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Nu we gewend zijn aan de kortere donkere dagen en
de kaarsjes hun vaste plek in ons avondritueel weer
gevonden hebben, breekt een heerlijke periode voor de
creatieveling onder ons aan. De bossen zijn in de herfst
een levende schat aan knutselmateriaal die op zonnige
dagen zalen vol bezoekers trekt. De een om te wandelen,
de ander leert zijn koter het een en ander over de natuur en
de creatieveling weet wel raad met alles wat hij bruikbaar
acht voor een prachtige herfstschaal.
Uiteraard is Halloween dezer dagen niet meer weg te
denken uit het straatbeeld. Steeds meer huizen en ook
tuinen worden angst(vall)ig versierd. Niets vergeleken bij
Amerikaanse tuinen, maar het is een mooi begin. Misschien zijn wij in ons land wel wat te nuchter om zo groots
uit te pakken en laten we eerlijk zijn…. Dit is Maastricht,
het bourgondisch leven. Wij houden van lekker eten en
van een versierde tuin valt nu eenmaal niet te eten. Feesten kunnen we hier wel als de beste, dus wie weet wordt
het feest dat bij Halloween hoort over een paar jaar wel
iets dat niet meer weg te denken is. Voor een spooktocht
deze maand hoeven we niet meer ver van huis. Die is al
redelijk ingeburgerd.
Dit keer geen nieuws over gezinsuitbreiding binnen onze
redactie, maar uiteraard wordt er wel weer achter de
schermen gekeken. Onze vaste rubrieken zijn weer goed
gevuld, aan de kids is uiteraard ook goed gedacht en bent
u zelf niet creatief, maar wilt u er wel op uit en weten wat
er te doen is in en rond onze wijken? Ga lekker droog
bij het raam zitten, laat de wind waaien, de regen tegen
het raam tikken, vergeet de kaarsjes niet aan te steken
en blader door ons blad… vindt activiteiten en blijf op de
hoogte van wat onze wijken te bieden hebben.

Één van de veteranen die Maastricht 75 geleden bevrijdde…

EVENEMENTEN
Zondag 06 oktober
Zorgeloze Zorgdag in ‘t Atrium. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Gratis entree. Maak kennis met de alles dat met goede
zorg en gezondheid te maken heeft.
Donderdag 12, 19 en 26 september:
Zjeele wawwel - gratis drie gangen menu van 17.00 tot
19.00 uur in ’t Förtsje, Ebenistendreef 106 in Belfort.
Zondag 13 oktober
Percussieconcert om 16.00 uur in de Greune Zaol, Tongerseweg 336. Drumband van Harmonie St. Petrus &
Paulus Wolder o.l.v. Paul Schrader en drumband van
Harmonie St. Walburga Amby o.l.v. Roy van Wersch.
Gratis entree

Natasja Cornelissen

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 2/3 november.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 oktober
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

Donderdag 24 oktober
Bespreking met het Elisabeth Strouven Fonds in de Huiskamer (Aureliushof 160, achterkant) tussen 13.00 en 15.00
uur om uw idee te bespreken of uw vragen te beantwoorden. 5000 euro is beschikbaar voor goede initiatieven.

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

Zaterdag 26 oktober
De Dag van de Klant vindt plaats bij winkelcentrum Daalhof.

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

1

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: 043-3504500
inl: 043-3504500
043-3258458
043-3438786
0032-12236151(B)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

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

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

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

- Nederlands oefenmiddag/ Nederlandse les.
- Cursus schilderen.
Donderdag: inloop van 10.00 tot 16.30 uur:
- Creatief café: van 10.00 tot 12.00 uur.
- Samen koken/samen eten: van 11.30 tot 4.00 uur.
- Spreekuren: van 14.00 tot 16.00 uur: wijkagent, Sociaal
Team, Matchpunt, OudersVoorOuders.
- Creatief café: van 19.00 tot 21.30 uur.
Vrijdag: hobbygroep van 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdag: van 10.00 tot 16.00 uur:
- Bijeenkomst vrouwen/grootmoedersgroep.
- Cursus kweken en bereiden van kruiden.
Zondag: christenbijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur.

ZORGELOZE ZORGDAG
Op 6 oktober wordt er voor het derde jaar een Zorgeloze
Zorgdag georganiseerd in ‘t Atrium/Daalhof. Van 13.00 tot
17.00 uur maakt u kennis met zorgaanbieders van allerlei
aard en ziet u wat mogelijk is in onze buurten rond zorg. Dit
is veel meer dan alleen welke huisartsenpraktijken er zijn
of de wijkverpleegkundigen leren kennen. Laat uw rollator
controleren en in orde maken. Leer tips voor valpreventie.
Doe mee met yoga. Zie welke alternatieve mogelijkheden
er zijn. Praat mee over hoe eten uw gezondheid beïnvloedt.
Volg een workshop, luister naar een presentatie of stel uw
vragen aan de mensen die het ‘t beste weten.
Deze dag wordt gratis aangeboden voor iedereen in de
omgeving door het Buurtnetwerk in samenwerking van het
Sociaal Team en alle zorgaanbieders.

WIST JE?
Ken je de Huiskamer nog niet? Nieuw is dat de Huiskamer
nu ook telefonisch bereikbaar is. Tijdens de openingsuren
kunt u ons bereiken op 043-8523553.
De hondenpoepzakjes kunnen gratis worden afgehaald.
Ook de losse verkoop van gemeentelijke vuilniszakken is
mogelijk. De kosten hiervoor zijn 0,96 euro voor de grote
en 0,56 euro voor de kleine.
Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op
onze Facebook pagina: www.facebook.com/buurtplatform.
belfort.daalhof. Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons
bereiken via e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

ZJEELE WAWWEL
Wist u dat er al vanaf juli ook in Belfort gekookt wordt voor
mensen met een kleine beurs en mensen die zich eenzaam
voelen of die gezellig met andere mensen willen samen
eten? Zjeele Wawwel biedt gratis een 3 gangen menu aan.
U moet wel eten wat de pot schaft. Dit wordt mede mogelijk
gemaakt door sympathisanten en gebeurt elke donderdag
tussen 17.00 en 19.00 uur in ’t Förtsje in Belfort. Het enige
wat u moet doen is één dag van te voren even bellen of
mailen met
Edith en John. U kunt hen bereiken via telefoon op 0626011103 en via email: johnnybem50@gmail.com. ’t Förtsje
vindt u op de Ebenistendreef 106 in Belfort.

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

BURENDAG en WEEK VAN DE EENZAAMHEID
Heeft u de kans gezocht op het einde van september om uw
buren te leren kennen? 28 september was namelijk ‘Burendag’, een dag bij uitstek om iets voor of samen met uw buren
te doen. Te vaak leven we naast elkaar in plaats van met
elkaar. Wat betekent het voor u om een goede buur te zijn?
Op 1 en 3 oktober was er ook de kans om bij “Schuif Aan”
aan te schuiven - samen eten met elkaar in de Huiskamer
om de week van de eenzaamheid aan te kaarten en het
hoofd te bieden. Maar samen af en toe een tafel delen kan
ook altijd. We hoeven niet te wachten voor een speciale
week of evenement.
DE HUISKAMER VAN DAALHOF
De Huiskamer blijft zich ontwikkelen tot een plek waar allerlei buurtactiviteiten zich kunnen ontplooien. De meeste
van deze activiteiten komen van buren zelf die een idee
hebben en dat willen uitwerken voor de buurt.
Maandag: hobbygroep van 13.30 tot 17.00 uur.
Dinsdag: inloop van 13.30 tot 16.30 uur. Spreekuur matchpunt.
Woensdag: inloop van 13.30 tot 16.30 uur:
- Spreekuur matchpunt.
- Spreekuur Tim: hulpvragen bij mobiele telefoon, tablet,
laptop.
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honden in een modderbos.
Ik zit op de John F Kennedy school in groep 6 b bij Juf Sonja.
Zij is erg grappig leuk en lief, ik ken haar pas een paar weken
maar ik weet het nu al zeker dat het een leuk jaar wordt.
Mijn vrienden zijn Sjuul, Sjoerd, Sijmen en Nicky en mijn
vriendin is Sam.
Verder vind ik het leuk om op vakantie te gaan. We gaan
altijd dichtbij de zee. Ik vind vuurtorens geweldig en vind
het leuk om vuurtorens in het donker te spotten, zo heb ik
de lange Jaap van Den Helder en vuurtoren van Texel bij
nacht zien branden. De lange Jaap kon ik afgelopen vakantie vanuit mijn stapelbed in de caravan zien schijnen, maar
we zijn ook een keertje met de auto er naar toe geweest ‘s
avonds in het donker.
Mijn favoriete eten is pizza en tosti.
En als laatste ben ik gewoon een blije en vrolijke jongen.
Dit was mijn verhaal.

