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Met het eerste nummer van ons wijkblad na de vakantie
op de mat is het einde van de zomer 2020 in zicht. Voor
velen niet de leukste zomer ooit, maar vakantie is natuurlijk
wel gewoon wat je er zelf van maakt. Zomer in eigen land,
tuin of balkon is zo slecht nog niet.
Gelukkig zijn de scholen weer volledig begonnen waardoor de kinderen allemaal evenveel kans op groei en
ontwikkeling maken. Dat was dit voorjaar wel anders. Veel
kinderen hadden voldoende en goede begeleiding thuis,
maar toch is het anders dan lekker ravotten in de pauze,
ruzie maken met vrienden en weer uitpraten enz. Ook dat
is een belangrijk stukje ontwikkeling waar elk kind recht
op en behoefte aan heeft.
Veel volwassenen moesten van thuis uit werken, maar
ook dat is nu minder dan in het voorjaar. Hoewel bedrijven
er ook een aantal positieve dingen in zagen, misten de
werknemers toch het directe contact met collegae. Hoeveel virussen er ook rondgaan, de mens is nu eenmaal
een sociaal wezen dat leeft met elkaar en niet enkel via
een scherm.
Gelukkig zijn we de zomer vrijwel allemaal goed en gezond door gekomen. Bijna geen doden door het virus,
amper ziekenhuisopnames en de reguliere zorg draait
ondertussen overuren om alle uitgestelde zorg in te halen.
We gaan de goede kant uit. Het virus zal waarschijnlijk
nog lang blijven en in het najaar zullen meer mensen ziek
worden. Zo gaat dat altijd al, maar gelukkig weten artsen
steeds beter hoe ze patiënten kunnen behandelen. Dat is
goed nieuws. Welke maatregelen ook opgelegd worden…
als iedereen zijn gezond verstand gebruikt, komen we er
samen wel doorheen.
Veel leesplezier gewenst namens de redactie.

Sloopwerkzaamheden bij de voormalige Fons Olterdissenschool

EVENEMENTEN
17 t/m 20 september:
Musica Sacra Maastricht. Unieke locaties in de historische
binnenstad van Maastricht.
Zaterdag 19 september:
Wereld opschoon dag in de wijken Belfort, Daalhof en
Hazendans. ‘Prikken’ van 10.00-12.00 uur, verzamelen
om 9.45 uur. Van te voren aanmelden via zwerfafval.anneke@gmail.com ivm het benodigde materiaal.
Start de Grote Clubactie. Loten à 3 euro per stuk zijn te
bestellen via secretariaat@harmoniewilhelmina.nl.

Natasja

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 3/4 oktober.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 september
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

Zondag 27 september:
Fluitensemble van Harmonie Wilhelmina luistert de communie mis op in de kerk van Wolder.

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
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

06-24449683
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagavond
Vrijdagavond

country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-33135297
06-40923577

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

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

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Kwaliteitsdrukwerk tegen competitieve prijzen
Zakelijk drukwerk • Periodieken • Boeken • Mailings
Verenigingsdrukwerk • Events • Familie drukwerk
Drukkerij De Heeg • Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
Æ +31 (0)43 - 3611392
e info@drukkerijdeheeg.nl k www.drukkerijdeheeg.nl
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OPROEP AAN BEWONERS
In Belfort ligt de John F. Kennedyschool. Al jaren ziet men
de nood om de school te vergroten en of verbouwen. Maar
hoe en wat? Eigenlijk moet het hele gebied rond de school
ook aangepakt worden. Daarom willen wij als buurtnetwerk
weten van de bewoners: 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
wat jouw ideeën en gedachten zijn.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

EEN NIEUW SCHOOLJAAR
De zomer en alle hittegolven zijn nu voorbij. We kunnen
terugkijken op een rare tijd van ‘vakantie’ - vaak thuis of
dichtbij in de buurt - en van overleven op allerlei manieren.
We zijn nog altijd bezig met corona maatregelen en hoe we
goed voor elkaar kunnen zorgen terwijl we ook onze vrijheid
niet prijsgeven. Eigenlijk is dit dezelfde spagaat die we elke
dag in de praktijk implementeren. Als we onze kinderen naar
school brengen, moeten we ook op onze snelheid letten,
beleefd zijn met andere chauffeurs en uitkijken voor jonge
fietsers die voor het eerst naar school fietsen. Hopelijk kunnen we allemaal ons best doen om een goed evenwicht te
vinden in dit alles en goede buren te zijn voor elkaar.

HUISKAMER
De huiskamer blijft, nu meer dan ooit, een plek om mensen te
verbinden, een plek waar bewoners buurtinitiatieven kunnen
uitwerken. Hier komen mensen om met elkaar te praten, om
leuke dingen samen te doen. Ouders ondersteunen elkaar,
mantelzorgers kunnen rust vinden en bewoners kunnen
elkaar vinden in allerlei creatieve activiteiten. Dit kan allemaal op een corona proof manier dankzij de inzet van de
vrijwilligers die zich naarstig inzetten.
Wil je de oude groep terugzien in de Huiskamer? Mis je jouw
activiteit en wil je opnieuw beginnen? Kom dan langs. Wees
bereid om flexibel te zijn en denk aan de anderen zoals zij
ook aan jou zullen proberen te denken.
Heb je de wijkagent nodig? Je kan Rob Brüll niet persoonlijk
zien bij zijn spreekuur op donderdag, maar je kan hem wel
bereiken als je een vraag hebt of iets moet melden. Iedere
donderdag houdt hij spreekuur van 14.00-15.30 uur. Bel dan
het algemeen nummer: 0900-8844.

BUURTTERRASSEN
In het voorjaar hebben we als Buurtnetwerk onze buurtterrassen moeten afzeggen. Voor het najaar willen we toch wel
proberen om de buurten bij elkaar te brengen. Misschien is
er nu juist meer behoefte aan met elkaar te kunnen spreken.
Een buurtterras wordt altijd buiten gehouden op een maandagavond en men kan eenvoudig ruimte laten voor de ander.
Je brengt je eigen beker en stoel mee. Kom naar een buurtterras bij jou in de buurt en laat ons weten hoe het gaat en
wat de zorgen of ideeën zijn.
Maandag 14 september bij het speelplein achter de Kennedyschool.
Maandag 21 september op de parking van de Grannushof
vóór het paadje naar de Hermesweg.

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

OPROEP

STRUINEN IN DE TUINEN
Als alles doorgaat, komt er zondag 6 september ‘Struinen
in de Tuinen’ naar de tuin van de Huiskamer. Dit is een gelegenheid om de buren te leren kennen en tegelijk corona
proof te genieten van culturele acts in de omgeving. Kom
langs en geniet van muziek en gezelligheid.
Tussen 12.00 en 17.00 uur kun je in Maastricht op podiumkunstsafari. Struin in de eigen buurt door voortuinen,
gedeelde tuinen, dakterrassen of balkons. Lokale acts geven
optredens van 30 minuten, waardoor er genoeg tijd is voor
meerdere shows. Alle tuinen zijn gratis te bezoeken.
Zie een programma op www.struinenindetuinen.nl/maastricht/programma.

