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Soms heb je een beetje geluk met het weer.

VAN DE REDACTIE
Lente is gearriveerd en dit jaar is het ook echt genieten
van de lente. Na twee jaar kunnen koppels die gaan
trouwen weer een echte bruiloft gaan plannen en ook de
communiekantjes worden niet meer beperkt in de mogelijkheden van invulling van hun belangrijke dag. Ondanks
enige beperkingen werd carnaval 2022 een feest om nooit
meer te vergeten. Nog nooit was het zo druk op het Vrijthof
bij het ophalen van t Mooswief, carnaval 2022 gaat voor
velen de geschiedenisboeken in als de aftrap van vrijheid
zoals we dat twee jaar gemist hebben.

Foto: Ruud Keijmis

Er is altijd wel ergens in de wereld oorlog, maar dit komt
wel erg dichtbij. twee jaar geleden was er geen wc papier
te krijgen, nu zijn de schappen van zonnebloemolie en
graan leeg met grotere gevolgen voor de komende tijd.
Voor velen staat de verwarming al een standje lager en
ziet het er niet naar uit dat het de komende tijd beter zal
gaan. Hoe verschrikkelijk een oorlog ook is en hoe graag
burgers ook willen helpen, de uiteindelijke macht ligt in
handen van wereldleiders die onze zorgen om de levens
van onze medemens zien als 'collateral damage'. Laten
we hopen dat de ego's snel slinken zodat mensen weer
veilig naar hun familieleden terug kunnen keren, want elke
oorlog is bij aanvang reeds verloren.

Langzaam trekken ook de evenementen weer aan. Helaas dit jaar geen braderie op Daalhof in april, maar niet
getreurd… Deze wordt op een later tijdstip gehouden.
Laten we hopen dat het ook dan prachtig weer is, want
de braderie van Daalhof geeft tot nu toe altijd een warme
zonnige dag.

Het aantal evenementen in en rond onze wijken is nog
wat magertjes, maar zal komende maanden ongetwijfeld
aantrekken. Veel leesplezier!

Helaas is met het wegvallen van alle beperkingen voor
ons de vrijheid in een land niet zo heel ver hiervandaan
ver te zoeken en vrezen velen voor hun leven.

Het volgende nummer van 't Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 7/8 mei.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 april.

Natasja Maes

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

Buurtcentrum Daalhof E.O.
't Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond

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

043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagavond
Vrijdagavond

country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-33135297
06-40923577

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Like ons op facebook

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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De Huiskamer is weer open en activiteiten zijn volop bezig.
MAANDAG
- 10.00 - 12.00 uur spreekuur wijkagent
- 13.30 - 16.30 uur: hobbyclub
DINSDAG
- 13.30 - 16.30 uur: vrije inloop / Matchpunt/ spreekuur Tim
(hulp bij telefoon, pc, laptop, tablet
- 19.00 - 21.30 uur (even weken) OudersVoorOuders
spreekuur/inloop
WOENSDAG
- 9.30 - 12.30 uur: inloop mantelzorgers
- 13.30 - 16.30 uur: vrije inloop / Matchpunt/ begeleiding
leerlingen wijkleerbedrijf / wandelclub / schildergroep
DONDERDAG
- 13.30 - 16.30 uur: Matchpunt/ huiswerkbegeleiding leerlingen wijkleerbedrijf
- 19.00 - 21.30 uur: crea-groep (iedereen is welkom)
VRIJDAG
- 13.30 -16.30 uur: hobbyclub.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

ALLES KOMT WEER OP GANG
Tegen de tijd dat u dit leest zijn de verkiezingen al lang achter
de rug. Misschien is het zelfs al duidelijk hoe de gemeenteraad is samengesteld. Hoe zal dat eruit zien voor zaken
in onze wijken? Binnenkort moeten we met wethouders
kunnen spreken over de speelplaatsen in de wijken. Er zijn
ook al langer plannen voor aanpassingen en verbouwingen
in de wijk. Hoe staat het met de oversteekplaatsen op de
Planetenhof? We doen ons best om u hiervan op de hoogte
te houden.

LEWIE DE RAT
Wist u dat ratten voornamelijk in ons riool leven? Hier vinden
ze alles wat ze nodig hebben: water, voedsel en schuil- en
nestplaatsen. Gaat het riool stuk of wordt het er te druk,
dan gaan ratten buiten het riool op verkenning. Vinden ze
een geschikt plekje met voedsel en schuilgelegenheid, dan
graven ze daar een hol of bouwen een nestje.
Meer weten? Lewie de rat heeft nu zijn eigen strip. Die vindt
u op www.thuisinmaasstricht.nl onder 'Doe mee'. Af en toe
verschijnen de stripverhalen ook in 't Belhaofke.

BUURTTERRASSEN
We hebben door wind en weer, coronamaatregelen of niet,
geprobeerd in contact te blijven met de buurt via buurtterrassen. Iedereen is welkom. We doen ons best om alle partijen bij elkaar te brengen, inclusief wijkagent, woningbouw,
Sociaal Team en Trajekt. Ook dit voor- en najaar hebben we
enkele buurtterrassen georganiseerd.
Op 9 mei zijn we op de hoek van de Janushof en de Didohof.
Twee weken later, op 23 mei zitten we vooraan bij de flat op
de Schippersdreef. Zoek onze vlaggen en de groep mensen
die lekker zitten te keuvelen met een kopje koffie of thee.
Breng een stoel en beker en praat mee.

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.

Op 16 juni zijn we bij de flat van de Quirinaalhof. Op 27 juni
staan we bij de toren in Daalhof. We kunnen praten over wat
goed gaat in uw wijk, waar u zorgen over heeft of hoe we
elkaar beter kunnen inspireren om iets te beteken in de wijk.
Na de zomer zijn er nog twee buurtterrassen gepland: op
12 september zoeken we nog een plek. Wilt u ons bij u in
de straat hebben? Laat het ons weten. Op 26 september
zijn we bij de nieuwe Levanto in Belfort.

EVENEMENTEN

GARAGE SALE
Nu dat alles weer open is komen de activiteiten ook weer op
gang. In de Huiskamer zijn alle groepen al een tijdje weer
bezig. Maar ook in de buurt kunnen ideeën ontplooit worden
die al lang alleen een idee waren. Zo ook een Garage Sale
in Daalhof.

Zondag 24 april
Concert met Drumband Harmonie Wilhelmina Wolder en
de drumband van Dieteren in Dieteren. Meer info op de site
www.harmoniewilhelmina.nl
Maandag 9 mei
Buurtterras van 19.00 tot 21.00 uur op de hoek van de
Janushof en de Didohof. Breng zelf een kopje en een stoel
mee. Het Buurtnetwerk zorgt voor koffie en thee.

Op 15 mei wordt in de wijk een Garage Sale gehouden. Dit
is een soort rommelmarkt, maar dan op de opritten van de
mensen thuis (of zelfs in de garage). Wilt u deelnemen?
Dan kunt u zich opgeven bij de Huiskamer Daalhof, op de
Facebook pagina van het Buurtnetwerk of via onze email:
buurtnetwerkbd@gmail.com

Zondag 15 mei
Garage Sale in de wijk Daalhof. Om in te schrijven en voor
meer informatie zie de Facebook pagina van Buurtnetwerk
Belfort Daalhof of email: buurtnetwerkbd@gmail.com

HUISKAMER DAALHOF
Weet je de Huiskamer te vinden? De Huiskamer is aan de
achterkant van buurtcentrum 't Atrium, tussen de Aureliushof en de Romeinsebaan. Als je loopt tussen de kerk (San
Salvator) en 't Atrium naar de Romeinsebaan, dan zie je de
banner van de Huiskamer.

Maandag 23 mei
Buurtterras van 19.00 - 21.00 uur vooraan bij de flat op de
Schippersdreef. Zoek de vlaggen. Breng zelf een kopje en
een stoel mee. Het Buurtnetwerk zorgt voor koffie en thee.
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Er is in de buurt een heel schattig hondje Olly en die heeft
meer dan 10.000 volgers.

DIT BEN IK

Ik ben naar een andere school gegaan omdat ik werd gepest
en na de eerste lockdown ging ik naar de Dynamiek. Ik was
zo blij dat ik naar de Dynamiek mocht. Nu word ik niet meer
gepest en dat is fijn. Mijn lievelingsvakken zijn geschiedenis,
rekenen en CNAL. Mijn lievelingseten is spaghetti, frietjes
en macaroni in de oven. Mijn lievelingsfeestdag is carnaval
en mijn verjaardag.

MIRTHE
Hoi ik ben Mirthe. Ik ben 10 jaar en ik ben op 9 juni jarig.
Mijn vader David en moeder Kim zijn gescheiden en ik heb
een broer van 17 en die heet Raoul en 2 stiefbroertjes en
een stiefpa en die heten Sem, Dex en Daniel. Sem is 11
jaar en Dex is 5 jaar.

