen via tickets@hppwolder.
nl of via tel. 06-53696837. Bij het Theater zelf kosten de
kaarten 16,50 euro.
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OUDE AMBACHTEN
DE SIGARENMAKERS 1
De Philips -Tabaksfabriek aan de Tongerseweg no: 57
was vroeger voor mij een heel vertrouwd gebouw, want de
buurman werkte er als sigarenmaker. Pie was een handige
jongen want hij vertelde wel eens dat hij meer kreeg uitbetaald als hij meer sigaren produceerde.

Het pand in de Wolfstraat fungeerde aanvankelijk als winkel.
In die tijd was het een moderne winkel, die nu een trekpleister
zou zijn als een authentiek oud winkeltje met koperen potten
met daarin fijngemalen tabak die men snuiftabak noemde.
Later werd de tabak ook gebruikt om te pruimen (kauwen),
iets wat voor veel mannen een aangename verrijking van het
leven betekende. Vooral bij eentonig werk was dit aantrekkelijk en rustgevend en kon men al kauwend doorwerken.
In huis, de werkplaats en in de kroegen was de kwispedoor
(spuugbak) aanwezig om het overtollige spuug op te vangen.
Ik heb het zelf niet gezien maar men beweert dat er mannen
waren die van een afstand van zo’n twee meter, soms zelfs
meer, feilloos in de kwispedoor wisten te mikken.
In het begin van de negentiende eeuw werd het roken van
sigaren erg populair. Philips, het tabakbedrijf, groeide zo
sterk dat in 1921 de nieuwe fabriek aan de Tongerseweg
in gebruik werd genomen en zo werd het een belangrijke
industrie in Limburg. De nieuwe fabriek lag even buiten de
Tongerschepoort aan de hoge kant van de stad, met een
prachtig uitzicht op de Sint Pietersberg.
Wordt vervolgt.
Huub.
huub.reinders@home.nl

CARNAVAL

De gebroeders Philips begonnen in Hollandse tabak te
handelen onder de naam: 'De Dubbele Eenhoorn' hét handelsmerk van de firma van Lion Philips en Gerlachus Ribbius
Petetiere. Zij vestigden zich eind 18e eeuw in de Wolfstraat
op nummer 981.

JUBILEUMWEEKEND KV DE MAMMOETERS
In het weekend van 17 en 18 november organiseert KV de
Mammoeters haar 5x11 jarig jubileumweekend.
Op zaterdag 17 november is er van 14.00 tot18.00 uur een
jubileumreceptie waarbij tevens ook het oudste lid, mede
oprichter en ere-preses Jef Lümpens, zijn 5x 11 jarigjubileum viert.

Autorijschool Bastiaens
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“We rij
wijs”.
naar je rijbe

Op zondag 18 november is er früshoppen van 10:30 tot
15:30 uur met medewerking van Yassine Dupont, Mesjieu
Maurice, Jérôme Gelissen en Frans Theunisz.

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

U bent van harte welkom om dit samen met ons te vieren
in Buurtcentrum- 'De Romein' aan de Potteriestraat 30 te
Maastricht. De entree is vrij.

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

Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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