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De herfstvakantie is al achter de rug en ook Halloween
2020 hebben we door kunnen strepen. Helaas werden
alle regels de vorige maand wederom aangescherpt. Om
ons heen horen we steeds meer verhalen van mensen
die lijnrecht tegenover elkaar staan. Het lijkt wel alsof ons
land steeds meer verdeeld wordt. ‘Complotgekkies’ en
‘coronawappies’ heb ik me laten vertellen. Dat er ook nog
een heel grijs gebied tussenin zit, lijkt niemand te willen
weten en de rek is er bij velen duidelijk uit. Hoe moeilijk
het ook is, misschien is het beter om elkaars standpunten
van een afstandje te bekijken en elkaars overeenkomsten
te zien. Heel wat mensen voelen zich eenzaam en kunnen
niet zichzelf zijn. We kunnen wel zeggen dat we verwend
zijn de afgelopen decennia, maar hoe je het ook wendt of
keert, de leuke dingen des leven worden afgebroken en
niemand weet of en wanneer ze nog terug komen. Er is
geen vooruitzicht en juist dat maakt het voor velen moeilijk.
Was er een datum, dan konden we aftellen. Dan zou er
licht aan de tunnel zijn.
We kunnen onze kinderen en kleinkinderen niet eens
vertellen of Sinterklaas wel naar Nederland komt. En hoe
moet dat dan met de cadeautjes? Wie vult de schoenen?
Eén lichtpuntje… ik hoor niemand over zwarte piet klagen.
Laten we elkaar in deze tijd een beetje helpen en begrip
voor elkaar tonen. Iedereen heeft het moeilijk en niemand
heeft hiervoor gekozen. Feit blijft, we weten nu meer dan
in maart en dat is maar goed ook. Wie weet kijken we over
een jaar wel naar deze periode alsof het een ver verleden
was. Laten we dat hopen. Voor nu, blader snel verder.
Genoeg leuks in dit blad om even alles te vergeten.

Wat een gezwam

EVENEMENTEN
Door de Coronamaatregelen worden er nog steeds
heel weinig evenementen aangeboden. Het kan zijn
dat de evenementen die hier wel vermeld worden, toch
ook niet door kunnen gaan. Informeer daarom van de
voren altijd even bij de organiserende instantie.
Dinsdag 24 november:
Officiële lancering van Cultuurmakers Maastricht bij Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Capucijnenstraat
98, Maastricht. Aanmelden is verplicht.

Natasja

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 5/6 december.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 november
Redactie

Contact

Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Bea Deckers
Anneke Fokkema
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Willie van Weert
Joachim Wilbers

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

www.belhaofke.nl

VAN DE REDACTIE
OPROEPJE BEZORGERS BELHAOFKE
Vind je het fijn om buiten actief bezig te zijn, ben je 13 jaar
of ouder en kun je wel een extra zakcentje gebruiken? Dan
is een bijbaantje als bezorger van ‘t Belhäöfke vast iets
voor jou. Het enige wat je nodig hebt, is een beetje conditie
en eenmaal per maand (meestal het eerste weekend van
de maand) wat vrije uurtjes. Stuur ons nu een berichtje via
redactie@belhaofke.nl, dan zetten we jou op onze lijst, en
nemen contact op wanneer er een bezorgwijk vrij komt.

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

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond

repetitie Mixed harmonie
dartclub ’t Atrium (in ’t café)
Be Pure Zumba

043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagavond
Vrijdagavond

country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-33135297
06-40923577

06-21916900
Voor het huren van diverse
ruimtes kunt u van maandag tot
en met vrijdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur bellen voor
een afspraak om de ruimtes te
bezichtigen.

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

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Kwaliteitsdrukwerk tegen competitieve prijzen
Zakelijk drukwerk • Periodieken • Boeken • Mailings
Verenigingsdrukwerk • Events • Familie drukwerk
Drukkerij De Heeg • Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
Æ +31 (0)43 - 3611392
e info@drukkerijdeheeg.nl k www.drukkerijdeheeg.nl
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horen: wat moet gebeuren? Wat heeft de buurt nodig? Wat
moet blijven? Wat kan weg? Hoe zou deze ruimte het beste
ingericht kunnen worden? Laat ons weten welke ideeën en
gedachten er zijn. Schrijf ons op: buurtnetwerkbd@gmail.
com

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

TONGERSEWEG
Zoals hier al eerder vermeld, wordt ook op de Tongerseweg
gewerkt aan de toekomst. Dit is gepland voor 2021, maar
we hebben allemaal ervaren wat corona met plannen kan
doen. Wilt u de varianten voor de Tongerseweg bekijken?
Kijk dan op de website van de gemeente:
www.gemeentemaastricht.nl/tongerseweg.

WERKEN IN EN ROND DE BUURT
Ongemak is misschien een te klein woord voor wat we weer
meemaken in ons dagelijks leven. Voor de een is thuisblijven
een moment van rust, maar voor velen zijn de coronamaatregelen moeilijk. Daarbij komt dat er in de komende maanden
in en nabij onze buurten verschillende werken en verbouwing
gepland zijn. Deze brengen ook de nodige ongemakken met
zich mee. Dan moeten we al onze energie aanspreken om
toch hoffelijk met elkaar om te gaan. Wilt u op de hoogte
blijven van wat er gebeurt? U vindt ons op Facebook onder
buurtplatform.belfort.daalhof

HUISKAMER
Met de nieuwe strengere maatregelen wordt het moeilijker
om activiteiten in de Huiskamer te houden. Maar ook tijdens
de eerste lockdown hebben de vrijwilligers van de Huiskamer
niet stilgezeten. Houd de Facebookpagina van de Huiskamer
en van het buurtnetwerk in de gaten om er zeker van te zijn
van wat gepland is. Zoek op Facebook naar Huiskamer
Daalhof of buurtplatform.belfort.daalhof.

VERBOUWING VAN FONS OLTERDISSEN
In oktober kon het eindelijk niet aan de aandacht ontsnappen: de Fons Olterdissen school werd afgebroken. We
wisten het al langer, maar het bleek alsof de werken langer
hadden stil gestaan. Eerst moest gas en licht gelegd worden naar de oude sportzaal die nu gebruikt wordt door de
harmonie.
Daarna konden de sloopwerken beginnen, maar dat ging ook
niet van een leien dakje. Het was bekend dat er asbest in
het gebouw was, maar niet specifiek waar. Zodoende moest
tijdens de sloopwerken elke nieuwe vondst geregistreerd
worden voordat men verder kon. De sloopwerken hebben
dan een lichte vertraging opgelopen, maar tegen midden oktober kon men al niet meer ontkennen dat de school gesloopt
werd. Hopen stenen, stukken hout in de lucht die leken op
een skelet die onfortuinlijk uit een graf stak en nette hopen
metaal logen er niet om. De Fons Olterdissen was weg.
Zo gauw als alle sloopwerken afgerond zijn, wordt de grond
netjes en egaal gemaakt en kunnen de bouwwerken beginnen. Volgens de plannen moet hier ook zorg voor enige
archeologische vondsten gedragen worden. Uiteindelijk rijst
hier een medisch centrum - ‘Medisch centrum MaastrichtWest’ - met apotheek, fysiotherapie en nog meer. Hierbij
komt ook een parkeerterrein voor bezoekers.
U kunt een idee krijgen van de plannen op de site van de
architecten:
www.architectenaandemaas.com/nl/projecten/2018/12/02/
medisch-centrum-maastricht-west/.