Ik houd van de boeken "Handboek voor superhelden". Het is
echt een aanrader. Ik houd van zingen maar ik schaam me
enorm als ik zing. Het liefst zing ik liedjes van Justin Bieber
en Suzan en Freek.

KORT VERHAAL
Waarom?, vroeg hij zich af terwijl hij naar de rij gevelde
bomen keek. Stonden ze in de weg, waren ze ziek? Bomen
kappen in deze tijd? Misnoegd trapte hij tegen een steen
waarvan hij dacht dat die los lag. Vergeet het. Alleen de
bovenkant stak uit de grond en het deed
verdomd pijn. De rest van de weg hinkte
hij; Vervloekte bomen! Kap ze dan allemaal. Godskolere!
Kwaad vervolgde hij het pad omlaag
tot aan de poel waar hij schoen en sok
uittrok, de pijnlijke voet in koel water
dompelde. Dat luchtte op.

Mijn hobby's zijn tekenen, dwarsfluit spelen en paardrijden.
Een vriendin van mijn moeder heeft 3 paardjes: Chuf, Patser en King. De kleinste is Chuf en dan komt Patser en de
oudste is King. Ik ben pas verhuisd naar Malberg en ons
nieuwe huis is echt groot.

Hij keek achter zich, liet de omgeving op zich inwerken,
stelde zich voor hoe het was geweest voor iemand op het
idee kwam de bomen te rooien en ze rezen voor hem op.
Uit het niets groeiden de gevelde stammen aaneen. Takken sprongen naar hun plaats. Hij onderging verwonderd,
wist dat het niet kon en toch gebeurde het voor zijn ogen.
Zelfs toen hij opstond, erheen strompelde, aan de stammen
voelde. Ze waren weer heel maar hoe kon dat?

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Een houtvester naderde. Niet eens verbaasd. Boos. "Wie
heeft die bomen weer in elkaar gezet? Wel verdorie, nou
kan ik opnieuw beginnen. Besef je wel hoeveel werk dat is?"
"Zeker, maar begrijp jij hoeveel werk het voor bomen is om
zo hoog te groeien? Hoelang het duurt? Daarbij vergeleken
is de klus die jij klaarde een peulenschil."
"Bemoei je er niet mee", was het commentaar en de houtvester begon zijn taak opnieuw, maar telkens nadat hij een
boom had geveld, in stukken gezaagd, smolten de delen
samen, richtten zich op. De man stond het zweet op zijn
aangezicht, maar hoe hij ook tierde, nog sneller probeerde
de bomen neer te halen, ze bleven zich oprichten. Hij werkte
door en door, verbeten, bezeten tot hijzelf het loodje legde
en in stukken uiteen viel.
De man met de zere teen lachte. Nu wist hij hoe het moest.

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?

Joachim

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl
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OUDE AMBACHTEN

VERENIGINGSNIEUWS

VAN BAKKER TOT PIZZABEZORGER

NIEUW DAK HARMONIEZAAL

Over Maastricht schrijven is niet ongevaarlijk. Dikwijls zal
een historicus een foutje ontdekken en die fouten staan
meestal in een verkeerd boek in de boekenkast. Het gevaar
om in een polemiek te worden betrokken wil ik dan ook met
deze fotovertellingen over Maastricht, liever ontlopen. Ik wil
geen geschiedenisschrijver zijn. Een foto, een geschreven
wandeling door de tijd, meer niet.

Stichting Gemeenschapshuis Oud-Vroenhoven is eigenaar
van het pand Tongerseweg 400, waar ook de Harmoniezaal
van Harmonie Wilhelmina Wolder in is gevestigd. Deze
Stichting zorgt al 40 jaar als een goede huisvader voor de
binnen- en buitenkant van dit gebouw. De Stichting is nu
bezig om het gehele pand zoveel mogelijk te verduurzamen.
Daarom worden binnenkort ook 50 zonnepanelen geplaatst
op het dak van de grote zaal.
Bij het uitbrengen van de offerte
werd ervan uitgegaan dat het dak
nog zeker 15 jaar mee kon gaan.
Na het verwijderen van het grind is
helaas duidelijk geworden dat dit
niet kan en het dak dient te worden
vervangen voordat de zonnepanelen worden geplaatst. Met
deze kostenpost van circa 14.500 euro was geen rekening
gehouden in de investeringsbegroting en de Stichting wil de
verenigingen (waaronder Harmonie Wilhelmina) die gebruik
maken van het gebouw toch een droge plek aanbieden.
Daarom is er een crowdfundingsactie opgestart.
Wil jij ook een bijdrage doen aan het nieuwe dak? Dat kan
via de link hier beneden. Ook kan een bedrag overgemaakt
worden op bankrekeningnummer NL26 ABNA 0576 1326
59 t.n.v. Stichting Gemeenschapshuis Oud-Vroenhoven.
Elk bedrag is welkom.

De bakker liep eerst met een fiets met een rieten korf voor
aan het stuur, hij had de hele week werk met bezorgen. Hij
had dan ook de stadswijken ingedeeld en nam iedere dag
een andere route.
In 1953 had hij de volgende route: Maastricht-centrum Zuid,
Maastricht-centrum Noord en Bosscherveld.
En dan had hij nog Limmel, Nazareth en Wijkerveld. Maastricht was toen ook al uitgebreid. Want we hadden ook nog
Wittevrouwenveld, Heugemerveld en Heerderveld. Het was
te veel voor één bakker, de routes waren dan ook verdeeld.
In 1960 bezorgde de bakker nog altijd brood en banket met
de fiets. Pas daarna verscheen de bakker met paard en
wagen, maar dat was afzien, want van veel straten bestond
het wegdek uit kinderkopjes. De bakker had een klantenboek
en schreef iedere dag op wat hij afleverde. Als het wekelijks
loon binnen was, rekenden de klanten af met de bakker. Tja,
't is een beetje geschiedenis, zij die Maastricht van ouds
kennen zullen wel veel leuke herinneringen hebben.

Alvast heel erg bedankt namens Stichting Gemeenschapshuis Oud-Vroenhoven en Harmonie Wilhelmina Wolder.
Link om bij te dragen: www.doneeractie.nl/vervangingdakbedekking-gemeenschapshuis/-58157

GEDICHT
TIJDEN
De nacht is stil en sereen
Waar zou ik heen?
Tijden vervliegen, ze vergaan
-denk ik - en ik zie naar de maan.

De bakker op de Boschstraat (zie foto) die het brood bezorgde heeft zijn baan verloren. Duchateau in de Spilstraat,
Schols in Pottenberg en van Rooy in Mariaberg stopten met
brood bezorgen.

Schemer is licht verborgen in het donker:
de stemmen sterven weg bij eb.
Ginds wonen vogels in de lucht – hoor je? –
Een zwaluw schreeuwt een vlucht.

De supermarkten namen het over. En de pizzabezorger
zorgt nu dat we iets te eten hebben.

Winters vriezen maar ze vergaan
Herfsten blijven niet bestaan.
Zomers vliegen, ze waaien altijd weg,
Maar de lente: dat is 1 dag in mij!

© Huub Reinders Maastricht
Met vriendelijke groeten.
Huub.
huub.reinders@home.nl.

Huub van de Looy
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Videoband of 8mm film spoel van vakantie of privé op DVD
of anderen dragers? Wees er snel bij voor dat het verloren
gaat. Bel Dirk 06-40273100.

PRIKBORD
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) mailen naar prikbordjes@belhaofke.nl vóór de 15e van de maand. U ontvangt een
bevestigingsmail met verdere instructies.

Ervaren docent (vwo-havo-vmbo) geeft bijlessen voor het
vak Nederlands op alle niveaus in onder- en bovenbouw
van het voortgezet onderwijs en ook de voorbereidingen van
de SO's en het eindexamen. Info: 043-3435094.

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

De brugklas! Vallen de schoolresultaten toch wat tegen o.a.
door de digitale lesvormen en het werken met 'its-learning'?
Ervaren leraar (vmbo, havo, vwo) helpt met huiswerkbegeleiding, het voorbereiden van toetsen en eventuele bijlessen. Locatie Hazendans. Info: 06-39823537.

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

In Atrium Daalhof: 1. Zumba 2. Yoga (ontstressen voor alle
leeftijden ook voor klachten als burn-out, reuma, astma,
fibromyalgie, oedeem, te lage of te hoge bloeddruk, overgewicht enz.). Chantalle Smeets www.dans-yoga.com, mail:
info@dans-yoga.com, tel.: 0032-12236151 of 06-33646440.

"Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil,
mag komen drinken van het water dat levend maakt. Je
hoeft er niets voor te betalen." (Openbaring 22:17) Jezus
geeft levend water. Heb je dorst? www.gvcmaastricht.nl of
bel 06-48689617.

VAN DE REDACTIE

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

'T BELHÄÖFKE ZOEKT MENSELIJKE AANVULLING
Bewoners van de wijken Hazendans, Belfort of Daalhof die
een bijdrage willen leveren aan de verspreiding van wat in
onze wijken gebeurt en komende is, gelieve zich te melden
op het redactieadres: redactie@belhaofke.nl.

Rederij Stiphout zoekt voor het komende vaarseizoen oproepkrachten/ vakantiemedewerkers. Ben je 15 jaar of ouder
en wil je werken in de horeca op een bijzondere locatie?
Stuur dan je sollicitatie naar anita@stiphout.nl Voor meer
informatie kun je ook bellen: 043-3515303.

Als redactie levert iedereen een bijdrage om dit blad samen
te stellen, vele handen maken immers licht werk. Hierbij
kunnen we nog hulp gebruiken. In het bijzonder zijn we op
zoek naar iemand m/v die de gedeelde coördinatie op zich
wil nemen. Voor inlichtingen of reactie mail ons. Bij voorbaat
dank. U zult deel uitmaken van een enthousiast, gezellig
en creatief team.

Last en/of spijt van je corona prik(ken) / boosters? Laat ze
ontstoren. Info: 06-81894531, Anneke Fokkema.
Wij zijn op zoek naar een fijne poetshulp. Voor 3 uur per
keer, om de 14 dagen. In Daalhof. Interesse? Neem contact
op met 06-44882041.

De redactie

Kunstgebit of implantaten nodig? Wij
Wij zijn
zijn de
de specialist
specialist voor
vooru.
u.
Als
Als afgestudeerd
afgestudeerd tandprotheticus is Maurice van
van Hoften
Hoftenspecialist
specialistop
ophet
hetgebied
gebiedvan
vanalle
alle
uitneembare
uitneembare voorzieningen zoals, kunstgebitten,
kunstgebitten, gedeeltelijke
gedeeltelijkeprotheses
prothesesen
endergelijke
dergelijkeen
en
wordt
wordt als zodanig erkend door alle zorgverzekeraars.
zorgverzekeraars.

Wist
Wist u dat:

Implantologie
Implantologie
Tandprothetiek
Tandprothetiek
Kunstgebitten
Kunstgebitten
3D
3D protheses
protheses
∞∞Eigen
Eigentandtechnischlaboratorium
tandtechnischlaboratorium
∞∞Reparaties
Reparatiesklaar
klaar terwijl
terwijl uu wacht
wacht

Bij
Bij ons
ons kunt
kunt uu terecht
terechtvoor:
voor:

•• u
u om
om de 5 jaar recht heeft op vergoeding van
van
uw
uw volledige
volledige prothese voor 75% uit de basisbasisverzekering?
verzekering?
•• een
een implantaatprothese (klikgebit) ook
grotendeels
grotendeels vergoed wordt?

Vergoedingen volgens
uw verzekeraar
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•• implantaten
implantaten
•• gebitsprotheses
gebitsprotheses
•• protheses
protheses op
opimplantaten
implantaten
•• frameprotheses
frameprotheses
•• gedeeltelijke
gedeeltelijke plaatprotheses
plaatprotheses
•• opvulling
opvulling van
vanprotheses
protheses
•• reparaties
reparaties

Herculeshof
Herculeshof 15A,
15A, 6215
6215 BC
BC Maastricht
Maastricht ∞∞ Marktstraat
Marktstraat2,2,6271
6271BE
BEGulpen
Gulpen
043
043 737
737 0229
0229
www.vanhoftentandprothetiek.nl
www.vanhoftentandprothetiek.nl
Gratis
Gratisparkeren
parkeren
info@vanhoftentandprothetiek.nl
info@vanhoftentandprothetiek.nl

GEDICHT

PERSBERICHTEN
TENTOONSTELLING OVER PREPPING EN
ZELFREDZAAMHEID IN DYSTOPIE

HET VOORJAAR…
Het voorjaar zit er aan te komen
Het lekkere zonnetje we mogen er van dromen
Fijn uit de wind op een mooi terras
Ik zou willen dat het morgen al voorjaar was

Bureau Europa presenteert in samenwerking met curator Ward Janssen Prepper
Paradise. Een expositie over de esthetiek
van het voorbereiden op dystopia, (geo)
politieke chaos, oorlog en klimaatverandering aan de hand van het werk van ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers
en architecten. Het luxe, ethieke, en doe-het-zelf karakter
van de prepper-cultuur vormt hier een debat voor design
fiction en stelt visuele utopieën voor dystopische tijden voor.

De winterjas kan worden opgeborgen
Voor zomerkleding moeten we nu zorgen
Een t-shirt en een spijkerbroek
Dat is de kleding die ik dan uitzoek
Maar voorzichtig, nog niet te vroeg juichen
Hoe vaak valt het voorjaar niet in duigen
Dan is er meer regen dan zonneschijn
Een frisse temperatuur is dan óók niet fijn

De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 14 augustus
bij Bureau Europa aan de Boschstraat 9, Maastricht.
De expositie bevat werk van o.a. Stine Deja, Rustan Söderling, Liam Young, Dunne & Raby, Theo Triantafyllidis & Kostis
Stafylakis, Dennis de Bel, Ted Noten, Brent Watanabe, Paul
Kuipers, Meeus van Dis, Paul Virilio, Stewart Brand. In Prepper Paradise komen diverse aspecten aan bod: het bouwen
van bunkers en panic rooms in de Euregio, het ontwerp van
voedsel, urban farming, Alibaba-tijden, infographics van
speculatieve geschiedenissen en diverse kunstprojecten.

Een mooie lente we blijven het hopen
Die mooie wandeling, samen door het bos lopen
Tóch blijft er dat optimistisch gevoel
Dat zonnig terras met een glaasje wijn is toch het doel
Eindelijk de temperatuur is boven de 20 graden
Wat we gaan doen laat zich gemakkelijk raden
Lekker koesteren in de voorjaarszon
Dat is waar dit gedichtje ook mee begon

De focus van de tentoonstelling ligt op het ontwerp en de
verbeelding van de angstcultuur, de voorbarige tegenreactie
op dreigende maatschappelijke wanorde en een optimistisch toekomstbeeld gebaseerd op zelfredzaamheid. Het
concept prepping en de prepper als fenomeen staan daarbij
symbool voor een bredere toename van wantrouwen in politiek, technologie, en investeringen in industriële innovatie.
Prepper Paradise breekt door middel van subthematieken
de discussie open over een rommelige en wankele status
quo van de maatschappelijke realiteit van nu en de onzekere
toekomst, om de aarde op een andere manier te bewonen,
gebruiken en begrijpen.

tekst : Ad Frijns

DENKEN

Als platform voor architectuur en design, heeft Bureau
Europa de kunstenaars Dennis de Bel en Meeus van Dis
opdracht gegeven te reageren op de tentoonstelling met een
nieuw werk dat aansluit bij hun eigen oeuvre. Deze worden
gepresenteerd in de expositie Prepper Paradise.

		
		
		

Wie weet wat denken is?
Niemand, denk ik.
Zelfs God weet het niet.

		
		
		

Pijn, vreugde en verdriet:
weeffouten van 't verstand
denk je niet?

		 Daarom is denken
		-denk-ik
		 hoogst irrelevant.
Huub van de Looy

De komende maanden wordt er tijdens workshops, lezingen, en excursies met experts, theoretici en makers uit
het programma dieper ingegaan op het onderwerp van de
tentoonstelling. Met als eerste vooraankondiging van het
culturele programma een interactieve workshop tijdens
Museumnacht Maastricht.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

Deze tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met
partners Design Museum Den Bosch, Institute of Network
Cultures, Maastricht Marketing, Het Nieuwe Instituut,
Regionaal Archief Limburg, en bruikleengevers: de onderwijspartners Zuyd Hogeschool, Vista College, Universiteit
Maastricht en wordt gesponsord door Onassis Foundation
en lokale bedrijven.

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek
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Ook gaat binnenkort onze kennismakingscursus weer van
start. Je kunt gedurende zes weken kennismaken met (harmonie)muziek, de instrumenten horen, zien, proberen en
samen muziek maken. Kijk gerust op de website of stuur een
e-mail naar info@kunstdooroefening.nl voor meer informatie.

VERENIGINGSNIEUWS
NIEUWS VAN KDO
Op zondag 13 maart vond het eerste concert van de Maastrichtse Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) plaats in de
nieuwe Harmoniezaal aan de Romeinsebaan in Daalhof.
Het publiek genoot van de vele soorten muziek! Maar vooral
de Radetzkymars, de Pink Panther muziek en de speciale
uitvoering van een 'Super Sjoene Daag' zorgden voor veel
enthousiasme. Op aswoensdag heeft de harmonie op een
passende en sfeervolle manier afscheid genomen tijdens
de crematieceremonie van haar ex voorzitter Jo Leenders.