WERELD OPSCHOON DAG
Zaterdag 19 september a.s. wordt de jaarlijkse World
Cleanup Day weer georganiseerd. Ons straatjutters Belfort,
Daalhof, Hazendans clubje gaat hier ook aan deelnemen.
Extra handen van mensen die éénmalig mee willen helpen
hun wijk schoner te maken, zou heel gaaf zijn. Er zijn 3
opschoonlocaties aangemaakt op de website van World
Cleanup Day, voor elke wijk één.
U kunt zich via deze website aanmelden om met ons mee te
doen of mij rechtstreeks een mailtje sturen. De tijd waarop
we gaan ‘prikken’ en de plek van samenkomst wordt nog
definitief bekend gemaakt op de website.
Als u zich op tijd opgeeft, zal ik contact met u opnemen om
één en ander met u kort te sluiten. Als ik van tevoren weet
hoeveel mensen deelnemen, kan ik zorgen voor voldoende
‘prik’ materiaal.
Laten we er een nuttige en schone dag van maken.
Voor informatie of aanmelden:
zwerfafval.anneke@gmail.com of 06-81894531.
Website: www.worldcleanupday.nl/cleanup-acties/.

TONGERSEWEG EN HERMESWEG
Intussen is al veel meer te weten over de mogelijkheden rond
de aanpassingen op de Tongerseweg. Het is langer duidelijk
geweest dat deze weg aangepakt moet worden, maar hoe?
Omwonenden zijn al gepeild en verschillende versies zijn
besproken. Ook voor de Hermesweg zijn er aanpassingen op
komst. Deze straat wordt een eenrichtingsstraat. Natuurlijk
moet alles nog definitief gemaakt worden. De werken zouden
beginnen in 2021. Wilt u de varianten bekijken? Kijk op de
website van de gemeente:
www.gemeentemaastricht.nl/tongerseweg.

Anneke, initiatiefneemster
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DIT BEN IK

PERSBERICHTEN

DYALYNA

BRIGADIEREN, IETS VOOR U?

Hoi, ik ben Dyalyna en ik ben 9 jaar oud.
Ik woon in Daalhof samen met papa en mama en met onze
vogel: Blue star.
Ik zit op dansen, kickboksen en paardrijden. Ik hou heel erg
van dieren. Mijn eerste woordje was ‘bajke’.

Voor het komende schooljaar zijn we op zoek naar mensen
die éénmaal per week een half uurtje samen met de kinderen
het oversteken op de druk bereden wegen, bij kindcentrum
Dynamiek aan de Hazendanslaan of de John F. Kennedyschool aan de Keurmeestersdreef, willen regelen.
U krijgt een instructie en uiteraard de benodigde middelen
van de Verkeersveiligheidgroep Maastricht en u bent tijdens
het brigadieren verzekerd.
Het gaat om één ochtend in de week van 8.00 tot 8.30 uur.
U draagt met uw deelname bij aan de veilige oversteek van
ouders en kinderen en leert ook de kinderen die u assisteren
hoe om te gaan met veiligheid op de weg.
Interesse? Informatie bij Lily Keijmis van Verkeerveiligheidgroep Maastricht. Mailadres: lkeijmis@versatel.nl.

Ik wil dierenarts of veearts worden. Ik speel graag met mijn
vogel in de speelkamer op zolder, maar soms is het daar te
warm. Hij vindt het heel leuk om te schommelen. Ik voer hem
vaker met mijn vriendin Emma en ik spreek vaker met haar
af. Ik vind het leuk om buiten te spelen op de Hazendans
en het pleintje.
Ik zit op Kindcentrum Dynamiek. Ik vind CNAL het leukste
op school. Om de zoveel weken is er een nieuw thema. Dit
hele thema zijn we creatief bezig en werken we veel samen.
Bijvoorbeeld een presentatie geven over een provincie of
een gebouw nabouwen.
Mijn lievelingsvak is Blits, omdat ik hier mag samenwerken
en de opdrachten leuk vind. Ik werk vaak samen met Jill.
Mijn vrienden zijn Emma, Ruby, Sara-Lee, Mila, Jill, Liv,
Livi en Noa.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

GEDICHT

Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
www.passionbeaute.nl

ELKE DAG
Elke dag met een lach
Is een goed begin
Goede zin!
De dag eindigt met een lach

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.

Springtime
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WIJK - INFO

OUDE AMBACHTEN

DROGISTERIJ - LECTUURSHOP SCHRIJVERS STOPT
Mevrouw en Pascal Schrijvers die de Drogisterij - Lectuurshop op de Keurmeestersdreef 121 A runden, zijn er 31 juli
mee gestopt. Ze willen langs deze weg, in ons wijkblad,
alle trouwe klanten bedanken. Mevrouw Schrijvers is een
bekende persoonlijkheid geworden, en dat mag ook wel na
45 jaar in de winkels te hebben gestaan. Ze begon in 1975
met de huidige Plus Markt en kende zo goed als iedereen.
Omstreeks 1983 verhuisde ze samen met haar zoon Pascal
naar de winkel op de hoek, de Drogisterij - Lectuurshop.
In 2003 stond de winkel officieel op naam van Pascal Schrijvers. De in Maastricht geboren en getogen 35-jarige runde
de winkel geweldig. Toen het postagentschap PostNL er
ook nog bij kwam liep het storm. Zeker omdat Pascal en zijn
moeder zeer klantvriendelijk waren. Mond tot mondreclame
zorgde voor de rest. Als de postcode op een pakket fout was,
maakte Pascal er geen problemen van en loste het op. Bij
de familie Schrijvers waren de klanten koning. Ik heb zelf
ervaren dat dit niet overal zo is. Daarom zullen we hen heel
erg missen. Wij van de redactie wensen hen het allerbeste.
Rest mij nog te vertellen dat de winkel wordt overgenomen
door de familie Savelkoul van de Plus Markt, maar helaas
niet het postagentschap PostNL. Dat vindt u bij Villa Vivante
aan de Herculeshof.

DE MELKBOER
De melkboer kwam net als de bakker dagelijks aan de deur.
De melkboer die op de foto staat, loopt op De Graanmarkt.
Hij liep van deur tot deur met verse melk en andere zuivel.
Ook brachten andere melkboeren zuivelwaren rond met de
bakfiets of met paard en wagen en later met een gemotoriseerde kar. Iedere dag vers was wel fijn, want koelkasten
waren er niet. De melkboer had een soort beker waar precies een liter melk in kon, was handig hoefde hij het niet af
te meten.

© Huub Reinders

De melkboer van toen was een flexibele ondernemer en
kwam tegemoet aan de wisselende wensen van zijn klanten.
Op sommige plaatsen kwam hij met een loper binnen en
pakte zelf de melkkoker om te vullen. Bij ons thuis hadden
we een touwtje uit de brievenbus hangen als we niet thuis
waren en lieten we een briefje achter. Hij zette dan de flessen melk en pap in de gang. Wij wilden flessen melk omdat
losse, ongekookte melk in de zomer kon schiften.
In de winter droeg de melkboer wollen handschoenen zonder vingers om het geld te tellen en de ijskoude flessen te
pakken. In de jaren zestig verdween de melkboer rap uit
het straatbeeld.
De bakker met de broodkorf voor op het spatbord van een
bakfiets kan ik mij nog goed herinneren. Ook hij kwam iedere
dag aan de deur. Het was zwaar fietsen voor hem. Het brood
was dan nog warm en heerlijk met boter en suiker.
Een foto van de bakker heb ik niet. Is er iemand die nog een
foto heeft uit die dagen?

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

Ik houd me van harte aanbevolen.
Huub, huub.reinders@home.nl
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PRIKBORD

onderwijs (specialisatie: dyslexie) en voor de basisschoolleerling: begrijpend lezen, spelling, rekenen e.d. op citoniveau. Info.: 043-3435094.

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.

De brugklas en dan huiswerk! Ervaren docent-pedagoog
(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 en
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.