Heb je de wijkagent nodig? Vanwege coronamaatregelen
moet Rob Brüll zijn spreekuur op donderdag nog altijd telefonisch houden. Iedere donderdag houdt hij spreekuur van
14.00-15.30 uur. Bel dan het algemeen nummer: 0900-8844.
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 vindt ons op
Facebook onder buurtplatform.belfort.daalhof of stuur ons
een e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

VAN DE REDACTIE
DAALHOF 50 JAAR
Onze redactie werd door een lezer van dit blad attent gemaakt op het feit dat onze wijk Daalhof (begin) volgend jaar
50 jaar bestaat.
Het lijkt ons leuk in 2021 aandacht te besteden aan dit
onderwerp. Dat kunnen wij echter niet alleen. Daarom zijn
wij op zoek naar verhalen / belevenissen van inwoners van
het eerste uur. Hoe zag uw woonomgeving eruit toen u hier
kwam wonen, wat was uw reden om hier te komen wonen,
hoe was het leven in een wijk in aanbouw? Misschien heeft
u nog foto’s uit deze tijd als illustratie bij uw verhaal(tje).
Deze moeten wel in landscape = liggend formaat en als
apart bestand aangeleverd worden om eventueel geplaatst
te kunnen worden.

OPROEP AAN BEWONERS
Al jaren zag men dat de wijken Daalhof en Belfort verouderden. Het is ook juist hierom dat de Fons Olterdissen
school gesloten werd. En toch zien we de laatste tijd weer
een verjonging in de buurten en heeft de Kennedyschool al
langer moeite om de hoeveelheid kinderen in de bestaande
structuur te huisvesten. De plannen bestaan nu ook om de
Wesly school samen te brengen met de Kennedyschool.
Hier zullen dus ook grote werkzaamheden gebeuren, al zijn
de definitieve plannen nog ver weg.
Het beste zou zijn dat het hele gebied rond de school meegenomen wordt in de plannen en aanpassingen. Maar hoe
en wat? Wij willen als buurtnetwerk van nog meer bewoners

Vindt u het lastig zelf een tekst te schrijven, maar heeft u
wel een leuk verhaal of leuke anekdote, neem dan contact
met ons op. Er is altijd wel een redactielid bereid uw verhaal
om te zetten in een leuke tekst.
Stuur uw tekst en evt. foto in naar redactie@belhaofke.nl.
De redactie
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MIHNEA

Aad Orgelist is natuurgeneeskundig therapeut en heeft zich
in zijn jarenlange ervaring als therapeut de kennis van de
pathologie van het gelaat eigen gemaakt. Als therapeut,
schrijver en kunstschilder is hij in staat om deze kennis op
heldere, duidelijke en inzichtelijke wijze over te brengen.

Hoi, mijn naam is Mihnea. Ik ben 11 jaar oud en drie jaar
geleden kwam ik uit Roemenië met mijn ouders en mijn
broertje Tibi (9 jaar). Ik heb ook vissen en ze heten Blup
en Blaf en ik krijg volgende jaar ook een hond. Ik zit op

Het boek (ISBN 978 94 92079 41 1) is te koop bij: boekencooperatie.nl of boekenroute.nl. Zie ook:
www.boekencooperatie.nl/product/je-gezicht-als-spiegelvan-je-gezondheid.

DIT BEN IK

Kindcentrum Dynamiek in groep 7. Mijn vrienden zijn: Lûk,
Timo, Finn, Ismaïl en Michael. In mijn vrije tijd speel ik met
hen in mijn buurt, de Hazendans. Mijn lievelingsvakken zijn
rekenen en CNAL. CNAL kennen jullie misschien niet, maar
het betekent Creatief Nieuwsgierig Actief Leren. Dat is een
soort wereldoriëntatie waarbij we zelf dingen bouwen en
veel onderzoek doen.

ZJEELE WAWWEL BLIJFT BEZIG
Stichting Zjeele Wawwel houdt zich bezig met maaltijden
mogelijk maken voor oudere eenzamen, gezinnen met een
krap budget en mensen met een beperking. Eerst gestationeerd in ’t Förtsje daarna in De Romein in Pottenberg kon
u gratis een drie gangen warme maaltijd krijgen. Alles werd
op een veilige en gezellige manier gedaan. Vanwege de
aangescherpte regels van 13 oktober is het niet meer mogelijk om samen te eten, hoewel wij wél nog mogen koken.

Ik ben keeper van het RKVVL Polaris voetbalteam, waarmee
ik vorig jaar het lokale kampioenschap won. Ik vind het ook
heel leuk om met computers te werken en droom ervan om
een goede robotprogrammeur te worden om de mensheid
op verschillende gebieden te helpen. Jullie hebben mij nu
een beetje beter leren kennen en misschien kom je me nog
een keer in de buurt tegen.

De stichting wil er dus nog altijd zijn voor haar doelgroepen. De maaltijden kunt u komen afhalen. Het enige wat u
moet doen is donderdagavond tussen 17.30 en 21.00 uur
reserveren om de eerstvolgende maandag gebruik te willen
maken van de maaltijd. Dan moet u die zelf komen halen
in De Romein, Potteriestraat 30 in Pottenberg. Met een
medische indicatie worden de maaltijden aan huis gebracht.
U kunt reserveren via 06-37480284 waar u ook alle inlichting
kunt krijgen. U kunt ook alle informatie vinden op Facebook
onder ‘Zjeele Wawwel’.

Vriendelijke groeten. Mihnea.

VARIA
NIEUW BOEK AAD ORGELIST
Het nieuwe boek van Aad Orgelist is verschenen: ‘Je
gezicht als spiegel van je gezondheid’.
Wist je dat ons gezicht vrijwel alles vertelt over onze gezondheid? Aan de hand van ruim 180 tekeningen laat Aad
Orgelist ons kennismaken met een diagnose van het gezicht.
Het boek is een bron van kennis en informatie over je eigen
gezondheid en die van de ander. Op unieke en niet eerder
vertoonde wijze maakt Aad ons wegwijs in de pathologie
van het gelaat om tijdig gezondheidsklachten en kwalen
te herkennen. Inzicht in de specifieke gelaatskenmerken
zorgt voor gezondheidspreventie en voorkomt potentiële
gezondheidsproblemen. Het boek zal eenieder aanspreken
die is geïnteresseerd in zijn eigen gezondheidspreventie of
werkzaam is in de zorgsector.
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Zwaardvegersdreef 2

Becanusstraat 31

Moderne twee-onder-één-kap woning (grootste type) met garage,
luxe keuken met kookeiland, 3 ruime slaapkamers, badkamer met
ligbad, afgewerkte zolderkamer met ruime dakkapel.
€ 369.000,- k.k.

Royale twee-onder-één-kap woning met uitbouw en garage,
halfopen keuken, badkamer met ligbad, 4 ruime slaapkamers,
afgewerkte zolderkamer met dakkapel & tuin op zuid.
€ 395.000,- k.k.

Vergiliushof 31A

Pergamijndonk 6

Verkocht

Verkocht

Karbindersdreef 24

Beeltplein 1B

Verkocht
Bornedaal 32 Maastricht

Via Regia 186 R Maastricht

Royale vrijstaande woning met garage, een multifunctioneel
souterrain, woonkamer met haard, half-open keuken drie ruime
slaapkamers, moderne badkamer en veel bergruimte.
€ 400.000,- k.k.

.Keurig appartement met balkon gelegen op de 11e etage van het
app.complex Sterflat, op wandelafstand van het winkelcentrum
`De Brusselse Poort` en op fietsafstand van het stadscentrum.
€ 127.500,- k.k.

Dave Crolla Makelaardij is 7x verkozen tot ‘Beste makelaar in Limburg’!
TEL 043-325 4816 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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De kolen werden thuis in een speciaal hiervoor gemaakte
kolenkist opgeslagen.
‘s Winters of op koude dagen werd de haard met papier en
kleine aanmaakhoutjes aangemaakt en als het hout goed
brandde werden er grotere stukken hout op gelegd. Het was
een hele ceremonie: de kolen werden in een kolenkit uit de
kelder of uit de kolenkist op de cour gehaald In de tweede
helft van de jaren zestig kwam de centrale verwarming op,
aangesloten op gas. Dat betekende minder klandizie en
langzaamaan het einde van de kolenboer, waardoor ook
deze beroepsgroep is uitgestorven.