PERSBERICHTEN
VOORTZETTING BETAALD PARKEREN
BIJ ENCI-GROEVE
Even uitwaaien, een flinke wandeling, hardlopen of op stap
met de boswachter. Het kan allemaal op de Sint-Pietersberg.
Jaarlijks genieten hier honderdduizenden mensen van de
natuur en cultuurhistorie. Het beheer van de natuur, het
erfgoed en de recreatieve voorzieningen zijn kostbaar en
hier is geld voor nodig. Daarom gaat Natuurmonumenten
op de parkeerplaats bij de ENCI-groeve naast 'Chalet D'n
Observant' betaald parkeren voortzetten en een parkeerbijdrage vragen. In maart 2022 richten we de parkeerplaats in
en kunnen auto's nog gratis in- en uitrijden. Vanaf april 2022
vragen we, aan bezoekers die geen lid zijn van Natuurmonumenten, een parkeerbijdrage. Meer informatie vind je op
www.natuurmonumenten.nl/parkeerplaatsencigroeve
ENCI-groeve beheren en openstellen
Natuurmonumenten wil de natuur op de Sint-Pietersberg en
in de ENCI-groeve alle kansen geven om zich te ontwikkelen
tot een voor Nederlandse begrippen uniek natuurgebied.
Daarnaast willen we op termijn ook het diepe deel van
de groeve openstellen voor individuele bezoekers zodat
ze kunnen genieten van dit bijzondere deel van de SintPietersberg. Om de groeve te kunnen beheren en veilig
open te kunnen stellen, is geld nodig. Natuurmonumenten
krijgt hier geen overheidsbijdrage voor. Daarom zoeken we,
naast een bijdrage vanuit de eigen middelen, aanvullende
inkomsten om de groeve te kunnen beheren en open te
stellen. Natuurmonumenten heeft samen met de gemeente
Maastricht, provincie Limburg, ENCI en 'Sint-Pietersberg
Adembenemend' voorgesteld om het Plan van Transformatie
ENCI-gebied te actualiseren, waar voortzetting van betaald
parkeren een onderdeel van is.

De komende tijd staat er weer veel te gebeuren. Op Goede
Vrijdag 15 april doet de drumband mee aan de 'Kruusweeg'
(de jaarlijkse Kruiswegprocessie) door de binnenstad van
Maastricht. Geen muziek, maar wel tromgeroffel.
Bij de Dodenherdenking op 4 mei zal KDO voor een passende muzikale opluistering zorgen. Volop muziek zal er
zijn op zondag 12 juni bij het concert op de Thermen. In het
verleden vonden hier al enkele sfeervolle concerten plaats.
Bij de drumband zijn enkele enthousiaste leerlingen aan de
slag gegaan. Als je interesse hebt, met of zonder ervaring
om aan te sluiten, dan kan dat. Kom op vrijdagavond om
19.00 uur eens langs op de Romeinsebaan 295. Wil je
liever bij de harmonie? Dat kan natuurlijk ook. Kom dan op
donderdagavond (vanaf 19.45 uur) even langs.

Parkeerbijdrage
We vragen alle bezoekers om mee te helpen om de groeve
te kunnen beheren en open te stellen. Leden van Natuurmonumenten dragen al bij via hun lidmaatschap. Met deze
parkeerbijdrage helpen ook niet-leden mee. De bijdrage
is € 1,75 per uur, met een maximum van € 7,00 per dag.
Leden parkeren gratis. Kort parkeren (15 minuten) is voor
iedereen gratis.
Voorkomen parkeeroverlast
De gemeente Maastricht staat achter de plannen om betaald
parkeren voort te zetten en een parkeerbijdrage te gaan
vragen. Omdat er eerder sprake was van betaald parkeren
op deze plek, verwachten we geen parkeeroverlast in de
directe omgeving. Na invoering van de parkeerbijdrage,
houden we, samen met de gemeente, vinger aan de pols.
Mocht er toch overlast ontstaan, dan kan de gemeente passende maatregelen treffen om parkeeroverlast te beperken.
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VARIA

VROOM EN DREESMANN

DE NAHUATL-ZEGENING, GESCHREVEN IN
DE 7E EEUW IN CENTRAAL MEXICO

Dit is de tweede aflevering van fabrieken en winkels van
toen.
Het leuke ervan zijn ook de oude foto's uit mijn omvangrijke
verzameling. Deze maand een foto uit de beginjaren van
Vroom en Dreesmann in onze stad. Ik zie in de telefoongids
van 1915 dat Vroom en Dreesmann toen een Manufacturenwinkel hadden in de Groote Staat op no 7. De foto is dus
van begin 1900 en is gemaakt Achter het Vleeshuis.

Ik bevrijd mijn ouders van het gevoel dat ze bij mij gefaald
hebben.
Mijn kinderen bevrijd ik van de behoefte om me trots te maken. Mogen zij naar hartenlust hun eigen weg gaan. Mogen
ze hun intuïtie volgen om hun dromen te verwezenlijken.
Mijn partner bevrijd ik van de verplichting om mij compleet
te maken. Ik mis niets, ik leer de hele tijd van iedereen.
Ik dank mijn grootouders en mijn voorouders die ter wereld
zijn gekomen, zodat ik vandaag kan leven. Ik verlos hen van
mislukkingen en onafgemaakte verlangens uit het verleden,
wetende, dat ze hun best deden, om hun levensomstandigheden zo goed mogelijk te dragen.
Ik eer mijn familie, houd van haar en accepteer haar als vrij
van alle fouten. Ik toon mijn ziel voor haar ogen en daarom
weet mijn familie dat ik niets meer achterhoud en dat ik niets
meer verschuldigd ben.
Ik dien alleen trouw te zijn aan mezelf en aan mijn eigen
bestaan, door de wijsheid van mijn hart te volgen.
Mijn levensplan vervul ik nu zonder verplichting aan mijn
familie.
Ik weet dat mijn vrede en geluk mijn eigen verantwoordelijkheid is. Ik geef de rol van redder op en ik hoef niet langer degene te zijn die aan de verwachtingen van anderen voldoet.
Door te leren door de liefde en alleen door de liefde, eer ik
mijn essentie en zegen ik mijn essentie en mijn manier van
uitdrukken, ook al word ik misschien niet begrepen.
Alleen ik begrijp mezelf omdat alleen ik mijn verhaal heb
geleefd en beleefd; omdat ik mezelf ken, ik weet wie ik ben,
wat ik voel, wat ik doe en waarom ik het doe.
Ik eer mezelf, ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf als
vrij van schuld.
Ik eer ook jou, ik hou van je en ik accepteer je als vrij van
schuld. Ik eer de goddelijkheid in mij en in jou. We zijn vrij.

De winkel in de Grote Staat is gebouwd in 1933, onder
toezicht van architect Jan Kuijt.
De winkel met ooit een veelzijdig assortiment, bij velen nog
bekend om hun jaarlijkse Prijzencircus, ging niet mee met
de opkomst van internet. Het warenhuis, dat werd opgericht
in 1887 door Willem Vroom en Anton Dreesmann, startte
pas in 2008 een eigen webwinkel. Terwijl andere bedrijven
al in 1998 startte. In 1999 startte bol.com en veroverde de
markt. Toen kwam ook nog de enorme concurrentieslag,
niet alleen op modegebied maar ook op huishoudelijke
artikelen. Iedereen verkocht potten en pannen. In Limburg
waren negen vestigingen van V&D.
Op 31 december 2015 moest V&D na een uitspraak van de
rechtbank in Amsterdam de deuren sluiten. Veel werknemers die al jaren meedraaiden, werden ontslagen. Na het
vertrek bezorgde het lege gebouw velen hoofdpijn, vooral
de stadsbestuurders. Want niet alleen voor de Maastrichtenaren, maar ook voor het toerisme was het lege gebouw
niet om aan te zien.
Na veel onderhandelen vestigde zich het Canadese bedrijf
Hudson Bay zich in het pand. Maar ook zij kregen problemen en na huurschulden vertrok Hudson Bay weer in 2019.
© Huub Reinders Maastricht
Met vriendelijke groeten.
Huub
huub.reinders@home.nl.
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Alleen rammen
Wij hebben nu een kudde van 30 Ouessantschapen en breiden dat uit naar 60. Het zijn alleen rammen. We willen niet
met deze schapen kweken omdat er geen vraag is naar de
lammetjes of het vlees. Omdat ze geen enkele commerciële
waarde hebben, zijn ze ook heel goedkoop in de aanschaf.
Daarbij zijn ze heel vriendelijk. Geen probleem dus om al
die rammen bij elkaar te zetten.