DIT BEN IK
SVERRE THIMISTER
Hallo
Mijn naam is Sverre en ik ben 9 jaar oud.
Ik ben geboren op 17 december 2009, over ruim 2 maanden
ben ik een tiener.
Ik woon aan de Schaliedekkersdreef in Belfort, samen met

Groetjes van Sverre

VAN DE REDACTIE
NIEUWE REDACTIELEDEN GEZOCHT
’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in de
wijken Belfort, Daalhof en Hazendans - bij de ene wijk wat
langer dan de ander. Wilt u deel uitmaken van dit blad en zo
ook het wijknieuws bekendmaken? De redactie is toe aan
versterking. Wie heeft tijd en vooral zin om te helpen met
het coördineren en beantwoorden van de emails? Belangstelling? Stuur een mail naar redactie@belhaofke.nl en dan
nemen wij contact met u op.

mijn vader, moeder en broer Jesse. Hij is ouder, hij is 12 jaar.
Bij ons wonen ook 2 honden en een cavia. De honden heten
Disney en Pamuk en onze cavia heet Nono. Nono en Disney
zijn al oud. Disney is al 13,5 jaar en Nono al over de 6 jaar.
Mijn hobby’s zijn fietsen op een mtb fiets en op een renfiets
(racefiets), zwemmen, lezen en lekker wandelen met de

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

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

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
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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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TOENTERTIJD

VERENIGINGSNIEUWS

VAKANTIE

WAAR ZIJN ALLE BLOEMEN NAARTOE?

De scholen zijn weer begonnen na de fijne onvergetelijke
vakantie. Dit keer hebben we veel kunnen zwemmen en
samen leuke dingen kunnen doen. We hebben ontzettend
met het weer geboft. We lagen op hele mooi plekken in de
Kempen, die kanalen zijn echt prachtig, omgeven met veel
groen.

Als Gemeenschapshuis proberen we om de groenstroken
rondom het gebouw zo goed mogelijk te onderhouden.
Door onze medewerkers worden bloemen geplaatst, zoals
viooltjes en hortensia’s, onkruid verwijderd, water gegeven, vaste planten gezet. Op deze manier willen we het
aantrekkelijk maken voor onze bezoekers maar ook voor
de buurtbewoners.

Zo gingen we naar Gisteren en moesten daar lossen; we
gingen aan wal en vonden de daar gelegen boomstammen
wel leuk om op te lopen. We werden gewaarschuwd....
“Rustig aan en niet te veel erop dansen en stampen”. Maar
zoals kinderen nu eenmaal zijn sprongen we erop en eraf
en liepen van boven naar beneden.... Totdat er een boomstam wat losser ging liggen, die waren niet bedoeld om op
te spelen en te springen.

Helaas komt het steeds vaker voor dat de planten ongevraagd verwijderd worden. De ene dag nog mooie planten
in de tuin, de volgende dag een gat met niets. Een hele
teleurstelling voor onze medewerkers.
Heeft u een tuin, geen bloemen maar ook geen budget: u
kunt altijd even binnen lopen bij het Gemeenschapshuis
en dit aangeven. Misschien dat we samen een oplossing
vinden.
Maar blijf alsjeblief van onze bloemen en planten af.

We hadden het ineens in de gaten en sprongen er snel van
af voor ze gingen rollen, gelukkig bleven ze liggen op dat
moment. Mijn broer is wel doof maar voelde dat er iets fout
ging. We waren wel zo eerlijk om het te zeggen aan onze
ouders en we kregen me daar toch een portie straf voor,
vergeet het nooit meer. Ook mijn broer moest eraan geloven, hij was ouder en moest verstandiger zijn, nou ja daar
ben je toch kind voor om wat kattenkwaad uit te halen en
de grenzen op te zoeken? De straf bestond uit strafregels
schrijven: ik mag niet meer op boomstammen spelen, en
dat 100 x, schreef je niet netjes kon je het weer opnieuw
schrijven.... Dus deden we ons best. We wilden natuurlijk
weer verder met spelen, zo hadden we elke vakantie wel
weer een andere belevenis waar we nu nog met veel plezier
aan terug denken. Een vakantie is voorbij voordat je het
weet en we werden weer netjes op de trein gezet. Ditmaal
vertrokken we uit Weert, mij broer ging richting Effatha Den
Haag en ik naar Maastricht. Ieder weer zijn eigen weg met
koffer en tas en we zagen elkaar weer terug bij de volgende
vakantie, heel jammer maar we hadden weer iets om naar uit
te kijken. Herfstvakantie, Sinterklaas en de komende Kerst.
Dan kunnen we weer samen leuke dingen beleven. Dan
worden we weer vrolijk en blij, ons besef werd ook steeds
sterker dat dit een bijzondere situatie was. Iets wat voor ons
gevoel uniek was. Dat vinden we nu nog.

Met vriendelijke groet
Gemeenschapshuis ‘t Atrium

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Springtime

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

Orleansplein 14 - Maastricht

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

derij ter hoogte van het grasveld tegenover KC Dynamiek.
Fietsslot sleutel van het merk ABUS met lipgloss sleutelhanger. Contact opnemen per sms via 06-16961837.

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.

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding bij het plannen, maken en leren van het huiswerk
en daarbij direct extra uitleg van niet begrepen leerstof aan
een kleine groep leerlingen. Informatie tel. 06-39823537.

Voor behandeling COPD, perifere vaatstoornissen, knie-/
heupartrose is GEEN aanvullende zorgverzekering nodig.
U kunt bij ons ook terecht voor rugrevalidatie via David-RugConcept, oncologiefysio, sportfysio, atlascorrectie, guasha,
kleurenmatrix. FYSIO DAALHOF, Herculeshof 9, 6215 BB
Maastricht, 043-3476946, www.fysiodaahof.nl.

Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak Nederlands
op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisatie: dyslexie) en ook examentrainingen.
Informatie tel. 043-3435094.
Op dinsdag is er nog plaats op de naailes. Er wordt gewerkt
in kleine groepjes. Lijkt het je leuk om zelf kleding te maken,
bel me dan op tel.nr. 06-36361002.

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 ongeëvenaarde kwaliteit die u ziet én voelt.
Bel vrijblijvend naar 0032-468138770 of info@richardsmit.
be.
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.
Voor al uw schilder-en spuitwerk aan en in uw huis, appartement of bedrijf: Rosso Dumernit. Bel of mail voor een
gratis offerte: 06-40156150 of rossodumernit@hotmail.com.
Yogalessen in Belfort. Voor ontspanning en vitaliteit. Zet
maar een stap in de yogaruimte. Je bent van harte welkom.
Aanmelden en info bij Helen Vaessens. Tel: 06-25005445
of yogahelenmaastricht@kpnmail.nl.

Boerderij ‘De Hazendans’

Uw welbekende adres voor al uw aardappelen.