OUDE AMBACHTEN

Wij kochten de kolen bij kolenhandelaar Gerits die was gevestigd aan de Brusselsestraat in de stad. Maar er waren
veel kolenboeren in de stad onder andere Kolma NV en
kolen en olie groothandel Tongersestraat no.10. De kolenboeren haalden hun voorraad onder andere in het kolenmagazijn van de Oranje Nassau op de Statensingel no. 6.
De kolenboer droeg vaak een muts met een lange lap die zijn
rug bedekte. Zijn gezicht, handen en kleren waren meestal
zwart van het kolenstof. Het was zwaar werk en het sjouwen
met de zakken van vijftig kilo was bijna een garantie voor
versleten wervels.

DE KOLENBOER
Weet u wie ik ook nooit meer heb gezien? De kolenboer,
ook die is uit het straatbeeld verdwenen. In de tweede
helft van de jaren zestig stookten wij nog volop in onze
(convector) kolenhaard. We kochten en stookten antraciet,
nootjes vier, maar die waren wel prijzig. Wie goedkoper wilde
stoken kocht eierkolen of slam. De slam was een mengsel
van pek en kolengruis dat vrijkwam in de kolenwasserijen,
waarvan ook de eierkolen werden gemaakt. Beide waren
minderwaardige brandstoffen en enorme stinkerds en rookontwikkelaars. Het pek waar ze van gemaakt waren, was
afkomstig van de teerdestillatie van de cokesfabrieken. In
grote baden werden door middel van een vloeistof met een
hoog soortelijk gewicht de kolen van de stenen gescheiden
Het bovendrijvende kolengruis werd dan afgeroomd en
ingedikt. Het had dan de vorm van zwarte modder: slam in
ons dialect.

De kolensjouwer zal nooit meer aan de deur staan, hij is
verdwenen in de mist der tijden. Tegenwoordig is een openhaard of houtkachel in.
De foto is gemaakt ergens in de Maastrichtse binnenstad,
ik dacht achter het Vleeshuis, maar ik kan me vergissen.
huub.reinders@home.nl

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

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Een mijnwerker, zowel ondergronder als bovengronder,
kreeg regelmatig een kolenbon bij zijn loonstrookje. Dat gaf
hem recht op een bepaald aantal hectoliter gratis brandstof.
Het was een belangrijke aanvulling op het loon, want in principe hoefde een werknemer van de koel geen brandstoffen
bij te kopen. Een bon van één hectoliter waren twee zakken
van vijftig kilo. Als je de kolenbon bij de kolenboer inleverde,
bracht die je een paar dagen de kolen in juten zakken thuis.

Tevens nieuw!!!

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

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877

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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Makelaars & Taxateurs
Makelaars & Taxateurs
Aankoop
Aankoop
Verkoop
Verkoop
Taxaties
Taxaties
Financiële dienstverleners
Financiële dienstverleners
Hypotheekadvies
Hypotheekadvies
Verzekeringen
Verzekeringen
Financiële planning
Financiële planning
Bankdiensten
Bankdiensten
Echtscheidingsadvies
Echtscheidingsadvies

www.asagroep.nl
www.asagroep.nl
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PRIKBORD

beeld stress, depressie, angsten, slapeloosheid, hoofdpijn,
rug-, nek- en/of schouderklachten, kijk voor informatie op
www.fuerzavital.nl en maak een afspraak.

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.

Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak: Nederlands
op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs. Voor de basisschoolleerling bijlessen: taal, begrijpend lezen en rekenen op cito-niveau. Info.: 043-3435094.
Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docentpedagoog (basis-vmbo-havo-vwo) geeft begeleiding bij
het maken, leren en plannen van het opgegeven huiswerk
en extra uitleg bij niet begrepen lesstof; ieder een eigen
werkplek met PC op anderhalve meter. Info: 06-39823537.

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

16-10-2020 gevonden op de Ebenistendreef: een hanger
met 2 sleutels. Afhalen op Vleeshouwersdreef 40.

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 of email: info@gvcmaastricht.nl of kom
gewoon langs.

PERSBERICHTEN

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

BIBLIOTHEEKSERVICEPUNT MALPERTUIS
Bibliotheekservicepunt Malpertuis biedt hulp bij belastingaangifte
Kun je wel wat hulp gebruiken bij je belastingaangifte via de
computer? Een expert die met je meekijkt? Of heb je een
vraag? Dan kun je woensdag 2 december, tussen 14.00 en
17.00 uur, terecht in Bibliotheekservicepunt Malpertuis. Samen met Stichting First Fiscale Rechtshulp bieden we een gratis belastingspreekuur ter ondersteuning van de digitale aangifte voor 2016, 2017, 2018 of 2019. Ook vragen over toeslagen of hulp bij het aanvragen hiervan worden dan behandeld.
De hulp bij aangifte is gratis en voor iedereen, ook als je
geen lid van de bibliotheek bent. Aanmelden is verplicht
tijdens de openingstijden van Bibliotheek Malpertuis.
Vereisten voor deelname: gezinsinkomen is lager dan 39.055
euro en je hebt geen onderneming. Wat neem je mee? DigiD
inloggegevens, identiteitsbewijs, alle jaaropgaven van het jaar
waarover aangifte wordt gedaan, overzicht van bijzondere
kosten zoals ziektekosten, overzicht van betaalde of ontvangen alimentatie en overzicht van je bezittingen en schulden.

Voetverzorgingspraktijk Meraki. Ook in de herfst verdienen uw voeten aandacht! Bel voor een verzorgende pedicure
behandeling 06-14377683. Nieuwe klanten zijn welkom.
Geen wachtlijst.
Praktijk Kleur je Ziel voor: Voetreflextherapie: therapeutisch/ontspanning. Regressietherapie: blokkades kindertijd/
jeugd of vorig leven. Coaching nieuwetijdskinderen: bv
kristalkinderen/ indigokinderen. Spirituele consulten: divers.
Geen zweverig gedoe, maar doelgericht en to the point! Babette Cox-Decker, Koninksemstraat 60, 6215 KA Maastricht.
Tel: 06-28839860. www.kleurjeziel.nl.
Verloren: wie heeft maandag 14 sept in het bushuisje bij de
ponnywei aan de Keurmeestersdreef West in Belfort mijn
zonnebril gevonden? Tel. 043-3470521.

Samenwerking Koninklijke Bibliotheek en Belastingdienst
De samenwerking tussen de Belastingdienst en Koninklijke
Bibliotheek (KB) bestaat sinds 2016. Bijna alle bibliotheken in Nederland bieden dankzij die samenwerking gratis
Digivaardigheidscursussen aan voor mensen die moeite
hebben met de digitale overheid. Bovendien organiseren
ze - in samenwerking met lokale, maatschappelijke organisaties - hulp bij het invullen van de online belastingaangifte,
bijvoorbeeld via belastingspreekuren. De samenwerking is
in januari 2019 voor vier jaar verlengd. Dit maakt blijvend
hulp bij belastingaangifte in bibliotheken mogelijk.

Nieuw in de Hazendans: Fuerza Vital, een praktijk voor
natuurgeneeskunde en massage. Heeft u last van bijvoor-

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Wil je beter leren omgaan met de computer, internet en sites
van de overheid? Volg dan de cursus Klik&Tik of Digisterker.
Vraag naar de mogelijkheden bij Centre Céramique.
www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Meer info: www.centreceramique.nl

Orleansplein 14 - Maastricht
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meer dan alleen maar mondjesmaat eten. Ze wisten niet dat
de meesten onder ons óók niet veel hadden. Ze maakten
er een troep van, gooiden met van alles en braken de boel
af. Er groeide een soort opstand. We hebben met een paar
mensen de boel gesust, hen toegesproken en verteld dat wij,
inwoners van de stad, zelf ook bijna niets te eten kregen en
alles nog steeds op de bon was. Alsof we nog niet genoeg
zorgen hadden, werd er van Amerikaanse zijde geprotesteerd dat de Amerikaanse soldaten in de modder moesten
liggen terwijl hier in de kerk een opvang was gemaakt van
britsen waarop strozakken lagen. We wilden geen herrie
en uiteraard de bevrijders te vriend houden. De strozakken
hebben we toen met een smoes uit de kerk verwijderd. Gelukkig konden pater Breda Verbeek en Diomedes Pernot,
die in het Franciscuspatronaat in de Sint Antoniusstraat
werkten, een handje helpen. Daar hebben ze een keuken
waar Alies Knooren werkt. Zij zorgt ervoor dat er elke dag
wordt gekookt. Twee vrijwillige padvinders halen daar iedere
dag het eten voor de mensen in de Dominicanenkerk”.

