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Het 2e jaar van onwerkelijke tijden is alweer om. Waar we
bijna 2 jaar geleden nog hoorden dat we enkele weken
in lockdown zouden gaan en erna weer betere tijden aan
zouden breken, voelen we ons nu steeds meer opgesloten
in een wereld waarvan bijna niemand ooit had gedacht
dat deze in onze westerse samenleving zou ontstaan.
Wie 2 jaar geleden nog vermakelijk lachte over Japanse
toeristen die met mondkapje hier over straat liepen, zit
misschien nu zelf in zijn uppie met mondmasker in de
auto. Iets waar menig burger zich dan op zijn beurt vermakelijk afvraagt wat het doel daarvan is. Enkele maanden mochten we dit jaar genieten van mondmaskervrij
winkelen, maar ook dat is verleden tijd. Sterker nog…
willen we kleren kopen, zorg dan eerst maar dat je kunt
verklaren dat je getest of gevaccineerd bent. Wil je uit
eten… maak er dan maar een lunch van, want heerlijk
natafelen na een diner zit er in een restaurant niet meer
in. Zelfs sporten mogen we niet meer zonder het tonen
van een 'gezondheidscheck'.
Waar ligt de grens? Waar stopt de autonomie van de
persoon en wie bepaalt wat goed is voor eenieder? Is
het misschien niet zo dat dit voor elke persoon anders is?
Moet iedereen hier niet zelf over beslissen en autonoom
zijn? We zullen het gaan zien in het komende jaar…
Laten we hopen op een ouderwetse kerst vol gezelligheid
voor wie daarvan houdt. En voor wie er een hekel aan
heeft… maak er 2 dagen van die voor jou wel fijn zijn, want
een paar fijne kerstdagen maak je zelf. Oud op nieuw zal
ook dit jaar weer anders zijn, minder vuurwerk en daar
zijn ook weer veel dierenvrienden dan wel weer blij mee,
maar ook die dag maak je zelf.
Van de redactie uit wensen we iedereen heerlijke kerstNatasja
dagen en ‘n gooi roetsj.				

Reconstructie Algemene Begraafplaats Maastricht (Tongerseweg)

EVENEMENTEN
Zondag 12 december
Kersttreffen Harmonie KDO in Harmoniezaal Romeinsebaan 295 van 13.00 tot 14.30 met optredens drumband
en jeugdensemble
Vrijdag 17 december:
Concert Opleidingsorkest Harmonie Wilhelmina Wolder
met blazersklas in de Harmoniezaal Wilhelmina. Aanvang
19.00 uur.
Zondag 19 december:
Traditionele Midwinterconcert van Harmonie St. Petrus &
Paulus Wolder, in de Annakerk aan de Via Regia. Aanvang 14.30 uur. Gratis entree, vrije gave mogelijk. (Als de
coronarichtlijnen het toelaten).

COLOFON

Het volgende nummer van 't Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 8/9 januari.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 december.
Redactie
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Stephanie Debie
Bea Deckers
Anneke Fokkema
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Natasja Maes
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Willie van Weert
Joachim Wilbers

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

www.belhaofke.nl

Kerstconcert door Harmonie Wilhelmina Wolder in de St.
Petrus en Paulus Kerk. Aanvang 15.30 uur.
Donderdag 23 december:
Deelname Opleidingsorkest Harmonie Wilhelmina Wolder
aan de kribkestocht op Wolder.

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

Zaterdag 25 december:
Opluisteren Heilige mis door fluitensemble van Harmonie
Wilhelmina Wolder.

like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

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

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

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

http://www.tweewielerserviceverhulst.nl

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.

Maak een afspraak via
www.tweewielerserviceverhulst.nl/afspraak

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877

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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naar hun diploma door iets voor hen terug te doen? Dat
kan tijdelijk of op reguliere basis. Door het WijkLeerbedrijf
komen jong en oud met elkaar in contact en leren iets voor
elkaar te betekenen. Wilt u meer informatie? Kijk op www.
wijkleerbedrijf.nl/maastricht of neem contact op met de coördinator via 06-44459222 of via maastricht@wijkleerbedrijf.
nl. Of kom langs bij de Huiskamer en maak kennis met de
leerlingen zelf.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

VERBOUWING IN BELFORT
Zoals we al besproken hebben, worden er in de komende
maanden plannen gemaakt voor het transformeren van het
gebied rond de Kennedy school. Hier komt een KKC (Kern
Kind Centrum) en andere gelegenheden. In de voorbije
uitgaven gaven we ruimte aan de partijen om zich voor te
stellen. Neem de tijd om u te laten informeren over Marta
Flora, LEVANTOgroep, Radar, de Ouderensociëteit Belfort,
wijkLeerbedrijf, en de GGD Zuid Limburg.

WE DOEN ONS BEST
Iedereen maakt het mee: van de ene week op de andere
veranderen de coronaregels. Eerst kunnen we eenvoudig
met elkaar omgaan en dan ineens worden we verplicht om
ons te identificeren. Het is niet gemakkelijk voor zaakvoerders, professionele organisaties of buurtorganisaties om
plannen te maken. Niemand weet wat over twee weken of
een maand nog besloten zal worden.
In de Huiskamer wordt er met alle macht en inzet geprobeerd
om de activiteiten door te laten draaien terwijl er ook goed
zorggedragen wordt voor de veiligheid van alle deelnemers.
Hoe vervelend het ook kan zijn, probeer flexibel te zijn. Wij
kunnen ook niets anders doen. We zullen ons best doen om
via Facebook te laten weten als activiteiten afgelast worden,
maar het kan toch zijn dat u straks voor een gesloten deur
staat.

WIJ ZOEKEN NOG BESTUURSLEDEN
Gaat het reilen en zeilen in de buurt u ter harte? Wilt u
mensen helpen om met elkaar in verbinding te komen en
blijven? Het buurtnetwerk zoekt mensen die mee kunnen
denken over oplossingen voor de buurt die goed bij de bewoners zelf passen. Heeft u een luisterend oor en actieve
instelling? Meld u aan bij buurtnetwerkbd@gmail.com en
wij nodigen u uit voor de eerstvolgende vergadering (1x per
maand) om kennis te maken.
Het buurtnetwerk is een groep vrijwilligers die zich inzet
om de verschillende groepen, mensen, activiteiten en nog
meer in de wijk te verbinden. Dit doet het door momenten
te houden waar buren in contact komen met elkaar, door
ruimte te geven voor bewonersinitiatieven en door andere
vrijwilligers te assisteren.

KERSTTREFFEN
Het is al bijna zover. Het einde van 2021 komt in zicht. Maar
voordat we het nieuwe jaar inluiden willen we het oude jaar
afsluiten en elkaar nog een keer zien en aanmoedigen. Het
is een bewogen jaar geweest. Als de corona maatregelen
het toelaten organiseren we op zondag 12 december een
Kersttreffen. Van 13.00 tot 17.00 uur is er muziek, een
Kerstmarkt, warme soep, een vuurkorf en meer dan genoeg
gelegenheid om elkaar te zien en spreken.
Harmonie Kunst Door Oefenen (KDO) zorgt voor een
gevarieerd middagprogramma. Het jeugdensemble en de
drumband verzorgen een optreden. Van harte aanbevolen
voor jong en oud. We hopen zoals in voorgaande jaren ook
op uw stem te kunnen rekenen als een gelegenheidskoor
langskomt met kerstliedjes.
Zet de dag al in de agenda en maak plannen om die middag
langs de Huiskamer, de zaal van KDO en de ruimte van
Sevagram te bezoeken om elkaar in gezellige kerstsfeer
te treffen.

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

KAKKESTOLEMEIE

WIJKAGENT
De wijkagent houdt nu het spreekuur op twee verschillende
plekken om beter beschikbaar te zijn voor de bewoners in
de buurt. Het spreekuur wordt elke maandag van 10.00 tot
12.00 uur gehouden. In de even weken vindt u de wijkagent
in de Huiskamer. Op de oneven weken vindt u de wijkagent
in het lokaal van de Palatijnhof.

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

MOOJER TRIENE
Moojer Triene heet ‘ne jak
Allemaol lepkes, allemaol lepkes
Moojer Triene heet ‘ne jak
Allemaol lepkes aonein geplak
Hei e lepke, dao e lepke
Heet mien moojer e nievelskepke
Hei e look, dao e look
Heet miene vaajer ‘n oonderbrook

WIJKLEERBEDRIJF
In het WijkLeerbedrijf volgen studenten een opleiding op
mbo-niveau 1 of 2 in de richting Zorg en Welzijn. Zij volgen
onderwijs in kleine groepen en willen praktische ervaring
opdoen, die aansluit bij hun (mbo)-opleiding. Praktische ervaring krijgen de studenten door de stages die plaatsvinden
in de wijk, bij kwetsbare burgers, bij eenzame burgers maar
ook bijvoorbeeld in de Huiskamer.
Heeft u behoefte aan wat meer contact en een helpende
hand? En vindt u het leuk studenten op weg te helpen

Voor meer informatie en de melodie ga je naar
www.reubesop.nl/ Moojer Triene
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nieuwe harmoniezaal, dit is de oude gymzaal van de Fons
Olterdissen basisschool - ingang via de Romeinsebaan. De
drumband en het jeugdensemble van KDO verzorgen een
interactief programma voor jong en oud. Het Mestreechter
Gelegenheidskoer heeft helaas haar deelname geannuleerd
i.v.m de coronabesmettingen.

