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Zo, het is de hoogste tijd voor een beetje kleur in het leven…

VAN DE REDACTIE
Er is alweer een maand voorbij van een jaar waarin we wederom
getuigen mochten zijn van een knallende jaarwisseling waarin
iemand die afgesloten zou zijn van de media nooit zou geloven
dat er een vuurwerkverbod gold. Het vuurwerk was gewoon
prachtig. Na een maand zullen de meeste mensen gewend zijn
aan het schrijven van 2022 en zich niet telkens meer vergissen
in het voorgaande jaar. Veranderingen wennen nu eenmaal snel.
Neem nou maar eens de Brusselseweg. Zes maanden geleden
werd deze nog vergezeld door prachtige grote bomen en was
hij mooi groen. Toen de bomen net weg werden gehaald was
het verschrikkelijk licht en misten we allemaal de bomen. Nu,
een paar maanden later weten we niet beter en lijkt de weg niet
lichter dan anders. Als we het toch over verandering hebben…
Is het u al opgevallen dat de lay-out van ons blad veranderd is?
Wat meer kleur en een ander lettertype in de kopjes vonden we
wel het minste dat we konden doen. Wat we wel nog missen in
onze redactie is verjonging in leden. We zijn al vrij lang in dezelfde
samenstelling en het wordt toch echt tijd dat onze gemiddelde
leeftijd omlaag gaat. Dus ben je jong, lees je ons blad en schrijf
je graag, heb je wilde ideeën over wat er anders kan? Mail onze
redactie en wie weet ben jij het die onze redactie verjongt.
Het deed ons heel goed via de mail van onze redactie te mogen
vernemen dat onze kritische blik op de huidige situatie in de
wereld door onze lezers gewaardeerd wordt. Bedankt voor de
complimenten.

Foto: Ruud Keijmis

Op het moment van het schrijven van dit nummer hebben we
nog geen mooie veranderingen voor de ondernemers mogen
invoeren, maar gelukkig is er ondertussen wel positief nieuws
voor de sporters en kinderen met hobby’s, want ook in onze
wijken mochten onze kinderen weer gaan sporten en naar de
scouting. Een begin is gemaakt en als zelfs onze burgemeester,
die een jaar geleden nog dacht goed te doen aan het op eigen
houtje benoemen van een “stadsprinses”, zegt dat het genoeg
is geweest met dicht houden van de horeca, dan kan het toch
niet veel anders dan dat we over niet al te lange termijn weer
kunnen gaan leven in plaats van overleven. Ik denk dat onze
burgemeester ondertussen wel geleerd heeft wat een echte
Sjeng onder carnaval verstaat en dat een gecancelde carnaval
echt niet leuk is. Laten we hopen dat we dit jaar onze pakjes weer
uit de kast kunnen halen en alle straten onveilig kunnen maken
en zo niet… Vorig jaar heb ik ergens in onze wijken statafels
op straat zien staan. Binnen een half uur kwam de ene na de
andere buur buurten. Het leven is een feestje… als je zelf de
slingers ophangt.
Natasja Maes

Het volgende nummer van 't Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 5/6 maart.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 februari.

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.

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

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

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

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

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877

COLOFON

Redactie
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

Contact
 06 50888592
 redactie@belhaofke.nl
 www.belhaofke.nl
Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

Like ons op facebook

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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BUURTNETWERK

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 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 aan de Palatijnhof flat. Heeft u de wijkagent
nodig? Buiten zijn spreekuur kunt u hem ook telefonisch
bereiken. Bel dan het algemeen nummer: 0900-8844. U
wordt teruggebeld!

buurtnetwerk belfort daalhof

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

WE DOEN ONS BEST
Als het goed is zijn er heel wat veranderingen geweest tegen
de tijd dat u dit leest. Er zijn versoepelingen geweest en
men kan weer veel meer doen dan vorige maand, als alles
goed gaat. Bij het schrijven van dit stuk zijn de versoepelingen een realiteit. Maar we weten niet hoe dat zal zijn in
de komende dagen. En toch zullen we ons blijven inzetten
en al het mogelijke te doen om buren bij elkaar te brengen
en activiteiten te laten doorgaan.

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 een
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.

CARNAVAL IN CORONATIJDEN
De ene groep beslist om hun activiteiten weer eens uit te
stellen, anderen beslissen om toch door te gaan op een
corona-veilige manier. Zit carnaval bij u in het bloed? Let op
de verschillende berichten en geniet van de mogelijkheden
die aangeboden worden.

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 men door momenten
te houden waar buren in contact komen met elkaar, door
ruimte te geven aan bewonersinitiatieven en door andere
vrijwilligers te assisteren.

HUISKAMER DAALHOF
De Huiskamer is weer open en alle activiteiten zijn volop
bezig. In verband met corona hanteren we verschillende
maatregelen, zoals een mondkapje dragen, handen ontsmetten, éénrichtingsverkeer door het gebouw en minder
zitplaatsen om de 1,5 meter regel na te streven! De openingstijden proberen we zo goed mogelijk te handhaven.

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.

Huidige openingstijden:
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
NIEUWE MOGELIJKHEDEN
Naast het opstarten van een leesgroep in de Huiskamer wil
men ook een muziek-luistergroep starten. We kijken vooruit
naar de komende maanden. Heeft u interesse, kom dan 24
maart om 11.00 uur kennis maken in de Huiskamer.
Meer info Yvonne Pasmans: 06-54798305 of
yvonne.pasmans@senia.nl
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DIT BEN IK

Vrijdag 11 maart
Pelita inloopmiddag in ’t Atrium vanaf 13.00 tot 17.00 uur.
Entree is 4 euro per persoon. Voor inlichtingen bel S. Hehalatu: 06-30994306

STIJN SIO

Zondag 13 maart
Vanaf 14.00 uur in de zaal van harmonie Kunst Door Oefening (KDO) wordt een familieconcert voor alle leeftijden
georganiseerd. Niet vergeten dat de zaal (Romeinsebaan
295) NIET per auto bereikbaar is maar dat er parking in de
omgeving aanwezig is.

Hallo. Mijn naam is Stijn Sio en ik ben 7 jaar. Ik zit in groep
4 van ‘Kindcentrum Dynamiek’ bij meester Marcel en juf
Jasmijn. Dit is een hele leuke school. Het allerleukste vind

ik de tekenlessen en spelen in de ‘Gouden Wereld’.
Ik woon op de Hazendans met mijn papa Arne, mama Sarah,
broer Daan en onze hond Woody. Onze hond is een Cocker
Spaniel, en hij is twee jaar oud.
Mijn hobby’s zijn tennis en gamen. Het meeste speel ik de
spellen Fortnite en Minecraft. Als het lekker weer is speel ik
buiten met mijn vriendjes en rijd ik graag op mijn hoverboard.
Deze heb ik met mijn verjaardag gekregen.
Dit was het, doei!
Groetjes van Stijn

EVENEMENTEN
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Regels kunnen
veranderen. Controleer eerst waar mogelijk de desbetreffende organisatie.
Zondag 20 februari
Batteraovebal en uitroepen koningspaar van C.V. De Greune
in de Greune Tempel, Tongerseweg 336. Aanvang 14 uur
11. Optreden van De Köp en DJ.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

Maandag 29 februari
Fees in de Greune Tempel! Zaal open vanaf 12.00 uur.
Tongerseweg 336.
Woensdag 9 maart
Muziekcursus 'Kortjakje' en “Muziekmaatjes” voor kinderen
van 4-7 jaar starten. Er kan tot 20 februari ingeschreven
worden via opleiding@harmoniewilhelmina.nl.