WIJ HERDENKEN

Wordt vervolgd.

DE TWEEDE WERELDOORLOG (AFLEVERING 7)
Omdat ik het grootste gedeelte van het archief en ook de
rechten als erfgenaam van Pater Castorius kreeg, schreef
ik hierover het boek ‘Herder laat je schaapjes gaan’. Hét
dagboek van de Stokstraatpater Castorius. Het volgende
schreef ik over de oorlog, het sluit n.l. aan op mijn rubriek
van oktober jl. waar een foto van de gerepatrieerden in stond.

Copyright Huub Reinders Maastricht.
huub.reinders@home.nl

GEDICHT

Pater Castorius beschreef 18 september 1944. “Vandaag
kwam mijn baas, de deken van de Sint Servaaskerk, terug
van zijn onderduikadres. Omdat ik in de oorlog als plaatsvervanger voor hem heb gewerkt, werd ik benoemd tot aalmoezenier. Er kwam een bisschoppelijke hulpactie, waarbij de
deken repatriëringskampen opzette voor alle ontheemden.
Ik ben begonnen met de terugkerende vluchtelingen op te
vangen in drie kampen. De overwinning op Duitsland betekent voor veel mensen vrijheid. Iedereen wil graag naar zijn
vaderland terugkeren! Maastricht is de eerste Nederlandse
bevrijde stad en wordt overstroomd door vreemdelingen. Ik
ben hier in Maastricht de eerste aalmoezenier en heb de
leiding gekregen over twee repatriëringskampen, waaronder
het vreemdelingenkamp in de Domincanenkerk. Er is wel
hulp aanwezig in de persoon van juffrouw Francien van
Domburg. Zij helpt me met de opvang. Ik ben in de kerk
gaan kijken en heb met verschillende mensen gesproken.
Ze dachten dat ze hier in luilekkerland terecht kwamen. Maar
nu het anders blijkt te zijn, worden ze opstandig en willen ze

Zonder gezicht, zonder hart
Mag ik je waarschuwen tegen de kilte,
die over onze mensenwereld komt
en waarin zovelen bevriezen?
Mensen leven vereenzaamd
in een dorre woestijn van mensen,
als mieren, in magazijnen en straten,
in treinen en trams en appartementen.
Mensen zonder gezicht en zonder hart.
Phil Bosmans: uit Menslief ik hou van je

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

het zwaar te verduren.
Toch fijn dat ze een knecht aan boord hadden die nu ook
een goede ervaring kon opdoen.

TOENTERTIJD

Springtime

AMSTERDAM SCHOKLAND EMMELOORD
(VERVOLG)
STILTE VOOR DE STORM
De storm zwol met een hoge snelheid aan op de Zuiderzee, het weer begon nogal te spoken! Er waren meerdere
schepen in de buurt die, ofwel met opa en oma dezelfde
richting opgingen of schepen die uit de tegengestelde richting kwamen. Door de storm begonnen de zeilen goed vat
te krijgen op de wind waardoor het laveren, het hijsen of het
laten vieren van de zeilen een hels karwei was.
De knecht kon er nog aardig mee overweg maar toch moest
opa bijspringen en moest oma tóch aan het roer, of dat nu
goed was of niet. Vergis je niet, als het zo spookt is het
besturen van zo’n groot stuurrad ook erg zwaar en moet
het goed vastgehouden worden. Het stuur wil dan, door de
hevigheid van de wind en de invloed van het water graag
vanzelf naar alle kanten naar links en rechts gaan, zeer
gevaarlijk dus. Ze hadden ook een stuurhelm of een stuurrad die het scheepsroer bediende, dit is een handgreep
waarmee je gemakkelijker het stuur links- en rechtsom
kunt draaien. Ook daar schuilt een gevaar wanneer het is
uitgeklapt zodat het tegen je hand kan slaan of, omdat oma
nu zwanger is, tegen haar buik.
Ze hadden samen al vele reizen overleefd en nu zou dat ook
zeker gaan lukken. Het vertrouwen was groot, zelfs héél erg
groot, ze wisten wat ze aan elkaar hadden.
Opa was dus met de knecht druk bezig met de grote en
de kleine zeilen en oma stond aan het roer, ze was op dat
moment dus de kapitein en toch gaf opa bevelen door aan
oma; bijsturen of stilhouden!
Plots werd het stil, donkere inktzwarte lucht met groen licht
in de lucht, onheilspellend! Akelig om te zien en toen het zo
windstil werd, gaf dat even een moment van ademhalen. Ze
bleven alert want dat was de stilte voor de storm, u kent die
uitdrukking wel. Even later barstte het onweer los met veel
gedonder en gebliksem. Zeer eng lijkt me dat op een open
zee, zoals de Zuiderzee in die tijd nog was.
Waar dat weer ineens vandaan kwam? Uit het niets; uit de
stilte kwam het geraas van de wind. Later kletterde de regen neer en oma stond nog steeds aan het roer in de open
lucht, want toen bestonden er nog geen stuurhutten. Donder
raasde over hun hoofden en de bliksemstralen schoten uit
de lucht. Opa en zijn knecht moesten alle zeilen letterlijk
en figuurlijk bijzetten om het schip op de juiste koers en
in toom proberen te houden. Dat was een zwaar karwei
waarbij kracht en inzicht nodig was. De wind trok en blies
hard in de zeilen en dan is het moeilijk om er veilig doorheen
te komen. Ze overwogen om een zeil te laten neerkomen,
maar besloten het toch zo te laten zoals het was.
Ze werden van links naar rechts geslingerd en er stroomde
veel water over de scheepsdekken, maar gelukkig vloeide
dat weer via de dekgaten naar buiten. De luiken waren extra
goed vastgezet om geen water in het ruim te krijgen, want als
dat zou gebeuren konden ze het wel vergeten. Niet alleen
vanwege de kwetsbare lading, maar ook om slagzij te maken
en te zinken. Dat is toch iets wat al meerdere schepen in
die tijd is overkomen, ja óók hun collega-schippers hadden
10