U
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op 1 meter hoogte staan, en/of de kabels beschadigen. Bij
de Ouessantschapen bestaat dat risico niet. Hun inzet is
daarom gunstig voor zowel ons als Bodemzorg Limburg,
die het zonnepark exploiteert. Wij kunnen meer percelen
begrazen en Bodemzorg bespaart kosten omdat ze het gras
onder de panelen niet meer met een robot hoeft te maaien.
Wij rasteren nu steeds een stuk onder de zonnepanelen
af, laten dat in twee weken afgrazen en gaan dan naar het
volgende stuk.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 103, april 2022

LOYALITEIT
Boerderij Daalhoeve bracht onlangs haar jaarverslag
over 2021 uit (zie onze website). Daarin schreef onze
ambassadeur Govert Derix, tevens (stads)filosoof,
schrijver en adviseur, opnieuw een prachtige bijdrage
over de rol van Daalhoeve in de samenleving. We willen
u die niet onthouden.

MINI SCHAPEN
Wij hebben aan onze schaapskudde een nieuw ras
toegevoegd, namelijk Ouessantschapen. Het is waarschijnlijk het kleinste schapenras ter wereld. Dat is niet
omdat ze zo gekweekt zijn. Nee, Ouessantschapen zijn
van nature heel klein. En dat is handig bij de begrazing
van Zonnepark Belvédère.

Terwijl de samenleving ontwaakt uit een periode van lockdowns en andere maatregelen staat één ding voorop: de
loyaliteit van de medewerkers van Daalhoeve verdient een
groot compliment. Terwijl er nauwelijks kinderen en andere
bezoekers en gebruikers mochten komen, hielden zij de
dagelijkse bedrijfsvoering overeind. Want ook al is de hele
wereld in lockdown, het leven op de boerderij gaat gewoon
door, net als de wisselingen van de jaargetijden en de cycli
van geboorte, leven en dood van de vele dieren.

Het Ouessantschaap is vernoemd naar het gelijknamige
eiland voor de kust van Bretagne. Door het barre klimaat en
landschap (veel wind en regen en weinig of geen bomen, dus
geen beschutting) en de schrale gronden zijn deze schapen
altijd klein gebleven. De schouderhoogte is maximaal 45 cm
en de rammen wegen maximaal 20 kilo. Met hun geringe
lengte krijgen de ooien doorgaans maar één jong.

Loyaliteit op een kinderboerderij en in Daalhoeve in het bijzonder heeft vele gezichten. Allereerst is er het gezicht van
de opdracht om een vriendelijke ontmoetingsplek voor jong
en oud te combineren met dagbesteding. In het beleidsplan
is te lezen dat Daalhoeve een 'plek voor mensen' wil zijn. Ik
zie dat breder. Sinds jaar en dag is de kinderboerderij een
plek waar mensen, dieren en planten elkaar ontmoeten op
een open en ongedwongen wijze. De combi van ervaringen
opdoen met dieren, dagbesteding en gezelligheid is tamelijk
uniek. Het is bekend dat groen en een positieve omgang
met dieren bijdragen aan een betere fysieke en mentale
gezondheid. De missie van Daalhoeve is dan ook moeiteloos
te vertalen als: een ontmoetingsplek van leven in het teken
van wat we tegenwoordig positieve gezondheid noemen.
Dus niet alleen voor mensen, maar voor heel het leven.
Daar loyaal aan zijn! Iets mooiers is nauwelijks denkbaar.

Geen beschadiging
Vanwege hun geringe hoogte zijn de Ouessantschapen heel
geschikt voor de begrazing onder de zonnepanelen van
het Zonnepark Belvédère. Gewone schapen zijn hiervoor
te groot; zij kunnen bij de begrazing al snel de panelen, die

Zo'n trouw aan Daalhoeve is welbeschouwd een mini-variant
van de trouw aan de aarde waarover de afgelopen tientallen
jaren zoveel te doen is, en die, meer dan ooit, vraagt om
actie. De kinderboerderij als een oase in de stad waar mensen kunnen oefenen om op een verantwoorde manier om te
gaan met vertrouwde en exotische dieren en de omgevingen
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waarin ze verblijven. Die omgang begint met kennismaking.
Laten we hopen dat steeds meer nieuwe mensen de weg
naar de dieren en hun stallen en weiden vinden. En daarbij
ervaren dat een zekere loyaliteit aan de dieren en hun plekken ook iets zegt over de trouw aan jezelf.

Tussen de bedrijven door heb ik de nieuwe ara getraind,
zodat ze straks makkelijker hanteerbaar wordt. Ik heb ermee
rondgelopen en haar laten wennen aan allerlei handelingen
die ze straks zal ondergaan, bijvoorbeeld op de rug liggen
om de nagels te laten knippen. En de vleugels uittrekken
omdat die moeten worden geknipt. Ik heb ook de twee ara's
elke dag een tijdje bij elkaar gezet. Ze lijken het goed met
elkaar te vinden.'

Kennismaken met dieren

Eén van de grootste misverstanden van de moderne tijd is dat
de mens een afgebakend individu zou zijn. Intussen weten
we dat geen enkel individu het kan stellen zonder de verbinding met anderen. Er zijn aanwijzingen dat de vervreemding
van het 'web van leven' kan leiden tot ziekte en vormen van
eenzaamheid en ongeluk. Zo bezien is de kinderboerderij
een medicijn in het stedelijk weefsel. Leer er andere leden
van het levensweb kennen. Zie hoe andere mensen zich er
inspannen om voor hen te zorgen. Beleef hoe de dieren van
de kinderboerderij helpen dat ook mensen dichter bij elkaar
en bij zichzelf komen.
De kinderboerderij is kortom een ideaal onderwerp voor
idealistische verhalen. Dat is goed. Idealisme en loyaliteit
komen uit dezelfde wortel. Net als het leven zelf groeien ze
door ze te delen. Maar er is nog iets anders. Leven is per
definitie ook onzeker. Misschien is dat de zonnige zijde van
de onzekere tijden die na het ontwaken uit de pandemie ook
voor de kinderboerderij zeker niet voorbij zijn. Misschien is het
zaak de onzekerheid te vriend te houden, haar te omarmen,
ermee te dansen, er zaken mee te doen. Met de getoonde
loyaliteit en een juiste dosis idealisme moet dat zeker lukken.

OEFENEN MET DE ARA
Een tijd geleden overleed een van onze twee ara's. In zijn
plaats komt een nieuwe ara, die hiervoor wordt getraind
door onze medewerker Jeffrey Schwanen.
Wij hadden altijd twee mannetjesara's. Omdat ze uit hetzelfde
nest kwamen, konden ze het goed met elkaar vinden. Maar
een van de twee mannetjes kreeg een nierziekte, waaraan hij helaas is overleden. De nieuwe ara is een vrouwtje
van ruim een half jaar oud. 'Ara's kunnen oud worden. We
wilden daarom dat ons overgebleven mannetje gezelschap
kreeg', aldus Jeffrey. 'Maar de twee moesten wel aan elkaar
wennen. Tijdens de Lammetjesdagen ben ik dag en nacht
op de boerderij om waar nodig de geboortes te begeleiden.
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Jeffrey met de ara's

Kleintjes
Een mannetje en een vrouwtje; betekent dat nu ook dat er
straks kleintjes komen? Wie weet, maar dat kan nog wel
even duren. Ara's zijn pas na vijf jaar geslachtsrijp.

RECEPT VAN DE MAAND
KONIJN IN WIJN EN CHAMPIGNONSAUS
Iedereen denkt aan konijn… 'in ut zoer'. Laten we dit keer
eens wat anders maken!
Bestrooi zes bouten met peper en zout. Verhit 4 eetlepels
olijfolie en bak de bouten rondom bruin. Voeg 1 gesnipperde ui en 1 teen knoflook toe. En vervolgens 125 gram
ontbijtspek, gesneden in blokjes. Smoor dit ongeveer drie
minuten. Dan verwarm je in een pollepel 2 eetlepels cognac
(ook verkrijgbaar in miniflesjes). Steek de drank aan en voeg
toe aan het konijn, laat de vlammen doven.
Dan voeg je daarbij 2 tot 3 deciliter droge witte wijn, 4
eetlepels tomatenpuree, fijn gehakte peterselie en wat
gedroogde tijm. Breng dit aan de kook, zet dan het vuur
laag en laat het mengsel 2 uur zacht pruttelen. Dan voeg
je 250 gram plakjes champignons toe. Doe er naar smaak
zout en peer bij, en laat het nog even goed door sudderen.
Serveer met gekookte krieltjes, extra peterselie en groenten
naar keuze.
Maar bedenk: alles mag en niks moet!
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw
dienst.
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worden vergoed. Evenals allerlei andere posten, waarvan de
experts tijdens hun bezoeken wél aangaven dat ze vergoed
zouden worden.

