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De beste wensen voor het nieuwe jaar….en nu in sneltreinvaart terug naar het ‘oude’ normaal…hopelijk….

VAN DE REDACTIE
Allereerst wenst de redactie u een fantastisch 2022. Deze
wens hadden we een jaar geleden ook al en hoewel het
van de zomer de goede kant uit leek te gaan op gebied
van kwaliteit van leven van onze bevolking zijn we helaas
weer terug bij af. De prik gaf ons geen vrijheid meer terug,
ondernemers betalen weer de hoogste prijs en op de zorg
die ons als enige kan helpen wordt nog meer bezuinigd.
De stress en spanning in de zorg is om te snijden en dat
komt niet door een virus, maar is het gevolg van jarenlange bezuinigingen waardoor velen de druk niet meer
aan kunnen.
Onze kinderen krijgen in het kader van het beschermen
van de kwetsbaren en ouderen een weekje extra lang
vakantie. Niet iedereen heeft de ‘luxe’ om thuis te kunnen
werken, dus waar gaan ze heen? Juist, de kwetsbare opa
en oma. De logica is ver te zoeken en ik vraag me oprecht
af hoe veel mensen nog echt achter deze regels staan?
Na twee jaar zouden we toch wel moeten begrijpen dat
we moeten leven met dit virus en dat dit virus zich niet
laat tegenhouden door maatregelen.

Foto: Ruud Keijmis

We zijn een jaar verder en als ik kijk naar wat er in ‘van
de redactie’ geschreven stond kan ik maar één ding concluderen… we hebben precies dezelfde decembermaand
met even weinig vrijheden als een jaar geleden.
Ik had niets liever geschreven dan dat u een heel nummer
vol met activiteiten en gezellige evenementen in handen
zou hebben, maar helaas, ook dit jaar kunnen we u hier
niet blij mee maken. Activiteiten en evenementen zullen
we weer zelf moeten organiseren in onze huiselijke kring.
De een vindt het prima en voor de ander is het een hel.
Let dus ook een beetje op elkaar en vraag hoe het met uw
buur gaat, want niet iedereen is gezegend met een gezin
of hechte familie en een vriendengroep. Gelukkig kunnen
we genoeg zelf doen om ons immuunsysteem een booster
te geven. Helaas is er in de media weinig aandacht voor,
maar gezond eten, voldoende vitamines en mineralen,
vriendschap, knuffelen en voldoende blijven bewegen zijn
erg belangrijk voor ons immuunsysteem.
Zorg dus ook in het nieuwe jaar goed voor uzelf en wees
vooral heel lief voor elkaar!
Het volgende nummer van 't Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 5/6 februari.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 januari.

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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op het rondbrengen van de maaltijden. Hoewel Steunpunt
Mantelzorg de “Kapstok”, een ontmoetingsplek voor mantelzorgers, in verband met corona haar ondersteuning heeft
moeten stopzetten, werken de vrijwilligers door. OudersVoorOuders heeft een wandel-ontmoetgroep opgezet, zodat de
ouders elkaar toch kunnen spreken/ontmoeten.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

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

WELKOM IN 2022
Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden
is aangebroken. Voor velen blijft de realiteit een grote uitdaging. Activiteiten zijn beperkt, evenementen zijn afgelast en
het is winter. Als we als buren elkaar kunnen bijstaan, elke
dag, dan kunnen we deze uitdagingen wel aan.
Wij als buurtnetwerk doen ook ons best. We proberen te
plannen, maar zijn ook afhankelijk van wat ons opgelegd
wordt. Hier beneden ziet u wat we nog kunnen volgens de
regels toen dit geschreven werd.

WIJKAGENT
De wijkagent houdt de 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. Heeft u de wijkagent nodig?
Buiten zijn spreekuur (of als corona regels niet toelaten om
fysiek een spreekuur te houden) kunt u hem ook telefonisch
bereiken. Bel dan het algemeen nummer: 0900-8844. U
wordt teruggebeld.

HUISKAMER DAALHOF
In verband met corona hebben we verschillende maatregelen in de Huiskamer moeten nemen. Men draagt een
mondkapje binnen, er staan op diverse plaatsen ontsmettingsmiddelen, we hebben éénrichtingsverkeer door het
gebouw en er zijn minder zitplaatsen om de 1,5 meter na
te streven. Toch proberen we de openingstijden zo goed
mogelijk te handhaven. Na iedere persconferentie is er een
overleg met de vrijwilligers over wat dit betekent voor de
Huiskamer. Zo gauw als we weer mogen, zullen we weer
volledig actief zijn.
Openingstijden (als Corona regels dit toelaten):
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: vrouwen-crea-groep
VRIJDAG
- 13.30 -16.30 uur: hobbyclub

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 kunnen meedenken
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.
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.

Naast deze openingstijden is de Huiskamer ook beschikbaar
voor kinderen/jongeren om online lessen te volgen (met
of zonder begeleiding) wanneer dit door omstandigheden
thuis niet mogelijk is. Zij kunnen tevens gebruik maken van
de laptop/pc van de Huiskamer. Ook wordt de Huiskamer
incidenteel gebruikt door mensen die thuis moeten werken
maar waar dit niet, of nauwelijks mogelijk is (denk hierbij aan
gezinnen met kleine kinderen of kinderen met een rugzakje
die extra aandacht nodig hebben).
SAMENWERKING EN AANPASSING
Smakelijk Eten heeft haar uitgiftepunt sinds corona in de
Huiskamer. Zo kunnen zij alles opstellen in voorbereiding
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Ik zit op judo bij Tsukuri, daar kom ik elke woensdag al 4
jaar lang en ik heb nu de groene band.