WEEK TEGEN KINDERMISHANDELING
Wist u dat in elke klas gemiddeld één kind zit dat thuis wordt
mishandeld?
Veilig Thuis Zuid-Limburg heeft in de eerste zes maanden
van het jaar per week 40 meldingen ontvangen waarin vermoedens zijn geuit over kindermishandeling. U kunt er iets
tegen doen, hoe moeilijk het soms ook lijkt. Kom in actie bij
vermoedens van kindermishandeling. Iedereen kan telefonisch (0800-2000) of via de chatfunctie contact opnemen
met ons over kindermishandeling en huiselijk geweld.
Bijna alle ouders/verzorgers willen goed voor hun kind
zorgen. Maar soms lukt dat niet. Het kan zijn dat kinderen onvoldoende liefde, aandacht en verzorging krijgen
waardoor ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Naast
lichamelijk en seksueel geweld, is opgroeien in een gezin
waar ouders voortdurend ruzie maken ook een vorm van
kindermishandeling.
Naast kindermishandeling zijn er ook andere vormen van
geweld, zoals:
Huiselijk geweld, seksueel geweld, ouderenmishandeling
en verwaarlozing. Veilig Thuis Zuid-Limburg helpt iedereen
die te maken heeft met geweld in afhankelijkheidsrelatie.
Neem (ook bij twijfel) contact op met Veilig Thuis ZuidLimburg voor informatie, advies of het doen van een melding.
Wij denken mee over oplossingen, verwijzen door naar
adequate hulp of doen zelf onderzoek. Ga naar onze website voor meer informatie en folders in verschillende talen.
Het gebeurt niet vaak dat een kind zelf aangeeft dat het mishandeld wordt. Mogelijke signalen van kindermishandeling:
- Nerveus, schrikachtig, agressief
- Opvallend ander gedrag in nabijheid van ouders/verzorgers
- Vermijden oogcontact
- Niet naar huis willen gaan
- Vaak buikpijn/hoofdpijn
- Oververmoeid, vaak ziek
- Vaak blauwe plekken en/of brandwonden
- Vieze kleding en onverzorgd
- Gebruik van alcohol en/of drugs
- Angst bij omkleden/uitkleden
- Verstijven bij aanraking of overdreven aanhankelijk
- Benen tegen elkaar drukken
- Pijn bij lopen en zitten
- Pijn of jeuk aan de geslachtsdelen of anus
- Seksueel afwijkend gedrag/taal
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- verplaatsen we het kippen- en eendenhok zodat de boerderij ook met vogelgriep open kan blijven omdat er voldoende
afstand is;
- hebben we twee torenvalk-kasten geplaatst aan de
Hermesweg en Tongerseweg. Ze zijn bedoeld om onze
boomgaarden te beschermen tegen mollen en woelratten;
- zijn eind oktober de eerste schapen op de boerderij ondergebracht. Zij verwachten begin januari hun lammetjes. De
andere schapen komen later op de boerderij;
- planten we een aantal winterharde bananenplanten tussen
de verblijven van de servals en stokstaartjes.
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NIEUWS
Sluiting boerderij
Als u dit leest, is de boerderij waarschijnlijk nog steeds
gesloten vanwege corona. We hebben daartoe besloten
om ons personeel en vrijwilligers te beschermen tegen het
virus. Zo kunnen wij de voor onze cliënten en vrijwilligers
zo belangrijke dagbesteding zo lang mogelijk in stand houden. Onze winkel is nog wel open en u kunt ook afhalen bij
onze horeca, zoals een tapas-plankje. U steunt ons in deze
financieel opnieuw moeilijke tijd door bij ons uw dagelijkse
boodschappen te doen.

Axis-herten in het dierenpark

Boerderij Daalhoeve verzorgt al jaren in opdracht van
de gemeente de dieren in het stadspark van Maastricht.
Eind september zijn ze na lange afwezigheid weer teruggekeerd.

Nieuwe begrazingsprojecten
Daalhoeve heeft inmiddels de opdracht om met haar
schaapskudde drie zonneparken te begrazen: Belvédère in
Maastricht, Abdissenhof in Landgraaf en het Bocholtzpark in
Simpelveld. De opdracht komt van Bodemzorg Limburg, dat
het groen van de zonneparken beheert. De inzet van een
schaapskudde is daarvoor een goedkope oplossing, omdat
de schapen ook het gras onder de zonnepanelen begrazen.
Vanwege de begrazingsprojecten is onze kudde uitgebreid
tot zo’n 300 schapen. Die zetten we altijd op de juiste momenten in. Zo laten we onze schapen pas op bloemrijke
graslanden grazen nadat de bloemen hun zaad hebben
verspreid. Omdat de schapen door hun begrazing de grond
steeds schraler maken, krijgen steeds meer bloemen ook
de kans te ontkiemen. En daar zijn ook de insecten blij mee.
Zo dragen we met onze begrazingsprojecten bij aan het
bevorderen van de biodiversiteit.
En verder:
- komen de alpaca’s begin november op de boerderij. Zo is
er, als de boerderij weer open is, ook in de winter genoeg
te zien op Daalhoeve;
- krijgen onze mini-varkens in december hun eerste nestje
biggetjes;
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Er lopen momenteel weer zeven herten in het dierenpark:
twee axis-herten (oorspronkelijk afkomstig uit India) en vijf
damherten (twee witte en drie gewone). Het zijn allemaal
vrouwtjes en dat heeft als voordeel dat ze niet drachtig worden. En dat is gunstig als het volgend jaar opnieuw zo heet
en droog zou worden als dit jaar. We schreven daar al over
op de vorige middenpagina’s: door hitte en droogte groeit
het gras niet meer en daardoor dreigt een voedseltekort
voor de dieren die erop grazen. De herten in het dierenpark
zullen daar niet zo snel last van krijgen. Het zijn al niet zulke
grote eters en dat ze niet drachtig kunnen worden, scheelt
alvast een hoop energie (en mee-eters!). Het terrein in het
dierenpark is bovendien glooiend. Het gras op de hellinkjes
zal daardoor in de winter niet snel worden stukgelopen.
In het voorjaar komen er nog twee moeflons bij in het dierenpark. Afhankelijk van of de grasmat het aankan, komen
er later eventueel nog moeflons bij. Maar dat hangt dus voor
een groot deel af van hoe heet en droog het volgend jaar
eventueel wordt. Verder willen we zien hoe de moeflons zich
gedragen in de kuil van het dierenpark, die geen duidelijke
afrastering heeft. Behalve de herten en straks moeflons
bevat het dierenpark ook palen voor ooievaars, vleermuizenkasten en de nodige insectenhotels. Maar of die worden
gebruikt, hebben wij uiteraard niet in de hand. Daar moet

de natuur echt haar eigen gang gaan.
We zijn heel blij dat de dieren in het dierenpark na bijna twee
jaar afwezigheid weer terug zijn. Dagelijks gaan we nu weer
met veel plezier met een groepje van zes vrijwilligers er naar
toe om de dieren te verzorgen en het terrein te onderhouden.

NIEUWE AANWINSTEN

Een van onze Franse hangoren

van nature schichtig en schuw zijn, zijn Franse hangoren
voor niets en niemand bang. Hun gedrag wordt wel vergeleken met dat van hondenpups, omdat ze nieuwsgierig en
ondernemend zijn en vooral omdat ze graag achter mensen
aanlopen. Ze zoeken zelf contact en bedelen om aandacht
en aaitjes over hun kop. En Franse hangoren zijn onverstoorbaar. Ze liggen vaak languit op hun zij of zelfs op hun rug te
dutten, en dus niet zoals andere konijnen met hun pootjes
onder het lijf, klaar voor de vlucht. Dat komt ook omdat ze
vrij groot zijn, te groot in elk geval om als eventuele prooi
te worden gezien door katten en honden. En omdat ze dus
niet wegrennen en vrolijk op iedereen aflopen, stimuleren
ze ook niet het jachtinstinct van eventuele rovers.

Dit stinkdier is nieuw op onze boerderij

Nieuw volk op Boerderij Daalhoeve. Sinds enige tijd
zijn op de boerderij stinkdieren en Franse hangoren te
bewonderen. Genoeg reden ze aan u voor te stellen.
Stinkdieren of skunks zijn roofdieren die verspreid leven over
Noord- en Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Er zijn twaalf soorten. De bekendste soort is de gestreepte skunk uit NoordAmerika. Stinkdieren zijn overwegend nachtdieren die hun
naam danken aan de manier waarop ze zichzelf verdedigen.
Als een stinkdier zich ernstig bedreigd voelt, spuit hij een
zeer stinkende vloeistof over zijn vijand. Het stinkdier waarschuwt zijn belager voordat hij de vloeistof spuit, door zijn
wit-zwarte vacht te bewegen. Meestal is dit al genoeg om
zijn tegenstanders te verjagen. Gezonde stinkdieren zijn vrij
speels en erg nieuwsgierig. Ze vertonen zelden agressief
gedrag. Het liefst eten ze dierlijk voedsel zoals sprinkhanen,
kevers, eieren en kleine zoogdieren. Maar voor bessen, fruit
en maïs halen ze ook hun neus niet op.
We hebben op Daalhoeve nu zeven stinkdieren. Ze hebben
de plaats ingenomen van de prairiehonden, die van de boerderij zijn verdwenen. Deze waren weliswaar erg leuk om te
zien, maar ze verbleven vrijwel de gehele winter onder de
grond, waardoor ze ook moeilijk te behandelen waren als ze
wat onder de leden hadden. Daarbij hadden we maar een
kleine groep met vijf mannetjes en konden we niet zo gauw
nieuwe vinden. Vandaar de vervanging door stinkdieren.
Hiermee blijven we keurig voldoen aan de richtlijnen voor
het houden van exotische dieren.