Garages te huur, Tinnegietersdreef en Printersdreef.
Bel 06-51424283.
Hondentrimster aan huis. Honden tot 10 kg. Als u de hond
wast, scheer/knip ik uw hond voor 27,50 euro bij u thuis.
Avond en weekend ook mogelijk. Bel of whatsapp voor meer
info. Tel: 06-22896371.
Gevonden: woensdagochtend 11-09 jl., op het fietspad dat
loopt van de Hazendans naar de rotonde bij de kinderboer-

Heserstraat 20
6216 TP Maastricht
Tel: 043-3440032
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Ma t/m vrij geopend van 8:30 – 18:00
Zaterdag van 8:30 t/m 17:00
’s woendags gesloten

IN 25 JAAR

Het WijkLeerbedrijf is een leerplek in de wijk waar jongeren
worden opgeleid voor de zorg. Tegelijkertijd ontvangen ze
bemiddeling naar een vervolgopleiding of een baan. De
studenten helpen mensen bij schijnbaar eenvoudige maar
buitengewoon belangrijke hulpvragen, die een aanvulling
vormen op betaalde zorg. Denk daarbij aan licht huishoudelijk werk, samen boodschappen doen, hulp bij het uitlaten
van een huisdier maar misschien nog wel meer de zo nodige
extra persoonlijke aandacht.

GESCHEIDEN AFVAL
’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in de
wijken Belfort, Daalhof en de Hazendans - bij de ene wijk
wat langer dan bij de andere. Elke maand, dit jaar, delen
we een stuk uit de geschiedenis van het blad en de wijken.
Het volgende bericht kwam van januari 1995.

Het WijkLeerbedrijf-Daalhof bestaat sinds 2014 en is een
initiatief van Calibris- Advies met vele samenwerkende
partners. Het leslokaal is gevestigd aan de Herculeshof,
bij Mosae zorggroep en op loop- en fietsafstand van de
hulpvragers.

“Er komen grote veranderingen in het ophalen van huisvuil
in Daalhof en Belfort. Volgens de planning wordt van 23
februari 1995 het afval in Daalhof gescheiden opgehaald.
Hiervoor worden rond 9 februari speciale containers aan de
bewoners verstrekt. Belfort komt iets later aan de beurt. De
inzameling start in Belfort naar alle waarschijnlijkheid op 6
april 1995. De bakken worden er rond 23 maart uitgedeeld.
Het is de bedoeling dat zowel in Daalhof als Belfort op de
donderdag in de even weken het groente- fruit- en tuinafval
wordt opgehaald en op de donderdag in de oneven weken
de huisvuilzak.”

Vandaag het bijzondere verhaal van Shirley Mennen, leerlinge, 19 jaar:
“Ik ben helemaal op mijn plaats bij het Wijkleerbedrijf. Ik
had in het verleden een burn-out omdat ik mijn oma en opa
verloor zonder afscheid te nemen”. Door het werken met
kliënten in de wijk en het volgen van de opleiding bij het
Wijkleerbedrijf kreeg ik weer zelfvertrouwen.
Veel mensen in mijn omgeving zeiden dat ik deze opleiding
niet aankon, maar ik bewees het tegendeel. Ik was vroeger
erg verlegen, en zat op het VMBO te dagdromen, omdat ik
vond dat ik meer in mijn mars had. “Laat dat dan zien”, zei
mijn vader altijd. Dat heb ik gedaan en kwam sterker uit de
burn-out. Ik weet nu wat zorg inhoudt en ben veel socialer
en opener geworden.
Het is dankbaar werk. Als mensen zien dat je er voor ze
bent, krijg je daar veel voor terug. Ik weet nu wat ik wil en
kan en heb zelf de regie genomen. Dankzij het leren en het
werken bij het Wijkleerbedrijf- Daalhof ben ik zelfbewuster
en maak ik mijn eigen keuzes op de arbeidsmarkt. Ik luister
niet meer naar mensen die zeggen dat ik het niet kan en
besef dat ik nog kan doorgroeien. Ik hoop dat anderen in
zo’n situatie dit ook zo gaan doen”.

Bijna 25 jaar geleden maakten we voor het eerst een gescheiden ophalen van afval mee in onze buurten. In die 25
jaar zijn we als bewoners gewend geraakt aan het scheiden
van afval. We hebben een “straat” waar de meesten plichtsbewust plastic van papier van glas scheiden. Hoe ziet de
wereld, in nog eens 25 jaar, er uit? Hebben we dan minder
afval? Scheiden we nog meer (zoals nu al in Duitsland gebeurd)? Of wordt alles door robotten, op de een of andere
manier verwerkt?

DICHTER BIJ DE MENS
SHIRLEY MENNEN

Shirley heeft haar mbo 1 diploma glansrijk gehaald en start
nu met mbo 2, de opleiding helpende zorg en welzijn.
Joke Bremmers-Meijers
Coördinator wijkleerbedrijf Daalhof
j.bremmers-meijers@leeuwenborgh.nl

Verhalen uit het WijkLeerbedrijf-Daalhof van bewoners,
leerlingen en medewerkers.
‘’Dichter bij de mens” wordt een vast onderwerp in ons
wijkblad. Het is de bedoeling u kennis te laten maken met
de mensen van het WijkLeerbedrijf- Daalhof aan de Herculeshof.
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bij de schaakclub.

WIJK - INFO

EXTRA ACTIVITEITEN OKTOBER
Dinsdag 1 oktober, 14.00 uur: Gratis optreden van het
Maastrichter Gelegenheidskoor in het kader van de Week
van de Ouderen!
Donderdag 3 oktober, 12.30 uur: Feestelijk driegangen menu
voor 4,50 euro p.p. Inschrijven (max. 30 personen) kan tot
en met dinsdag 1 oktober.
Vrijdag 4 oktober, 14.00 uur: We vieren Dierendag in het
Hofje.

VASTE ACTIVITEITEN
‘VRIJ TOEGANKELIJKE DAGBESTEDING
MOSAE ZORGGROEP’, HERCULESHOF 22
Vaste activiteiten van maandag tot en met vrijdag vanaf
9.30 tot16.00 uur.
We zijn er voor iedereen in de wijk. Vrij Toegankelijke Dagbesteding betekent dat je geen indicatie nodig hebt om naar
ons Ontmoetingscentrum te komen.

Maandag 5 oktober, 14.00 uur: Feestelijke traktatie voor
iedere bezoeker
Dinsdag 8 oktober, 12.30 uur: Samen koken, voor elkaar
voor 4,50 p.p. Inschrijven tot en met maandag 7 oktober.
Feestelijke afsluiting van de Week van de Ouderen in het
Stadspark en de Tapijnkazerne! Meer informatie volgt.
Donderdag 10 oktober, 14.00 – 16.00 uur: Muziekcafé en
snackverkoop in het Hofje.

Iedere ochtend kunt u in de zaal terecht voor koffie, gezelschap en de krant.
Iedere werkdag om 12.00 uur: Tesamen eten in het restaurantgedeelte. We bieden u de gelegenheid om samen te
koken of te eten. Want is het niet veel gezelliger om samen
te eten? Vraag naar de mogelijkheden.

Dinsdag 15 oktober, 12.30 uur: Samen koken, voor elkaar
voor 4,50 p.p. Inschrijven tot en met maandag 14 oktober.
Woensdag 16 oktober, 12.30 uur: Soep en brood dag voor
3 euro p.p. Inschrijven tot en met maandag 16 oktober.
Donderdag 17 oktober, 14.00 uur: Muziekcafe en snackverkoop in de Herculeszaal.