DIT BEN IK
THIES
Hoi ik ben Thies en ik ben 8 jaar.
Ik woon op Belfort samen met mijn vader, moeder, zusje
en met mijn hond. De hond moet ik vaak uitlaten. Ik zit op
Kindcentrum Dynamiek in groep 5.

Kinderen (benaderd via het kindcentrum Dynamiek, de
winkels op Daalhof en Belfort en ‘t Belhäöfke) kunnen
deelnemen aan een kleurwedstrijd en hun prijsje ophalen
tijdens deze middag in de KDO-zaal. Ouder(s), broer(s),
zus(sen), opa(‘s) en oma(‘s) zijn ook van harte welkom.
Luister. Maak muziek. Zing. Drink en eet wat lekkers. Meer
informatie: www.kunstdooroefening.nl of mail info@kunstdooroefening.nl.
Zondag 19 december zou KDO tussen 15.00 en 16.00 uur
een Kerstconcert in de OLV-basiliek verzorgen met dirigent
Bas Clabbers, gevolgd door een samenzang waar iedereen
aan kon deelnemen. Beide concerten zouden voor iedereen
gratis toegankelijk zijn. Helaas zijn beide activiteiten afgelast
i.v.m. corona.
Zondag 2 januari 2022 zou Harmonie Kunst Door Oefening
de Driekoningenstoet muzikaal opluisteren. Ook deze activiteit is helaas afgelast i.v.m. corona.

Ik heb vaak geen zin in school, want dan moet ik vroeg
opstaan. Maar als ik er ben, vind ik het toch heel leuk. En ik
vind het leuk om buiten te spelen. Ik vind rekenen ook heel
leuk, want de klok vind ik gewoon leuk.
Ik heb heel veel vrienden gemaakt en we doen heel veel
leuke dingen zoals voetballen, buiten spelen, boomhutten
maken en nog veel meer. Deze vrienden wonen allemaal in
de buurt, zodat we ook veel kunnen afspreken.

Meer informatie is te vinden op www.kunstdooroefening.nl.
Vragen? Stuur een mail naar info@kunstdooroefening.nl.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

VERENIGINGSNIEUWS
HARMONIE KUNST DOOR OEFENING

Ruttensingel 160A

De Maastrichtse Harmonie Kunst Door Oefening (KDO)
organiseert de komende periode weer diverse evenementen
die voor iedereen gratis toegankelijk zijn.

6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62

Zondag 12 december is er van 13.00 tot 14.30 uur een
Kersttreffen (in samenwerking met de Huiskamer) in de

dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

Kies voor werken bij Sevagram
Altijd op zoek naar nieuwe collega’s:
• Verzorgende IG
• MBO-verpleegkundige
INTERESSE?
 088 - 991 21 43





app 06 - 18 35 32 45
werkenbijsevagram.nl
vacatures@sevagram.nl
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OUDE AMBACHTEN
DE TRANSPORTEUR
Een dezer dagen liep ik met een pakketje naar een postagentschap, ik wilde n.l. een pakje versturen! Onderweg
werd ik aangesproken door een iets oudere wijkbewoner.

geplaatst van Sint-Servaas van de Maastrichtse kunstenaar
Charles Vos.
In 1496 wilde het stadsbestuur een Sint-Servaasfontein op
het Vrijthof plaatsen en er werd een put geslagen om de
fontein van water te voorzien. Dat mislukte uiteindelijk want
de put produceerde te weinig water. Rond 1600 metselde
men in het toenmalige ‘Servaasbroek’, in het Jekerdal, een
verzamelbekken rond de St. Servaasbron en liet men het
water via een houten pijpleiding naar het Vrijthof lopen. Midden op het plein bouwde men een ronde fontein die verdiept
gelegen was. Bovenop en in het midden plaatste men een
hardstenen vaas, een bronzen deksel en daar weer bovenop
een beeldje van een zegenende St. Servaas.

Hij vroeg: “bent u Huub Reinders, die altijd in het Belhäöfke
schrijft?” Ik knikte en hoorde dat hij altijd smulde van de verhalen uit de tijd van toen. “Gaat u een pakje weg brengen”,
vroeg de nieuwsgierige oude knakker. “Ja na veel puzzelen
ben ik eruit, en heb een winkel gevonden waar ik het kan
versturen, maar dat was wel zoeken”. De verzendbedrijven
zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten. De aanbieders die een pakket voor me willen versturen beloven
mij hemel en aarde. Ik heb de keuze uit acht verschillende
vervoersbedrijven en zie door de bomen het bos niet meer.
“Ja dat was vroeger wel heel anders”, mompelt de man.
“Ik heb in de loods bij Van Gend & Loos, de transportfirma
op de hoek van de Statensingel en de Cabergerweg, als
sorteerder gewerkt. In het begin werd alles nog met paard
en wagen en per spoor vervoerd, later zijn de vrachtauto’s
gekomen. De grote loods werd schoongehouden door de
firma Nuis, dat weet ik omdat familie daar werkte. Het kantoor
lag op de Markt, maar daar kwamen wij arme sloebers niet.”
“Ja en nu is de loods verdwenen en is er een parkeerplaats"
antwoordde ik, en keek op mijn horloge. "Ik moet verder,
dadelijk komen ze de pakketten ophalen bij het postagentschap.”    
     

Bij de fontein stonden aardewerk bekers zodat de pelgrims
van het water konden drinken, échter de watervoorziening
bleef steeds weer voor problemen zorgen. Kort na 1670
vulde men het fonteinbassin met aarde en in 1733 ruimde
men de laatste restanten van de fontein weer op.
Dit destijds met beeldhouwwerk versierde bassin bevindt
zich nu in de pandhof van de Sint-Servaasbasiliek. In 1934
legde men op het Vrijthof een nieuwe fontein aan i.v.m. de
1550ste sterfdag van Sint-Servaas. In 1992 werd vanwege
de bouw van de nieuwe ondergrondse parkeergarage, de
fontein naar het Keizer Karelplein verplaatst.
Willie

Autorijschool Bastiaens

Met vriendelijke groeten, Huub

copyright huub.reinders@home.nl
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“We rijde
wijs”.
naar je rijbe

BEELDEND MAASTRICHT

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

SINT SERVAAS FONTEIN
De Sint-Servaasfontein is gelegen op het Keizer Karelplein,
tegenover het noordportaal van de Sint- Servaasbasiliek. De
fontein bestaat uit een achthoekig, koperen bassin bekleed
met basaltlava-platen en is ontworpen door architect Alphons Boosten. Boven op het bassin is een bronzen beeld

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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Kunst en cursusstudio Romeinse Baan, Daalhof. Nog enkele
plaatsen beschikbaar voor tekencursus, maandagavond.
Dit keer perspectief in stilleven en architectuur en tevens
basisportret. Kleine groepen obv bevoegd kunstenares/
docente. Start januari. Voor informatie contact opnemen
via www.wilmapustjens.nl, wilmapustjens@home.nl of SMS
06-53841785.

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.

Rouwcafé, Troost met een oortje. Vanaf dinsdag 9 november elke 2 weken samen met lotgenoten ervaringen met rouw
delen. In een huiselijke en veilige omgeving. Van 19:00 tot
20:30 uur, Wijkgebouw Envida, Andre Severinsweg 69, 6214
PL Maastricht. Mail: Gerriesibels@gmail.com.

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.

Vind je het leuk om maaltijden bij onze klanten in heel Maastricht te bezorgen? Wij zoeken vrijwilligers ter versterking
van ons team. Meer info via Stichting Smakelijk Eten (www.
stichtingsmakelijketen), tel. 06-27227608.

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.

Spirituele beurs 22 december van 18.30-22.30 uur - entree
5 euro - consult 7,50 euro - gratis meditatie en lezing. Tevens verkoop van spirituele artikelen, sieraden en Aloe Vera
- Massages - Healing - Atrium in Daalhof - 06-20278307 www.laplagedebeaute.nl.

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 jij ook mee? www.mindfulrun.nl/maastricht of
bel naar 06-15082862.

In Atrium Daalhof: 1. Zumba en Sh’bam. 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.dansyoga.com, mail: info@dans-yoga.com, tel.: 0032-12236151
of 06-33646440.

Afvallen en een gezond gewicht daarvoor ga je naar Frank
Kaptein Hypnose Coach Maastricht, de virtuele maagband
expert. Tel. 06-31952368, www.frankkaptein.nl.