PERSBERICHTEN
WATERSNOOD GEDUPEERDEN
NIET AKKOORD MET WTS-VERGOEDING
In de week na de overstroming van de Geul en de daaruit
voortvloeiende watersnood in Limburg, maakte het kabinet
bekend dat ze het getroffen gebied tot "rampgebied" benoemde. Daardoor kon de 'Wet tegemoetkoming schade
bij rampen' (WTS) in werking worden gesteld, met als doel
gedupeerden financieel te ondersteunen. De insteek was
daarbij volgens diverse bronnen binnen de overheid om
'ruimhartig' te vergoeden. Inmiddels blijkt, in ieder geval voor
veel gedupeerden in Geulle, het tegendeel het geval. Buurtbewoners zijn inmiddels een petitie en postercampagne
gestart om deze financiële aderlating onder de aandacht
te brengen.
In de berichtgeving in de dagen van en na de watersnood
ging de aandacht vooral naar Valkenburg a/d Geul, waar
een woeste Geul een spoor van vernieling achterliet. Geulle,
gelegen binnen de gemeente Meerssen, werd echter ook
zwaar getroffen. Een flink deel van Geulle en de naastgelegen buurtschappen Brommelen en Bruggelkes stonden
tussen 15 en 18 juli onder water, op sommige plekken meer
dan een meter hoog.

Wat is hier aan de hand? Is er sprake van onnauwkeurige
of verschillende informatiebronnen? Zijn de criteria van de
WTS uiteindelijk zo opgesteld dat veel gedupeerden buiten
de boot vallen? Heeft het RVO nagelaten de gedupeerden
tijdig, duidelijk en volledig in te lichten over de spelregels
waarin tot 90% van de geleden schade zou worden vergoed?
Voor gedupeerden is het onduidelijk, maar wat wel duidelijk
is dat velen met een enorme financiële kater blijven zitten!
Geulle, Brommelen en Bruggelkes lagen midden in het rampgebied en werden ontzettend zwaar getroffen, maar worden
uiteindelijk flink tekortgedaan. Dat was toch niet de bedoeling
van het kabinet toen het aangaf 'ruimhartig' te gaan vergoeden? Een stevig onderzoek naar wat er oorspronkelijk werd
verklaard en beloofd, en wat binnen de muren van het RVO
allemaal is gebeurd om de gedupeerden af te schepen met
een dikwijls minimale aanvullende schadevergoeding, is
volgens de gedupeerden dan ook meer dan wenselijk. Wie
neemt de handschoen op?

WIJK - INFO

De schade in dit hele gebied was immens. Overal wordt,
inmiddels zijn we bijna acht maanden verder, nog hard aan
de opbouw gewerkt. Met alom hetzelfde beeld, delen van
woningen en tuinen die volledig gerenoveerd moeten worden. Sommige bewoners zijn inmiddels bijna klaar, terwijl
anderen nog moeten beginnen. Dat is mede het gevolg
van de vaak trage afhandeling van de verzekeringskwesties. Verzekeringen laten op zich wachten en keren in veel
gevallen niet voldoende uit om álle schade te herstellen.
Maar gelukkig dachten veel gedupeerden, na de berichten
vanuit het kabinet is er de WTS die de gaten kan dichten
die verzekeringen open laten staan.
Inmiddels blijkt echter bij veel gedupeerden dat dit niet het
geval is. In de pers wordt wel bericht dat het RVO, belast
met de uitvoering van de WTS, al de nodige miljoenen
heeft uitgekeerd, maar dat is dan toch niet het geval bij de
gedupeerden in Geulle! Wat er eventueel wordt uitgekeerd,
wordt door velen omschreven als een 'aalmoes'. Het tegenovergestelde dus van de beloofde 'ruimhartige' vergoeding!!

LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Heeft u zaterdag 19 maart jl. mensen zien lopen met een
wit hesje aan, een groene afvalzak en een 'prik'stok? Dat
kan heel goed kloppen. Die zaterdag zijn van ons straatjuttersgroepje een aantal dames op pad geweest om zwerfafval
op te ruimen. In het totaal zijn er in Daalhof en Hazendans
zeven groene (vuilnis)zakken van Supporter van Schoon vol
verzameld en bij een milieuperron neergezet. Die zakken
zijn daar opgehaald door werknemers van de gemeenste
Maastricht.
Anneke

Autorijschool Bastiaens

Wat daarbij wel vreemd is: de NIVRE-experts die enige
maanden geleden door het RVO op pad zijn gestuurd om
de schaderapporten op te maken, bleken regelmatig niet
hetzelfde te verkondigen als het ging om schadeposten
die vergoed konden of gingen worden. Volgens de één
zou schade aan tuin en terras wel worden vergoed maar
volgens een ander niet. Volgens de één zou het door de
eigen verzekeraar niet vergoede gedeelte van de inboedel,
wel worden vergoed en volgens een ander ook weer niet.

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

Ook vreemd: verschillende gedupeerden hebben op verzoek
van de NIVRE-experts offertes opgevraagd om herstelkosten te kunnen onderbouwen, om met verbijstering in de
eindrapportage uiteindelijk te zien dat die posten tóch niet

www.rijschoolbastiaens.nl
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JOURNAAL

Hallo iedereen! Mijn naam is Paul Janssen.
Ik ben 21 jaar oud, woon in Maastricht en
ben vierdejaars pabostudent. Momenteel
loop ik mijn eindstage in groep 6 op
basisschool John F. Kennedy. Op deze
school merk ik dat er een klimaat is van
rust, openheid en regelmaat, waarbij een
gedreven team van leerkrachten
aanwezig is met veel onderwijservaring. Ik
merk dat iedere leerkracht een hoge mate
van betrokkenheid en belangstelling toont
voor elk kind. Deze positieve omgeving
geeft mij als stagiair de mogelijkheid om
mij te ontplooien als een volwaardige
leerkracht.

Kangoeroe wiskundewedstrijd – Op 17
maart deden heel wat leerlingen uit
groep 7 en 8 mee aan de wereldwijde
wiskundewedstrijd! Het was een
spannende middag waarin onze
leerlingen zich van hun beste kant
konden laten zien op het gebied van
rekenen en wiskunde. Over eventuele
winnaars was op het moment van dit
schrijven nog niets bekend.

Rennen & inzamelen voor de mensen uit
Oekraïne - 1975 Kilometer….Zover is het
van onze speelplaats aan de
Keurmeestersdreef
tot
op
het
Onafhankelijkheidsplein
in
de
Oekraïense hoofdstad Kiev. Waar wij
hier spelen en rennen in vrijheid, rennen
mensen daar weg uit hun eigen huis,
stad en zelfs land, omdat ze vluchten
voor de oorlog. Binnen onze school is er
in de groepen al veel aandacht geweest
voor de vreselijke oorlog op Europees
grondgebied en we volgen de
ontwikkelingen op de voet. Een oorlog,
opeens heel dichtbij, die veel oproept,
ook bij onze leerlingen en ons
onderwijsteam.
We
praten
er
regelmatig samen over, maar wilden
meer doen. Op initiatief van de
leerlingenraad en de schoolleiding
organiseerde de Kennedyschool een
tweetal acties om geld en hulpmiddelen
in te zamelen voor de kinderen en
volwassenen uit de Oekraïne. Zo vond er
in de week van 14 maart een
sponsorloop plaats op het schoolplein.
De kinderen renden, vrolijk en in alle
vrijheid, vele rondjes om zo geld op te
halen voor de mensen die, vaak rennend
en in grote angst, hun huizen hebben
verlaten. Tevens startte gelijktijdig een
inzamelingsactie van kinderkleding,
speelgoed & knuffels, welke onze
kinderen graag doneren aan hun
leeftijdsgenoten die hier in Nederland
zijn aangekomen, vaak met enkel een
koffer met wat kleding. Met alle liefde
geven we deze spullen zo een tweede
waardevol leven. In een volgende editie
van het Belhofke, zullen we de
daadwerkelijke opbrengst bekend
maken. Heel veel dank, langs deze weg
in ieder geval, aan de vele buurtgenoten
die een bijdrage leverden aan onze
acties.

MK Voetbaltoernooi – Op 9 en
16 maart jl. werd in Heugem
het
MK
Voetbaltoernooi
gehouden voor alle Maastrichtse basisscholen. Natuurlijk was onze school óók van de
partij met maar liefst twee
meisjesteams en vier jongensteams! Zowel de meisjes als de
jongens behaalden net geen
plek in de kwartfinales. Maar ze
hebben een superleuke en
sportieve middag gehad!