Gevonden 26 aug. jl. op de Centaurenhof: zilverkleurig
kettinkje met hanger. Tel 06-58823783.

KORT
VERHAAL
WIJK-INFO

Heeft u vragen over God? Wilt u de Bijbel leren lezen?
Elke dinsdag van 10.00-12.00 en 19.00-20.30 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.

DE ZEE EN DE BRANDING
Niks zo mooi als de zee en de branding, het gevoel
van die bruisende kolkende golven die over je voeten
spoelen. Het zand waar je over loopt, waar je langzaam
in wegzakt met een waterpoeltje aan je voeten. Of hoe
de zee het zand van je voeten spoelt. Heerlijk schoon,
gezandstraald, dat gevoel is zo puur. De branding overspoelt je, een heerlijk gevoel; kan vreugde en verdriet
weer meenemen naar de einder van de horizon. Laat het
over je heen komen die branding als ze hoog is, je voelt
de macht en de kracht, hieruit kun je je kracht putten.
Ik word altijd emotioneel als ik de zee zie, groots, voornaam.
Wat zijn wij dan een nietig mens. Je loopt de zee in door de
branding, je waadt er doorheen. Langzaam voel je je ontspannen worden als je naar het einde van de horizon blikt.
Draai je je om, dan zie je het strand met zijn zand, het
bruist er van het leven. In de zee bruist het ook van
leven, want er zitten dieren in, die kennen hun weg.
Ook valkuilen kom je onderweg naar de branding tegen, diepe en ondiepe: oppassen dus. Zo is het ook in ons leven, valkuilen, diep en ondiep. Heb je de branding bereikt, dan moet
er nog steeds opgelet worden. Het leven is als de zee en de
branding: geven en nemen, soms neemt ze meer dan ze geeft.
Ook hiermee moeten wij dealen in ons leven. Gaan we naar
links, naar rechts, vooruit of achteruit? Meestal rechtdoor en
vooruitkijken. Achteromkijken heeft geen zin, dat is geweest.
Net als die branding: die komt en gaat, gaat mee met eb en vloed.
Het zand van het strand nemen we als souvenir mee
in ons leven. Elk korreltje is waardevol, we stoppen
het in een rugzak en koesteren het. Komen er momenten aan ons voorbij dat het te veel korreltjes worden?
Verwijder deze één voor één uit je ballast. Sluit het af!
Zo wordt onze levensrugzak langzaamaan gevuld,
maar ze kan ook weer leeg geraken. De mooie, goede
geslepen korrels, de mooie dierbare momenten die
blijven erin, die worden gekoesterd voor het leven.

Garage te koop gezocht in Daalhof of Belfort. Tel. 0616474948 of garage-maastricht@hotmail.com.
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.
Uw 8mm filmspoel of video-camera tape op DVD? Bel
Dirk, 06-40273100.
Gediplomeerd horlogemaker zoekt oude polshorloges om
te reviseren/herstellen zodat ze een tweede leven kunnen
leiden. Defect of incompleet geen bezwaar. Ik kom ze graag
bij u ophalen. Mail of bel naar TKWatchrepair: tkwatchrepair@gmail.com of 06-53348241.
Per 1 september te huur garage gelegen Bontwerkersdreef Maastricht. Huurprijs 90 euro per maand (geen borg).
Tel. 06-34267869.
Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak: Nederlands
op alle niveaus in onderen bovenbouw van het voortgezet

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Springtime

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
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VARIA

WIJ HERDENKEN

NIEUWE M-THEATER IN HET MECC
Op 21 augustus werd tijdens een persconferentie door de
heren Rob van de Wiel en Jean Boelen, respectievelijk de
directeuren van het Mecc en het Theater aan het Vrijthof,
een overeenkomst gesloten om de Zuidhal van het Mecc
om te bouwen tot een pop-uptheater, het zogenaamde
M-Theater. Door de coronamaatregelen werd het Theater
aan het Vrijthof te klein bevonden om de grotere producties coronaveilig te laten verlopen. Het nieuwe M-theater
gaat minimaal 25 extra voorstellingen presenteren, naast
de eigen programmering van het Theater aan het Vrijthof.
Volgens schouwburgprogrammeur Peter Noten komen er
grote namen uit de werelden van cabaret, komedie, musical
en show naar Maastricht zoals o.a. Najib Amhali, Tineke
Schouten, Jon van Eerd, het Metropole Orkest, Jeroen van
der Boom en onze eigen Limburgse Brigitte Heitzer naar
het M-Theater.
Het M-Theater wordt hiermee voorlopig de grootste theaterzaal in Limburg. De ‘M’ staat overigens voor: Maastricht,
Mecc en Meters! Door de enorme oppervlakte kon men, met
inachtneming van de 1,5 meter-maatregel, 1250 zitplaatsen
creëren. Hier zullen de grotere producties uitgevoerd worden. Op 29 augustus is de vrije verkoop gestart via www.
theateraanhetvrijthof.nl.

DE TWEEDE WERELDOORLOG (AFLEVERING 5)
Een dag later was alweer raak, deze keer vluchtte hij naar
een schuilkelder. In de kazemat onder het Minister Goeman Borgesiusplantsoen trof hij een zekere Mat Hendrix,
ze maakten kennis met elkaar. Mat handelde in hoofddeksels. Hij verkocht hoedjes die hij op de hoedenfabriek van
Cremers-Frères aan het Volksplein waar hij werkte, had
gemaakt. Michel was een en al oor, want hij was werkeloos.
Een uur later liep iedereen verder, Michel maakte nog een
paar foto’s en ging naar huis. De meeste woningen werden
na het bombardement afgebroken, maar ook herbouwd. Het
duurde een paar jaar, maar in 1943 waren de eerste huizen
5 t/m 69 en op de Elisabeth Stouvenlaan klaar. Ook op de
Ambachtsweg no. 42/44 en 35/37, waar een koloniale winkel was, werd herbouwd. De winkel bleef bestaan tot 2013.
Deze huizen staan nu op de gemeentelijke monumentenlijst.
Ondertussen woedde de oorlog door en de tijd sloop verder;
het was december 1944. Het Ardennenoffensief was nog in
volle gang toen het pand van de hoedenfabriek CremersFrères op het Volksplein gevorderd werd door de geallieerden die er een ziekenboeg inrichtten waar ook operaties
werden uitgevoerd.
Na de oorlog ging Michel ook werken bij Cremers-Frères
aan het Volksplein 34. In het telefoonboek van 1950 vond
ik het telefoonnummer, dat was: 3451.
Het verhaal gaat nog verder. Eind jaren zestig en begin
zeventig bleken de woningen toch weer in slechte staat,
wat inhield: restaureren. Na jarenlange voorbereidingen
begon de renovatie van Blauw Dorp. Het was 1975 toen men
begon met het renoveren van de 1200 meest vooroorlogse
woningen in Blauw Dorp en Mariaberg. De wooncorporaties
en de gemeente noemden het stadsvernieuwing.

Willie, namens de redactie

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

Op de foto de twee huizen op de Ambachtsweg, waar het
winkeltje was.
© Huub, huub.reinders@home.nl

Ruttensingel 160A

Foto’s uit eigen collectie. Ik heb nog een vraag aan mijn
lezers: kan iemand mij helpen aan een oud telefoonboek
van de jaren vijftig?