Iedere maandag- en vrijdagmiddag om 13.45 uur: KIENEN
De Niet kieners zijn welkom in de nieuwe ruimte in het restaurantgedeelte waar de activiteitenbegeleiding en vrijwilligers
een gezellig samenzijn organiseren.
Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur:
GYNNASTIEK onder professionele begeleiding.
CREACLUB: (achterin de zaal) Handwerken en handarbeid
(heropstart). Verkoop van handgemaakte spullen. Tevens
bloemschikken op regelmatige basis.
U kunt ook gezellig komen koffie drinken of een kaartje
leggen.
Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur: Wisselende
activiteiten.
Spellenmiddag, optredens, muziek, quiz, samen koken,
bijeenkomsten georganiseerd door o.a. het Wijkleerbedrijf,
Zonnebloem, Fysio Zuyd en activiteitenbegeleiding Mosae
Zorggroep.
Donderdagmiddag vanaf 14.00 uur: Op de andere donderdagmiddagen zijn er bijvoorbeeld uitstapjes, DJ, Happy
Hour, Hapjes, film, wandelen, lezingen etc.

Dinsdag 29 oktober, 12.30 uur: Samen koken, voor elkaar
voor 4,50 p.p. Inschrijven tot en met maandag 28 oktober.
Woensdag 30 oktober, 12.30 uur: Soep en brooddag voor 3
euro p.p. Inschrijven tot en met maandag 28 oktober.
Donderdag 31 oktober, 14.00-16.00 uur: Muziekcafe met
snackverkoop in de Herculeszaal

VERENIGINGSNIEUWS

Iedere maandag- en vrijdagmiddag, 13.30 uur: Schaakclub
op afdeling F. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden

Tel.nr: 06-53219877

Dinsdag 22 oktober, 12.30 uur: Samen koken, voor elkaar
voor 4,50 euro p.p. Inschrijven tot en met maandag 21
oktober.
Woensdag 23 oktober, 12.30 uur: Soep en brooddag voor 3
euro p.p. Inschrijven tot en met maandag 21 oktober.
Donderdag 24 oktober, 14.00 uur: Muziekcafe en snackverkoop in de Herculeszaal.

DUITSE AVOND COMITÉ ‘JOONK EN AAJD’.

Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

Op zaterdag 26 oktober organiseert het comité ‘Joonk en
Aajd’ weer hun inmiddels jaarlijks terugkerende Duitse
avond. Het wordt weer een gezellige avond met lekker eten
en optredens van Marleen Mols en Marces Friederichs. De
muziek wordt verzorgd door onze DJ Jef Goubet.
De zaal gaat open om 17.30 uur en we beginnen met eten
om 18.00 uur. De entree is 12,50 euro voor een driegangendiner. Kaarten zijn te koop in Buurtcentrum 't Atrium of
bij Marjo Clermonts. tel. 06-11730103.
De vrijwilligers van comité ‘Joonk en Aajd’ en buurtcentrum 't
Atrium hopen u graag te ontmoeten op zaterdag 26 oktober
2019 en garanderen u weer een fantastische avond.

Veldwezeltstraat 24 6215 JC Maastricht

Marjo Clermonts (Comité ‘Joonk en Aajd’)
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VARIA

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

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

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

HELP! EEN GRASSPRIET!
Vandaag de dag komen we steeds minder buiten. Kinderen
raken soms vervreemd van de natuur. Ze zitten veel binnen,
spelen met een tablet of gamen en sommigen hebben geen
idee dat melk van een koe komt. Zo zonde, want de natuur
is prachtig en heeft ontzettend veel te bieden.
Het is niet gek dat kinderen, die niet veel in de natuur zijn,
een spin eng vinden of niet met hun blote voetjes op het
gras durven te lopen. Ze hebben tijd nodig om de wereld
om hen heen te leren ontdekken: ze moeten leren voelen,
proeven, ruiken, kijken. Zelfs midden in de stad is er veel
meer natuur te vinden dan je denkt!
Kinderen zijn zo puur, onbevangen en dol op ontdekking.
Daarbij zijn ze gevoelig voor de reactie van papa en mama:
spring jij 3 meter de lucht in als je een muisje ziet? Grote kans
dat je kind jouw angst overneemt. Probeer zelf het goede
voorbeeld te geven en inderdaad: je angsten te bedwingen.
Het zal soms lastig zijn, maar het heeft echt voordelen.
Ga vooral samen met je kind op ontdekking: gsm thuislaten
(je kunt best een uurtje zonder!) en loop eens een rondje
door het park. Een eigen tuin, moestuin of het grasveld om
de hoek is ook prima. Speeltuintje in de buurt? Top! Ga via
een omweg erheen. Liggen herfstblaadjes op de grond?
Schop er met je voeten doorheen of gooi ze door de lucht. En
neem er een paar mee naar huis: perfect knutselmateriaal.
Kijk eens meer omhoog: je zult versteld staan wat je ziet en
hoort. Wees je bewust van je omgeving en kijk naar je kind.
Je zult zien dat het helemaal opgaat in de omgeving. Goed
voorbeeld doet volgen, toch?!

VERENIGINGSNIEUWS
THEMACONCERT JEUGDHARMONIE
PETRUS & PAULUS WOLDER
Op zaterdagavond 9 en zondagmiddag 10 november geeft
de Jeugdharmonie van de ‘Greune’ een spetterend themaconcert in de eigen harmoniezaal aan de Tongerseweg in
Wolder. Het thema is een muzikale rondreis door de tijd.
Startend in de jaren 60 van de vorige eeuw tot en met het
vorig jaar winnende Nederlandse songfestivalliedje ‘Arcade’
staan vele muzikale hoogtepunten op het programma.
Onder leiding van de vaste jeugddirigent Loek Schmeisters
en in samenwerking met koor Catotsh belooft het een prachtig concert te worden. De entree bedraagt slechts 5 euro en
kaarten zijn te bestellen via post@hppwolder.nl
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geen weekmenu’s meer. Het is te moeilijk om weken vooruit
menu’s te plannen. Liever spelen we in op het weer en op
wat op dat moment aan groenten en andere producten
beschikbaar is. We serveren daarom nog steeds elke zondag
een weekmenu, maar dat wordt pas vlak van te voren
bepaald en vervolgens gepubliceerd op onze Facebookpagina en tijdig aangekondigd in de Koojstal.
En verder:
- hebben wij afscheid genomen van Raymond Wilhelmus
als beheerder horeca. Hij is opgevolgd door Vesna en wij
stellen haar in een volgende editie aan u voor;
- zijn de kookaburra’s (Australische ijsvogels) verkocht;
- kunt u vanaf heden bij ons vloeibaar frituurvet inleveren;
- hebben wij heel wat geboortes meegemaakt op de
boerderij, namelijk van vier mini-paardjes, een stekelvarken
en veel biggetjes. Intussen zijn ook de otters bezig om voor
nageslacht te zorgen en is één van de stokstaartjes dragend;
- komen onze geiten begin oktober op stal om vóór half
december hun lammetjes te krijgen. Daarna komen de
schapen bij ons op stal voor de Lammetjesdagen;
- hebben de drie Alpacahengsten op het Erica-terrein elk
gezelschap gekregen van een dame.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS

NIEUWE SECRETARIS

Een van onze twee vosmangoesten

Michiel Romme

Nieuw: vosmangoesten
In ons verblijf van de fennek-vossen leven ook twee
vosmangoesten. Vosmangoesten worden ook wel
‘rode meerkatten’ genoemd. Met hun korte ronde oren
en dikke staart lijken ze wel op een vos, maar het
zijn toch echt mangoesten. Ze kunnen 40 cm lang
worden, met daarnaast nog een staart van 30 cm.
Vosmangoesten leven in familiegroepen in oude gangenstelsels van stokstaartjes en grondeekhoorns. In
grote burchten wonen deze soorten zelfs wel samen.
Het voedsel bestaat voornamelijk uit termieten, mieren,
kevers en sprinkhanen, maar ook vogeltjes, eieren, kikkers, hagedissen en kleine knaagdieren staan op het
menu. De vosmangoest leeft in zuidelijk Afrika in Angola,
Botswana, Lesotho, Namibië, Zuid-Afrika, Swaziland en
Zimbabwe en wordt vaak vergezeld door stokstaartjes.