Vastelaovend 2022 - De carnavalsviering op
onze school was dit jaar zéér geslaagd. Mede
door de komst van De Tempeleers met
stadsprins Roel d’n ierste en De Köp. Maar
bovenal door ons zeer enthousiaste
pirnsenpaar prins Yoram en Dilaya! Alaaf!

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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Oma las wel altijd al veel en opa luisterde graag naar de
radio over politiek, dat leverde nogal eens felle discussies
op, die hij meestal won. Opa was een klein vinnig mannetje
(oeps, heb 't niet van een vreemde dus, kom ik me daar nu
ineens achter hahaha).
Intussen had ik de regie overgenomen van het huishouden
door boodschappen te doen en te koken, mijn moeder deed
dat niet graag maar was ook steeds ziek. Ik vond dat ook nog
erg leuk om te koken en mijn broer en vader waren er erg
blij mee, het smaakte hen goed en dan was wel de afspraak
dat ze zouden helpen afwassen en zo geschiedde dat nog
enkele jaren, zolang we nog samen waren.

TOENTERTIJD
GEWEND ?
Nu wij beiden aan boord waren en bij onze ouders, was
het toch even wennen. Zeker omdat wij altijd alleen met
vakantie samen waren maar nu zaten we altijd op elkaars
lip. Mijn broer zette zich dan ook steeds af tegen de huis
(schip) regels, maar langzaam kwam hij en wij allemaal in
een bepaald gareel. Mijn vader was veel op het water met
zijn oliebootje en mijn broer had werk in zijn branche. Het
bedrijf was super blij met hem dus dat zat wel snor, ik was
aan een opleiding begonnen in de verpleegkliniek, iets wat
me zeer goed beviel.

Het was eigenlijk heerlijk om samen te zijn, te stoeien en te
genieten van elkaar, zoveel jaren en tijd hadden we gemist,
dat heeft altijd een bepaalde band gegeven en nu nog! Verloren tijd is niet te vervangen, wel nog van de resttijd genieten.

We hadden zo dan ieder wel een eigen leefruimte maar
het opstaan was toch een lastige, er bestonden nog niet
van die moderne apparaten om te wekken zoals nu. Onze
kamers voorop het schip lagen naast elkaar en zo werd er
een verbinding gemaakt met een flink koord tussen zijn bed
en het mijne; ik werkte wel met diensten. Wanneer ik er was
zette ik de wekker en trok aan het koord en schudde hem
zo wakker, wat een vinding zeg. Toch werd er naarstig naar
een andere oplossing gezocht; er werd via een wekker een
lamp geactiveerd en zo flitste dat licht totdat hij er ook wakker van werd. Een vinding van vader, hij was zijn tijd vooruit.
Ook de deurbel maakte hij zo dat er een lamp ging flitsen.

Springtime

VERENIGINGSNIEUWS
WIE WORDT VRIJWILLIGER
IN DE SPEELGOEDBANK?

We moesten toen ook onze eigen ruimtes schoonhouden
en dat lukte deels wel, alhoewel hij er niet veel zin in had;
toch deden we ons best. Daarbij gingen we buiten ons werk
helpen met huishoudelijke dingen, ik tenminste en mijn broer
hielp mijn vader mee in de weekenden.
Ook hielpen we met het overzetten van spullen van het schip
naar de olieboot, was best zwaar werk. De olievaten van
200 ltr. werden met een lier overgezet en de drummetjes van
60 ltr. gaven wij over aan pa. Verder werd de verfvoorraad
aangevuld en andere scheepsbenodigdheden.
We raakten al aardig gewend aan alles en het werd ons
nieuwe thuis. Ook ging ik nog steeds bij opa en oma logeren,
dat was zo fijn bij die oudjes, gezellig ook.
Ze kwamen ook elke zondag uit de kerk eten aan boord,
lekker ouderwets en dan spelletjes doen want tv kijken etc.
deden we niet zoveel. Wandelen was wel iets wat we ook
graag samen deden, wel geen ijsjes kopen of zo, dat mocht
dan weer niet, niks op zondag kopen!

Speelgoedbank De Hoelahoep, een initiatief van Trajekt, wil
goed herbruikbaar speelgoed doorgeven aan kinderen en
hun ouders. Het gaat om gezinnen die het hard nodig hebben, maar dit zelf niet kunnen betalen. De Speelgoedbank
is op zoek naar vrijwilligers.
Wilt u als vrijwilliger in een gezellig team speelgoed schoonmaken, controleren en eventueel repareren? Dit vindt plaats
op woensdag van 09.15 tot 12.15 uur en op vrijdag van 09.15
uur tot 11.45 uur. Door speelgoed in te zamelen geven wij
kinderen de kans om te kunnen spelen met goed speel-en
spel materiaal. Of wilt u helpen bij de uitgifte van speelgoed
en koffie en thee zetten voor de ouders die speelgoed komen ophalen? Dit vindt tweemaal per maand plaats op de
donderdag. Altijd op de eerste en derde donderdag van de
maand. De speelgoedbank is een onderdeel van Speelpan
West in de wijk Malpertuis te Maastricht.
Hebt u behoefte aan meer informatie over ons vrijwilligerswerk en/of het maken van een afspraak? Neem dan
contact op met Anja ter Beek, T 06-11874162 of per e-mail:
anja.t.beek@trajekt.nl. Informatie over de Speelpan en alle
activiteiten kunt u vinden op www.trajekt.nl.

Op zoek naar de oorzaak van uw klachten
in ledematen, rug, nek, schouders, bekken
(ook bij zwangerschap); bij hoofdpijn,
darmklachten, whiplash, etc.
Voor volwassenen, kinderen en (huil)baby's.
Voor meer informatie: tel. 06-25 14 27 86
www.osteopathiemorgenstern.nl
osteopathiemorgenstern@hetnet.nl
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht

Lovel
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BON APPETIT

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

FRIET VAN POLENTA MET PARMEZAAN
EN ROZEMARIJN EN BONENSALADE
1-2 uur bereidingstijd
Hoofdgerecht (4 personen).

ZEEP - DEEL 3

Ingrediënten:
200 g polenta, 2 takjes rozemarijn, 50 gr Parmezaanse
kaas, geraspt, 6 el olijfolie extra vierge, 500 g tomaten in
plakjes, 1 rode ui in halve ringen, 1 blik cannellinibonen
(400 g), uitgelekt en afgespoeld, 1 bosje bladpeterselie grof
gehakt, 1 citroen in partjes, 2 tl kappertjes. Zout en peper
naar smaak toevoegen.
Bereiding:
Breng in een pan met dikke bodem de polenta met 1 l water
aan de kook. Voeg de rozemarijn toe en kook de polenta
15 min. op laag vuur. Roer regelmatig. Neem de pan van
het vuur en roer de Parmezaanse kaas erdoor. Breng de
polenta goed op smaak met zout en peper.

Bereiding:
maak de zeep volgens het basisrecept. Meng de tarwezemelen en de honing door de zeep en giet de zeep in de vormen.

Bereiden ± 25 min. / afkoelen ± 45 min. / oven ± 30-35 min.

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Bereiding:
Ga te werk volgens het basisrecept. Voeg de essentiële olie
op het laatst toe. En giet het in vormen.

Benodigdheden:
500 gram bijenwas, 33 gram natriumhydroxide, 92 gram
water, 1 kop tarwezemelen, 2 eetlepels honing.

Verwarm de oven voor op 200ºC. Snijd de polenta in lange
'frieten' van 1×1 cm dik. Leg ze op een bakplaat met bakpapier en besprenkel met 2 el olijfolie. Bak de polentafriet in
de voorverwarmde oven in 30-35 min. goudgeel en krokant.
Maak intussen de salade: meng op een schaal voorzichtig
de tomaat met de ui, de bonen en de peterselie. Knijp de
helft van de citroenpartjes uit en klop kort met de resterende
4 el olijfolie. Sprenkel over de salade. Bestrooi met de kappertjes, zout en peper naar smaak. Serveer de salade met
de polentafriet en rest van de citroen.

Voor uw complete tuinaanleg en

Benodigdheden:
500 gram palmvet, 250 gram kokosvet, 250 gram olijfolie,
144 gram natriumhydroxide, 403 gram water, 50 gram gemalen kokos en 1 eetlepel essentiële kokosolie.

Haver en honingzeep
Heel goed voor je huid.