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.

Powerwalk! Wil jij een betere conditie, sterkere spieren,
afslanken, een gezonder hart, nieuwe mensen ontmoeten?
Powerwalken is trending! Intensief bewegen, in een stevig
tempo doorwandelen met afwisselend krachtoefeningen.
Meer info en een gratis proefles? Dat kan: chantal@jelevenopkoers.nl, tel 06-15082862.

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.

Kunst en cursusstudio Romeinse Baan, Daalhof. Nog enkele
plaatsen beschikbaar voor SCHILDER/TEKENCURSUS,
vrijdagochtend. In kleine groepen onder begeleiding van
bevoegd kunstenares/docente. Start vanaf januari. Voor
informatie kunt u contact opnemen via www.wilmapustjens.
nl, wilmapustjens@home.nl of SMS 0653841785. U krijgt
snel antwoord.

Oproep voor een lief reutje, die binnenkort met onze lieve
Thowie wil dekken. Thowie is een blonde middel labradoodle. We zijn (particulier) op zoek naar een leuk lief maatje,
langharig of krul (wit, zwartwit of bruinwit). 06-33646440,
FB Chantalle Smeets.
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∞∞Reparaties
Reparatiesklaar
klaar terwijl
terwijl uu wacht
wacht

•• uu 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
implantaatprothese (klikgebit) ook
grotendeels
grotendeels vergoed wordt?

Vergoedingen volgens
uw verzekeraar
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•• implantaten
implantaten••gebitsprotheses
gebitsprotheses••protheses
prothesesop
op
implantaten
implantaten••frameprotheses
frameprotheses••gedeeltelijke
gedeeltelijke
plaatprotheses
plaatprotheses••opvulling
opvullingvan
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

Woonstad
Maastricht heeft er jaren geleden voor gekozen om een woonstad te zijn. Een mooi streven,
maar natuurlijk ook een streven dat verplichtingen
schept. De laatste jaren horen we rond het thema
wonen in Maastricht ook nog al eens de nodige
kritiek en dan gaat het niet alleen over de prijzen
voor koophuizen die de laatste jaren de pan
uitrijzen. Dat is eerst en vooral ook een landelijk
probleem waar ook Maastricht de zure vruchten
van plukt.
op 06-21131847 of
Nee, we horen vooral veel opmerkingen over
de leefbaarheid die in sommige wijken steeds
meer onder druk komt te staan omdat huizen
worden gekocht om vervolgens te worden
gesplitst en het volgende studentenhuis is vaak
geboren in een straat waar vaak al veel studentenwoningen zijn. We horen het bijvoorbeeld
vanuit de Heerderweg en de Brusselsepoort. Een
oplossing voor dit probleem is heel simpel: maak
wijken weer leefbaar door woningsplitsing in sommige wijken in de stad gewoon te verbieden.
En ja, natuurlijk moeten studenten ook in
Maastricht kunnen wonen, maar misschien
moeten we gewoon goed nadenken over de bouw
van grotere campussen. Het pand van Calatrava
mag dan nooit gebouwd zijn, het stuk grond ligt
nog steeds braak, een mooie uitdaging om daar
een nieuwe studentencampus te bouwen. Wat de
PvdA betreft is dat een betere oplossing dan de
leefbaarheid in de buurten steeds meer onder
druk te zetten.
Andere pijnlijke voorbeelden waar woonstad
Maastricht vreselijk de boot mist, zijn toch wel
Gerlachus en de Hof van Assisi in Wolder. Bij de
bouwplannen horen we mooie verhalen over
betaalbaar wonen voor de senioren in onze stad.
De harde werkelijkheid blijkt net iets anders.
De vastgoedjongens kopen en verkopen en de
gemeente, en dus ook de bewoners van onze
stad, hebben het nakijken. Dagelijks komen we
langs beide complexen en het is toch schrijnend
om te zien dat er gewoon meerdere appartementen leeg staan, omdat ze gewoon te duur zijn en
dus weinig mensen ze kunnen betalen.

9

De hoogste tijd dat het stadhuis zich niet telkens
de kaas van het brood laat eten door de
vastgoedjongens, maar zelf steviger gaat onderhandelen en eisen gaat stellen.
Het meest recente voorbeeld is natuurlijk
Limmel. Er was tussen buurt, stadhuis en eigenaren consensus over woningen op het Trega
terrein, totdat een nertsenfokker snel geld wilde
verdienen, de grond kocht en zich niks aantrok
van het hele proces dat gaande was en een
aanvraag indiende voor een megaloods.
En ja, natuurlijk heeft de gemeente liggen
slapen en had er eerder een besluit moeten
worden genomen zodat dit niet mogelijk was
geweest, maar de PvdA is ook blij dat het stadhuis
in dit dossier eindelijk haar tanden laat zien en al

Manon woont op de Tongerseweg en Henri woont op
Daalhof. Namens de PvdA Maastricht zetten ze zich
dagelijks in voor onze stad. Reageren?
manon.fokke@gemeenteraadmaastricht.nl en
henri.borgignons@gemeenteraadmaastricht.nl
het juridische uit de kast haalt om die loods tegen
te gaan. Dat het de nertsenfokker alleen om het
geld te doen is en hij zich geen vijf minuten druk
maakt om onze stad, werd begin oktober nog
maar eens duidelijk toen hij duidelijk maakte dat
alleen woontorens van 70 meter voor hem rendabel zijn. Het grote geld regeert. Rupsje nooitgenoeg. Hij stelde recent spijt te hebben van de
aankoop. Nou prima wat de PvdA betreft, verkoop
het aan iemand die de afspraken wel nakomt.
De voorbeelden hierboven maken duidelijk dat
je zomaar de vraag kunt stellen van wie de stad
eigenlijk is. Wie bepaalt wat er gebeurt in onze
stad? Het wordt wat de PvdA betreft de hoogste
tijd om de teugels op het woondossier eens steviger in handen te nemen. Wees niet naïef en laat
je de kaas niet van het brood eten. Het woonprobleem in Maastricht vraagt om krachtig ingrijpen,
vraagt om visie, vraagt om hem lef om te kiezen
voor de inwoners. Wellicht soms tegen de stroom
in, maar wel met een doel: de stad leefbaar en
betaalbaar houden.

1984 wonen we weer hier en wel aan de Planetenhof. Voor
ons voelde en voelt dat nog als thuis zijn in een hele fijne
buurt. Onze wederzijdse ouders hebben lang vlakbij ons
gewoond. Helaas zijn ze er niet meer.

DAALHOF 50 JAAR
HERINNERINGEN VAN PIERRE HABETS

Na 50 jaar Daalhof is er natuurlijk veel veranderd. De bomen en struiken zijn (soms te) groot en oud. Veel huizen
zijn verbouwd: er zijn nu meer verschillen dan toen. En het
intense samenhorigheidsgevoel / buurtgevoel is helaas
minder geworden. Maar het blijft een hele fijne buurt, waar
het heerlijk wonen is. We gaan hier zeker genieten van ons
pensioen, dat aanstaande is.

Daalhof: geluk, modern, comfortabel, actief.
In september 1971 waren we zo’n beetje de eerste bewoners van de Planetenhof (en dus ook van Daalhof). Om ons
gevoel te plaatsen, is het goed te weten waar we vandaan
kwamen.
Met mijn ouders, zussen en broers heb ik een groot deel
van mijn jeugd in Biesland gewoond. In een heel oud huis
aan de Athoslaan, dat vroeger de Oude Wolderweg heette.
Ik ‘zat’ daar ook op de Gondulphus Jongens Mulo. Vroeger
hield de weg daar op. Later werd er de ‘Goudkust’ aan vast
gebouwd.
Ons huis was ruim, donker met een groot trappenhuis en had
een grote tuin (waar groenten en fruit verbouwd werden).
Comfortabel was het zeker niet. Een aparte keuken en witgoed was er niet. Er was ook geen badkamer noch douche.
En één toilet voor ons groot gezin. En tot het laatst nog de
huis- en zitkamer stoken op kolen. Boven, in de slaapkamers, was nergens verwarming noch water. ‘s Winters zat
er vaak ijs op de ramen. Op het laatst hadden we wel TV
met een eigen antenne, uiteraard zwart-wit. Er was in die
tijd weinig geld voor ons gezin.
Onze verhuizing naar Daalhof in aanbouw, er stond hier
nog bijna niets, was voor ons één groot feest. Ineens een
comfortabel huurhuis. Met een aparte keuken, een redelijk
grote huiskamer en een badkamer met douche. Er was cv
met overal radiatoren, een kleine tuin, maar wel met een
achterom en een schuurtje. En veel (zon-)licht in huis. Er was
zelfs een zolder, al was dat met een vlizotrap. Mijn ouders
kochten toen ook een wasmachine, een ijskast, een losse
centrifuge en kleuren TV. We voelden ons heel rijk. Na een
aantal jaren kwam er zelfs een caravan. Dit was zonder
meer de gelukkigste en rijkste tijd van ons gezin samen.
Mijn ouders hebben er nog lang en gelukkig gewoond toen
wij als kinderen uit huis waren.
Via het jeugdwerk Daalhof heb ik mijn vrouw Annemie leren
kennen. We hebben heel wat tijd in de Foyer (= café) van
het Atrium doorgebracht. In 1978 zijn we getrouwd en sinds
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Sadja’s zijn onze inloopmiddagen met livemuziek, catering,
een enkele keer een gastspreker met spannende, mooie
of informatieve onderwerpen of een performer met een
prachtige korte voorstelling, zoals ook tweemaandelijks in
het Atrium. De eettafel is een gezellig samenzijn met een
warme maaltijd. Even bijpraten of gewoon bij elkaar zijn en
samen eten, zodat men niet alleen thuis is.
Uitgangspunt van Pelita is, dat kennis over achtergrond en
geschiedenis, gekoppeld aan een cultuurspecifiek aanbod
en aansluitende benaderingswijze, essentieel zijn om persoonsgerichte zorg aan deze ouderen te kunnen bieden,
thuis of in een zorginstelling.
Met het programma Cliëntondersteuning biedt Pelita onafhankelijke ondersteuning bij aanvragen in het kader van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet
Langdurige Zorg (WLZ). Indien nodig en gewenst ook met
lokale cliëntondersteuners. Hier gaat het bijvoorbeeld om
aanvraag van vervoer of huishoudelijk hulp of iets dergelijks.