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek
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contact@walstock.nl
www.walstock.nl
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OUDE AMBACHTEN

PERSBERICHTEN
EERSTE NAMEN
JAZZOUT FEST LIMBURG 2022 BEKEND

DE GROENTEVERKOPERS
In het begin van de negentiende eeuw noemde men ze ‘de
mooswiever’.

De headliners zijn bekend van JazzOUT Fest Limburg 2022.
Van 1 t/m 9 april ademt heel Limburg jazzmuziek. Vanaf
vrijdag 14 januari is een beperkt aantal Early Bird tickets
beschikbaar.

De foto komt uit een van de oude dozen, waar ik er zoveel

In vijf steden presenteren toonaangevende podia een
wervelende line-up met uiteenlopende jazzstijlen. Wat dit
festival zo uniek maakt is dat er elke dag een ‘klein’ festival
op een andere Limburgse locatie neerstrijkt. Met telkens niet
1 concert, maar een compleet en eigen festivalprogramma
tot in de late uurtjes waarbij lokale, nationale en wereldtop
hand in hand gaan.
De eerste headliners zijn bekend:
1 april - Cory Wong in Roermond (ECI Cultuurfabriek)
2 april - MY BABY in Venlo (Grenswerk/De Maaspoort)
3 april - blackwave. in Weert (De Bosuil)
7 april - Ibrahim Maalouf in Heerlen (Parkstad Limburg
Theaters)
9 april - Richard Galliano in Maastricht (Theater aan het
Vrijthof).

van heb. De markten werden druk bezocht: in de twintiger
jaren gingen niet alleen de Maastrichtenaren naar de markt
die werd bezongen en bejubelt. Maastrichtenaren waren ook
toen al trots op hun markt als handelscentrum. Chauvinisten
dus, denkt u. Ja zeker, ook een beetje. Ze zijn trots op hun
markt, zoals een Amsterdammer en een Luikenaar. Iedere
marktdag werd druk bezocht en niet alleen door honderden
Maastrichtenaren, Belgen en Duitsers kwamen de sfeer
proeven van de markt. Tenslotte was dit de tempel van de
stad. Veel buitenlandse bezoekers genoten toen al van de
paradijselijke stad. Er werd niet alleen groente verkocht maar
ook porselein van de Mosa en glas van de Kristal-Unie. Kopers kochten een aardig souvenir voor een vriend of vriendin.
En natuurlijk ook iets gemaakt door de keramische industrie,
de grootste en oudste van Maastricht. De koninklijke SphinxCéramique. Terug naar de foto, de marktvrouwen kwamen
van heide en ver. Het waren hardwerkende vrouwen die
van alle streken kwamen met handkarren en karren getrokken door honden. De tijden veranderden, de hondenkarren
verdwenen, maar de groenteverkoopsters werden niet vergeten. Charles Vos kreeg opdracht om een beeldhouwwerk
te maken. Het Mooswief werd op 27 februari 1953 onthuld
door prins carnaval Sjaak de eerste van de Tempeleers. Nog
ieder jaar legt de stadsprins van Maastricht een krans van
groente over de schouders van het beeld.

De komende weken worden de andere artiesten uit elk
stadsprogramma onthuld. Daarnaast krijgen de maatschappelijke en educatieve activiteiten die tijdens het festival
worden georganiseerd een gezicht onder de naam JazzOUT
Fest Community. Dat betreft verrassende en inspirerende
activiteiten voor iedereen, van jong tot oud.
Early Bird tickets zijn tot uiterlijk 1 februari beperkt beschikbaar via jazzoutfest.com.
De organisatie van JazzOUT Fest Limburg 2022 ligt in
handen van Stichting Intercity Jazz Limburg die daarvoor
samenwerkt met Jazz Maastricht en de podiumpartners:
ECI Cultuurfabriek, Grenswerk, De Maaspoort, De Bosuil,
Parkstad Limburg Theaters en Theater aan het Vrijthof.

Autorijschool Bastiaens

Helaas zal het dit jaar in verband met de corona-epidemie
sober zijn. Maar: hou jullie taai, we gaan gewoon door.

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

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

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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VAN DE REDACTIE

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.

’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. 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 en creatief team.

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 redactie

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.

GEDICHT
DE MUG…

Zelfs als alle stroom uitvalt, blijft er één lichtje branden. Het
licht van Jezus schijnt speciaal voor jou! Zie Johannes 8:12.
Meer info? info@gvcmaastricht.nl of www.gvcmaastricht.nl.

Ze vloog door de kamer die vervelende mug
Ik wilde haar slaan maar ze was me te vlug
Haar zoemend geluid was voor mij een plaag
Waar zat ze nu weer was iedere keer de vraag

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.

De vliegenmepper bij de hand
De mug was brutaal ze zat nu op mijn krant
Voorzichtig ging mijn hand naar haar richting uit
Maar wéér was ze weg, ik hoorde alleen haar geluid

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.

Toen zag ik haar zitten dicht bij het raam
Ik liep er naar toe voorzichtig, behoedzaam
Dacht dit is mijn kans en zette het raam open
Maar de mug was slim en zag mij aan komen lopen

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.

Zoemend fladderde ze om mijn oren
Ik kon haar niet zien alleen maar horen
Mijn kamer was haar domein geworden vandaag
Ze vloog op haar gemak, dan omhoog en dan weer omlaag
Wie zou onze wedstrijd nu gaan winnen
Met een nieuw strijdplan moest ik beginnen
Ik bleef doodstil zitten wachten en hopen
En toen…met een klap was het met de mug afgelopen
tekst : Ad Frijns