6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek
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TOENTERTIJD

Er is natuurlijk meer scheepvaart gekomen en de schepen
zijn ook groter, langer en breder. Net zoals de sluizen die
vroeger sluisjes waren en die opengedraaid moesten worden
met mensenhanden, nu gaat alles mechanisch. Maar ik denk
dat elke tijd wel zijn charme heeft, was vroeger alles beter
dan nu? Wij denken van wel maar de jeugd staat met de
oren te klapperen als je vertelt over vroeger, nostalgie voor
ons en voor hen ouderwets.

VAKANTIE EN VAREN
Wij associeerden vakantie en varen altijd met onze zomervakantie, dat was natuurlijk ook zo. We konden toen nog
heerlijk overal zwemmen, vissen en roeien, het water was
nog niet zo vervuild. Wij hadden een roeiboot aan boord,
die hing altijd aan een soort giek aan de achterkant van het
schip, achter de stuurhut. Die roeiboot kon je dus via een lier
naar beneden laten zakken en in geval van nood gebruiken,
gelukkig is dat -zover ik weet- nog niet echt gebeurd (ook
nu nog heeft elk schip een roeiboot).

Springtime

OPROEP
DAALHOF 50 JAAR

Wij gebruikten die roeiboot vaker met zijn tweeën, we peddelden dan wat en roeiden of wrikten naar de overkant van
een kanaal. Soms doken we van de roeiboot het water in,
sjiek was dat. Dan wiebelde de boot en degene die erin zat
kraaide van plezier, want deze roeiboot was stevig en sloeg
niet snel om.
We mochten niet altijd van het schip springen, dat was te
gevaarlijk en dus deden we het op onze manier.
Als we aan het varen waren, alleen als we geladen waren
met zand of grind, lieten we ons ook wel eens met een
lang touw aan de bolder van het achterschip meetrekken,
nou dat was een feestje. Samen in de boot en op dezelfde
snelheid als ‘t schip ging; dat mocht dan weer wel van pa,
daar zag hij geen gevaar in. Ook probeerden we het eens
met een touw en plank om daar op te zitten; staan ging al
helemaal niet, daar was de snelheid dan weer te laag voor,
nou dat was ook dikke pret; lol dat we hadden. We deden
net of we aan het waterskiën waren (we hadden wel een
touw om onze middel, verbonden met de plank) weer ervan
af en er weer op, vader hield dan echt rekening met ons, hij
nam de snelheid terug, hij had immers tijd genoeg om op
de losplaats te komen.

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 er uit 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.
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 roeiboot kreeg een buitenboordmotor, we hebben
inderdaad waterskiën gedaan met een plank waarop we
probeerden te blijven staan, dat lukte aardig.
We waren blij als ‘t even goed ging, soms gingen we lachend
kopje onder; om de beurt stonden we bij de motor om flink
gas te geven, dan lieten we het gas weer los en hopla kopje
onder. Gelukkig dat we allebei goed konden zwemmen, hij
deed op het internaat ook mee aan trainen en zwemwedstrijden, ik deed in het zwembad Maastricht mee aan trainen
en wedstrijdzwemmen. Ook deze passie konden we samen
goed delen maar ook ten uitvoer brengen. Af en toe samen
een wedstrijdje doen was niet verkeerd, zo werd er in de
vakantietijd nog geoefend ook en bleven we in conditie.
Onze vakanties vlogen voorbij, jammer maar het zij zo. We
hadden volop genoten van elkaar en we keken alweer uit
naar onze volgende vakantie.
Alles was zo relaxed in die tijd, nu zijn we allemaal zo gejaagd en hebben bijna geen tijd voor elkaar. Misschien zag
ík dat zo, dat kan natuurlijk ook, je bent jong, kind nog en
dan beleef je alles heel anders.
Net of de natuur ook veel mooier en relaxter was, de kanalen
waren toen nog kanalen met veel groen langs de kant: riet,
bomen en struiken. Nu zijn veel kanalen breder gemaakt en
voorzien van stenen oevers in plaats van riet en beplanting.
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De redactie

VARIA
Een oud stadsbeeld uit het begin van de vorige eeuw. Een
afbeelding van een oude ansichtkaart door mevrouw Wishaupt
aangereikt aan Huub Reinders. Hartelijk dank daarvoor.

eerste roman Jo de Mommer verscheen in 2004. Daarna
kon ik het schrijven niet meer laten. En het verzamelen nog
minder. Als het even kon struimde ik rommel- en verzamelaarsmarkten af op zoek naar oude foto’s, manuscripten en
ander spul dat de historie van onze stad Maastricht ademt.
Zo belandde ik in 2015 op een rommelmarkt in België en
liep bij toeval tegen een gigantische partij oorlogsboeken
op. Ik begon te snuffelen en vond verborgen schatten. Oude
manuscripten, documenten uit de Tweede Wereldoorlog, en
zelfs een adres uit Rotterdam. Het was een erfenis van een
in Rotterdam wonende oom van de verkoper. Die oom bleek
afkomstig uit Maastricht en had in de Tweede Wereldoorlog
gewerkt voor een aannemer die voor de Duitsers bunkers
bouwde. Die gegevens vormden de basis voor mijn onlangs
in eigen beheer uitgegeven boek Codenaam Rubin, Jo de
Mommers erfenis. Deze roman is ook weer, net als mijn
vorige romans gebouwd rond ‘waargebeurde feiten’ en ook
gelardeerd met historisch beeldmateriaal uit eigen archief,
dat inmiddels meer dan 80.000 foto’s bevat.
Jo de Mommer is een vaker terugkerende hoofdpersoon
in mijn romans; ik ben nu bezig om de in 2002 uitgegeven
roman Jo de Mommer te herschrijven.

VARIA
NIEUW BOEK HUUB REINDERS

Huub Reinders kan het schrijven niet laten, schreef de
journalist in dagblad De Limburger en hij had gelijk. Ik ben
82 maar nog lang niet uitgeschreven. Mijn tiende boek:
Codenaam Rubin, Jo de Mommers erfenis heb ik in eigen
beheer uitgegeven. Na mijn pensionering bij DSM begon ik
te fotograferen en oude foto’s te verzamelen. Ik struinde rommelmarkten af, op zoek naar oude foto’s. Toen het toenmalig
weekblad “De Ster” omstreeks 2002 foto’s van me plaatste
en daarbij verhalen wilde hebben, begon ik te schrijven. Mijn

De nieuw roman Codenaam Rubin, Jo de Mommers erfenis
is in beperkte oplage gedrukt en mede in verband met de
Coronacrisis niet in de boekwinkels te koop. Als uitzondering
voor de lezers van ons wijkblad wel bij de klantenservice
van de PLUS-markt in Belfort. Het boek kost 19,95 euro.
U kunt het ook bestellen via huub.reinders@home.nl
Of via www.huubreinders.com
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Ons extra terras in de wei bij de speeltuin

B

Venezuela, Syrië, Marokko en Italië.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
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Terras uitgebreid
Om in onze horeca zo veel mogelijk bezoekers ter dienste
te zijn, hebben wij ons terras uitgebreid met enkele banken
in het weiland naast de speeltuin. Hou er op drukke dagen
wel rekening mee dat de bediening in de horeca langer kan
duren dan normaal. Onze vrijwilligers moeten grotere afstanden afleggen en vanwege de anderhalve meter-regel kunnen
wij in onze keuken minder mensen aan het werk zetten.

NIEUWS

Moestuin
Onze moestuin op het voorplein doet het uitstekend. De
groenten worden verwerkt in onze horeca, maar zijn ook
te koop in onze winkel. Daar kunt u ook nog steeds terecht
voor onze barbecue-pakketten. Nu maar hopen op een
prachtige nazomer.