IN DE KIJKER
In de rubriek In de kijker stelt een bewo(o)n(st)er uit één van onze wijken zichzelf voor. De
inhoud van deze rubriek wordt gebaseerd op een zelf opgesteld verhaal of een interview. Het
is de redactie die bepaalt hoe het artikel uiteindelijk geplaatst wordt.

Wilt u kennis maken met mij of heeft u hulp nodig en heeft
u vragen aan mij? Dan hoor ik het graag. Stuur een bericht
via mail aan s.hehalatu@pelita.nl of bel naar 06-30994306.
STEFANIE HEHALATU

GEDICHT

Stefanie Hehalatu werkt bij Stichting Pelita en organiseert
samen met anderen de tweemaandelijkse Indische middagen in het Atrium.
Wie is Stefanie Hehalatu? Laat ik mezelf even voorstellen.
Ik ben een derde generatie Molukse Nederlander ofwel Nederlandse Molukker. Het ligt er maar aan in welke context ik
zit. Ik ben geboren in Heerlen en opgegroeid in Maastricht.
Mijn oma woonde in de Molukse wijk in Heer. Daar ga ik nog
steeds naar de kerk en organiseer ik af en toe activiteiten in
het buurthuis, bij Stichting Moetiara Maloekoe.

BRIEF AAN SINTERKLAAS…
Beste Sinterklaas,
Gelukkig heb ik zelf niks te klagen
Maar ik wil graag een paar dingen aan U vragen.
U heeft een mooie baard maar een bekend gezicht
Sinterklaas, ben ik soms verkeerd voorgelicht?

Mijn grootvaders waren KNIL–militair en zijn 70 jaar geleden
naar Nederland gekomen met hun vrouw en hun oudste
kind. Mijn ouders zijn in Nederland geboren.
Ik zet me graag in voor alle ouderen uit Nederlands-Indië
die zorg en ondersteuning hebben. Ik kwam al heel jong
in aanraking met Indische en Molukse ouderen, want mijn
overgrootmoeder woonde bij Raffy, een Moluks-Indisch
verzorgingshuis in Breda. Zij heeft in het centrum van Breda
gewoond en mijn oma en ik gingen er vaak op bezoek. Ik
kan me de geuren en de kaka tua nog goed herinneren, het
was er zo fijn.

Ik heb Uw zwarte piet eens goed bekeken
Maar hij is nog wit achter zijn oren is mij gebleken.
Bij Uw binnenkomst had ik al zo mijn gedachten
Zou ik wellicht een “namaak Klaas” kunnen verwachten?
Ook heeft U al jaren hetzelfde kostuumpje aan
Waarom heeft U nooit aan de nieuwe mode meegedaan?
Die lange mantel hangt nog steeds over Uw voeten
En die mijter, zou dat in deze tijd nog moeten?
Een modern kostuumpje en die lange baard afgeschoren
Dan is er toch een nieuwe moderne Sinterklaas geboren.
Met die kromme staf loopt U nu eigenlijk voor gek
Een gewone wandelstok is toch meer op zijn plek!

Ik werk sinds 2019 voor stichting Pelita als medewerker
sociale dienstverlening en ben regio coördinator Limburg.
Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog,
de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid
naar Nederland vertrokken.
Pelita biedt hen aanvraagbegeleiding in het kader van de
wetten voor oorlogsgetroffenen, informatie en advies op
het terrein van welzijn en zorg en verwijst waar nodig naar
maatschappelijk werk of andere vormen van hulp- en dienstverlening, binnen of buiten Pelita.
Onze collectieve dienstverlening is gericht op het bevorderen
van onderling contact en het tijdig signaleren van mogelijke
hulpvragen. Dit gebeurt via diverse ontmoetingsbijeenkomsten, een masoek sadja of een eettafel. Onze Masoek

Tot slot zou ik U nog een laatste vraag willen stellen
Verandert U nog of wilt U mij dat niet vertellen?
Ik denk dat ik het antwoord al wel zal weten
Tradities handhaven en die Goede Sinterklaas niet vergeten!
Tekst: Ad Frijns
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mogelijk uit de natuur komt en kan worden aangevuld met
planten die je zelf in je omgeving kunt plukken. Doel is de
kennis die hierover al bij onze (over)grootouders aanwezig
was, over te brengen. Vóór de coronacrisis deed Project
7-blad dat met studiemiddagen, wandelingen en lezingen.
Daarmee is de organisatie gestopt. In plaats daarvan heeft
Project 7-blad een jaarcursus opgezet, waarbij de deelnemers per mail elke week een informatieve uitgebreide PDF
krijgen over een bepaalde plant, boom of bloem. Er zijn ook
lijsten beschikbaar van de deelnemers per provincie. Zij
kunnen dan zelf besluiten samen iets te ondernemen. Met
de jaarcursus verwerft Project 7-blad nieuwe inkomsten,
waarvan ze donaties wil doen aan projecten die passen bij
haar doel. We bedanken de Stichting zeer voor haar bijdrage
aan ons nieuwe project met hoogstam fruit. Interesse in de
jaarcursus? Zie www.project7-blad.nl.
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NIEUWS

De schaapskooi komt in de driehoek boven het zonnepark

Boerderij Daalhoeve werkt met veel partijen samen,
onder andere met Bodemzorg Limburg. We schreven
eerder al over ons plan om in samenwerking met deze
organisatie een schaapskooi te bouwen bij het Zonnepark Belvédère in Maastricht. Goede reden om Bodemzorg Limburg aan u voor te stellen, via een gesprek met
projectmanager Lex Rijfkogel. Hij vertelt meteen hoe het
met de schaapskooi staat.

Nieuwe aanwinst, wederom gemaakt door Keigoed.org

Borrelplanken en gourmet-schotels
In december kunt u in de winkel en de Koojstal weer onze
borrelplanken en gourmet-schotels bestellen. De borrelplank
kost 25 euro en bestaat uit twee biertjes en hapjes. De
gourmet-schotel hebben we in een basisvariant voor 5 euro
95 en een luxe variant (met onder meer hertenbiefstukje)
voor 7 euro 95. Beide bestaan uit zes stukjes vlees van
opgeteld drie ons.

Bodemzorg Limburg is als ‘rentmeester’ verantwoordelijk
voor de ‘eeuwigdurende nazorg’ van vijftien voormalige stortplaatsen in de provincie Limburg. Dit houdt in het dagelijks
beheer van de locaties, controle van de kwaliteit van het
grondwater, inspecties van de aangebrachte voorzieningen,
onderhoud en zo nodig herstel van installaties en rapportage.
Voor de kosten hiervan hebben de Limburgse gemeenten
– aandeelhouder bij Bodemzorg Limburg – een voorziening
in het leven geroepen.