Het bestuur van Boerderij Daalhoeve heeft sinds half
augustus een nieuwe secretaris, Michiel Romme.
Michiel heeft met Yûko Yoshida een ontwerpbureau
in de Maastrichtse binnenstad en deed in het verleden
veel bestuurswerk voor onder meer buurtplatform
Argus. Hij heeft veel zin in zijn vrijwilligersfunctie bij
Daalhoeve. ‘De sociaal-maatschappelijke doelstelling
van de boerderij gaat mij aan het hart en er wordt een
serieuze poging gedaan milieubewust te werken.’ Hoog
tijd om Michiel aan u voor te stellen.

Geen weekmenu’s meer
Vanaf deze editie van de middenpagina’s publiceren we
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Hoe ben jij op de boerderij verzeild geraakt?
‘Loen Schroeders, voorzitter van Daalhoeve, heeft me
hiervoor gevraagd. Yûko en ik hebben, toen hij nog bij de
gemeente werkte, opdrachten gedaan voor onder andere
het Veiligheidshuis. Met ons ontwerpbureau doen we een
breed palet aan opdrachten, van grafische ontwerpen tot
interieur- en meubelontwerp. We hebben onder meer het
interieur ontworpen van de kiosk van de viskraam van Van

Leendert op de Markt en van BABS Burritos op de hoek van
de Stationsstraat en Alexander Battalaan. Ik had als peuter
al een passie voor grafische vormgeving en tekende al lettertjes nog voor ik kon lezen. We zijn ons bureau gestart in
1985. Daarvóór heb ik nog vijf jaar bij een handboekbinderij
en een jaar in de keuken van een Chinees restaurant gewerkt. En ik heb enkele jaren een grafische en kunstopleiding
gevolgd. O ja, ik sta iedere vrijdagochtend op de markt met
biologisch brood van een bakkerij in Harcourt. Even reclame
maken voor een heel goed product.’
Jullie hebben geen kinderen, hoe kom je dan terecht op een
kinderboerderij?
‘Ik heb veel affiniteit met boerderijen. Ik ben in 1956 geboren in Sint Michielsgestel, buiten het dorp, midden tussen
de boerderijen. Ik ging daar altijd naar toe omdat er verder
niet veel te beleven viel. Ook daarna heb ik op veel plekken
meegeholpen op hobbyboerderijen. Ik ben niet bang voor
vee. En ik kreeg bij de kennismaking al een goed gevoel
bij Daalhoeve.’

Bezoek aan de Beekse Bergen

Daalhoeve zijn vrijwilligers bedankt voor al het harde werk
dat zij gedurende het jaar leveren.
De dag begon al vroeg, want om half acht ’s ochtends begonnen de beheerders, samen met enkele ‘diehard’ vrijwilligers, aan het verzorgen van onze dieren (want zij staan
natuurlijk steeds op nr. 1!). Vervolgens vertrok om 9 uur de
bus, met daarin vijftig vrijwilligers, richting safaripark Beekse
Bergen. Na een gezellige busrit trok iedereen daar, met een
heerlijk lunchpakket onder de arm, het park in. De ene groep
ging mee met een bussafari, een andere groep koos voor
de bootsafari, terwijl er ook enkele sportievelingen waren
die te voet op ontdekkingstocht gingen.
Om 13 uur verzamelde de hele groep zich weer om de roofvogelshow te aanschouwen, waarbij enkele indrukwekkende
gieren hun vliegkunsten demonstreerden. Om 17 uur kwam
er een einde aan onze leerrijke dag in de Beekse Bergen,
maar gelukkig nog geen einde aan ons uitje. Bij terugkomst
was er namelijk een heerlijk etentje als afsluiter van een
geweldige dag!

Hoe komt dat?
‘Daalhoeve streeft sociale en maatschappelijke doelen
na. Wat de boerderij doet, is sociaal en maatschappelijk
relevant en betekent wezenlijk iets voor de mensen die er
werken. Ik vind het heel fijn daar een kleine bijdrage aan te
kunnen leveren. Verder wordt er op Daalhoeve een serieuze
poging gedaan om milieubewust te werken. Ook dat vind ik
belangrijk. Mijn vader was actief bij Milieudefensie, dus het
milieubewustzijn is mij met de paplepel ingegoten. Wat mij
verder opviel op de boerderij is dat er een ruimdenkende
sfeer hangt. Er wordt niet in hokjes gedacht en die houding
wordt ook gekoesterd. In zo’n sfeer voel ik me op mijn gemak
en kan ik goed functioneren.’
Heb je eerder bestuurswerk gedaan?
‘Ja, ik heb in meerdere studentenraden gezeten en was
bestuurslid van Argus, het buurtplatform in de binnenstad,
en van Stichting 6211 Kunstkwartier. Op Daalhoeve word ik
wel voor het eerst van mijn leven secretaris van een bestuur.’

RECEPT VAN DE MAAND

Wat ga je dan concreet doen?
‘In het bestuur werken we niet strikt volgens de functies van
personen. Mensen doen in de eerste plaats waar ze goed in
zijn. Ik ben dan ook geen klassieke bestuurssecretaris, wel
notuleer ik de vergaderingen. De eerste concrete activiteit
die ik heb gekregen, is de coördinatie van onze klachtencommissie. En ik heb twee dagen als vrijwilliger meegewerkt op
de boerderij, om zelf te ervaren wat dat precies inhoudt.’
Heb je er zin in?
‘Enorm veel zin. Het bestuurswerk is totaal anders dan wat
ik mijn dagelijkse praktijk als ontwerper tegenkom. Ik ben nu
dienend bezig voor een organisatie en dat boeit en trekt me.
Maar ik ga eerst maar eens ruiken, kijken en ontdekken. Ik
begin onbevangen en wil me laten verrassen.’

Flat breads
Deze pita-achtige platte gistloze broodjes kun je met alles
eten. Vooral met kliekjes. Heb je wat vlees en groenten over,
dan is dit een lekkere manier om de restanten te verwerken.
Meng 250 gram zelfrijzende bloem met 25 gram volle yoghurt en een theelepel zout. Voeg langzaam een deciliter
lauw water toe en kneed het mengsel tot een mooie massa.
Doe het in een kom met plastic folie eroverheen en laat dit
een uur rusten op een koele plaats.
Daarna verdeel je de massa in zeven stukken. Strooi wat
bloem op je werkplek en maak mooie ballen van het deeg.
Rol de bal mooi dun uit, met een doorsnee van ongeveer
20 cm.
Bak de ‘broodjes’ in een hete pan om en om. Als ze gaan
‘opbobbelen’, zijn ze klaar.

UITSTAPJE VRIJWILLIGERS

Zalig met een lekkere tzatziki-dipsaus en/of met je kliekjes.

Zaterdag 7 september was het weer zo ver: het vrijwilligersuitje van Boerderij Daalhoeve. Dé dag waarop Team

Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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25 jaar Belhaofke in de wijken Belfort, Daalhof, Hazendans - in de
een al wat langer dan in de ander - Dit jaar tonen we elke maand
een foto van ergens in de wijk, toen... Weet u nog?

IN 25 JAAR

De in aanbouw zijnde Koninkrijkszaal van Jehova's getuigen in de wijk Belfort in 1995.
mag draaien aan het rad van fortuin, om zo kans te maken
op mooie prijzen.

WIJK - INFO

Noteer 26 oktober alvast in uw agenda. Like onze facebookpagina en wij houden u op de hoogte voor wat betreft het
gehele programma.