RECEPT VAN DE MAAND
Kip op zijn Chinees (Snesie Fourou)
Dit recept heb ik uit een oud Surinaams kookboekje… Die
keuken heeft zoveel invloeden: Chinees Hindoestaans,
Creools, Indonesisch, noem het maar op! HEERLIJK.
Je begint met een goede braadkip in vier stukken te verdelen. Daarna snij je een uitje fijn. Meng dit met 2 uitgeperste
knoflookteentjes, 3 el zoute sojasaus, 1 theelepel ‘5 spice
kruidenpoeder’ (bij TOKO en/of goede supermarkt te krijgen), een halve theelepel gemberpoeder, 2 theelepels bruine
suiker, 1 eetlepel droge sherry en wat zout goed door elkaar.
Vervolgens masseer je de kruidenpasta in de kip, en laat
je deze minstens 1 uur marineren. Draai de vier kipstukken
af en toe om.
Braad de kip snel aan in wat olie, liefst arachideolie, mooi
bruin. Doe dan de overgebleven marinade erbij, samen
met 2 dl water. Laat de kip met de deksel op de braadpan
zachtjes gaar smoren, circa drie kwartier.
Serveer de kip met rijst, of roti-koeken (verkrijgbaar bij de
TOKO of een goede supermarkt). En bedenk altijd: niks
moet, alles mag!

Tweede aanwinst zijn de Franse hangoren, die in de plaats
komen van de Witte van Dendermondes en Blauwe Wener.
De Franse hangoor is een van de populairste konijnenrassen op kinder- en hobbyboerderijen. Dat is niet voor niets.
De vriendelijke reus met de wapperende oren is een echte
Franse charmeur. Waar vrijwel alle andere konijnenrassen

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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BON APPETIT

GEDICHT

ITALIAANSE PASTASCHOTEL UIT DE OVEN

ALS

Ingrediënten 4 personen:

Als je van gisteren wilt genieten,
Ben je vandaag te laat.
Als je van morgen wilt genieten,
Ben je vandaag te vroeg.
Als je dan toch vandaag wilt genieten,
Doe dat dan vandaag.

400-500 gr. Penne, 40 gr. roomboter, 40 gr. bloem, melk 400
ml, zwarte peper (uit de molen) 200 gr. Parmezaanse kaas,
150 gr. Gorgonzola kaas, bosje platte peterselie (snipperen)
125 gr. gerookt ontbijtspek (blokjes, pakje AH, Pancetta mag
ook) zongedroogde tomaatjes (gesnipperd)

Springtime

Bereidingswijze:
Kook de pasta al dente volgens de aanwijzingen op de
verpakking en laat het daarna uitlekken en afkoelen. De
saus: eerst maken we een roux (de basis van elke saus).
Doe de boter samen met de bloem in een pan (let op: de
1:1 verhouding is belangrijk), smelt dit en roer het geheel
goed door elkaar. Voeg dan langzaam de melk toe en laat
het een beetje inkoken. Je hebt nu een neutrale gladde
massa. Neem de Parmezaan en rasp deze. Snij het stukje
Gorgonzola in reepjes. Voeg langzaam 150 gr. van de
Parmezaan toe aan de saus, voeg ook de Gorgonzola toe.
Blijf constant roeren. De kaas smelt vanzelf en nu heb je
een lekkere gladde kaassaus. Breng eventueel op smaak
met een beetje peper. De saus is nu klaar. Fruit de blokjes
spek en de zongedroogde tomaatjes even in hun eigen vet
in een koekenpan. Neem nu een grote ovenschaal. Doe de
gekookte Penne erin en giet daar de saus over/door. Voeg
de krokante uitgebakken spekjes, ¾ deel van de gesnipperde peterselie en de zongedroogde tomaatjes toe. Alles
goed door elkaar mengen. Als de schaal nu rijkelijk gevuld is
maak je hem af door het restant van de geraspte Parmezaan
over de bovenkant te strooien. Verwarm de oven voor op
200 graden en laat de schotel nog even 15 minuten bakken
zodat de kaas gaat smelten. De saus borrelt een beetje. Haal
de schaal nu uit de oven en laat het een beetje afkoelen.
De inhoud verdelen over de borden, verder garneren voor
de kleur met het restant van de peterselie en smullen maar!
Serveertip: Lekker met een frisse komkommersalade.

Tips Toes
Medisch Pedicure
De medisch pedicure houdt zich, net als de pedicure, bezig
met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en
nagelaandoeningen. Daarnaast voert de medisch pedicure ook
specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van
de risicovoet, waarbĳ ten gevolge van een ziekte (o.a.
diabetisch, reuma, spasticiteit, kanker) of andere oorzaken (o.a.
ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op
complicaties.
Reserveer uw afspraak
U kunt een afspraak maken voor uw volgende behandeling via
onze website of per telefoon. Uiteraard bent u ook altĳd van
harte welkom in de salon.

Aureliushof 145a
6215 SV Maastricht
Tel. 06 - 458 100 23
info@tipsentoes.nl
www.tipsentoes.nl

Kies voor werken bij Sevagram
Wij zoeken voor onze locaties in Maastricht, Heerlen en het
Heuvelland nieuwe collega’s:
• Verzorgende IG
• MBO-verpleegkundige
INTERESSE? Bel of app het
recruitmentteam:
06 18 35 32 45 of kijk op
werkenbijsevagram.nl
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Mosae Zorggroep
is opgegaan in
Sevagram!

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

16

JOURNAAL

Nationale kraanwaterdag – Op woensdag 23 september nam onze
school deel aan de Nationale Kraanwaterdag. Als Gezonde School
vinden wij aandacht voor water drinken belangrijk en leerden deze dag
nogmaals dat schoon kraanwater een duurzame en gezonde dorstlesser
is. Aan de hand van een korte aantrekkelijke les ontdekten de kinderen
waar hun kraanwater vandaan komt, hoe kraanwater wordt gezuiverd
en hoe je zelf slim kunt omgaan met dit gezonde en duurzame
natuurproduct.

Kinderboekenweek – Ter afsluiting van de Kinderboekenweek
hebben de groepen 7 en 8, vanwege Corona dit jaar apart, de
voorleeswedstrijd gehouden. Van groep 7 deden Zonne, Luna en Tessa
mee. Tessa heeft hier gewonnen! Van de groepen 8 deden Kayo, Indy
en Elin mee. Elin heeft gewonnen en zij zal de Kennedyschool
vertegenwoordigen tijdens de Maastrichtse finale! Heel veel succes
Elin! De Kinderboekenweek stond dit jaar in het teken van “en toen”,
met aandacht voor verhalen van vroeger….daarom werd de opening op
het schoolplein gevierd met een echte tijdmachine!

Verkeersexamen - Alle leerlingen van de groepen 8 zijn geslaagd
voor hun verkeersexamen! Na een lastige route in de omgeving
van de school, met vele rotondes, stadsbussen en gevaarlijke
kruisingen, kwamen alle leerlingen weer veilig aan op school en
mochten hun welverdiende diploma in ontvangst nemen!

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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ingenomen. Het Nederlandse gedeelte van Limburg werd n.l.
door Belgische troepen bezet, met uitzondering van Venlo,
St. Pieter en Maastricht. Maar verder waren de Belgen
destijds heer en meester in de provincie Limburg. Dibbets
was niet erg geliefd onder de Maastrichtenaren maar hield
zich aan de opdracht om Maastricht te verdedigen tegen de
Belgische opstandelingen. Nadat België in 1839 onafhankelijk werd verklaard, werd de Maas de grens tussen de beide
Limburgen. Door de ijzeren wil van Dibbets blééf de stad
Maastricht bij de Noordelijke Nederlanden.
Na de dood van Dibbets werd zijn stoffelijk overschot meerdere keren verplaatst en in 1927 werd de tombe, zonder
stoffelijk overschot en zonder ceremonieel, op kosten van het
rijk verplaatst naar het terrein van de Tapijnkazerne. Op de
achtergrond van de foto ziet u ook het geheel gerenoveerde
hoofdgebouw van de universiteit op de Tapijncampus.