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

Het roer moet om
De afgelopen jaren is door de lokale PvdA fractie
keihard gewerkt aan verschillende lokale thema’s.
De PvdA stelde keer op keer vragen over zorgcowboys en zorgdossiers. Het resulteerde erin dat
het stadsbestuur bij de komende aanbesteding
beter let op wie men in huis haalt en waarom. We
trokken aan de bel voor wonen in Limmel en dienden een motie in waardoor alle juridische middelen uit de kast mogen worden gehaald om de
megaloods te voorkomen. De PvdA ging de strijd
aan om de leefbaarheid in de stad
vergroten of
op te
06-21131847
door de verkamering aan banden te leggen en een
woonplicht in te voeren. Ook zette de PvdA recent
de participatie prominent op de agenda door te
pleiten voor een nieuwe vorm van buurtgericht
werken. Weinig mensen in de stad hebben immers
nog het gevoel dat het stadsbestuur naar hen
luistert. Hoogste tijd om dat tij te keren.
Het waren de afgelopen jaren roerige tijden in
de politiek in Maastricht. Voornamelijk dieptepunten wisselden elkaar af: de spionage-affaire, de
miljoenentekorten in het sociaal domein waarna
een forse bezuiniging op de stad volgde, de forse
bezuinigingen op de speeltoestellen, een interim
manager sociaal domein die voor een half jaar 3
ton mag bijgeschrijven, een tram die allang is
ontspoord, maar waar koste wat kost aan wordt
vastgehouden. Kortom menigmaal was er reden
genoeg om de wenkbrauwen fors te fronzen over
de prestaties van het huidige stadsbestuur. Wat de
PvdA betreft moet het roer dan ook om.
Met hart voor de stad zet de lokale PvdA zich in
voor alle inwoners van Maastricht. Wij zijn trots op
de rijke cultuur en geschiedenis. Wij zijn trots op
de buurten, de verenigingen en vrijwilligers in de
stad. Wij genieten van het bruisende leven in de
stad, van Vastelaovend tot de Toneelgroep Maastricht. Wij zijn trots op het mbo, de hogeschool en
de universiteit. Dit alles maakt Maastricht de stad
boe veer gruuts op zien.
In Maastricht moet iedereen zich thuis kunnen
voelen. Daarvoor zijn niet alleen betaalbare
woningen, een veilige omgeving en voldoende
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voorzieningen in de buurt nodig. Dat betekent ook
dat wanneer mensen de gemeente nodig hebben,
zij op de gemeente moeten kunnen rekenen. De
PvdA wil vertrouwen in en van de overheid. Een
stad waar iedereen zich thuis voelt, is ook een
veilige stad. Én een stad waar je simpelweg jezelf
kunt zijn.
De wereld begint niet bij de stadsgrenzen én
houdt daar niet op. Veel mensen wonen in Maastricht en werken in de (Eu)regio of andersom.
Alleen als wij de samenwerking zoeken in die
(Eu)regio dan kunnen we resultaten boeken en
een krachtige (Eu)regio creëren, met betere
ov-verbindingen, meer economische kansen,
bestrijding van hoogwater en meer, of nóg beter
onderwijs. Tot nu toe wordt er vooral veel gepraat
over samenwerking. Wat ons betreft is het nu tijd
om vooral iets te doen. Geit neet besteit neet.
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

De coronajaren zijn voor veel mensen moeilijk:
mensen worden ziek, de eenzaamheid van
mensen is voelbaar, de stad ligt er vaak verlaten
bij, de mensen in de zorg lopen nog altijd op hun
tenen, veel mensen verloren hun baan. Ook komt
de solidariteit door corona steeds meer onder druk
te staan. We zien ook dat de ongelijkheid door de
crisis groter is geworden. Nu én na corona moeten
wij zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt voor
een eerlijke toekomst. We moeten samen de
schouders zetten onder onze stad. Een eerlijke
toekomst voor iedereen betekent een Maastricht
dat ook voor toekomstige generaties een fijne stad
is waar je goed kunt wonen. Een stad ook die de
keuze maakt om deze stad door te geven aan
volgende generaties. Samen maken we Maastricht! Doet u met ons mee?

LEZERSBRIEF

Op de dag van de heropening hadden de drie dames die dhr.
Reinders zo leuk de Dolly Dots noemde de hele dag met alle
groepen een dansje en liedje geleerd en toen Miriam Dupont
de school kwam openen stond het hele plein te zingen en
te dansen. Actie geslaagd.
Echter tot grote teleurstelling en verdriet van de actiegroep
waren alle bedankjes in de aula voor iedereen, behalve de
actiegroep.
De toenmalige directeur sloeg daar volledig de plank mis.
Want zonder deze volhardende groep was dit allemaal nooit
tot stand gekomen.
Met vriendelijke groeten,

Marlies Haemers-Jacobs

IN DE ETALAGE
VEGRO
Op 3 februari is er een nieuwe winkel op de Herculeshof
geopend n.l. een Vegro thuiszorgwinkel. Ze hebben een
samenwerkingsverband met Envida. De winkel was eerst
gevestigd op de Brusselsestraat. Vegro hoopt met de verhuizing een breder publiek te kunnen bedienen.
Winkelleider Benno Weijsters werkt sinds maart 2016 bij
Vegro. Daarvoor was hij 17 jaar lang filiaalmanager bij een
groot-winkelketen. Maar hij zocht een nieuwe uitdaging. “Ik
wilde iets voor de mensen betekenen en ze helpen, en bij
Vegro mag ik beide doen” en “niets moet, alles mag.”
Volgens Weijsters is het motto van Vegro: “Samen zorgen
we ervoor”. Dit is voor ieder van de teamleden een leidraad
om de klant te helpen waar ze kunnen. Het team waarmee
ze positief aan de slag gaan bestaat uit 5 personen. Ze
rouleren tussen de nieuwe winkel op de Herculeshof 3 en
de oude vertrouwde winkel aan de Mockstraat 1.
“De deur staat voor iedereen open, of het nu gaat om advies of voor een gezellig praatje.” Het hele team zegt een
positieve sfeer te ervaren hier in Daalhof. “Mensen die al
binnen zijn geweest, zijn allemaal positief gestemd. Wij zijn
er klaar voor om een fijne band op te bouwen.”

REACTIE OP CAMERAWANDELING JANUARI
Hallo redactie Belhäöfke
Reactie op het stuk van dhr. Reinders over de Kennedyschool.
Hij vroeg zich af voor welke gelegenheid deze foto’s
gemaakt waren.

Welkom namens Benno, Truus, Petra, Anneke en Kim,
team Vegro!

De foto’s waren ter ere van de heropening van de verbouwde
Kennedyschool.
Volgens mij was dat twintig jaar geleden, 2002-2003.
Voorafgaande aan dit feest was er al heel veel werk verzet
door de actie groep ‘trök nao Belfort’.
De groepen 7 en 8 zaten in de dependance bij het Atrium en
die was niet veilig. Omdat de kinderen bij eventuele brand
geen kant op konden, gaf de brandweer ook geen gebruikersverklaring af. Dus mochten ze daar helemaal niet zitten.
Omdat meerdere gesprekken met de Gemeente Maastricht
geen zoden aan de dijk zetten, hadden we een demonstratie
op touw gezet.
De Maastrichtse tv-zenders, radiozenders en de krant waren
aanwezig, zelfs SBS6 kwam die dag naar het zuiden.
Deze demonstratie en de landelijke aandacht wierpen hun
vruchten af en de verbouwing kon beginnen.
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Indië, maar ook voor andere belangstellenden. Tijdens de
bijeenkomst kunnen de bezoekers praten over hun ervaringen, onder het genot van een drankje en een hapje. De
catering wordt verzorgd door Senang Hati.