GELIJKGESTEMDEN GEZOCHT
In het afgelopen septembernummer is mijn stukje over het
samen opruimen van (plastic) zwerfafval in onze wijken
opgenomen.
Door een wat ongelukkige afkorting van mijn mailadres in
dat stukje, kan het zijn dat u wel heeft geprobeerd mij te
mailen, maar dat u een foutmelding kreeg net zoals iemand
die mij daarop attent maakte.
Voelt u er voor samen met anderen, in een van onze wijken
wonende betrokken personen, actief aan de slag te gaan?
Hierbij het juiste mailadres (alles aan elkaar geschreven en
zonder afkortingsstreepje):
leeuwenleeuw51@gmail.com. Mij bellen kan ook: 0681894531.
Anneke

DAG VAN DE KLANT

VERENIGINGSNIEUWS
5.000 EURO VOOR DE BUURT
Het Elisabeth Strouven Fonds heeft dit bedrag klaarliggen
voor kleinschalige buurtinitiatieven in de wijken Daalhof,
Belfort, Campagne en Wolder.
Heeft u een goed idee om uw buurt een beetje beter te
maken? Het Elisabeth Strouven Fonds helpt u graag een
handje. Niet alleen financieel, maar ook door advies te geven. Op donderdag 24 oktober zijn medewerkers van het
fonds aanwezig in de Huiskamer van Daalhof (Aureliushof
160). Tussen 13.00 en 15.00 uur bent u van harte welkom
om uw idee te bespreken of vragen te stellen. Loop gerust
even binnen.

Op zaterdag 26 oktober aanstaande vindt bij winkelcentrum
Daalhof ‘de dag van de klant’ plaats. Een dag waarbij u als
klant centraal staat en extra in het zonnetje wordt gezet. Er
zijn die dag leuke acties voor jong en oud. De live muziek
van sing a songwriter Bas maakt het winkelen nog gezelliger. Voor meer informatie kunt u ook terecht op
En last but not least hebben de ondernemers een spaar- www.elisabethstrouvenfonds.nl
kaartactie voor u in petto, waarbij u met een volle spaarkaart
15

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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ACHTER DE SCHERMEN

soms niet meer bij. Wat ik eigenlijk leuk vind om te doen zijn
interviews, schrijven en dichten. In mijn tijd, binnen Klevarie,
had ik al een schrijversnaam die ik nu nog steeds gebruik.
Springtime..... Even uitleggen hoe ik daaraan kom.... Spring
is lente(n) time is tijd.....Heb inmiddels al talloze gedichten
en verhalen geschreven, misschien kom ik er nog aan toe
om ze te bundelen. Mijn gedichten hebben meestal een
boodschap, die ik aan de lezers wil meegeven. Mijn bijdragen nu aan ‘t Belhäöfke zijn: recepten aanleveren, vaak
vertaald uit het Duits, verhalen over vroeger schrijven en af
en toe nog een gesprekje hier of daar. Inmiddels woon ik
niet meer in ’t Belhäöfke-gebied maar wil toch nog wel een
bijdrage leveren aan jullie wijkblad. Nu, dat was een beetje
het verhaal achter de persoon Roelina, we hopen nog lang
een bijdrage te kunnen leveren, want plezier en leesgenot
door de lezers staat voorop. Hebben jullie tips voor verbeteringen? Laat het weten!!

ROELINA HABETS
Ongeveer 24 jaar geleden had ik een ballonvaart gemaakt en
daarover een stukje geschreven in ‘t wijkblad. Ik werkte nog
volop bij ‘Klevarie’ in de verpleging en dat was mijn passie,
helaas door omstandigheden heb ik me laten omscholen.
Iemand kwam op het idee om mij te vragen: "kun je typen?
Heb je ook een typediploma?", dat had ik al jaren maar ook
al een tijd niet meer gebruikt. Mijn vader had me dat laten

Roelina (Springtime)

VERENIGINGSNIEUWS
BOEREN EN BUREN
leren voor de boekhouding van de oliezaak, waarmee hij de
schepen moest bevoorraden. Ik kon hem ermee helpen om
zijn administratieve werkzaamheden over te nemen, hij ging
liever met het oliebootje varen om schepen van spullen en
olie te voorzien dan zich met cijfertjes bezig te houden. Dus
dat kwam later in mijn werk goed van pas. Geloof me of niet,
maar ik heb nog geleerd op zo’n ouderwetse typemachine
te tokkelen. En toen kreeg ik op mijn werk een elektrische
typemachine, wauw wat vloog dat ding en dat ging me toch
eventjes te heftig... Maar ‘t duurde niet lang of ik was eraan
gewend. Toen verscheen er ineens een PC op mijn bureau...
Een 5.0..... jeetjemina, wat moest ik daar nu mee? Ik maakte
gigantische fouten, een hele lieve collega hielp me door
de moeilijkste momenten heen en de collega’s van de PCafdeling vonden me maar een Sukkelaar! Maar ze hadden
een leuke cursus in gedachten en die ben ik gaan volgen,
wat vond ik dat interessant, leerde snel, ja echt.... Mijn werk
en interesses waren nogal breed, van centrale keuken,
verpleegafdelingen, technische dienst tot wasgebeuren,
dus ook snel inzetbaar om vergaderingen te notuleren, ook
daar een cursus voor gevolgd! Daarna begon er een krant
te komen die ik zeer graag wilde maken voor de bewoners
en daarbij behoorden ook bepaalde technieken die ik me
aangeleerd had. PR-cursus gevolgd met diploma en dat
brengt me dan weer bij het wijkblad 't Belhäöfke. Daar kwam
een vacature vrij, nadat ik me had aangemeld kwamen ze
bij mij thuis om te kijken of ik een geschikte kandidaat was.
Ik werd goed bevonden mede door mijn achtergrond en kon
aan de slag met teksten verwerken die we toen nog op een
floppy moesten zetten, CD en later stick; wel fijn nu alles
digitaal gaat. Alhoewel het voor sommige mensen nog erg
moeilijk is, daar zijn we bereid om te komen helpen... Doen
dus!! Als u een verhaal kwijt wil of een gedicht, ik typ ze
met plezier over. Als je het toch goed bekijkt is het mediagebeuren met sprongen vooruit gegaan, we houden het nu

Bij Boeren & Buren zaaien we tal van zaken. Groenten, maar
ook hoop, positivisme en vooral, heel erg goede ideeën. We
bewonderen onze planten omdat zij het zijn die elke dag
weer voor al dat lekkers op ons bord zorgen. En we willen
die liefde voor onze gewassen ook delen met elkaar.
Eten is herinneringen maken
Iedereen heeft wel zijn ‘signature dish’. De appeltaart die
grootmoeder leerde bakken, stoofvlees van papa, of die ene
lasagne waar iedereen nu nog over praat. Eten is herinneringen maken. Eten is je bestaan verrijken met nieuwe geuren,
kleuren en smaken. Eten ontstaat uit een mix van genres en
culturen en heeft de kracht om daaraan een vleugje waanzin
en emotie toe te voegen.
Boeren en Buren
Boeren & Buren is een lokaal voedselnetwerk dat consumenten en lokale boeren online samenbrengt via gebruiksvriendelijke website en app. Het platform werd in 2011
opgestart in Frankrijk en in 2017 gelanceerd in Nederland.
Ondertussen zijn er 15 Buurderijen actief in Nederland. Meer
info en de locaties van de diverse Buurderijen in Nederland
vind je op www.boerenenburen.nl
Praktische info
Maastricht Oost: Theresia school, President Rooseveltlaan
213, aan de Groene Loper, 16.30 – 18.00 uur
Maastricht West: CNME Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, Maastricht 18.30 – 19.45 uur
Elke woensdag Buurderij-dag op beide bovengenoemde
locaties.
Voor meer info mail naar Yvonne Velthuis :
maastrichtbuurderij@gmail.com of bel 043-4072864
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BON APPETIT
TIRAMISU – BASISRECEPT
Aantal: 8-10 personen
Ingrediënten:
• 1 kopje sterke koffie
• eventueel 8 eetlepels amaretto
• 500 gram mascarpone
• 4 eieren
• 200 gram suiker
• een snuf zout
• 1 pak lange vingers
• cacaopoeder ter garnering
• Extra benodigd: een grote rechthoekige of vierkante
schaal
Bereiding:
Zet sterke koffie, laat dit afkoelen en meng het met de
amaretto.
Splits de eieren en bewaar de eiwitten en de dooiers in een
aparte kom. Zorg ervoor dat de kom en mixer vetvrij zijn (haal
er bijvoorbeeld een keukenpapiertje met citroensap langs).
Doe een snuf zout bij de eiwitten en klop ze stijf met de
keukenmachine of mixer. De eiwitten zijn stijf als je de kom
op zijn kop houdt en het er niet uit loopt.
Klop de dooiers op met de suiker, tot een romig mengsel.
Roer hier de mascarpone door. Als de crème glad is vouw
je voorzichtig de geklopte eiwitten erdoor.
Bedek een schaal met een laag lange vingers met de suikerlaag naar boven. Besprenkel de helft van de koffie over
de lange vingers.
Verdeel de helft van het eimengsel over de lange vingers.
Bedek dit weer met een laag lange vingers en besprenkel dit
met de overige koffie. Verdeel tot slot het laatste eimengsel
over de lange vingers.
Doe flink wat cacao in een theezeefje en bestrooi de tiramisu
met een dikke laag cacao. Dek de tiramisu af met plasticfolie
en laat haar minstens 3 uur in de koelkast staan.