BEELDEND MAASTRICHT
MONUMENT GENERAAL DIBBETS
Dibbets werd op 7 september 1782 te Arnhem geboren en
overleed, als opperbevelhebber van de vesting Maastricht,
op 29 maart 1839. Zijn carrière verliep voorspoedig. In 1813
werd hij bevorderd tot kolonel in het leger van Napoleon en
in 1828 tot Luitenant-Generaal. In 1820 was hij verhuisd

Autorijschool Bastiaens
wegen
m
o
r
e
d
n
o
z
“We rijden
wijs”.
naar je rijbe
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

naar Maastricht, naar het pand van het vroegere archief
naast het huidige Theater aan het Vrijthof. Op 16 september
1830 werd hij bij koninklijk besluit benoemd tot LuitenantGeneraal-Vestigingscommandant van Maastricht. Hij heeft
ervoor gezorgd dat Maastricht destijds niet door België werd

www.rijschoolbastiaens.nl

0057088.pdf 1
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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.
U kunt Sevagram Thuiszorg ook inschakelen voor
personen alarmering. In geval van nood kunt u met één
druk op de knop kunt rekenen op profesionele hulp.
We zorgen niet alleen voor ouderen, maar ook voor
jongeren en gezinnen. Gewoon iedereen die behoefte
heeft aan zorg in zijn of haar thuissituatie.
Meer informatie
Samen met u kijken wat het beste bij u past. Zo helpen
wij u graag om de juiste keuze te maken. U kunt ons
bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.45 uur
tot 17.00 uur via

Mosae
Mosae Zorggroep
Zorggroep
is
is opgegaan
opgegaan in
in
Sevagram!
Sevagram!

0900 - 777 4 777.
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4
4 KIDS
KIDS

Natekenen:
Natekenen: kun
kunjijjijSinterklaas
Sinterklaasnatekenen?
natekenen?

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

Kleuren op nummer:
1=wit
6=donkergeel

2=paars
2=paars
7=lichtblauw
7=lichtblauw

3=groen
3=groen
8=donkerblauw
8=donkerblauw

Stephanie
Stephanie Debie
Debie
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4=lichtbruin
4=lichtbruin
9=geel
9=geel

5=donkerbruin
5=donkerbruin

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

Extraatje: cacaoboter
Benodigdheden:
10 eetlepels cacao, 150 gram suiker, 250 gram roomboter
(1 pakje)
Meng de cacao met de suiker. Laat de boter zeker 1 uur
buiten de ijskast op temperatuur komen voordat je deze gaat
gebruiken. Snijd dan de boter in kleine stukjes en mix de
boter met de cacao tot het een gladde massa wordt.
Laat het mengsel opstijven in de ijskast. Ideaal voor de twee
volgende recepten of voor op toast. Ouderwets lekker.
Lippenbalsem chocolade
Benodigdheden:
3 eetlepels cacaoboter, 1 theelepel chocoladeschaafsel, 1
capsule vitamine E, ¼ eetlepel amandelolie
Smelt de chocoladeboter au bain-marie en voeg het chocoladeschaafsel toe. Roer tot alles gesmolten is. Neem de
pan van het vuur. Voeg de inhoud van de capsule vitamine
E en de amandelolie toe. Giet de lippenbalsem in een
schoon potje.
Lippenbalsem honing
Benodigdheden:
½ eetlepel bijenwas, ½ eetlepel cacaoboter, 2 eetlepels
olijfolie, ½ eetlepel honing, druppels sinaasappelolie, 1
capsule vit E
Smelt de bijenwas met de chocoladeboter au bain-marie.
Voeg dan de olijfolie toe. Neem het mengsel van het vuur
en voeg de honing, de sinaasappelhoning en de inhoud
van de capsule vitamine E toe. Roer het geheel goed door.
Schenk de lippenbalsem in schone potjes.

VARIA
STRAATJUTTERS EN DOPPENTOPPERS
Een tijdje geleden stuitte iemand uit ons straatjuttersclubje
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Belfort, Daalhof en Hazendans op een krantenartikeltje in de
Limburger over de DoppenToppers Landgraaf, een initiatief
van Koen Bloemen. Hij startte een aantal jaren geleden met
het inzamelen van o.a. hard plastic doppen en deksels.
Deze worden verkocht aan bedrijven die de materialen recyclen. De opbrengst van de verkoop gaat naar de KNGF
Geleidehonden, die daarmee het eerste opleidingsjaar van
nieuwe pups betalen.
Tijdens onze straatjutters activiteiten vinden wij regelmatig plastic doppen. Nu wij weten van de DoppenToppers,
houden wij deze doppen apart om ze bij een wat grotere
hoeveelheid naar Koen te brengen. Laatst hebben we van
Koen twee verzamelemmers voor de doppen en deksels gekregen. Eén emmer staat inmiddels bij Boerderij Daalhoeve,
de kinderboerderij. U kunt daar uw doppen en deksels in deponeren. Zo levert afval ook nog geld voor een goed doel op.
Wilt u meer lezen over de DoppenToppers Landgraaf, kijk
dan op www.doppentopperslandgraaf.jouwweb.nl.
Wij vinden tijdens onze straatjutters activiteiten heel veel
drankblikjes. Ook deze worden door ons apart gehouden
en bewaard. Regelmatig brengen wij een paar volle (vuilnis)zakken naar een metaal opkoop bedrijf. Het geld dat
wij hiervoor krijgen, wordt opgespaard en gaan wij aan de
kinderboerderij doneren.
Hetzelfde doen sommigen van ons ook met de statiegeldflessen (glas en plastic) die zij vinden. Dit levert best grote
bedragen op. Leuk voor Boerderij Daalhoeve.
Anneke
zwerfafval.anneke@gmail.com

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Pepi is geboren in het Oosten. Haar moeder komt uit Iran,
haar vader uit Nederland.
Ze groeit op te midden van haar familie in een mooi warm
land. Het land ‘van sprookjes en van vliegende tapijten, van
prinsen en prinsessen’. Ze speelt in een tuin vol bloemen
en ze zou willen dat ze een vlinder was, een vlindermeisje.
Helaas kan ze daar niet altijd blijven wonen en op een dag
moet ze vertrekken naar het Westen, samen met haar ouders en haar zusje, vanwege de onveilige situatie. Pepi blijft
zich altijd afvragen, waar hoor ik nu thuis? Ben ik Oosters
of Westers?

VERENIGINGSNIEUWS

Veel belangrijke thema’s komen op een grappige, kinderlijke
en vaak serieuze manier aan bod: cultuurverschil, vrijheid,
gastvrijheid, vriendschap, respect. De verhalen zetten je aan
het denken: wat is werkelijk belangrijk in het leven? De band
met je familie en het contact met vrienden. Het boek is mooi
vormgegeven, met prachtige sprookjesachtige illustraties.

HARMONIE WILHELMINA
Muzikale invulling communie mis
Zondagmorgen 27 september hebben de fluitistes Wendy,
Dasima, Patricia en Esther van Harmonie Wilhelmina de
communie mis in Wolder muzikaal ingevuld met schitterende
muziek uit de films Up, Frozen, Belle en het beest, De kleine
zeemeermin, Aladdin en de Lion King.
We hopen dat de aanwezigen genoten hebben van de muziek en dat de communicanten Sofia, Luca, Esmée, Fabian
en Maartje nog een fijne en feestelijke dag hebben gehad.