Sponsorbijdrage van Stichting Project 7-blad
Boerderij Daalhoeve heeft een sponsorbijdrage gekregen
van Stichting Project 7-blad voor de aanplant van 21 hoogstam fruitbomen in de wei achter het tankstation aan de
Keurmeestersdreef. Daarmee kunnen wij een deel van de
circa 55 appelbomen op dit terrein financieren. We hebben
Project 7-blad hier al eerder voorgesteld. Deze organisatie
is in het hele land actief en houdt zich bezig met ‘pure’ en
gezonde voeding. Dat wil zeggen (bio)voeding die zo direct

Zonneparken
Om de voormalige stortplaatsen nuttig, duurzaam en rendabel te kunnen beheren, heeft Bodemzorg Limburg de
laatste jaren op drie locaties zonneparken ontwikkeld, onder
meer op Belvédère in Maastricht. ‘Het terreinbeheer rond
dat zonnepark vindt onder andere plaats door begrazing
door de schapen van Daalhoeve. Het mooie van schapen
12

is dat ze om de kruiden heen grazen. Zo ontstaan langzaam
hele bloemenweides en dat is goed voor de biodiversiteit’,
vertelt Lex.

en werkt sinds augustus in de keuken. We stellen hem
graag aan u voor.
Hoe ben je bij Daalhoeve terechtgekomen?
‘Ik heb acht seizoenen gewerkt bij pretpark De Valkenier
in Valkenburg. Ik stond daar onder meer in de keuken. De
Valkenier is echter overstroomd in juli. Het is ook nu nog
gesloten. Ik was dus mijn baan kwijt. Mijn zus Tiffany werkt al
een aantal jaren als vrijwilligster op Daalhoeve, in de horeca.
Via haar ben ik hier terechtgekomen. Ik werk drie dagen in
de week in de keuken, op vrijdag, zaterdag en zondag. Op
zaterdag en zondag werk ik met Manaf samen. Daarnaast
werk ik nog twee of drie dagen bij Kinderstad Heerlen. Ik
doe daar van alles en nog wat, van het verzorgen van de
attracties tot de keuken en bediening.’

Schaapskooi
Bodemzorg Limburg heeft Daalhoeve ingeschakeld voor
de begrazing, omdat de boerderij een goed en concurrerend aanbod deed en vanwege eerdere goede ervaringen
met de samenwerking. Bodemzorg Limburg en Daalhoeve
hebben nu het plan om bij het zonnepark een schaapskooi
te bouwen. ‘Wij ondersteunen Daalhoeve graag in haar
activiteiten, maar daarnaast heeft zo’n schaapskooi ook
voor ons voordelen. Het brengt in het gebied meer leven in
de brouwerij. Tegelijkertijd ontstaat zo meer toezicht op de
locatie. Dat is wel nodig op zo’n afgelegen plek.’
De voorbereidingen voor de schaapskooi zijn inmiddels in
volle gang. De eerste tekeningen zijn gemaakt en er wordt
hard gewerkt aan de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het is een ingewikkeld proces waarbij veel geregeld
moet worden. Lex somt op: ‘Er is een wijziging van het
bestemmingsplan nodig, de welstandscommissie moet
zich erover buigen en er dient een bodem- en sonderingsonderzoek te worden gedaan. Ook moet in beeld worden
gebracht welk effect het gebruik van de schaapskooi op de
omgeving heeft qua geluid en de uitstoot van stikstof. Het
is al met al een hele puzzel om het project rond te krijgen.
We zitten daarvoor regelmatig om de tafel met de gemeente
Maastricht, diverse deskundigen en Ralph van de boerderij.’

Je werkt op een kinderboerderij. Heb je ook iets met dieren?
‘Ik hou vooral van honden en katten. Ik zou ze graag ook
zelf hebben, maar daarvoor heb ik te veel last van astma. Ik
maak op Daalhoeve regelmatig een rondje over het terrein
en ga dan alle dieren langs. Als het nodig zou zijn, zou ik
ook zeker bijspringen bij de verzorging daarvan.’
Heb je met een volle werkweek nog tijd voor hobby’s?
‘Zeker. Ik ben gebouwbeheerder en begeleid de welpen
van 7 tot 12 jaar bij de scouting in De Heeg. Ik zit al sinds
ik acht was bij de scouting en het is mijn lust en mijn leven.
Als ik zie hoeveel plezier kinderen kunnen hebben, is mijn
dag al goed. Daarom vind ik ook het werken op Daalhoeve
erg leuk, zeker in combinatie met Kinderstad. Ik ga hier dan
ook voorlopig niet weg.’

Nog even geduld
Mede vanwege de uitgebreide voorbereidingen vraagt het
nog wel de nodige tijd voor de schaapskooi gereed is, besluit
Lex. ‘Vanwege de beschermde diersoorten in het gebied,
zoals de hazelworm en muurhagedis, mag er alleen worden
gebouwd in de winterperiode. Daarom verwacht ik dat de
schaapskooi niet eerder dan oktober 2022 gereed is. Het is
daarna aan Daalhoeve om er gaandeweg mooie activiteiten
te ontwikkelen.’

RECEPT VAN DE MAAND
Pannenkoeken met bloedworst
Dit komt uit de Duitse keuken, uit Rheinland Pfalz. Simpel maar met een andere twist! En een stevige lunch c.q.
maaltijd.
Maak eerst het beslag met 400 gr meel, 500 ml melk, 4
eitjes, wat zout en peper, en een snufje nootmuskaat. Dit
meng je tot een mooi beslag. Dek het af en laat het rusten
in de koelkast.
Ondertussen snijd je 2 dikke witte uien in mooie reepjes.
Bak ze mooi goudbruin in een beetje neutrale olie, samen
met wat zout en peper. Ze mogen richting krokant zijn! Houd
ze vervolgens warm.
Dan pel je de bloedworst (400 gr). Snijd deze in plakjes van
1 cm, wentel ze in meel en bak ze krokant in een laagje olie,
om en om. Vervolgens verdeel je de schijfjes bloedworst
in een anti-aanbakpan en giet je er een gedeelte van het
beslag over. Doe dat in een paar keer, kijk even hoe het
uitvalt. Bak de pannenkoek mooi goudbruin aan twee kanten
en serveer met de uien. En met goed Duits donker brood,
met boter! Wil je wat frisheid erbij… een witlof-appel slaatje
is heel lekker erbij!

VOORSTELLEN: DENNIS

Dennis Lousberg

Maar bedenk: alles mag en niks moet!

Daalhoeve heeft de afgelopen maanden een aantal
nieuwe medewerkers gekregen. Een daarvan is Dennis Lousberg. Dennis is 39 jaar oud, woont in Malberg

Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
13

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

Onderstaande woningen verkochten
wij in 2021…
www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | info@vestavastgoed.nl
Fax 043-3440268
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

fons Ariensstraat 90
Maastricht
pollohof 85
Maastricht
erkenhoven 10
Maastricht
osscherweg 34B
Maastricht
usselseweg 63A
Maastricht
Alfons Ariensstraat 90
Maastricht
usselplein 31F
Maastricht
Apollohof 85
Maastricht
entaurenhof 19
Berkenhoven 10 Maastricht
Maastricht
entaurenhof 20
Bosscherweg 34BMaastricht
Maastricht
Brusselseweg
Maastricht
avecymbelstraat
36D 63AMaastricht
Busselplein 31F
Maastricht
avecymbelstraat 9B
Maastricht
Centaurenhof 19
Maastricht
onference 18Centaurenhof 20 Eijsden Maastricht
raiantstraat 28
ClavecymbelstraatMaastricht
36D
Maastricht
Clavecymbelstraat
9B
Maastricht
oubletstraat 61
Maastricht
Conference 18
Eijsden
rachmenruwe 3
Maastricht
Craiantstraat 28
Maastricht
aminiushof 13
Doubletstraat 61 Maastricht
Maastricht
ortunahof 34 Drachmenruwe 3 Maastricht
Maastricht
Maastricht
ortunahof 55 Flaminiushof 13 Maastricht
Fortunahof 34
Maastricht
ortunahof 71
Maastricht
Fortunahof 55
Maastricht
ortunahof 76 Fortunahof 71 Maastricht
Maastricht
ankenstraat 196
Maastricht
Fortunahof 76
Maastricht
Frankenstraat
196Maastricht
Maastricht
azeniersdreef
24B
Glazeniersdreef 24B
Maastricht
azeniersdreef 30B
Maastricht
Glazeniersdreef 30B
Maastricht
ouverneur Houbenstraat
1 Maastricht
Gouverneur Houbenstraat
1 Maastricht
azendansplein
16
Maastricht
Hazendansplein
16
Maastricht
Heerderweg
103
Maastricht
eerderweg 103
Maastricht

Heukommerweg 60
Hultersdreef 30B
Jupiterhof 103
Jupiterhof 75
Kerkegaard 57
Heukommerweg 60
Klinkenberg 137
Hultersdreef 30B
Kremersdreef
5B
Jupiterhof 103
Kremersdreef
Jupiterhof 756A
Kerkegaard 57
Kroesmeestersdreef
19E
Klinkenberg 137
Kroesruwe 8
Kremersdreef 5B
Laathofruwe
3B6A
Kremersdreef
Larixhoven
21
Kroesmeestersdreef
19E
Kroesruwe
8
Larixhoven 33
Laathofruwe 3B
Lutetiahof 21
Larixhoven 21
Mauritsweg
Larixhoven100
33
Meendaal
168
Lutetiahof
21
Mauritsweg 100 34
Montenakerbank
Meendaal 168
Onder de kerk 7F
Montenakerbank 34
Opalinestraat
377F
Onder de kerk
Orleansstraat
Opalinestraat36
37
Orleansstraat
Ovidiushof
19B36
Ovidiushof 19B
Ovidiushof 1A
Ovidiushof 1A
Papaverweerd
Papaverweerd25
25
Peerboltestraat
Peerboltestraat31
31
Peymeestersdreef
36
Peymeestersdreef 36

Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Rothem
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Rothem
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Stein
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Stein
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht

Peymeestersdreef 41
Pliniushof 27
Postbaan 9
Reaalruwe 76
Schaliedekkersdreef 48C
Peymeestersdreef 41
Maastricht
Sint Servaasbolwerk 44
Pliniushof 27
Maastricht
114Maastricht
PostbaanTermileslaan
9
Titanenhof
14 Maastricht
Reaalruwe
76
Schaliedekkersdreef
48C 66
Maastricht
Tongersestraat
Sint Servaasbolwerk 44
Maastricht
Tongerseweg 223A
Termileslaan 114
Maastricht
Vademruwe
17 Maastricht
Titanenhof
14
Valeriushof
41B Maastricht
Tongersestraat
66
Tongerseweg
223A
Maastricht
Van Akenweg 121
Vademruwe 17
Maastricht
Veldwezeltstraat 8
Valeriushof 41B
Maastricht
Vergiliushof
19AMaastricht
Van Akenweg
121
Vergiliushof
1B Maastricht
Veldwezeltstraat
8
Vergiliushof
Maastricht
Via19A
Regia 117 G05
Vergiliushof 1B
Maastricht
Viennahof 23
Via Regia 117 G05
Maastricht
Vrerenstraat
2 Maastricht
Viennahof
23
Wijkmeestersdreef
9
Vrerenstraat
2
Maastricht
Wijkmeestersdreef
9
Maastricht
Wilhelminasingel
5C
Wilhelminasingel 5C
Maastricht
Zeepziedersdreef 16C
Zeepziedersdreef 16C
Maastricht
Zeepziedersdreef
54
Zeepziedersdreef
54
Maastricht
Zutendaallaan
25
Zutendaallaan
25
Maastricht

Onderstaande woningen verkochten wij in 2021…

En dan hebben we het nog niet over alle afgeronde

En dan
hebben
we het
nog niet
over
alle afgeronde
taxatie
en aankoop
opdrachten
in het
afgelopen
jaar...
taxatie en aankoop opdrachten in het afgelopen jaar...
Dank hiervoor!

Dank
Misschien kunnen
wij u ookhiervoor!
helpen in het nieuwe jaar ?
Bel ons
dan voor
een gratis
enhelpen
vrijblijvende
waardebepaling
Misschien
kunnen
wij u ook
in het nieuwe
jaar ?
en/of op maat gesneden advies.

Bel ons dan voor
een gratis en vrijblijvende waardebepaling
Vesta Vastgoed, uw woning is het waard! 043-3440168
en/of op maat gesneden advies.
Vesta Vastgoed, uw woning is het waard! 043-3440168
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Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric
Maastric

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

Citroenkoekjes voor in het bad.
Citroenkoekjes geuren heerlijk en zijn gemaakt van een
verzorgende mix die erg goed is voor je huid. Je kunt de
koekjes in een goed afgesloten trommel bewaren. Deze
koekjes zijn NIET om op te eten, dus houdt ze uit de buurt
van kinderen!!

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Benodigdheden:
2 koppen zeezout, ½ kop baksoda, ½ kop maismeel, 2 eetlepels amandelolie, 1theelepel vitamine E-olie, 1 à 2 eieren,
6 druppels citroenolie, ¼ kop citroenrasp.
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 gr. Meng alles, behalve de citroenrasp. Rol het deeg plat en druk met een koekjesvormpje
leuke figuurtjes uit het deeg. Doe op elk koekje een beetje
citroenrasp. Leg de koekjes op een bakplaat en bak ze 10
tot 12 minuten. Laat je badkoekjes goed afkoelen. Gebruik
1 koekje per bad.

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

Badtoevoegingen tips:
Vette huid: salie of zemelen. Gevoelige huid: tarwezemelen.
Opwekkend bad: pepermunt- of rozemarijnolie. Kalmerend
bad: lavendel, lindebloesem of kamilleolie. Bij verkoudheid:
eucalyptus.

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl
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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:
8.30
Maandag:
8.30
Woensdag:
8.30
Donderdag:
8.30
Vrijdag:

– 17.00 uur
– 17.00 en 19.30 – 21.00 uur
– 17.00 uur
– 12.00 uur
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Het nieuws wordt deze tijd beheerst door corona. Dit raakt iedereen, dus
ook onze leerlingen die er elk op hun eigen manier mee omgaan.
Hieronder enkele reacties -

JOURNAAL

Hallo Allemaal! Mijn naam is Marc Houben.
Ik ben bezig aan mijn 7e schooljaar als
directeur van basisschool John F. Kennedy en
daaruit mag eenieder concluderen dat ik hier
heel graag werk. Mijn werk is zo leuk, omdat
het heel afwisselend is en je als schoolleider
met heel veel verschillende mensen in
contact bent én met iedereen bouwt aan
goed onderwijs. Ik prijs me gelukkig met
zoveel leuke en enthousiaste leerlingen, de
goede relatie met alle ouders/verzorgers,
een gemotiveerd en bekwaam team, de fijne
samenwerking met andere kindpartners
waaronder Kinderopvang ‘Samen Spelen
Pinokkio’ en MIK, de vele vrijwilligers die
actief zijn in school en de fijne buurt waarin
onze school gelegen is. Ik kijk erg uit naar het
nieuwe schoolgebouw, welk we in 20222023 gaan bouwen. Ik woon in het
heuvelland, ben vader van Leonore en Thijs
en partner van Simone. Ook in mijn vrije tijd
werk ik graag met jeugdige talenten en
daarom ben ik dirigent van een tweetal
jeugdorkesten in Banholt en Eijsden.
Daarnaast speel ik hoorn in de harmonie van
Banholt.

Directie, medewerkers en leerlingen van
Kindcentrum Belfort wensen U fijne
feestdagen en een gezond en gelukkig 2022

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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TOENTERTIJD
VAREND VAN HET OUDE NAAR HET NIEUWE JAAR
Al varend en dobberend komen we het jaar weer door, het
gevoel van alweer kerstfeest en nieuwjaar? We hadden weer
vakantie en dat is reuze gezellig, alleen al het samenzijn,
boodschappen doen, winkelen en alles weer mooi versieren.
Sinterklaas was ook geweest bij mijn broer op school, hij
vond het niet zo leuk, was boos omdat wij daar niet bij waren. Dus daar werd eens goed en duidelijk over gesproken
en uitgelegd.
Hij had ook de foto’s gezien waarop ik zijn foto vasthield bij
sinterklaas en dat hij er voor mij wel bij was, dat vond hij
natuurlijk ook weer fijn. We zorgden altijd goed voor elkaar
als we bij elkaar waren. De vakanties waren altijd speciaal
maar kerstfeest en nieuwjaar helemaal, we gingen leuke
kerstinkopen doen in Hasselt, nieuwe versiering halen voor
in de boom. Het was natuurlijk een echte, kunstbomen bestonden toen nog niet.
Het hele gezellige van dat winkelen was dat we met ons
vieren gingen en wij mochten dingen uitzoeken. Mijn broer
zocht dus dingen uit zoals vogeltjes, voetballetjes, leuke
kerstmannetjes en ik muziekinstrumentjes en poppetjes.
Enkele van deze kerstversieringsfiguurtjes heb ik nog, o zo
broos en ik ben er zeer zuinig op. Wij hadden geen kerstkribbe; wij wilden die ook maar kregen hem niet in verband
met het geloof. Een kerstboom was ook heidens maar dat
werd nog geaccepteerd. We kregen ook meteen nieuwe kleren om er netjes bij te lopen en bij de kerstboom onze liedjes
te zingen en verhalen te lezen en te horen. Voor mijn broer
was dat meteen het verhaal omzetten in gebarentaal, die
ik me inmiddels al eigen gemaakt had. Wij hadden eigenlijk
al onze eigen speciale communicatietaal, zo kreeg hij toch
alle leuke dingen en momenten mee in zijn dovenwereld.
Wij vonden het helemaal niet erg om met de feestdagen in
Hasselt te zijn, het was een mooie gezellige stad, verlichte
straten, havens en bruggen. Prachtig om tegen de invallende schemering en avond samen met pa door de stad
te dwalen, te genieten van al dat moois. Vooral mijn broer
genoot van al die bewegende lampjes, kerstman op een
arrenslee, de sneeuwpoppen en andere mooie afbeeldingen in de etalages. We konden er niet genoeg van krijgen.
Er stonden kraampjes hier en daar in de stad met lekkers
en leuke kleine prullaria; vader was altijd geneigd om ons
weer te trakteren en dat deed hij dus ook. Een sneeuwbol,