Keuken verbouwd
De afgelopen weken is op kosten van groothandel Sligro
onze keuken verbouwd. Dit was nodig om aan alle eisen te
blijven voldoen. De keuken wordt momenteel zeven dagen
in de week gebruikt en er werken in ons horecateam steeds
meer vrijwilligers mee, allemaal met hun eigen behoeftes
en mogelijkheden. We willen voor hen een optimale veiligheid en optimale werkomstandigheden creëren. Vandaar
de grootscheepse verbouwing. Daarbij is onze keuken ook
gedeeltelijk afgekoppeld van het gas. Met uitzondering
van het fornuis werkt nu alles op stroom en omdat wij die
betrekken van onze zonnepanelen, is de keuken een stuk
duurzamer geworden.

Wel of niet reserveren?
Toch nog even voor de duidelijkheid: om bij ons langs te
komen, hoeft u niet te reserveren. Reserveren is alleen nodig
als u wilt komen eten, en dat kan op dit moment nog steeds
zeven dagen in de week. Wel vragen we om de coronaregels in acht te nemen. Wij kunnen het ons momenteel niet
veroorloven een boete op te lopen.

Dierenpark weer open
Volgens plan gaat op 23 september het dierenpark in het
Maastrichtse stadspark opnieuw open. Vanaf dan lopen er
weer damhertjes rond in het park. Of en welke dieren er
daarna komen, is momenteel nog niet duidelijk. De dieren in
het stadspark worden al jaren verzorgd door medewerkers
en vrijwilligers van Boerderij Daalhoeve. Tijdens de sluiting
van het dierenpark als gevolg van de algemene herinrichting
van het terrein van de Tapijn-kazerne verzorgden wij de
vogels in de grote volière.

CITAVERDE ook op Vaeshartelt
Op onze boerderij zijn de lessen dierverzorging van CITAVERDE weer begonnen. Maar vanwege de coronamaatregelen kunnen op Daalhoeve nu minder leerlingen
terecht. CITAVERDE heeft daardoor een deel van de lessen
verplaatst naar het paviljoen in de tuin van Buitenplaats
Vaeshartelt. Vrijwilligers van Daalhoeve verzorgen het
groenbeheer op Vaeshartelt.

WAAROM KAMELEN?

Grote aanloop vrijwilligers
In de afgelopen zomer hebben wij een grote aanloop gehad van vrijwilligers, in met name de dierverzorging en het
groenbeheer. Zij kwamen om diverse redenen bij ons terecht,
bijvoorbeeld via dagbesteding of omdat ze vanwege het
corona-virus tijdelijk geen werk hadden en graag een vaste
dagelijkse structuur wilden behouden. Zo kregen wij onder
meer een Belgische leerkracht over de vloer en iemand van
Faunawatch, die bij ons kwam werken via de opleiding tot
dierentuinmedewerker. Bij ons werken inmiddels ook enkele
anderstalige vrijwilligers, afkomstig uit onder meer Libanon,

Wij krijgen nog steeds wel eens vragen van bezoekers
over onze ‘exoten’. Waarom hebben wij bijvoorbeeld
kamelen op het terrein bij het tuincentrum Erica en
waarom houden we die niet op de boerderij zelf?
Om te beginnen nog eens uitleggen waarom wij exotische
dieren houden, zoals de servals, fennek-vossen, stekelvarkens en kamelen op het Erica-terrein. Daalhoeve is
12

wandelingen of studiegroepen te organiseren. Project 7-blad
heeft daardoor nu ook geen inkomsten. Om toch actieve
steun te kunnen blijven geven aan goede initiatieven gaat
Project 7-blad daarom nu in haar nieuwsbrief aandacht
besteden aan Boerderij Daalhoeve, met een mogelijkheid
voor de lezers om te doneren. Project 7-blad is, vertelt penningmeester Anneke Fokkema, vooral erg gecharmeerd van
het recente initiatief van Daalhoeve om op het voorplein
een moestuin aan te leggen. ‘Zelf groenten kweken en die
meteen verwerken in gerechten in de keuken, of zonder
bewerking verkopen in de winkel, past helemaal in de filosofie van 7-blad’, aldus Anneke. ‘De moestuin steunen met
een financiële bijdrage is nu niet mogelijk. Daarom brengen
we Daalhoeve nu onder de aandacht in onze nieuwsbrief.’
Meer weten? Zie de website en Facebookpagina van Project
7-blad.

Een van onze kamelen op het Erica-terrein

de enige plek in Maastricht en omgeving waar bezoekers
gratis exoten kunnen zien. Zo kunnen ook mensen met een
smalle beurs kennis maken met dieren uit andere delen van
de wereld. De ervaring leert dat we met onze exoten veel
(extra) bezoekers trekken en dat draagt bij aan onze doelen.
Meer bezoekers betekent meer te doen op de boerderij en
dus meer mogelijkheden voor vrijwilligers om er zinvolle
dagbesteding te vinden. Tegelijkertijd ontstaat zo een ‘spannender’ werkplek voor de vrijwilligers die daar behoefte aan
hebben. Exoten passen daarom in ons streven om zowel
voor bezoekers als vrijwilligers veel variatie te bieden. En
we volgen daarbij strikt de regelgeving die voor deze dieren
geldt, niet alleen qua aantal soorten (maximaal tien), maar
ook qua verzorging.
En waarom houden wij dan onze kamelen op het Ericaterrein en niet op Daalhoeve? Dat heeft verschillende redenen. Om te beginnen zijn kamelen te groot voor het terrein
op Daalhoeve. Verder huisvesten wij daar al het maximum
aantal toegestane exoten. En een heel belangrijke reden
is verder dat de leerlingen van CITAVERDE hiermee een
plek buiten Daalhoeve hebben waar ze in alle rust kennis
kunnen maken met andere diersoorten. Dat verbreedt ook
hun horizon en biedt hen de mogelijkheid andere ervaringen op te doen. Zo worden wij ook als opleidingsplek voor
CITAVERDE interessanter.

Project 7-blad is gecharmeerd van onze moestuin

RECEPT VAN DE MAAND
Courgettesoep met doperwten en basilicum
De laatste stuiptrekking van de zomer is onder andere de
courgette. Deze soep is voor acht personen. Neem een bol
knoflook, haal de tenen eruit en pel ze. Snijd ongeveer 1,3
kg courgettes in plakken van ongeveer 3 cm. En verbrokkel
200 gram fetakaas in blokjes.
Doe 75 ml olijfolie in een flinke pan. Smoor daarin eerst de
knoflooktenen mooi goudbruin. Voeg vervolgens de plakken
courgettes toe, samen met zout en flink wat zwarte peper.
Bak deze plakken even goed aan. Voeg vervolgens een liter
sterke groentebouillon toe met 500 ml water.
Laat de courgettes gedurende ongeveer tien minuten zachtjes gaar sudderen. Doe er dan 500 gram diepvries doperwtjes bij en laat dit een minuut mee sudderen. Daarna nog 50
gram basilicumblad erbij, en eventueel ook wat muntblad!