Er is nog een andere reden weerom ik dit boek zo bijzonder
vind: de schrijfster is n.l. een bekende van mij, een ‘heel
oude bekende’. Vijftig jaar geleden kwam ze bij mij in de
klas, in groep drie van de basisschool. Ik was haar ‘juf’. Ze
leerde daar o.a. lezen en schrijven (en vooral dat schrijven
is goed gelukt. Kijk maar naar het boek).
Door allerlei toevalligheden zijn Persia en ik een halve eeuw
later weer met elkaar in contact gekomen. Een mooie uitspraak van haar: “De cirkel is rond!”

Grote Clubactie
De Grote Clubactie is 19 september gestart, maar loopt
nog steeds! Zoals eerder vermeld zal Harmonie Wilhelmina
Wolder niet deur aan deur loten komen verkopen gezien alle
maatregelen rondom corona.
Wil je de harmonie toch financieel steunen én ook kans maken op mooie prijzen dan kan dat natuurlijk toch, graag zelfs!
Ga via www.clubactie.nl/lot/harmonie-wilhelmina-wolder/472046 naar onze pagina en koop alsnog loten. Onze
dank is groot!
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 (Tongerseweg 400)
hebben we nog meerdere dagdelen ter beschikking. De
zaal is ruim 250 m² en biedt ruimte aan ca. 80 personen die
elkaar coronaproof mogen ontmoeten. De zaal is te huur
voor 75 euro per dagdeel (ochtend - middag - avond). Heb
je interesse? Neem vrijblijvend contact op met secretariaat@
harmoniewilhelmina.nl en dan kunnen de mogelijkheden
besproken worden.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens bij bol.com.
Daar lees je veel lovende reviews. Ik zelf kocht het boek bij
boekhandel De Tribune in de Kapoenstraat. Daar hebben
ze het in voorraad.
Dus, mocht je nog op zoek zijn naar een cadeau voor je
kinderen of kleinkinderen, dan is dit misschien een leuke tip.
Joke Vermeij

VARIA

Ralph Cadier

Wij zijn erkend MKB-adviseur

KINDERBOEKENTIP

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

Graag wil ik een leuk, mooi, maar vooral bijzonder boek
onder de aandacht brengen:
Het boek heet ‘Pepi’, de auteur is Persia Rakers en het is
geschikt voor kinderen van ongeveer 6-8 jaar. In het boek
vertelt Pepi, een klein meisje, haar levensverhaal. Het is
autobiografisch en alle avonturen en belevenissen zijn echt
gebeurd.

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

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

Dit jaar zullen we in elke uitgave ‘wekelijkse wijsheden’
opnemen die betrekking hebben op de weken tot aan
het uitkomen van het volgende nummer.
Week 46
We leren op school hoe het móet, maar in onszelf leren we
hoe het mág, zodat je weet dat je alles ook weer kunt áfleren
als het moet of mag voor je eigen welzijn.
Week 47
Alleen door liefde, acceptatie en eerlijkheid kun je geestelijk
groeien tot de persoon die je werkelijk bent, en kun je jezelf
in evenwicht brengen en de machtsstrijd met jezelf en je
omgeving overstijgen.
Week 48
Wees eerlijk naar jezelf toe en eerlijk naar je medemens.
Praat over dingen die je hinderen, maar zeg geen ‘ja’ voor
de goede vrede. Je verloochent dan jezelf. Het schept verwarring in jezelf en in de ander.
Spaar dus geen problemen.
Praat erover… Je zult zien, dat het mogelijk is.
Week 49
Noem iemand bij zijn naam.
Geef iemand een compliment.
Geef iemand een kans, maar doe dit wel vanuit je hart, want
anders weet je straks zelf niet meer wie je bent, krijg je geen
compliment en mis je een kans.
Geven en nemen is functioneren in ‘t nu, maar ook morgen
en de rest van je leven.

PERSBERICHTEN
CULTUURMAKERS MAASTRICHT

Maastricht, Maastricht maakt Cultuur’ uit 2019. De uitvoering van Cultuurmakers Maastricht ligt bij de gemeentelijke
culturele instellingen Kumulus, Centre Céramique en Natuurhistorisch Museum Maastricht. Eerder al had gemeente
Maastricht in opdracht van het college van B en W een
bedrag van 100.000 euro toegekend aan Cultuurmakers
Maastricht. Dit bedrag werd toebedeeld in het kader van
Cultuurparticipatie. Wethouder Jim Janssen van Cultuur:
“Hiermee onderstreept gemeente Maastricht nog eens extra
het belang van de samenwerking tussen diverse sociale en
culturele organisaties die nieuwe creatieve initiatieven in de
Maastrichtse wijken mogelijk maken. De bijdrage vanuit het
Fonds voor Cultuurparticipatie daar bovenop is natuurlijk
mooi en zeer welkom.”
Officiële lancering
Dinsdag 24 november vindt de officiële lancering van Cultuurmakers Maastricht bij Marres, Huis voor Hedendaagse
Cultuur, plaats. Marres presenteert dan de eerste resultaten
van het project De Onzichtbare Collectie. Dansen tegen
eenzaamheid (Nederlandse Dansdagen), Cultuur@CruyffCourts Maastricht (Kaleidoscoop, cultuureducatie) en De
Onzichtbare Collectie (Marres) zijn voorbeelden van projecten die al gestart zijn vanuit Cultuurmakers Maastricht.

DEKEN HANNEMAN STICHTING
Onze stichting helpt de Maastrichtenaren die hulp het hardst
nodig hebben!
Inmiddels zijn er 35 vrijwilligers actief bij de Deken Hanneman Stichting. Zij ondersteunen mensen in hun thuisomgeving. Denk daarbij aan praktische klusjes als iets ophangen,
boodschappen doen, vervoer, soms koken, een gezellig
praatje, een kop koffie, een wandelingetje of mee naar
een ziekenhuisafspraak. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat
iemand zo snel mogelijk weer, of meer, zelfredzaam kan
zijn. Ook tijdens de corona-pandemie zijn onze vrijwilligers
actief gebleven
Een blijvend cadeautje voor Maastricht, zo zag de oud
pastoor-deken van Maastricht, Mathieu Hanneman zaliger
het voor zich. Een stichting voor mensen die het écht nodig
hebben; mensen met beperkte financiële middelen en met
onvoldoende andere mensen om zich heen. En die stichting
is nu op volle kracht! Vóór en dóór mensen in Maastricht met
alle mogelijke achtergronden. “Deken Hanneman zou, als
naamgever van de stichting, trots zijn geweest op de toegewijde vrijwilligers van zijn stichting. Met veel enthousiasme
en aandacht pakken ze alles in zijn geest aan. Zijn warmte,
zorg en aandacht voor mensen wordt nu actief uitgedragen
door deze vrijwilligers.” Zo zegt de heer Lou Brans-Brabant,
voorzitter van de Stichting Deken Hanneman.

Maastricht is een gloednieuw cultuurplatform rijker: Cultuurmakers Maastricht. Het platform biedt jongeren, ouderen en
wijkinitiatieven ondersteuning in het opzetten en uitvoeren
van kunst- en cultuuractiviteiten. Cultuurmakers Maastricht
mag op brede steun rekenen. Het landelijke Fonds voor
Cultuurparticipatie honoreert het Impulsplan 2020/2021 van
Cultuurmakers Maastricht met 69.000 euro. Medio 2021 zal Hulpvragen worden ingediend door de thuiszorg, de sociale
er een structurele meerjarige aanpak cultuurparticipatie voor teams en andere organisaties in de wijk. Maar mensen kunnen (als er sprake is van noodzaak) ook altijd rechtstreeks
de stad Maastricht liggen.
Cultuurmakers Maastricht ondersteunt kunst en cultuur- een ondersteuning aanvragen via de website: www.dekenactiviteiten op artistiek, inhoudelijk, budgettair en logistiek hannemanstichting.nl.
vlak. Spontane wijk- en burgerinitiatieven worden gekoppeld
aan bestaande sociale en culturele instellingen. Het ondersteunen van actieve betrokkenheid van de Maastrichtenaar
bij cultuur is een speerpunt van het huidige Maastrichtse
cultuurbeleid beschreven in de Cultuurvisie ‘Cultuur maakt
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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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