waarmee je schudde en waar dwarrelend de vlokjes weer
op de bodem kwamen koos mijn broer, ik een drukpopje
(kerstman) dat als je erop drukte in elkaar zakte, je liet het los
en daar stond hij weer fier recht. De wafel-/oliebollenkraam
rook verleidelijk lekker, als je je ogen dicht doet kun je de
geur nog waarnemen. Ja ja, wafels namen we mee voor
thuis; wij kregen nog een lekkere appelflap. Toen moesten
we weer terug en wij hadden weer volop genoten.
Aan boord werden de wafels aan moeder gegeven en wij
lieten onze kleine extra cadeautjes zien. “Nou, jullie boffen
toch maar weer met jullie vader” en dat was ook zo.
De kleine kerstboom was gehaald, die had pa opgehaald
en zoals gebruikelijk werden eerst de lampjes erin gedaan,
toen waren het nog kaarslampjes, heel gezellig. Wij hielpen
de boom op te tuigen, met onze gekregen versiering en veel
engelenhaar natuurlijk. We vonden het een feestje, kregen
chocomel en een wafel om deze dag feestelijk af te sluiten.
Kerstfeest en nieuwjaar werd een gezellig feest, een prachtig
vuurwerk werd afgestoken op de kade. Wat een geluk dat
wij er vlakbij met schip lagen in de haven, we konden zo
vanuit onze plek naar het vuurwerk kijken.
Gelukkig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Springtime

VARIA
SPANNING - ONTSPANNING
De huidige tijd roept veel spanning en bij sommigen misschien ook angst op, wat dan ook weer spanning geeft. Deze
spanning zorgt dat er stress in ons lichaam ontstaat. Deze
stress heeft dan weer een grote invloed op ons immuunsysteem. In elke winterperiode - en zeker in deze - hebben
we een heel goed werkend immuunsysteem nodig zodat
ons lichaam verkoudheden, griep e.d. goed kan bestrijden.
Wat kunnen we doen stress en spanning te veminderen…
ontspannen. Dit is op vele manieren te bewerkstelligen. Eén
mogelijkheid is ‘me-time’ door een ontspannende voetmassage of Reiki behandeling.
Omdat ik in deze uitdagende tijd graag een steentje bijdraag aan het welbevinden van mijn medemens, wil ik twee
behandeling per week gratis beschikbaar stellen voor wie
er behoefte aan heeft. Gewoon zomaar omdat ik dat leuk
vind om te doen. Voor meer informatie mag u bellen met
06-81894531, 				
Anneke Fokkema.

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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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.

Meer informatie
U kunt ons bereiken van
maandag tot en met vrijdag
van 8.45 uur tot 17.00 uur via

0900 - 777 4 777
19

U kunt Sevagram Thuiszorg ook
inschakelen voor personenalarmering. In
geval van nood kunt u met één druk op de
knop rekenen op professionele hulp.
We zorgen niet alleen voor ouderen, maar
ook voor jongeren en gezinnen. Gewoon
iedereen die tijdelijke of blijvende zorg
nodig heeft.

4 KIDS

Kleurige hersenkraker: kleuren op nummer
maar dan net even anders

Kleuren op nummer:

De cijfers mogen als volgt worden gekleurd:

1= donkerblauw

2+3 = … lichtblauw
4-2 = … donkergroen
6-3 = … geel
8-4 = … bruin

2 = lichtblauw

Doolhof: deze luiaard moet boodschappen doen,
maar wil onderweg niet door de Corona bacteriën
besmet raken. Help jij hem de weg naar de winkel te
vinden?

De redactie wenst al haar lezers fijne feestdagen
en alle goeds voor 2022!

Stephanie Debie
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9-3 = … roze
8-1 = … blauw
7-6 = … oranje

Plaats de ovenschaal 35 minuten in de oven. Haal de
ovenschaal eruit en zet de oven nu op 150 graden. Leg de
zalmmoten op de groenten in de ovenschaal. Strooi er nog
een snuf kruidenzout en peper overheen. Zet de ovenschaal
10-12 minuten terug in de oven. Als je een tool hebt om de
temperatuur van de zalm te meten: de kerntemperatuur van
een rosé gegaarde zalm is 50 graden. Als de zalm van binnen rosé is haal je de ovenschaal uit de oven en knijp je de
gehalveerde citroen, die in de ovenschaal ligt, uit over de
groenten en zalm. Schep de groenten en zalm op de borden
en rasp citroenzeste er overheen.
Serveer er aardappelpuree bij of een ander aardappelgerecht

BON APPETIT
VOORGERECHT OF TUSSENGERECHT:
SAVOOIEKOOL GEVULD MET COUSCOUS,
ROZIJNEN, AMANDELEN & MANGOCHUTNEY
Ingrediënten:
1,5 –2 kg savooi- of 1 grote witte kool, 75 gr geschaafde
amandelen, 3 el ras el hanout, 2 el olijfolie, 75 gr blanke
rozijnen, 300 gr couscous, rasp van 1 citroen, 150 ml
groentebouillon, 15 gr verse munt blaadjes geplukt, 6 kanten-klare papadums.

NAGERECHT: BOMBOLINI MET CHOCOLADE OF
VANILLE ROOMVULLING

Voor de mangochutney
2 rijpe mango’s geschild en in stukjes, 1 ui gesnipperd, 2
tenen knoflook, 1 chilipeper, zaadjes verwijderd en fijngesneden, 1 el olijfolie, 2 el rode-wijnazijn, 2 el bruine basterd
suiker.

Ingrediënten:
7 gr (zakje) gedroogde gist, 165 ml lauwwarme melk, 275
gr fijne kristalsuiker, 400 gr bloem, 2 eieren, 100 gr boter in
blokjes, ruim olie om te frituren, wat zout.

Bereiding:
Leg de savooiekool voor je neer en verwijder de grote losse
bladeren, bewaar deze voor later. Draai de kool nu om zodat
hij op zijn kop ligt. Snijd met een scherp mesje voorzichtig
het hart uit de kool en hol een deel van de kool uit voor de
vulling, de kool moet intact blijven. Verhit de koekenpan
en rooster het amandelschaafsel goudbruin. Voeg nu 2 el
olijfolie en de ras el hanout toe. Roer dit tot het lekker gaat
geuren en zet het vuur uit. Leg de blaadjes munt op elkaar
en rol strak op. Snijd van het rolletje flinterdunne reepjes, ook
wel een chiffonade genoemd. Doe de couscous in een kom
en meng met de groentebouillon, citroenrasp, de rozijnen en
het amandel-kruidenmengsel, breng op smaak met zout en
peper. Roer goed door. Vul de kool met het couscousmengsel en dek af met de overgebleven koolbladeren, zodat je
de opening niet meer ziet. Leg het geheel voorzichtig in een
schaal en stoom 40 min. in de oven op 100 graden. Verhit
een steelpan op laag vuur en voeg de olijfolie toe. Roerbak
de ui samen met de knoflook en rode peper glazig, let op
dat het niet verkleurt. Voeg de mangoblokjes toe samen
met de azijn en basterdsuiker. Laat 30 min. op laag vuur
pruttelen. Evt. kun je de chutney pureren, maar je kunt het
ook grof laten. Haal na 40 min. de kool uit de oven en leg
deze op een grote schaal. Serveer in zijn geheel; snijd het
pronkstuk pas aan tafel aan. Serveer met de mangochutney
en papadums.

Vulling:
400 gr Nutella of een mengsel van 250 g crème fraîche en
250 g dikke vanillevla
Bereiding:
Roer de gist met de melk en 1 el van de suiker in een maatbeker door elkaar. Laat het afgedekt 10 min. rusten op een
warme plek tot het schuimig is. Doe de bloem in een ruime
kom. Voeg het gistmengsel, 3 el van de suiker, de eieren en
1/4 tl zout toe. Kneed 2 min. tot een samenhangend deeg.
Kneed de boter, blokje voor blokje erdoor tot je een glad
deeg krijgt. Kneed nog 2-3 min. tot een zacht deeg. Laat in
een licht ingevette kom op een warme plek afgedekt in ca
1 uur rijzen tot het dubbele volume.
Verdeel het deeg in 12 porties en draai ze tot balletjes. Leg
ze op een ingevette bakplaat en laat afgedekt nog ca 20 min.
na rijzen. Schenk een grote (frituur)pan of wok halfvol met
frituurolie en verhit tot 170 graden (of tot een blokje brood
hierin in 60 sec. goudbruin kleurt). Frituur de Bombolini met
enkele tegelijk in 3-4 min. bruin, en keer ze halverwege.
Schep ze met een schuimspaan uit de olie en laat even
uitlekken op keukenpapier.
Schep de warme Bombolini om met de suiker. Vul de
spuitzak met Nutella of een mengsel van crème fraîche en
vanillevla. Steek de spuitmond van de spuitzak er aan de
zijkant in en spuit er wat vulling in. Serveer warm.