Spreid de polenta uit op een bakplaat of snijplank of in een
grote ovenschaal bedekt met bakpapier. Strijk de polenta
glad tot een dikte van 1 cm. Laat afkoelen tot kamertemperatuur en zet de polenta dan nog 30 min. in de koelkast om
goed stevig te worden.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

Kokoszeep

Tel. 06 - 43 09 68 14
www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl
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aangekomen greep een van de Koninklijke beveiligers me
bij mijn kraag omdat ik me blijkbaar te breed maakte. "Zo, nu
is het goed geweest meneer." Wat zoiets betekende als dat
ik me koest moest houden, maar ik had de fotoreportage al
vastgelegd. Omdat ik digitale opnames had gemaakt had ik
foto's in overvloed. Vergrotingen van vijftig bij vijfenzeventig
centimeter liggen nu te verstoffen in een grote cassette in
mijn fotoarchief. Niemand kijkt er nog naar om. Het is vergane glorie, alleen al daarom vind ik het leuk om nog een
keer een foto te laten zien. Wie een foto wil hebben, kan
deze naar keuze tegen kostprijs komen ophalen, na een
afspraak per mail.

CAMERAWANDELING
HET KONINGSHUIS
Het lijkt me toepasselijk om deze maand de foto te publiceren van het Koningshuis. Want 27 april is het Koningsdag.
Op maandag 27 oktober 2001 maakte ik in opdracht van
Wilco de Jong, directeur van VVV Maastricht, een fotore-

Met vriendelijke groeten.
© Huub huub.reinders@home.nl

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

'T MEULEKE VAAN VAAN INGELE
't Meuleke vaan Vaan Ingele
dat drejt mer vaan allein!
De peerdsjes höbbe de mazele
en de liewkes höbbe gein bein!
D'n awwen Ingele heet 't gewónne,
hiep hiep hoera, hiep hiep hoera.
D'n awwen Ingele heet 't gewónne,
hiep hiep hoera, hiep hiep hoera.

portage van zijne Koninklijke Hoogheid Prins van Oranje en
mevrouw Maxima Zorrequieta. Nadat ik een aanmeldingsformulier voor persfaciliteiten als mediavertegenwoordiger
had ingevuld en pasfoto's had opgestuurd, kreeg ik van de
Rijksvoorlichtingsdienst de fel begeerde perskaart.
Burgemeester P. Houben ontving toen het koningspaar. Jan
Janssen was er toen bij als ceremoniemeester. Ik kreeg
een perskaart en mocht vrij rondlopen. Het was toen een
geschenk uit de hemel en ik had het voordeel dat ik Jan
Janssen goed kende, want we schreven alle twee rubrieken
voor het toenmalige weekblad 'De Ster'.
Het was als het ware de dag van mijn leven, ik was thuis in
de stad en wist waar ik moest staan om de mooiste foto's
te maken.
Na een bezoek aan het Natuurhistorisch Museum liep de
stoet richting Vrijthof, waar ik u een foto van laat zien in ons
wijkblad.
Door de Grote Staat lopend ging de stoet, omringd door
beveiligers, naar de VVV waar mevrouw Maxima de CAPITOOL reisgids van Maastricht in ontvangst nam. Op de Markt

t Meuleke vaan Vaan Ingele
dat is zoe rot wie stroont!
De peerdsjes höbbe de mazele
en de liewkes de roeje groond!
D'n awwen Ingele heet 't gewónne,
hiep hiep hoera, hiep hiep hoera.
D'n awwen Ingele heet 't gewónne,
hiep hiep hoera, hiep hiep hoera.
Voor meer informatie en de melodie ga je naar
www.reubesop.nl/t-meuleke-vaan-vaan-ingele/
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ander betekenen. Vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem is niet
alleen leuk om te doen, maar het geeft ook een goed gevoel.

VERENIGINGSNIEUWS
ZONNEBLOEM MAASTRICHT ZOEKT VRIJWILLIGERS
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 70
jaar! Wij brengen mensen bij elkaar én staan voor ze klaar.
We zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke
beperking onvergetelijke momenten te bezorgen. Zodat ook
zij volop van het leven kunnen genieten. Daarom denken
wij altijd in oplossingen! Er kan tenslotte zoveel meer dan
je denkt.
De Zonnebloem binnen Maastricht is hard op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Zij zoeken mensen die het leuk vinden
om met iemand met een lichamelijke beperking op pad te
gaan. Of samen thuis in gezelligheid van een kopje koffie
te genieten.

Tal van mogelijkheden
Ook voor vrijwilligers met andere capaciteiten staan wij
open! Ben je handig met de administratie of fungeer je graag
als chauffeur. Iedere helpende hand is meer dan welkom!
Uiteraard krijg je altijd bij je werkzaamheden ondersteuning
aangeboden. We doen het tenslotte samen!
Informatie of aanmelden?
Is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je meer
weten? Neem dan contact op via tel. 06-21284702 of via
marco.consten@zonnebloem.nl.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Mooie momenten
Mensen met een lichamelijke beperking mooie momenten
bezorgen! Dat is wat de Zonnebloemvrijwilligers graag
doen. Ze gaan op bezoek, er samen op uit en organiseren
vakanties en activiteiten. Voor de één is het lang geleden
dat hij of zij buiten Maastricht is geweest. De ander heeft
behoefte aan een goed gesprek. Ons doel is deze wensen
waar te maken! Daarvoor zijn vrijwilligers nodig.

Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
www.passionbeaute.nl
Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.

Voldoening
Met het doen van iets heel kleins kun je al veel voor een
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Maastricht - Hazendans

Maastricht – Brusselsepoort

Koninksemstraat 65

Sint Annadal 13D

Maastricht - Hazendans

Koninksemstraat 65

Maastricht – Brusselsepoort

Sint Annadal 13D

VERKOCHT
•
•
•

Fijne ruime tussenwoning.
3 slpkmrs, ruime woonkamer.
• Fijne
ruime tussenwoning.
Nabij
natuurgebied.

• 3 slpkmrs, ruime woonkamer.
•Vraagprijs
Nabij natuurgebied.
€ 429.000,- K.K.

Vraagprijs € 429.000,- K.K.

VERKOCHT

• Ruim appartement.
• 2 grote slpkmrs.
Ruim appartement.
• Ruime• woonkamer!.

• 2 grote slpkmrs.
• Ruime woonkamer!.
Vraagprijs
€ 0,- K.K.

Vraagprijs € 0,- K.K.

Maastricht – Belfort

Maastricht – Belfort
Voldersdreef 98

Voldersdreef 98

NIEUW!

NIEUW!

• Eindwoning met oprit en garage.
• Met aanbouw en zonnige tuin.
• Eindwoning
met oprit en garage.
• Centraal gelegen
t.o.v winkels

• Met aanbouw en zonnige tuin.
• Centraal gelegen t.o.v winkels
Vraagprijs: € 329.000,- K.K.

Vraagprijs: € 329.000,- K.K.

Eijsden

Maastricht - Campagne

Maastricht - Brusselsepoort

Wilhelminastraat
60
Eijsden

Sauterneslaan
31A- Campagne
Maastricht

Sint Annalaan
48
Maastricht
- Brusselsepoort

Wilhelminastraat 60

Sauterneslaan 31A

Sint Annalaan 48

VERKOCHT
• Tussenwoning met 3 slkmrs.
VERKOCHT
• Tuin en dakterras op het zuiden.
• Verrassende indeling.

• Tussenwoning
3 slkmrs.
Vraagprijs € met
0,- K.K.
• Tuin en dakterras op het zuiden.
• Verrassende indeling.

• Appartement op begane grond.
• Zeer ruime tuin op het zuiden.
• Airco, en rolluiken aanwezig.

• Appartement
op begane
Vraagprijs
€ 259.000,K.K. grond.
• Zeer ruime tuin op het zuiden.
• Airco, en rolluiken aanwezig.

• Tussenwoning met 6 slpkmrs.
• Heerlijke tuin en ruime kelder.
• Nabij alle noodzakelijk winkels.

• Tussenwoning
met 6 slpkmrs.
Vraagprijs
€ 499.000,- K.K.
• Heerlijke tuin en ruime kelder.
• Nabij alle noodzakelijk winkels.

Droomt u over een nieuw huis en wilt u graag zorgeloos aan en/of verkopen? Vesta Vastgoed staat u graag bij!
Vraagprijs € 499.000,- K.K.
Vraagprijs € 0,- K.K.
Vraagprijs € 259.000,- K.K.
Wij zijn uw actieve en betrokken partner op het gebied van aankoopbegeleiding, verkoop, taxatie en hypotheken.
Bel ons voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling en/of op maat gesneden advies.

Droomt u over een nieuw huis en wilt u graag zorgeloos aan en/of verkopen? Vesta Vastgoed staat u graag bij!
Vesta Vastgoed,
is het waard!
043-3440168
Wij zijn uw actieve en betrokken
partneruwopwoning
het gebied
van aankoopbegeleiding,
verkoop, taxatie en hypotheken.
Bel ons voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling en/of op maat gesneden advies.

Vesta Vastgoed, uw woning is het waard! 043-3440168