BEELDEND MAASTRICHT

Bij deze de data voor 2022 onder voorbehoud (covid – 19)
Vrijdag 11 maart
Vrijdag 13 mei
Vrijdag 8 juli
Vrijdag 9 september
Vrijdag 18 november.

FORT ST. PIETER

In verband met de coronacrisis is aanmelden verplicht en
zijn er risicobeperkende maatregelen van kracht. U kunt zich
aanmelden bij Stichting Pelita S. Hehalatu, tel: 06-30994306
of bij J.de Bruin, tel. 06-20959631.
Mocht u echter symptomen van Covid-19 hebben, dan
verzoeken wij u beleefd doch dringend thuis te blijven voor
uw en onze veiligheid.
De zaal in het buurthuis ‘t Atrium, Aureliushof 160, DaalhofMaastricht gaat open om 12.30 uur. De middag is van 13.00
tot 17.00 uur en de entree is 4 euro per persoon. Voor inlichtingen over Pelita en deze middag kunt u terecht bij S.
Hehalatu tel: 06-30994306.

Foto: Ruud Keijmis

Het fort is in 1701-1702 gebouwd op de noordflank van de
St. Pietersberg. Tot 1867 had het fort, als onderdeel van de
Maastrichtse vestingwerken, een militaire functie. Tegenwoordig is het gebouw een rijksmonument en is het een toeristische attractie. Het fort werd in opdracht van de militaire
commandant Daniël Wolff baron von Dopf gebouwd, in een
vijfhoek, ter verdediging van de zuidelijke vestingmuren van
de stad. Dit werd noodzakelijk gevonden nadat de Fransen
de Sint Pietersberg hadden ingenomen om van hieraf d.m.v.
kanonnen bressen te slaan in de zuidelijke vestingmuren.
Vanuit het fort zou dan voortaan elke zuidelijke aanval afgeslagen kunnen worden.

FAMILIECONCERT KDO
VOOR GROTE EN KLEINE OREN
Op zondagmiddag 13 maart organiseert de Maastrichtse
harmonie Kunst Door Oefening vanaf 14.00 uur haar eerste concert in de eigen zaal aan de Romeinsebaan 295 te
Maastricht (oude gymzaal Fons Olterdissenschool).
Ouders, grootouders, die leuke oppas, ooms, tantes, broers,
zussen, vriendinnetjes, vriendjes, de buren, iedereen is welkom. Tijdens het concert worden voor jong en oud bekende
melodieën gespeeld. Voor de grote oren worden melodieën
uit de musical van Aladdin, de film Pirates of the Caribbean
en een medley van Glenn Miller gespeeld. Voor de kleine
oren spelen we muziek van de diverse attracties van de
Efteling, de bekende muziek van de game Super Mario
Bros, het thema van Pokemon en de Pink Panther. En het
allerleukste is dat iedereen mag meedoen: klappen, dansen,
zingen, luisteren en misschien wel op een slagwerkinstrument meedoen. De presentatie is in handen van Patrick van
de Weijer. We hopen uiteraard dat het familieconcert kan
doorgaan, maar houd de berichtgeving via ’t Belhäöfke en
de facebookpagina in de gaten. Houd er rekening mee, dat
de zaal niet per auto bereikbaar is (voetpad). Parkeren kan
in de omgeving, maar kom bij voorkeur te voet, per fiets of
met de bus.

Echter, in 1794 werd het fort door de Fransen in de rug
aangevallen en probeerden zij het fort op te blazen vanuit
de gangen in de St. Pietersberg. Doch, het fort bleef ongedeerd maar de stad en het fort moesten zich uiteindelijk
toch overgeven. Na de Franse tijd werd het fort ingrijpend
gemoderniseerd en ‘Maastricht’ wordt dan een belangrijke
vesting in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. In 1867
werd de ‘Vesting Maastricht’ opgeheven en enkele jaren
later werd het Fort verkocht, maar de koper moest wel het
Fort onklaar maken. Een periode van verval begon en in
1936 geeft de gemeente het Fort een nieuwe bestemming
om toeristen aan te trekken. Er wordt, als werkverschaffing,
puin geruimd en er komt een restaurant. Tussen 2006 en
2012 kreeg het Fort, na een ingrijpende restauratie, zijn oorspronkelijk uiterlijk weer terug. Men kiest er bewust voor om
bepaalde delen niét te reconstrueren maar ‘ruïne’ te laten,
zo blijft de geschiedenis zichtbaar.
Willie

VERENIGINGSNIEUWS
PELITA INLOOPMIDDAGEN IN 2022
De Pelita-inloopmiddag Mari Bersama (Kom bijeen) is een
kleinschalige, informele ontmoetingsbijeenkomst niet alleen
voor mensen met een achtergrond in voormalig Nederlands11

B

S
W
EU

I

N
J
I
ER

RD
E
O

- 22 juni 2012: officiële oprichting Stichting Boerderij Daalhoeve, die op 5 november 2012 de exploitatie van de boerderij overneemt van het CNME.
- Januari 2013: eerste aflevering van het Boerderijnieuws,
met onder meer de rubriek ‘In den Hoof’, geschreven door
Hub Ritchi.
- Februari 2013: Magda Moulen levert haar eerste Recept
uit de winkel, later Recept van de maand. Eleanor Merx
schrijft haar eerste portret van een jonge bezoek(st)er van
de boerderij: ‘Boer(in) van de Maand’.
- April 2013: eerste ‘Dier van de Maand’, geschreven door
Eleanor. En Nicole en Petra organiseren de eerste ‘Taarten
van Daalhof’: een kind bakt een taart voor iemand die hem
of haar lief is.
- November 2013: weer een nieuwe rubriek, ‘Daalverhaal’.
Over opmerkelijke gebeurtenissen op en rond de boerderij.
- December 2013: we staan stil bij het overlijden van Frans
Meijers, de eerste voorzitter van Stichting Boerderij Daalhoeve.
- Januari 2014: naar aanleiding van het 20-jarig jubileum van
’t Belhäöfke publiceren we een artikel over de geschiedenis
van boerderij Daalhoeve.
- Mei 2014: in een nieuwe rubriek ‘In ’t Zunneke’ zetten we
vrijwilligers of medewerkers op de boerderij in het zonnetje.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 101, februari 2022

JUBILEUM
Zoals we de vorige keer al aankondigden, besteden we deze
keer aandacht aan het jubileum van het Boerderijnieuws.
Eigenlijk één editie te laat, want de echte 100e was de vorige keer. Joachim, lid van de redactie van het Belhäöfke,
interviewde het gezicht achter de schermen van het Boerderijnieuws. En we kijken terug naar vooral de eerste jaren
van de middenpagina’s, toen het Boerderijnieuws nog vooral
bestond uit vaste rubrieken.

Met de pinguïns bereikten we het landelijk nieuws

- Januari 2015: voor het eerst blikken we in het januarinummer terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het
komende jaar.
- Juni 2015: start van een korte serie over het zelf kweken
van kruiden.
- September 2018: Daalhoeve is landelijk nieuws vanwege
het overlijden van de pinguïns. We publiceren het verhaal
dat de NRC hierover schreef.
- Juli 2020: stadsfilosoof Govert Derix verbindt zich als
ambassadeur aan Daalhoeve en schrijft zijn eerste essay
voor de middenpagina’s.
- Januari 2022: 100e editie van het Boerderijnieuws.