PARTNER: 7-BLAD
Boerderij Daalhoeve heeft een nieuwe partner: Project
7-blad. Wij stellen deze partner graag aan u voor.
Project 7-blad is in het hele land actief en organiseert wandelingen en studiegroepen over met name ‘pure’ en gezonde
voeding. Doel is de kennis over te brengen die al bij onze
(over)grootouders aanwezig was over ‘puur’ eten en drinken.
Dat wil zeggen voeding die zo direct mogelijk uit de natuur
komt, zonder toevoegingen en niet verpakt in pakjes, zakjes,
blikjes, etc. Hoe kun je bijvoorbeeld zelf, zonder ongezonde
toevoegingen en bewerkingen, van kool zuurkool maken?
Waar vind je in de natuur eetbare planten en hoe moet je die
klaarmaken? Via wandelingen, lezingen of studiegroepen
wordt dit samen ontdekt en hebben de deelnemers meteen
ook een gezellige middag of avond met gelijkgestemden.
Vanwege de corona-crisis liggen al deze activiteiten stil. Het
is immers niet mogelijk om met anderhalve meter afstand

Haal de pan van het vuur en blender de soep, zo blijft deze
mooi groen! Serveer de soep in kommen met de brokjes
feta, citroenrasp, goede olijfolie en een flinke draai aan de
pepermolen. Naar smaak ook nog wat zout en/of citroensap
toevoegen.
Deze soep is heerlijk met warm brood uit de oven. En bedenk
altijd: niks moet, alles mag!
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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BON APPETIT
PARFAIT VAN ABRIKOZEN
Ingrediënten voor 6 personen:
500 gram abrikozen, 2 dl sinaasappelsap, 150 gram suiker,
1 eetlepel citroensap, 1 borrelglas amaretto, 1 liter slagroom,
desgewenst Kaapse kruisbes om te garneren
Voor de saus: 6 eetlepels abrikozenjam, 2 dl sinaasappelsap, 2 eetlepels citroensap,
cakevorm met een inhoud van 1 liter.
Bereidingswijze:
Was de abrikozen, halveer ze en verwijder de pitten. Doe ze
met het sinaasappelsap, 100 gram suiker en het citroensap
in een steelpan met een dikke bodem, breng het mengsel
aan de kook en laat het met het deksel op de pan ongeveer
15 minuten zachtjes doorkoken tot de abrikozen gaar zijn.
Schep in die tijd een paar keer om en voeg, indien nodig,
een extra scheutje sinaasappelsap toe als het mengsel te
droog mocht worden. Roer de gekookte abrikozen door een
fijne zeef en laat ze afkoelen. Roer er de amaretto door. Klop
de slagroom bijna stijf met de resterende 50 gram suiker en
spatel er de abrikozenpuree door. Schep het mengsel in een
met gladfolie of bakpapier bekleed cakevormpje met een
inhoud van 1 liter en zet dit 1 nacht in de diepvries. Breng
voor de saus de jam met het citroensap en het sinaasappelsap aan de kook. Roer goed en laat het afkoelen. Roer
de saus door een fijne zeef en zet het, tot gebruik, afgedekt
in de koelkast. Zet de parfait ongeveer 20 minuten vóór
het serveren vanuit de diepvries in de koelkast. Stort de
parfait op een schaal, verwijder het plastic en snijdt het in
12 plakken. Verdeel de saus over de borden en leg er twee
plakken parfait op.

VERENIGINGSNIEUWS

De zang is van Beppie Kraft en Martin Hurkens. Deze opname vond plaats tijdens de coronatijd in juli 2020 waarbij
het harmonieorkest in gedeeltes de audio heeft opgenomen en iedere muzikant apart is opgenomen op video. De
audio is samengesteld door Bart Rademakers, die ook het
arrangement heeft gemaakt in samenwerking met Ghislain
Bellefroid. De opname is terug te vinden op de site van de
harmonie www.harmoniewilhelmina.nl of op te zoeken op
de facebookpagina Harmonie Wilhelmina Wolder’, maar
natuurlijk ook terug te vinden op www.youtube.com zoek
op de trefwoorden ‘Harmonie Wilhelmina Wolder’ of ‘Dao
Kump ‘ne Daag’. Veel luister en kijkplezier.
Blief gezoond & haw pin.
Grote Clubactie
Zaterdag 19 september start de Grote Clubactie weer. Dit
jaar zal Harmonie Wilhelmina Wolder niet deur aan deur
loten gaan verkopen gezien alle restricties rondom corona.
Wilt u de harmonie toch financieel steunen èn tevens kans
maken op mooie prijzen dan kan dat natuurlijk toch, graag
zelfs. De loten kost 3 euro per stuk. U kunt via secretariaat@
harmoniewilhelmina.nl doorgeven hoeveel loten u wilt afnemen en dan wordt e.e.a. met u geregeld. Alvast bedankt.
Agenda:
Op zondag 27 september zal een fluitensemble van Harmonie Wilhelmina Wolder de communiemis opluisteren in
de kerk van Wolder.

DAO KUMP ‘NE DAAG
Het Harmonieorkest van Wilhelmina uit Wolder, onder leiding
van Ghislain Bellefroid, heeft het stuk ‘Dao Kump ‘ne Daag’
opgenomen om iedereen een hart onder de riem te steken.

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
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JOURNAAL
Beste lezers & buurtgenoten,
Bij het schrijven van dit stukje is het einde van de zomervakantie in zicht en wanneer u dit leest zijn we alweer enkele
dagen aan het schoolse ritme gewend. De zomervakantie van 2020 was voor velen van ons anders dan anders,
vanwege alle maatregelen en beperkingen m.b.t. het Coronavirus. Een vakantie die gevoelsmatig voor de een dan ook
langer heeft geduurd dan de ander, maar waarvan hopelijk iedereen in voldoende mate genoten heeft. En hoewel
vakantie en vrije tijd heerlijk is, ben ik ervan overtuigd dat we er extra van genieten doordat we gewoon ook af en
toe heel hard moeten werken. Met veel energie zal ons team dus ook het schooljaar aftrappen, daarbij zeker ook nog
extra aandacht gevend aan de Corona-maatregelen en ook aan de impact van de hele Coronacrisis op kinderen en hun
gezinnen. Door als team samen te werken, onderling én samen met ouders/verzorgers, kindpartners en ons
schoolbestuur én door op het goede moment het juiste te doen kunnen we ook in het nieuwe jaar weer veel bereiken
voor de kinderen aan ons toevertrouwd. We hebben elkaar hard nodig, juist in deze Coronacrisisdagen nog meer dan
ooit, ook al opereren we noodgedwongen nog met ouders op fysieke afstand. We maken dus graag volop gebruik van
de vele digitale contactmogelijkheden.
Essentieel voor samenwerking is dat we vertrouwen in elkaar hebben. En dat we vertrouwen in elkaar hebben blijkt
uit respect, uit steun, uit zorgvuldige communicatie, uit onpartijdigheid, uit geloofwaardigheid, uit consistentie en
ook uit persoonlijke competentie. Daarbij hoort ook eerlijkheid en transparantie, elkaar aanspreken op zaken, de
dialoog voeren, het gesprek aangaan met elkaar ook als het iets moeilijker is. Vertrouwen is voor ons dan ook geen
persoonlijke eigenschap, maar een teameigenschap!
Trots zijn we erop dat het opnieuw is gelukt om kleinere groepen te formeren, zodat elk kind letterlijk en figuurlijk
goed gezien wordt door leerkrachten en medeleerlingen en er ook fysiek genoeg ruimte is om te leren en te spelen.
Gemiddeld tellen we in het schooljaar 2020-2021 circa 22 leerlingen per groep.
Wij hopen dat we spoedig in het schooljaar de deuren weer meer open kunnen zetten voor ouders en buurtgenoten en
hopen dat de vele buitenactiviteiten in de omgeving en de feesten die het leven en dus ook schoolse leven extra kleur
geven zoveel als mogelijk snel weer onder normale omstandigheden kunnen worden beleefd en gevierd. We hebben
echter geen glazen bol en zullen alternatieven op tijd bedenken, zodat eventuele extra Coronamaatregelen ons minder
zullen verrassen.
Samen gaan we er weer een goed en fijn schooljaar van maken, met daarbij extra tijd, energie en aandacht voor de
planvorming aangaande onze nieuwbouw. Samen met de diverse kindpartners zetten we ook daar onze schouders
onder, zodat woorden zo snel mogelijk kunnen worden omgezet in daden, of in dit verband beter gezegd stenen!
Wij wensen alle lezers een fijne en bovenal gezonde nazomer toe en al onze leerlingen en hun ouders/verzorgers een
goed en fijn schooljaar!
Marc Houben, directeur