PERSBERICHTEN

Vereniging Buurttheater Mariaberg (BTM) is in Maastricht
pionier in community theater, of ‘persoonlijk documentair
theater’. Het gezelschap uit de volksbuurten van Maastricht
maakt uitsluitend voorstellingen die over de leden en de
spelers zelf gaan. BTM is dus geen reguliere toneelclub.
BTM wil sociaal maatschappelijke en persoonlijke thematiek aan de orde stellen, en die op een eigenzinnige manier
vormgeven. De deelnemers -van alle leeftijden- krijgen eerst
theaterlessen, vormen een collectief, en worden geïnterviewd. De interviews worden uitgewerkt en door regisseur
en leden geknipt en geplakt tot één geheel. Het daaruit
ontstane script werd dit seizoen uiteindelijk deze voorstelling:
“NÈS, ’ne f*cking escape room.”
BTM onderscheidt zich al jaren in het Euregionale, nietprofessionele theaterlandschap. Het publiek herkent zich
in verhalen, leeft mee met de spelers, en laat zich verrassen door de typische en bijzondere BTM vormgeving van
haar theatervoorstellingen.
Te zien: 18, 19, 20, 25, 26 en 27 oktober
Graag bieden wij ook mensen met een kleine beurs de mogelijkheid om onze voorstelling te bezoeken. Daar kunt u bij
helpen via de actie: “Koop een kaartje voor een ander”. Helpt
u mee? Maak 5 euro per kaart over naar rekeningnummer
NL33INGB0006762848 o.v.v. actie Nes. Wij zorgen dan dat
de kaartjes goed terecht komen.
Meer informatie vind je op facebook Buurttheater Mariaberg
of op www.buurttheatermariaberg.nl

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

KERSVERS NÈS,
DOOR BUURTTHEATER MARIABERG (BTM)
In de nieuwe productie ‘NÈS, ’ne f*cking escaperoom’ deelt
BTM persoonlijke ervaringen over het verlangen naar een
stabiel, warm of veilig nest.
Voor veel van de BTM leden is - of was - zo’n nest niet vanzelfsprekend. Op scherpe, humoristische en poëtische wijze
brengen de spelers hun eigen ervaringen met hun ‘nès’ in
beeld. BTM laat zijn spelers niet ‘zomaar’ een verhaal vertellen. De voorstelling speelt zich af niet ver hiervandaan, in
een verlaten wachtruimte van een onbekend kantoor. Daar
komt ieder zijn geheime bestelling ophalen. Via de intercom
wordt de groep begeleid door een vreemd kind dat zich de
reisleider noemt. Het wachten duurt soms lang. En of de
bestelling ook geleverd wordt, is nog maar de vraag. Het
lijkt wel ‘ne f*cking escaperoom.
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zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd
zeer duurzaam en energiezuinig
geschikt voor vochtige ruimtes
passen probleemloos in elke interieurstijl
inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl
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WIJK - INFO

praten en na te denken over verbeteringen op de werkvloer
om de onderlinge samenwerking te versterken in het belang
van het kind.

PINOKKIO WERKT SAMEN
MET KINDCENTRUM WOLDER EN BELFORT

PLASTIC (ZWERF)AFVAL

Kindcentrum Wolder en Kindcentrum Belfort gaan de doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisschool de komende
tijd extra versterken. Op beide locaties is kinderopvangorganisatie Pinokkio inpandig gevestigd.
Binnen een integraal Kindcentrum worden kinderen in de
leeftijd van 0 tot 12 jaar voorbereid op de toekomst. Voor
de komst van deze Kindcentra stond de kinderopvang vaak
los van de basisschool. Nu beide organisaties op de meeste
plekken onder één dak zijn ondergebracht, vraagt dit ook
om een doorgaande lijn voor kinderen zelf. Zij moeten
‘moeiteloos’ door hun verschillende leeftijdsfases kunnen
doorgroeien in de tijd dat zij in een Kindcentrum zijn en
haast geen verschil merken in hun begeleiding. Dit vraagt
om een nauwe(re) samenwerking tussen de verschillende
medewerkers binnen een Kindcentrum, zijnde: medewerkers
kinderopvang, peuterleid(st)ers en leerkrachten onderbouw.
Zij moeten elkaars werkvelden en werkwijzen steeds beter
gaan ontdekken. Uiteraard is het van belang dat uiteindelijk
alle medewerkers binnen een Kindcentrum goed op elkaar
zijn ingespeeld.
Volgens Marjan van der Nat van Kinderopvang Pinokkio
zijn er voldoende redenen om voor nauwere samenwerking te kiezen. 1: De gemeente Maastricht wil een aantal
Kindcentra in de stad Maastricht realiseren met één beleid,
één visie en liefst in één gebouw. De gezamenlijke visie
van het Kindcentrum Belfort is al een aantal jaar geleden
vastgelegd en van daaruit is de samenwerking gegroeid.
2. Daarnaast zijn er de wettelijke bepalingen vanuit de Wet
Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang waarin de doorgaande
lijn met het basisonderwijs wordt bepaald, naast het gezamenlijk pedagogisch beleid en de zorg rondom het kind en
de Ouderbetrokkenheid.
De beide directeuren van beide Kindcentra zien ook het
belang in van deze verdere samenwerking: “Wij werken,
onder het motto ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’,
graag samen met mensen vanuit diverse achtergronden
(kinderopvang, onderwijs, zorg) aan de ontwikkeling van
jonge kinderen. Juist omdat de teamleden van ons Kindcentrum verschillende achtergronden hebben kunnen ze de
leefwerelden (gezinnen, school, kinderopvang, BSO, straat
en buurt) waarin kinderen opgroeien, verbinden. De verschillende medewerkers hebben wortels in die leefwerelden en
brengen dat samen bij elkaar. We maken contact met elkaar
en streven samen naar het ontwerpen en de uitvoering
van een optimale speelleeromgeving” aldus Marc Houben,
directeur basisschool John F Kennedy.
Henny Clermonts, directeur basisschool Wolder vult aan:
“Samenwerking met Pinokkio is voor ons onlosmakelijk
verbonden met het besef dat een doorgaande lijn qua aanbod, afstemming en samenwerking ten goede komt aan de
ontwikkeling van peuters en kleuters.”
Kindcentrum Wolder, Belfort en kinderopvang Pinokkio
hebben in samenwerking met de organisatie PACT voor
Kindcentra een route uitgestippeld om te komen tot een
vergaande samenwerking op de werkvloer. Deze organisatie
heeft met de diverse medewerkers enkele denk-/werksessies georganiseerd om van elkaar te leren, met elkaar te
21