Het meest gefotografeerde dier, vanwege de Lammetjesdagen

INTERVIEW MET DE MAKER

DUIK IN DE HISTORIE

Joachim sprak met John Cüsters, die vanaf de eerste
editie deze middenpagina’s met het Boerderijnieuws
coördineert. John vertelt over zijn achtergrond. En doet
en passant een aanbod aan aspirant-schrijvers om bij
het Boerderijnieuws iets van zijn vak te leren.

Zo maar wat mijlpalen uit vooral de eerste jaren van het
Boerderijnieuws.
- Mei 2010: eerste aflevering van Daalhof pakt aan!, de
voorloper van het Boerderijnieuws.
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Collega’s
John woont aan de andere kant van de Maas en dat wekt
mijn nieuwsgierigheid. Wat verbindt iemand uit Scharn met
de boerderij? “Schrijven is een eenzame bezigheid”, verklaart hij desgevraagd, “hier heb ik toch zoiets als collega’s,
in elk geval collegialiteit. En het is een ondernemende club
waar veel goede dingen gebeuren. Ik draag daar graag
een klein steentje aan bij. Mooi aan Daalhoeve is ook de
horizontale organisatie. Er lopen hier geen ‘haantjes’ rond,
geen opgeblazen ego’s. Iedereen vervult zijn of haar taak
en er is veel onderling respect. Dat maakt de werksfeer heel
prettig. Als er al sprake is van een hiërarchie, dan merk ik
daar in de praktijk niets van.”
Uithangbord
Vaak bekruipt John het gevoel dat hij niet weet hoe pagina
twaalf en dertien te vullen, maar telkens weer blijkt het zorgen om niks. “Bedrijfsleider Ralph en ik weten toch steeds
weer een inhoud te bedenken. En ik hoef het ook niet alleen
te doen. Joost levert de foto’s en Magda de heerlijke recepten. Vroeger hadden we trouwens ook veel door anderen
geschreven vaste rubrieken. Er gebeurt dus genoeg en er is
altijd genoeg te vertellen; nieuwe mensen, partners, dieren,
wetenswaardigheden…” Enfin, wie deze rubriek regelmatig
leest, hoef ik dit niet uit te leggen en voor de anderen: sla
er maar enkele oude nummers op na. De middenpagina’s
zijn niet alleen een uithangbord voor de boerderij, ook voor
Daalhof en bij uitbreiding de wijken die dit blad beslaan.
Zeer lezenswaardig, boordevol informatie bereiken ze zelfs
andere delen van Maastricht en daarbuiten, naar ik heb vernomen. Bezoekers komen immers niet alleen uit de wijken…

John

100x Boerderijnieuws
Terwijl we in de door Omikron geboycotte Koojstal aan
de koffie zitten, vertelt John over zijn arbeidzame leven.
Aanleiding is de in de vorige editie verschenen honderdste
aflevering van ‘Boerderijnieuws’. Honderd maal wederwaardigheden, oftewel bijna tien jaar de verzorging van de
middenpagina’s in ’t Belhäöfke is minstens een gesprekje
waard, maar eerlijk is eerlijk, ik ben de bloemen vergeten
en had ze waarschijnlijk in een tuin moeten plukken, want
bloemen zijn geen noodzakelijke levensbehoefte.
Ik ken John niet. We hebben elkaar nooit in levende lijve
ontmoet, dus dubbel feest, al is niet kennen niet helemaal
waar omdat we mailcorrespondentie uitwisselden, alles in
het teken van dit blad. Het toeval wil dat we allebei in 1996
uit Amsterdam vertrokken. Ik naar Antwerpen, hij naar
Maastricht in de provincie waar hij vandaan komt. In Amsterdam studeerde hij planologie aan de UvA. Zijn scriptie
ging over een onderwerp in de volkshuisvesting en daarover
ging hij in 1990 als freelance journalist schrijven. Dat is hij
daarna blijven doen, maar daarnaast ook over veel andere
onderwerpen.
Daalhof pakt aan
Al ruim dertig jaar lang verdient hij zijn brood en beleg met
het schrijven van teksten, ook voor de gemeente Maastricht
die hem in 2010 met ’t Belhäöfke in contact bracht. Hij
woonde niet in een van de wijken maar de middenpagina’s
moesten worden gevuld met verhaaltjes over Daalhof; wat de
wijk zoal organiseerde, wat er gebeurde…, dat soort zaken.
John informeerde zich en schreef onder de noemer ‘Daalhof
pakt aan’, maar het ging meer en meer over de boerderij.
Eind 2012 hield ‘Daalhof pakt aan’ op en vanaf januari 2013
gaan de middenpagina’s uitsluitend over de boerderij. Opnieuw onder de coördinatie van John. Aanleiding was dat
hij op zijn Daalhofse omzwervingen onder andere Frans
Meijers leerde kennen, de oprichter en eerste voorzitter
van Stichting Boerderij Daalhoeve. John raakte betrokken
bij de boerderij, werd gevraagd voor het bestuur en nam
de taak van secretaris op zich die hij tot drie jaar geleden
vervulde. Officieel geen bestuurslid meer, draagt hij nu nog
steeds de verantwoordelijkheid over het geschreven woord
bij de boerderij. Behalve de middenpagina’s notuleert hij de
bestuursvergaderingen, redigeert hij alle overige teksten en
beheert hij de website.
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Oproep
Ik vraag John naar de impact van de pandemie. Niet zozeer
op de boerderij want dat weten we dankzij wat hij erover
schrijft. Is het lastiger aan kopij te geraken? Dit blijkt niet het
geval, al staan veel bezigheden op een lager pitje. Corona
zelf zorgt voor nieuws; sluitingen, maatregelen, de impact
op personeel en vrijwilligers… Aan nieuws dus geen gebrek
en voorlopig schrijft John voort zonder einde in zicht.
Wat hij echter leuk zou vinden, is een kleine redactie
rond zich verzamelen. Mensen die met hem meedenken,
meeschrijven over deze boeiende plek. Hij is bereid geïnteresseerden de kneepjes van het schrijversvak te leren,
te begeleiden en stimuleren, dus wie zich geroepen voelt
de boerderij eens vanuit een ander perspectief te zien en
belichten, neem contact op met John (via john.custers@
daalhoeve.nl). Ik beloof dat je je niet zult vervelen. Met dertig
jaar ervaring vind je in John een gedreven leermeester die
behalve voor Daalhoeve (wat hij als vrijwilliger onbezoldigd
doet) ook schrijft voor onder meer WML en het Projectbureau
A2 Maastricht. Hij schreef boeken over de ondertunneling
van de A2 in Maastricht en de geschiedenis van de Woonbond. Voorwaar een curriculum waarvan menigeen kan
leren. Grijp je kans als het je interesse heeft…
Joachim
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NATUURLIJK VAN OMA

WIJK - INFO

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

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE
Kun je wel wat hulp gebruiken bij je belastingaangifte via
de computer? Een expert die met je meekijkt? Of heb je
een vraag? Dan kun je op 18 januari of 8 februari (16.00 tot
20.00 uur) terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid
in Centre Céramique. Stichting First Fiscale Rechtshulp
biedt een gratis belastingspreekuur ter ondersteuning van
de digitale aangifte voor 2017, 2018, 2019, 2020 of 2021.
Ook vragen over toeslagen of hulp bij het aanvragen hiervan
worden dan behandeld.