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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Maastrichtse Mooswief maar maakte zelf de onthulling van
het standbeeld niet meer mee. Het beeld is in 1954 onthuld
door de Maastrichtse stads-carnavalsprins Sjaak den Ierste
en sindsdien is ‘t Mooswief dé patrones van de Mestreechse
Vastelaovend. Nog elk jaar legt de nieuwe Maastrichtse
carnavalsprins, op de zaterdag vóór het jaarlijkse carnavalsweekend, een groentekrans over de schouder van het
standbeeld op de markt. Op carnavalszondag wordt, na het
geknal van 11 schoten uit het Momuskanon, een stoffen
kopie van ‘t Mooswief op het Vrijthof omhoog gehesen om
zo toe te zien op een 'propele' carnaval. En op carnavalsdinsdag wordt op het overvolle Vrijthof ‘t Mooswief, onder
een wegpinkend traantje, om 24.00 uur weer naar beneden
gehaald en komt de carnaval officieel ten einde.

BEELDEND MAASTRICHT
‘T MOOSWIEF

Willie

Door de eeuwen heen is de Maastrichtse markt altijd het
handelscentrum van de Maastrichtse binnenstad geweest.
Dit komt tot uitdrukking in het standbeeld van ‘t Mooswief,
oftewel groentevrouw. Vroeger namelijk kwamen de plattelandsvrouwen, o.a. uit de omringende dorpen, hun wekelijks
zelfgekweekte groenten op de markt te koop aanbieden.
In de 50er jaren stond een zekere mevrouw Koch model voor
het standbeeld van ‘t Mooswief. De bekende Maastrichtse
beeldhouwer Charles Vos ontwierp en vervaardigde het
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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 KIDS

4 KIDS

Zoek de 8 verschillen: kun jij ze vinden?

Dag vriendjes
Een handje, een knipoog, een knuffel en een kus
Dag juf, dag meester, dag vriendjes, de vakantie is
weer om. Hier ben ik weer dus!
Kun jij haar de weg naar school wijzen?

De scholen zijn weer begonnen
Kom eens kijken in de klas.
Aan de kapstok hangt mijn jas.
In het mandje ligt mijn koek.
Ik speel in de poppenhoek.
Ik kook soep op het fornuis.
Mama, ga maar gauw naar huis!
Mama, kusje! Knuffel knuf!
Ik blijf lekker bij de juf!
Zwaaien, zwaaien nog één keer!
Mama’s zwaaien heen en weer.
Stappen, stappen naar de klas.
Zwaaien met mijn boekentas.
Nog één knuffel en een zoen.
Juf, wil je mijn jasje uit doen?
Veel plezier kinderen!

Stephanie Debie
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NATUURLIJK VAN OMA

- U maakt een afspraak – voor Maastricht via tel. 0437630030.
- U komt alleen, tenzij aanwezigheid van een begeleider
noodzakelijk is.
- U komt kort voor de afgesproken tijd binnen en meldt zich
dan eerst bij de receptie.
- Als u verkouden bent of in contact bent geweest met mensen van wie bekend is dat ze corona hebben, blijft u thuis.

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

Vitamine E-masker
Benodigdheden:
1 capsule vitamine E, 1 banaan en 65 ml slagroom

De spreekuren zijn als vanouds op de volgende adressen
en dagen:

Prak de banaan en roer de geprakte banaan door de
slagroom. Als je een goed mengsel hebt gekregen zonder
klontjes, voeg je de vitamine E toe. Doe het mengsel op je
gezicht en ontspan, laat het ongeveer 15 minuten zitten.
Neem het masker af met een doekje en was je gezicht met
lauw water.
Tarwemasker
Gebruik dit masker twee keer per week en je zult zien dat
je huid ervan opknapt. Een ideaal masker dat je mee-eters
aanpakt.
Benodigdheden:
3 eetlepels tarwezemelen en 2 eetlepels honig

WijkServicePunt Manjefiek Malberg,
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht.
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Buurtcentrum Mariaberg,
Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht.
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Het kan gaan over vragen met betrekking tot
- WAO of (toekomstige) WIA uitkering
- rechten en plichten in de ‘wachttijd’-periode van 2 jaar bij
langdurig ziek-zijn
- Wajong-uitkering en werk; participatiewet
- WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW

Meng de tarwezemelen met de honing en smeer het mengsel op je gezicht. Vermijd de huid rond je ogen. Laat het
masker zo’n 20 minuten zitten. Spoel het daarna goed af
met lauw water.

U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

Masker voor de vette huid
Gebruik voor dit masker versgeperst sinaasappelsap, ‘vers
sap’ uit de supermarkt telt niet, zelf geperst is echt beter.
Benodigdheden:
Het sap van ½ sinaasappel en ongeveer 8 eetlepels bloem
Roer zoveel bloem door het sap tot er een smeerbare pasta
ontstaat. Breng de pasta aan op je gezicht met een zachte
kwast. Laat het masker 20 minuten zitten. Was het dan af
met ruim water. Heel goed voor de doorbloeding en voor
het normaliseren van de talgproductie.

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Watermeloenmasker
Benodigdheden:
2 schijven watermeloen
Haal de pitten uit de watermeloen en pureer het vruchtvlees.
Smeer deze puree op je gezicht en op je decolleté. Je huid
gaat ervan stralen.

PERSBERICHTEN

zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd
zeer duurzaam en energiezuinig

SPREEKUUR: VRAGEN OVER
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN UITKERING

geschikt voor vochtige ruimtes
passen probleemloos in elke interieurstijl
inclusief LED verlichting mogelijk

Vanwege corona waren de spreekuur locaties gesloten
voor klanten.
We zijn blij dat we inmiddels weer mensen kunnen ontvangen om met hen mee te denken over de puzzels van hun
arbeidsongeschiktheidsuitkering.
U kunt vooralsnog niet vrij inlopen. De voorwaarden zijn:

zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl
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PERSBERICHTEN
KUNSTENFESTIVAL MUSICA SACRA
Van 17 t/m 20 september vindt de 38e editie plaats van
Musica Sacra Maastricht. Het thema van 2020, Aanvaarding
& Berusting, keert terug in de vele programma’s van het
vierdaagse kunstenfestival dat plaatsvindt op unieke locaties
in de historische binnenstad van Maastricht. Het uitgebreide
festivalprogramma bestaat uit muziek, dans, theater, film,
spoken word en exposities. Het programma biedt tevens
een aantal (wereld)premières aan, onder andere van festivalproducties. Woensdag 22 juli is de kaartverkoop gestart.
Musica Sacra Maastricht:
Musica Sacra Maastricht begon in 1983 als Europees Festival van Religieuze Muziek, verspreid over vier weekeinden.
Het ontwikkelde zich tot een compact en breed geprogrammeerd kunstenfestival voor sacrale muziek gecombineerd
met andere vormen van kunst waarin het jaarlijks wisselende
thema een sleutelrol vervult. Om de onlosmakelijke band
met de stad te benadrukken, programmeert Musica Sacra
haar activiteiten in de vele prachtige historische gebouwen
van de binnenstad van Maastricht. Musica Sacra Maastricht
is een coproductie van de Stichting Musica Sacra en het
Theater aan het Vrijthof Maastricht.
Festivalthema Aanvaarding & Berusting:
Hoe maakbaar is het leven? Technische vooruitgang lijkt
te suggereren dat er voor elk probleem een oplossing is
of zal komen. Toch is er genoeg waaraan niets valt te veranderen. Tot op zekere hoogte is er enig verweer mogelijk
tegen beperkingen van aanleg, draagkracht, omgeving en
samenleving, maar de realiteit gebiedt toe te geven dat
daaraan grenzen gesteld zijn. Tegen ouder worden, ongeneeslijke ziekte en de onafwendbare dood heeft verzet
uiteindelijk geen zin. De erkenning daarvan hoeft geen defaitistisch laisser-faire te impliceren. Het accepteren van de
onontkoombare werkelijkheid kan ook heel bevrijdend zijn.
Lankmoedig een stap opzij doen, je schikken in het lot, het
aanvaarden van de gevolgen van gemaakte keuzes, kunnen vruchtbaar blijken. Socrates, Boeddha en Jezus gaven
hiervan indrukwekkende voorbeelden.
Aanvaarding lezen we bijvoorbeeld in de Bijbelse verhalen
over Job en over Jefta’s dochter. Ze worden weerspiegeld
in de geschiedenis van ontelbaren die, belaagd door armoede, onrecht, ziekte, honger of oorlog, hun menselijke
waardigheid bewaren, juist door in die situatie te berusten.
Aanvaarding en berusting zijn sleutelbegrippen binnen de
overlappende terreinen van roeping, keus en lot. Zie Maria’s
zwangerschap, zie de vreugdevolle berusting in soberheid
en gehoorzaamheid van kloosterling en kluizenaar, zie
ook de wijze levenslessen van het taoïsme of van wie zich
van alles ontzegt om zijn of haar roeping te volgen. Zulke
berusting levert in de regel geen luidruchtige kampioenen
op, wél ruimte voor een bevrijdende en levensbepalende
verdieping die zich beweegt in een richting tegengesteld
aan die van de waan van de dag. Musica Sacra 2020 poogt
licht te werpen op dit perspectief.
Algemene informatie:
Data: donderdag 17 t/m zondag 20 september 2020

Locaties: diverse historische locaties in het centrum van
Maastricht
Kaartverkoop: UITbalie, Theater aan het Vrijthof, Maastricht,
043-3505555.
Website: www.musicasacramaastricht.nl
Facebook: www.facebook.com/MusicaSacraMaastricht

DE KAPSTOK
We mogen weer! Tijdens de corona ben ik veel thuis geweest, activiteiten vielen weg en waren de dagen ineens
langer dan anders. Hoe was dit voor u als mantelzorger?
Heeft u als mantelzorger behoefte aan tijd voor u zelf? Ontvangt u mantelzorg en komt weinig buitenshuis. Dan is De
Kapstok wellicht iets voor u.
De Kapstok is een gezellige, laagdrempelige ontmoetingsplek waar je als mantelzorger je naaste, voor wie je zorgt,
een paar uurtjes met een gerust hart naar toe kunt brengen.
Wellicht komen jullie samen, om gezellig bij te kletsen met
buurtbewoners.
Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om een praatje te maken, koffie te drinken of een spelletje te doen.
Heeft u vragen over (mantel)zorg? Een medewerker van
Steunpunt Mantelzorg Zuid is aanwezig om vragen te beantwoorden.
Kom eens een kijkje nemen op de woensdagochtenden
tussen 9.00 en 13.00 uur in het Atrium, Aureliushof 160.
We zijn gestart op 12 augustus. De locatie is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Of u kunt de Omnibuzz
reserveren via 0900-0699.  
Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd bellen met 0433215046 of mailen naar info@mantelzorgzuid.nl.

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

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

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

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877
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GEDICHT

WEKELIJKSE WIJSHEDEN

ZOMER

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.

Rustig loop ik langs de vijver
waar van de zomer de plompen en
de irissen nog stonden.
Wiegelen doen nu de bladeren,
gedragen door de wind
die de rust niet kent.
Het bankje
waar destijds de geliefde zaten
staat er vandaag verloren bij.

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 37
Als we in een file staan, raken we geïrriteerd, terwijl ook
dat een boodschap is, want worden we er op dat moment
niet van bewust gemaakt dat we door elkaar te volgen, op
de plaats van bestemming komen? We kunnen vaak niet
anders dan elkaar te volgen. Laten we dat accepteren, maar
volg wel op je eigen manier.

Twee merels spartelen
om een stukje brood
maar het kleine musje
gaat er mee van tussen;
gevolgd door mijn blik
verdwijnt de kleine tussen
het bruingekleurde lovergroen.

Week 38
Ook jouw lichaam is een mooi instrument, dat je met de ziel
mag leren bespelen.
Dan zul je ook de juiste snaren raken, de juiste klanken
laten horen, je af kunnen stemmen op de juiste frequentie,
zodat er een melodie ‘voelbaar’ wordt: de symfonie van het
leven, afgewisseld met hoge en lage tonen, en dat ook een
ander als mooie muziek in de oren klinkt.

Terug naar de zolderkamer
denk ik over de vervlogen zomer.
Huub van de Looy

Week 39
De uitdrukking ‘hoe is het in God’s naam mogelijk’ geeft aan,
dat alles alleen maar mogelijk is in God’s naam, maar dat
we niet moeten vragen naar het hóe.
Dat is het geheim, dat liefde heet.
Week 40
Let op elkaars lichaamstaal. Ieder mens maakt een gebaar
en dat gebaar geeft aan hoe die persoon zich voelt ten opzichte van jou. Bevalt dat gebaar, dan is er een mogelijkheid
om op elkaar af te stemmen. Irriteert het je, doe dan niet je
best om dat te veranderen, want ieder mens mag zichzelf
zijn. Als het mag veranderen, zal dat ook gebeuren op het
juiste moment wanneer het voor hem of haar goed is.

Ralph Cadier

Wij zijn erkend MKB-adviseur

Wijuzijn
erkend
MKB-adviseur
Wilt
inzicht
in de
risico's die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Wilt u inzicht in de risico’s
die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Maak een
afspraak voor een
risico analyse!
Maak een afspraak voor
een19
risico
analyse!
St. Annadal
- 6214
PB Maastricht
043-356 04 04 • www.cadier.nl

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

St. Annadal 19

Autorijschool
Bastiaens
6214 PB MAASTRICHT

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

043-356 04 04 • www.cadier.nl

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

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

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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Mogen wij uw
makelaar zijn?
Wij verkopen uw huis goed en snel.
Nogal fidus!
 Gediplomeerd/geregistreerd en ervaren
makelaars en taxateurs
 Op uw woning afgestemde verkoopstrategie
 Zeer scherpe courtage
 Geen verkoop, géén courtage
 Aankoopmakelaar; wij ondersteunen u bij de
aankoop van uw nieuwe woning

 Fidus beschikt over onafhankelijke en

Erkende Hypotheekadviseurs voor het beste
advies

Pascal Loontjens
RM / RT

Een kennismaking met
waardebepaling kost u slechts een kop
koffie!
Maastricht
Stationsstraat 14
043 – 350 35 35

info@fidus.nu
www.fidus.nu
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