HOOFDGERECHT:
ROSÉ ZALM MET OVEN GEROOSTERDE GROENTEN

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

Ingrediënten:
50 gram zalm zonder huid, 1 citroen (zeste/citroenschillen),
300 gram rode bietjes (voorgekookt), 300 gram spruitjes, 500
gram pompoen, 1 eetlepel kruidenzout, 2 eetlepels olijfolie.

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd de pompoen
met schil en al in gelijke stukken van 2 cm bij 1 cm. Verwijder
de onderkant van de spruitjes en eventueel het buitenste
blad. Snijd de rode bieten in 4 stukken. Leg de groenten
samen met een gehalveerde citroen in een ovenschaal op
bakpapier. Strooi er 1 theelepel kruidenzout over en druppel
olijfolie over de groenten.
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binnen dat de brandweer zou komen.
Met verschillende brandslangen zouden ze de gevels nathouden vanaf de straat. Vanuit de lucht, met behulp van
een gondel, zou er ook gespoten worden. Alle aanwezig
personeel kwam in actie en nam zijn positie in. Het was
wachten en aftellen. “Als de brandweer begint met water te
spuiten moeten jullie beginnen met knabbelen, begrijpen jullie dat?” hoorde ik de uitvoerder zeggen. De hele omgeving
was afgezet. De brandweerauto werd voor het laatste stuk
gevel van stadskantoor neergezet. De parkeerpolitie en vrijwilligers vertrokken uit het ernaast gelegen pand, want het
was mogelijk dat iets van de sloop daar terecht kon komen
waardoor het huis kon instorten.

CAMERAWANDELING
D-DAY (WAARGEBEURD VERHAAL)
Het was in de ochtend van 20 februari 2003 toen ik gewapend met mijn camera’s over de puinhopen van de gesloopte
stadskantoren liep.
Vandaag was het D-day vertelden de slopers, het laatste
gedeelte van het stadskantoor dat vlak tegenover het stadhuis lag moest vandaag tegen de vlakte. Dus was ik er als

de kippen bij en in de vroege ochtend liep ik op het terrein
om de laatste resten van het stadskantoor op film vast te
leggen. De aanwezige arbeiders zaten druk te overleggen in
een keetwagen. Ik wilde weten hoe de vork in de steel zat.
En deed of het normaal was toen ik de keetwagen instapte
en zei: “Jullie zijn al vroeg aan de koffie. Jullie komen in de
krant, want het einde van de stadskantoren wordt vastgelegd voor de eeuwigheid”. “Wil je ook een bakje leut?” “Voor
koffie ben ik altijd te vangen” antwoordde ik en ging aan de
tafel zitten. Op dat moment was ik een spion, want ik wilde
proberen erachter te komen wat er gaande was.
“Voorlopig hebben we even rust” zegt de voorman, “want
we wachten op de brandweer die alles nat komt spuiten, zij
blijven hier tot alles is gesloopt. Maar het is wel opletten, de
afgelopen dagen stond de wind richting Wyck, dat gedeelde
van de stad mocht best wat stof slikken. Maar nu staat de
wind richting stadhuis. En daar komt af en toe een ambtenaar naar buiten. Stellen jullie je dat voor! Stof op de kleren
van een stadhuisbezoeker”. De ‘sloopjes’ lachten ermee
en begonnen te kwebbelen. “Heren, heren! Even opletten,
dit is D-day want het kan verkeerd aflopen, de gevel kan
de verkeerde kant opvallen. Als dat gebeurt hebben we de
poppen aan het dansen, dan kan het eeuwenoude stadhuis
beschadigd raken. Markt is er vandaag niet, gaan jullie maar
voorbereidingen treffen, de brandweer zal wel zo hier zijn.”
Ik liep met de slopers naar buiten en naar alles wat gesloopt
moest worden. Het was best spannend, het gemeentehuis
mocht onder geen voorwaarde onder een laag stof komen te
liggen. En als de gevel verkeerd viel, had ik unieke opnames,
ook al omdat ik de enige fotograaf was op dat moment. Ik
hoorde dat er druk werd overlegd met gemeente en brandweer. Resultaat: de brandweer mocht niet hiervoor worden
in gezet. Weer was er paniek en werd er druk overlegd.
Uiteindelijk kwam er schot in, de brandweer zou misschien
toch komen. Nog geen uur later kwam er een telefoontje
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De zon begon goed te schijnen. “Zie je wel dat ‘Slivvenier’
een Maastrichtenaar is?” zeiden enkele toeschouwers lachend. De D-day openluchtoperatie zou zo beginnen.
In de kraan waar de knabbelaar op gemonteerd was, zat de
kraanmachinist vol ongeduld te wachten, hij had het raam
openstaan om alles goed te kunnen zien. Soms deed hij
de deur open en schreeuwde naar zijn baas “duurt het nog
lang?” “Nog even, je mag niets doen, eerst moet de muur
nat zijn” schreeuwde deze hem toe. De man in de kraan
knikte dat hij het begreep. Door de zon was het al warm in
de cabine en half suf zat de man te kijken of hij al water zag.
Zijn baas keek eens rond, de mannen van de brandweer
waren druk in de weer. Plotseling kwam er beweging in een
opgerolde brandslang, de brandweer had er de waterdruk
op gezet, met grote snelheid rolde de slang af.
“Nee, nog niet” gilde een van de aanwezige werklieden.
Voordat hij iets had kunnen zeggen kreeg de kraanmachinist,
die zijn raam open had staan, de krachtige waterstraal uit
de brandslang de cabine in. De omstanders hoorden hem
schreeuwen en vloeken. Door de druk werd de man in de
kraan naar de andere kant gebeukt, alles gebeurde in een
fractie van enkele seconden. De mensen die het gezien hadden, lagen dubbel van het lachen samen met de machinist
die zich, bekomen van de schrik, snel had hersteld.
Hij was er gelukkig met de schrik vanaf gekomen. “Ik geloof
dat we kunnen beginnen” zei hij.
Door het aanwezige personeel is dit voorval nog weken na
de sloop verteld.
Met vriendelijke groeten, Huub

huub.reinders@home.nl
Copyright tekst en foto’s Huub Reinders fotografie Maastricht

Cursus schilderen en tekenen

In gezellig groepsverband onder begeleiding van een professionele
1e graads kunstenares-docente.
De cursussen vinden plaats in het kunstenaarsatelier Romeinse Baan
te Daalhof, Maastricht.
Er zijn enkele plaatsten vrij voor de cursus op vrijdagochtend.
De begeleiding is sterk individueel gericht en we werken in een
kleine groep. U kunt nu inschrijven voor start in januari.
Deze cursus is geschikt voor zowel beginners
als gevorderden.

SMS of mail voor info : 06-53841785
wilmapustjens@home.nl

KLEURPLAAT KDO

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Leeftijd: ...………………………………………………… Groep: …………………………..................................................

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres/telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………..

Leeftijd:---------------------------------------------------------AFKNIPPEN-------------------------------------------------------...………………………………………………… Groep: …………………………..................................................
E-mailadres/telefoonnummer:
………………………………………………………………………………………………………..
Zit je in groep 3 of hoger?
Doe dan mee en lever de kleurplaat uiterlijk 8 december a.s. gekleurd in,
in de brievenbus van Dianahof 54 of bij de Huiskamer van Daalhof (achter/naast het Atrium).

---------------------------------------------------------AFKNIPPEN--------------------------------------------------------

Zit je in groep 3 ofPrijsuitreiking
hoger? Doe op
dan
mee en
de kleurplaat
uiterlijk
8 decembervoor
a.s.jong
gekleurd
in,
zondag
12 lever
december
2021 tijdens
de muziekmiddag
en oud!
in de brievenbus
vanjeDianahof
54 of bij de Huiskamer van Daalhof
(achter/naast
Kom met
ouder(s)/broer(s)/zus(sen)/opa(’s)/oma(’s)
van 13.00u
– 14.30u het
naarAtrium).
de KDO-zaal
(oude gymzaal Fons Olterdissen basisschool - ingang via de Romeinsebaan).

Prijsuitreiking op zondag 12Luister!
december
tijdens
muziekmiddag
voor jong en oud!
Maak2021
muziek!
Zing!deDrink
en eet wat lekkers!
Zoek je tekening terug en haalvan
je prijsje
ALTIJD PRIJS!
Kom met je ouder(s)/broer(s)/zus(sen)/opa(’s)/oma(’s)
13.00uop!
– 14.30u
naar de KDO-zaal
Meer informatie:
www.kunstdooroefening.nl
of via
mailde
info@kunstdooroefening.nl
(oude gymzaal
Fons Olterdissen
basisschool - ingang
Romeinsebaan).
Luister! Maak muziek! Zing! Drink en eet wat lekkers!
Zoek je tekening terug en haal je prijsje op! ALTIJD PRIJS!
Meer informatie: www.kunstdooroefening.nl of mail info@kunstdooroefening.nl
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