BASISRECEPT VOOR ZEEP,
VOLGENS HET COLD PROCESS (CP)
Je kunt het maken van zeep zo moeilijk en zo makkelijk
maken als je zelf wil. Ik heb hier gekozen voor een tamelijk
eenvoudige wijze n.l. volgens het ‘cold process’. Zo kun je
jouw zeep in alle rust maken. Uit eigen ervaring weet ik dat
het voor uitgebreidere mogelijkheden enige routine vereist
met de ingrediënten. Maar als je dat onder de knie hebt kun
je alles maken wat je maar wil, harde zepen, zachte zepen,
gelzepen of zeeplotion. Zelfs zepen met prachtige gekleurde
slierten erin én in de mooiste vormen.

De hulp bij aangifte is gratis en voor iedereen, ook als je
geen lid van de bibliotheek bent. Aanmelden is verplicht bij
de Klantenservice van Centre Céramique via
klantenservice@maastricht.nl of 043 350 5600.
Vereisten voor deelname:
Je gezinsinkomen is lager dan 40.024 euro
Je hebt geen onderneming

Je werkt bij het maken van zeep altijd op de gram nauwkeurig, dit geldt óók voor de vloeistoffen. Dat is wel even
vreemd, maar het is omdat alles in gewicht moet kloppen. Ik
heb voor elke recept een zorgvuldige berekening gemaakt
voor de hoeveelheden. Alles in grammen, je moet dus óók
het water wegen. Houd je goed aan de gewichten die bij de
recepten staan, anders verzeept je zeep niet goed!

Wat neem je mee?
DigiD inloggegevens
Identiteitsbewijs
Alle jaaropgaven van het jaar waarover aangifte wordt
gedaan
Overzicht van bijzondere kosten zoals ziektekosten
Overzicht van betaalde of ontvangen alimentatie
Overzicht van je bezittingen en schulden.

Benodigdheden:
500 gram rundervet, bijv. ossewit frituurvet, 67 gram natriumhydroxidekorrels, 186 gram water.
Bereiding:
Allereerst ga je natronloog maken. Doe de natriumhydroxidekorrels voorzichtig in het water, roer voorzichtig, voorkom
spatten want het water wordt erg heet!! Vermijdt klontvorming, laat de loogoplossing even rusten om af te koelen.
Laat het rundervet in een pannetje op het vuur langzaam
smelten. Het vet en de natronloog moet straks dezelfde
temperatuur van 50 gr. C hebben. Meet dit met een vleesthermometer. Als beide mengsels 50 gr. C zijn, kun je ze
samenmengen. Neem een houten lepel en roer de natronloog langzaam door het vet. Je zult zien dat het direct troebel
wordt: dat wordt je zeep!

Wil je beter leren omgaan met de computer, internet en sites
van de overheid?
Volg dan de cursus ‘Klik & Tik’ of ‘DigiD, wat kun je ermee?’.
Vraag naar de mogelijkheden bij de klantenservice van
Centre Céramique. Kijk op onze site voor het programma:
www.centreceramique.nl.
Corona
Bekijk vóór je bezoek aan Centre Céramique de coronamaatregelen op onze site.
Samenwerking Koninklijke Bibliotheek en Belastingdienst
De samenwerking tussen de Belastingdienst en Koninklijke
Bibliotheek (KB) bestaat sinds 2016. Bijna alle bibliotheken
in Nederland bieden dankzij die samenwerking gratis digi
vaardigheidscursussen aan voor mensen die moeite hebben met de digitale overheid. Bovendien organiseren ze - in
samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties
- hulp bij het invullen van de online belastingaangifte, bijvoorbeeld via belastingspreekuren. De samenwerking is in
januari 2019 voor vier jaar verlengd. Dit maakt blijvend hulp
bij belastingaangifte in bibliotheken mogelijk.
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TOENTERTIJD
EEN NIEUW BEGIN
St. Pieter was een prachtige plek om te liggen met een schip.
Ook kon je bij mooi weer daar nog heerlijk zwemmen, het
water was er nog niet echt vervuild. Wij lagen bij: ‘ ‘t Drifke’.
Vroeger stond dat bekend bij de jeugd om er te zwemmen
en te spelen, alhoewel dat ook wel een gevaarlijke plek was.
Het was een soort afvoer van het kanaal aan de Lage en
Hoge Kanaaldijk.
Toen wij er kwamen te liggen was het nog niet helemaal
gedempt. De aanlegpalen, voor de schepen die voor de
voormalige sluis van St. Pieter lagen te wachten om de sluis
ninnen te varen en te schutten, zijn nu nog altijd bewaard
gebleven. Ze roepen herinneringen op uit vervlogen tijden.
Nu is er een botenhaven van kanoclubs en ook in het oude
stuk kanaal waar de sluis in uitmondt zijn nog aanlegpalen
aanwezig. Het kanaal is in die tijd ook gedempt en kreeg
langzaam vorm om een autoweg te worden naar de ENCI.
Rond 1963 is men begonnen met het dempen van het kanaal
en wij vonden dat eigenlijk nogal een emotionele gebeurtenis, net zoals wij moesten verhuizen van de Blekerij naar de
Lage Kanaaldijk voor de bouw van de John F. Kennedybrug.
Voor opa en oma was het beter omdat ze nu kleiner gingen
wonen, dat gaf hen weer meer rust. Ze raakten ook op een
oudere leeftijd tenslotte en dan ook nog met mij in huis. Mijn
tijd met hen was altijd geweldig, streng maar rechtvaardig.
Alleen die zondagen vond ik steeds moeilijker worden, je
mocht als het ware niks, twee keer naar de kerk op het
Sterreplein in Wijk en verder wat lezen, wandelen, tekenen
en platen luisteren.
Toch, ondanks dat alles zijn we nog goed terecht gekomen.
In die tijd, ja echt, hadden we nog geen televisie en soms
ging ik wel eens bij iemand kijken als ik er even tussenuit
mocht. Toch zijn ze op een gegeven moment overstag gegaan en opa wilde sowieso via de radio graag nieuws horen
en debatten volgen, nu kon dat via de televisie. Alleen serie
zoals : Lassie, Dr. Kildare, Peytonplace mochten wij dan
kijken, de rest vond opa maar niks, mijn oma mocht ‘t ook
niet. Na verloop van tijd zei opa er niks meer van totdat Phil
Bloom op de tv verscheen, stil in beeld, en een fractie van
een seconde nam hij de krant weg. Toen barstte het los !
Zoiets vergeet je nooit meer en nu kunnen we er hartelijk
om lachen maar toen was dat een zeer pijnlijk moment voor
veel kijkers.