Beste lezer,
Plastic afval is momenteel een van de grootste problemen
ter wereld. Miljoenen tonnen verdwijnen wereldwijd op
vuilnisbelten, zonder enige actie daarna. Of ze verdwijnen
rechtstreeks in de natuur of in onze oceanen.
We kennen allemaal wel de filmpjes van kadavers van
zeevogels die worden ontleed, waaruit blijkt dat de beesten
vol zitten met plastic items in hun maag- en darmkanaal.
De beesten verhongeren, stikken, worden zwaar verwond
door onze luxe: plastic.
Het zeeleven is vergeven van plastic. Voor de kust van Bali
bijvoorbeeld zwem je tussen de lappen plastic in zee. In
plaats van te genieten van de prachtige onderwaterwereld,
trekken er lappen plastic langs je heen. In de Grote Oceaan
drijft een plastic soep met een oppervlakte van drie keer de
grootte van Frankrijk.
Ook wij mensen lopen risico. Plastic breekt af tot steeds kleinere deeltjes, zelfs tot nanodeeltjes die je met het blote oog
niet meer kunt zien, maar die er wel nog steeds zijn. Deze
nanodeeltjes worden opgegeten door vissen en de vissen
maken weer deel uit van de voedselketen en dus van ons
voedingspatroon. Met andere woorden: ook wij eten plastic
en kunnen daar goed ziek van worden.
Gelukkig wordt er door een groep mensen op deze aarde
aandacht besteed aan deze problematiek. In Thailand werken wetenschappers al ca. 15 jaar aan een mogelijkheid om
uit het (zwerf)afval plastic weer brandstof te winnen. Eind
februari 2019 is de eerste fabrieksunit op commerciële basis
in gebruik genomen en de eerste commerciële brandstof
geproduceerd. Op dit moment is er ook al een tweede unit
in gebruik genomen. Hoe een en ander werkt, wordt in een
filmpje haarfijn uitgelegd. Zie www.youtube.com/watch?v=o11KCoMGiA.
Dat dit ons ook persoonlijk iets kan opleveren is mooi. Hoe
een en ander in zijn werk gaat, wordt uitgelegd tijdens informatiebijeenkomsten. Deze uitleg is bestemd voor iedereen
vanaf 18 jaar.
Zondag 10 november a.s. komen Anneke Bleeker (van
Project7-blad en de Gezond Verstand Lezingen) en Niels
Sneijders (beiden actief betrokken bij dit concept) naar
Maastricht - Daalhof om uitleg te geven over deze oplossing
voor dit plastic (zwerf)afvalprobleem.
Wanneer: zondag 10 november a.s.
Waar: in de ‘huiskamer van Daalhof’, achter (of aan de zijkant) van ‘t Atrium, bij het hek met de breisels en de banner
‘Huiskamer van Daalhof’, aan/langs het voetpad en trap naar
de Romeinse baan.
Aanvang: 14.00 uur, welkom vanaf 13.30 uur.
Entree: gratis.
Aanmelden: verplicht i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen
via gvl.maastrichtwest@gmail.com of 06-81894531.
Voel je welkom, Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west

VARIA
TIJDEN VERANDEREN
Het was bloedheet toen ik een paar weken geleden ging
wandelen, de barometer stond op 35 graden. Ik was dan ook
heel blij dat ik een bank onder een boom vond, al was die
niet zo hygiënisch want de vogels hadden hun werk gedaan
en de zitplaats ondergescheten. Maar desalniettemin dat de
vogels het vuile werk hadden gedaan, ik had een rustplaats.
Maar de weldadige rust was niet van lange duur. Opeens
stopte Lewie een bekende fietsenmaker voor mijn neus met
een elektrisch aangedreven bakfiets.

wagen. Het was 1966 toen de SRV-formatie zijn intrede
deed. De wagen was ingericht als kleine supermarkt en reed
van deur tot deur. Maar ook deze verdwenen in de jaren 70
onder druk van de supermarkten
.
Met de tong uit mijn mond liep ik naar huis, misschien had
ik toch beter van Lewie’s aanbod gebruik kunnen maken.
De hitte hebben we achter ons gelaten en we proberen te
blijven doorademen, maar ik weet nu wel wie ik moet bellen als mijn ijzeren ros me laat staan en gerepareerd moet
worden.
Reageren? huub.reinders@home.nl

“Wil je meerijden?” vroeg hij. “Je kunt in de bak gaan zitten,
dan breng ik je wel eventjes naar huis.”
 +31 - (0)6 250 65 275

Ik keek Lewie verbaasd aan en keek nog verbaasder naar
de bakfiets, maar ik wees zijn aanbod om in de kermisattractie te gaan zitten van de hand. De hulpvaardige Lewie
had in mijn ogen wel een gat in de markt gevonden; hij gaat
bij mensen zoals ik, die slecht ter been zijn, fietsen ophalen
om te repareren of repareert ze ter plekke. En hij werkt ook
nog op oproepbasis want zijn telefoonnummer was duidelijk
te lezen.

 Romulushof 40
6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering

Huidverzorging

Toen Lewie verder reed dacht ik terug aan de tijd van vroeger
toen de melkboer, de bakker, de groenteboer en zelfs het
oliemannetje langs de deur kwamen om hun handelswaar
te verkopen. Ze werden allemaal verdrongen door een SRV

Nagelsalon en cosmetisch pedicure
•

Manicure

•

Gellak

•

Gelnagels

•

Acrylnagels

•

French manicure

•

Cosmetische pedicure

Happy Nails & more

0648537098

Wendy Vrijhoeven-Cruts

info@happynailsandmore.nl

Pallashof 15

www.happynailsandmore.nl

6215 XK Maastricht

UITVAARTVERZORGING

van THOR

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.

facebook.com/happynailsandmore

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

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

Afslanken met de Benexere BodyProgress

OUDE AMBACHTEN

afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop

DE FOTOGRAAF

U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 18,50
5 Behandelingen voor € 87,50
10 Behandelingen voor € 170,00

Op het Vrijthof werden en worden nog altijd veel foto’s gemaakt. Ik vond een oude foto die omstreeks 1920 gemaakt
moet zijn. U ziet de Sint-Servaaskerk en de Hoofdwacht.
Waar het mij om gaat zijn de twee fotografen die dit als
beroep doen. Ze staan er met een glasplatencamera, waar
in die tijd een houder met 8 of 10 glasplaten zat.

Behandeling volgens afspraak:
 Zeepziedersdreef 3
 043-3479341
 06-10630263

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak

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

In die tijd waren het gouden jaren voor de glas en aardewerkfabrikanten en telde de stad ongeveer 36.000 inwoners.
Maar of veel stadgenoten zich toen lieten fotograferen betwijfel ik want volgens gegevens uit die tijd ontvingen ongeveer 19.000 inwoners op een of andere wijze steun van het
armenbestuur. Het merendeel van de fabrieksarbeiders deed
ongeschoold werk en er was geen sprake van dat hun lonen
toereikend waren. In vele gevallen was liefdadigheid
nodig
0057088.pdf
1
en kregen ze een financiële aanvulling.
Een van de fotografen zou George Braun kunnen zijn die in
1920 het fotoatelier Velox, in de Grote Staat nr. 47 overnam.
Hij was gespecialiseerd in portretten. In 1936 verplaatste hij
het fotografisch atelier naar het Vrijthof waar het gevestigd
was op nr.48. Hij was adviseur van Amateur Fotoclub ‘Maas
en Jeker’.    
George Frederik Braun, geboren in 1891, overleed in 1954.

www.rijschoolbastiaens.nl

16-3-2011 14:18:13

© Huub Reinders
huub.reinders@home.nl

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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