Intussen had ik me voorbereid om naar het schip te verhuizen, daar komt toch nog wel het een en ander bij kijken. Het
was niet ver, aan de overkant van het kanaal en dan een
weggetje Hoge Kanaaldijk naar de Maas, St. Pietersluisweg.
We konden zelf de spullen langzaam over brengen. Mij
wachtte een nieuw begin, ik kwam thuis aan boord bij mijn
ouders wonen, heel apart hoor als je altijd bij je grootouders
hebt gewoond en door hen bent opgevoed. Daar waren
natuurlijk ook weer andere regels en wetten, die ik niet altijd
wilde volgen, zat ook in mijn pubertijd. Het is me veel later
duidelijk geworden dat het geen goede zet is geweest. Het
bracht onrust in hun leven en die onrust was ik. Maar in
feite was mijn moeder er niet altijd, ze was veel ziek en in
tehuizen om op te knappen. Ondanks alles probeerden we
er wat van te maken, tevens was mijn broer nog steeds in
Effatha, hij kwam met 18 jaar thuis en ik was 15. Mijn broer
kreeg daar meteen een opleiding om in de maatschappij
een baan te kunnen vinden, dus hij kwam nog steeds alleen
met de vakanties thuis.
Springtime

VERENIGINGSNIEUWS
MUZIEKCURSUSSEN VOOR JONGE KINDEREN
Op woensdag 9 maart starten er 2 nieuwe korte muziekcursussen bij Harmonie Wilhelmina. 'Kortjakje' voor kinderen
van 4 en 5 jaar en “Muziekmaatjes” voor kinderen van 6
en 7 jaar.
Op een creatieve manier worden de beginselen van muziek
maken aangeleerd waarbij speelplezier voorop staat.
Het betreft 15 lessen van 30 of 45 minuten op woensdagmiddag. “Kortjakje” van 15.45 tot 16.15 uur voor slechts 65
euro, “Muziekmaatjes” van 14.45 tot 15.30 uur voor slechts
75 euro. Beide cursussen worden gegeven in de zaal van
Harmonie Wilhelmina in Wolder. Aanmelding loopt via opleiding@harmoniewilhelmina.nl. Er kan tot uiterlijk 20 februari
ingeschreven worden. Voor meer informatie over de jeugd
en opleidingen zie onze website
https://www.harmoniewilhelmina.nl/kind/

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
PREIQUICHE MET GRUYÈREKAAS.
Ingrediënten:
200 gram bloem, 125 gram boter + 2 eetlepels, 4 eieren,
zout en peper, nootmuskaat, 400 gram prei, boter en bloem
voor het invetten, 200 ml slagroom en 100 gram gruyère.

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Bereiding:
Snijd 125 gram boter in stukjes, kneed de bloem samen met
de kleingesneden boter, 1 ei en ca. ½ theelepel zout eerst
met deeghaken mixen, en dan met de hand tot een soepel
deeg. Zet het deeg afgedekt ca. 1 uur weg.
Was de prei grondig en snijd hem in dunne ringen. Smoor
hem ca.10 minuten in 2 eetlepels boter. Breng op smaak
met zout en peper, laat de prei afkoelen.
Beboter de quiche of taartvorm van 24 cm, met uitneembare
bodem, en bestuif hem met bloem. Rol het deeg uit, leg het
in de vorm en druk de rand omhoog. Steek met een vork
meerdere keren in het deeg. Bak de bodem ca. 15 minuten
in een voorverwarmde oven (elektrisch 200 gr, hetelucht175
gr, of gasstand 3).

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

Kluts de slagroom en 3 eieren. Breng op smaak met zout,
peper en nootmuskaat. Rasp de kaas, verdeel de prei over
de bodem en bestrooi het met kaas. Giet de eierroom eroverheen en bak de quiche verder met dezelfde temperatuur
gedurende 30-35 minuten.

zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl
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CAMERAWANDELING

Jij maakt al zolang foto’s dat die fotozaak waar jij altijd komt
heeft kunnen uitbreiden”. Bill pakte met groot bravoure een
rond stuk uitgesneden leer, voorzien van een touwtje en
zei met een uitgestreken gezicht: “Je hebt een vetleren
medaille verdiend”.

DE GEVONDEN GESTOLEN FIETS
Het staat me nog bij als de dag van gisteren. Ik noemde hem
Bill, mijn buurman. Hij was de leukste thuis op de theepot
na. De gek spookte altijd van alles uit. Van oud naar nieuwjaar gooide hij geen vuurwerk maar oefengranaten van het
leger, waar hij connecties mee had. De lolbroek verzon van
alles. Op een Koninginnedag belde hij met een familielid

Een paar dagen later jammerde Bill en vertelde me dat zijn
fiets was gestolen. Hij vroeg mij toen of ik mijn ogen de kost
wilde geven en kijken of ik een fiets met een blauw geverfd
frame zag als ik door de stad liep om foto’s te maken. Diezelfde middag liep ik door het stadspark richting Sint Pieter
naar huis. Opeens werd mijn aandacht getrokken door het
geluid van een baggermachine. Toen ik polshoogte ging
nemen geloofde ik mijn ogen niet, een berg fietsen kwam
uit de Jeker. Ik maakte foto’s en belde mijn buurman. “Ik
heb je fiets gevonden, je kunt hem komen ophalen bij het
bruggetje tegenover de kazerne op Sint Pieter”. Hij is er naar
toe geweest en was snugger genoeg om te begrijpen dat
het iets met de vetleren medaille te maken had.
Met vriendelijke groeten.
Tot de volgende keer, Huub.
huub.reinders@home.nl

bij mij aan de deur. Toen ik opendeed werd ik als het ware
ondersteboven gelopen door twee mannen, die juichten en
de grootste pret hadden. “Huub, de burgemeester heeft ons
gestuurd om je een medaille van verdienste om te hangen.
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PERSBERICHTEN

Een logische keuze, niet alleen omdat het de Stadsbrouwerij
is en wij het Stadstheater, maar ook omdat deze brouwerij
gevestigd is in het pand van de Ridderbrouwerij. Met die
brouwerij heeft het theater een lange geschiedenis, zo was
de naam van ons theatercafé lange tijd de ‘Salle des chevaliers’ oftewel de ‘Zaal van de ridders’. Deze naam verwees
naar de Ridder-brouwerij.

THEATER AAN HET VRIJTHOF
PRESENTEERT JUBILEUMBIER
Voor het eerst in de geschiedenis van Theater aan het
Vrijthof lanceert het zijn eigen bier. Ter ere van het 30-jarig
jubileum van het theater werd een jubileumbier gebrouwen
door de Mestreechter Stadsbrouwerij. Het bier draagt de
naam ’t Ginneräölke, dat onder andere verwijst naar het
Generaalshuis waarin het theater 30 jaar geleden zijn intrek
nam. De IPA werd gelanceerd op 4 januari 2022, exact dertig
jaar na de officiële opening van het theater en is zodra de
maatregelen dit toelaten te verkrijgen in het theatercafé van
Theater aan het Vrijthof.
30 jaar Theater aan het Vrijthof
In 2022 is het alweer 30 jaar geleden dat de Maastrichtse
schouwburg zijn intrek nam aan het Vrijthof. Theater aan het
Vrijthof werd geopend door toenmalig burgemeester Philip
Houben op 4 januari 1992 met een memorabele Uit Probeer
Avond. Een solovoorstelling voorzien van eigen teksten,
conferences en liedjes gecomponeerd door Tonny Eyk. Deze
avond was een eerbetoon aan alle negenentwintig ‘Gulle
Gevers’, de sponsoren die de realisatie van het Theater
aan het Vrijthof mede mogelijk gemaakt hebben. De eerste
nationale artiest was André van Duin met de Revue. Zo’n
5000 bezoekers kregen de gelegenheid om zijn revue bij te
wonen. De afgelopen 30 jaar zijn omgevlogen. Vele duizenden artiesten betraden het podium en honderdduizenden
bezoekers namen plaats in de theaterzalen. Ook vonden
er verschillende verbouwingen plaats: van de theaterzalen
tot aan de foyers en de backstage ruimtes. Eén ding bleef
in al die jaren gelijk: Het Generaalshuis, het gebouw waarin
het theater gevestigd is en dat de markante entree van het
theater vormt.
’t Ginneräölke
Een jubileumbier mag best een beetje nostalgisch zijn. Een
jubileum is immers het perfecte moment om ook eens stil
te staan bij het verleden. Het jubileumbier draagt de naam
’t Ginneräölke. In het Maastrichts dialect staat dit voor ‘Het
Generaaltje’ verwijzend naar het Generaalshuis. We kozen
voor een Maastrichtse naam, omdat Theater een het Vrijthof
een Stadstheater is, dat zich beweegt in Maastricht. Daar
past een naam in dialect bij. We kozen ook bewust voor
het lidwoord ’t. Niet alleen omdat het veel voorkomt in het
Maastrichts dialect, maar ook omdat de ‘t’ het logo van ons
theater is. Behalve de betekenis van Generaal heeft Ginneraol, waar Ginneräölke een verkleinwoord van is, nog 2 betekenissen. Het betekent namelijk ook ‘Generale (repetitie)’.
Een term die juist in de podiumsector veel betekenis heeft,
want er is weinig zo spannend als de ‘Ginneraol’, waarna
het stuk zijn première gaat beleven. De derde betekenis van
Ginneraol is ‘(in het) algemeen’. Het bier dat we kozen als
jubileumbier moest feestelijk zijn, maar ook voor iedereen
geschikt. Dat is gelukt!
Samenwerking met Mestreechter Stadsbrouwerij
Voor het jubileumbier van Theater aan het Vrijthof werkten
we samen met de Mestreechter Stadsbrouwerij.

De smaak van het bier
’t Ginneräölke is een bier voor iedereen. Het bier is een IPA
en daarmee geschikt voor zowel beginnende als gevorderde
bierliefhebbers. Hop is de grote smaakmaker. Hierdoor is
het zowel bitter als fruitig. Er zijn maar liefst vijf verschillende
hopsoorten voor het brouwen van dit bier gebruikt. Het bier
is fris en makkelijk te drinken, maar met een aroma van
tropisch fruit en daarnaast aardse tonen als dennen biedt
het bier een waar avontuur voor de liefhebber. Het alcoholvolume bedraagt 7%, waardoor het niet te sterk is en een
echte allemansvriend is.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
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.
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Tel. 06 - 43 09 68 14

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

Maastricht - Heugemerveld

Maastricht – Limmel

Bloemenweg 86

Sionsweg 57

Maastricht - Heugemerveld

Bloemenweg 86

Maastricht – Limmel

Sionsweg 57

VERKOCHT O.V.

VERKOCHT O.V.
• Fijne tussenwoning;
• 3 slpkmrs, nieuwe badkamer;
• Fijne
tussenwoning;
• Nabij
stadsdeel
Wijck.

• 3 slpkmrs, nieuwe badkamer;
€ 275.000,•Vraagprijs
Nabij stadsdeel
Wijck.K.K.

Vraagprijs € 275.000,- K.K.

• Zeer ruime vrijstaande woning;
• Geheel te moderniseren;
• woonoppervlakte!.
Zeer ruime vrijstaande woning;
• 189m2

• Geheel te moderniseren;
• 189m2
woonoppervlakte!.
Vraagprijs
€ 375.000,K.K.

Vraagprijs € 375.000,- K.K.

Maastricht – Scharn

Maastricht – Scharn
Secr. Wijnandsstraat 18

Secr. Wijnandsstraat 18

VERKOCHT O.V.

VERKOCHT O.V.
• Heerlijke grote woning;
• Te moderniseren;
• en
Heerlijke
woning;
• Diepe oprit
dubbelegrote
garage

• Te moderniseren;
• Diepe
oprit enK.K.
dubbele garage
Vraagprijs:
€ 475.000,-

Vraagprijs: € 475.000,- K.K.

Maastricht – Caberg

Maastricht - Caberg

Maastricht - Belfort

Brusselseweg
Maastricht –299
Caberg

Brusselseweg
485- Caberg
Maastricht

Ebenistendreef
93 - Belfort
Maastricht

Brusselseweg 299

Brusselseweg 485

Ebenistendreef 93

NIEUW

VERKOCHT O.V.

• Hoekwoning met 5 slkmrs;
NIEUW
• Tuin, oprit en garage;
• Diepe tuin op westen.

•Vraagprijs
Hoekwoning
met 5 slkmrs;
€ 349.000,K.K.
• Tuin, oprit en garage;
• Diepe tuin op westen.

• Te moderniseren woonhuis;
• Ruim perceel met garage;
• Nabij winkels gelegen.

• Te moderniseren
Vraagprijs
€ 375.000,- woonhuis;
K.K.
• Ruim perceel met garage;
• Nabij winkels gelegen.

• Tussenwoning met 3 slpkmrs;
VERKOCHT O.V.
• Heerlijke tuin op zuid
• Nabij alle winkels en het OV.

• Tussenwoning
met 3 slpkmrs;
Vraagprijs
€ 250.000,- K.K.
• Heerlijke tuin op zuid
• Nabij alle winkels en het OV.

Droomt u over een nieuw huis en wilt u graag zorgeloos aan en/of verkopen? Vesta Vastgoed staat u graag bij!
Vraagprijs € 250.000,- K.K.
Vraagprijs € 375.000,- K.K.
Wij zijn uw actieve en betrokken partner op het gebied van aankoopbegeleiding, verkoop, taxatie en hypotheken.

Vraagprijs € 349.000,- K.K.

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