DIT BEN IK

Ik ben ook een grote Efteling fan. Vorig jaar heb ik voor mijn
verjaardag een abonnement gekregen, daar ben ik heel erg
blij mee, want nu kunnen we heel vaak gaan. Mijn wens is
ook dat ik daar later ga werken. De directeur van de Efteling heb ik al ontmoet, dat vond ik heel leuk.In het weekend
game ik graag en ga ik ook graag naar de film.

SJUUL ADRIAANSE
Hoi, mijn naam is Sjuul.
Ik ben 11 jaar en woon vanaf begin dit jaar op Daalhof met
mijn moeder.

In het najaar van 2022 speel ik in de musical Lewieke in het
Theater aan het Vrijthof mee. De uitvoering zou eigenlijk
in 2020 zijn, maar door corona is het twee keer uitgesteld.
Maar eindelijk zijn we nu met de repetities kunnen beginnen. Lewieke is de Maastrichtse vertaling van Oliver Twist.
Ik speel mee in de boevenbende, samen met mijn neef en
dat is erg gezellig.
Twee jaar geleden ben ik met mijn moeder naar Ibiza gegaan, dat was best spannend want ik ging voor het eerst
met een vliegtuig op vakantie. Ik zou daar graag nog een
keer naar toe gaan.

Ik zit op de John F Kennedyschool in groep 8 bij meester
Jacco. Ik ben heel erg blij met Jacco, hij is heel aardig en
grappig en als iemand jarig is speelt hij op zijn gitaar. Alleen
hebben we altijd de ramen open, ook in de winter en dat vind
ik heel erg koud want ik ben een enorme koukleum, dus ik
heb mijn bodywarmer altijd op school aan.

EVENEMENTEN
Alle activiteiten zijn op voorbehoud. Regels kunnen veranderen. Controleer eerst waar mogelijk de desbetreffende
organisatie.
Vrijdag 14 januari
Pelita-inloopmiddag in ’t Atrium van 13.00 tot 17.00 uur.
Zaal open 12.30 u. Entree: 4 euro per persoon. Voor inlichtingen over deze middag kunt u terecht bij S.Hehalatu tel:
0630994306.
Zaterdag 29 januari
Uitroepen prins van C.V. De Greune in de Greune Tempel,
Tongerseweg 336. Aanvang 19.11 uur. Optreden van Frans
Theunisz & DJ.
Maandag 28 februari
Carnavals optocht Wolder - Vroenhoven. Afhangend van de
geldende regels begint de optocht in Vroenhoven om 14.30
uur en eindigt in Wolder rond 17.00 uur.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!
Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek
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contact@walstock.nl
www.walstock.nl
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Het buitenoptreden was vooral gericht op de arbeidersklasse, het was goed, goedkoop en verkoopbaar. En toen
wisten ze ook al dat massa kassa was. De foto is gemaakt
met een platencamera rond 1910.

OUDE AMBACHTEN
DE RONDREIZENDE ARTIESTEN

Ik zoek nog altijd gegevens uit Maastricht, bijv. een oud telefoonboek. Als u iets voor me hebt dat ik in dit wijkblad kan
gebruiken, stuur mij dan een mail: huub.reinders@home.nl

Veel artiesten verdienden hun brood met optreden in een
circus. Het was goedkoop amusement, ondernemers speelden daarop in. Ze creëerden spanning in de openlucht. Zoals
hier op de Markt voor het oude stadhuis.

Met vriendelijke groeten.
Huub.

VERENIGINGSNIEUWS
PELITA INLOOPMIDDAG IN JANUARI
De Pelita-inloopmiddag Mari Bersama (Kom bijeen) op
vrijdag 24 januari 2022 is een kleinschalige, informele
ontmoetingsbijeenkomst niet alleen voor mensen met een
achtergrond in voormalig Nederlands-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.

Over een touw lopen was even simpel als indrukwekkend.
De ceremoniemeester liet eerst ter inspectie een touw en
de schoenen van de artiest rondgaan. Vervolgens werd een
touw gespannen en als dit gebeurd was na allerlei fratsen
hielp de sterkste man van de artiesten de koorddanser om
op het touw te gaan staan. Dit gebeurde door hem op te
tillen. U kunt het zich wel voorstellen. Het was allemaal showbusiness. Daarom werd ook geen houten trapje gebruikt.

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: 0630994306.

Als de koorddanser eenmaal in de lucht was klapte de menigte want na vallen en opstaan, wat erbij hoorde, was het
een spectaculair gezicht als de artiest op het touw stond. En
dat kwam mede doordat de koorddanser een groot contrast
vormde met de lucht. Het evenement trok bezoekers uit alle
lagen van de bevolking. Mannen, vrouwen en kinderen,
provincialen en dagjesmensen. Je kon er uren doorbrengen
en spectaculaire dingen zien.

Inloopmiddagen Pelita in 2022 (onder voorbehoud): 14 januari, 11 maart, 13 mei, 8 Juli, 9 september en 18 november.

Toen vergaapten en amuseerden de toeschouwers zich
nog aan zulke fratsen. In de winteravonden verdienden de
artiesten hun boterham in theaters en schouwburgen. Deze
gelegenheden werden vooral bezocht door de elite.

KAKKESTOLEMEIE

Autorijschool Bastiaens

Bron: boek Kakkestolemeie: 'ne spiereling vaan kinderleedsjes',
2013 © Stichting Veldeke Mestreech: www.veldekemestreech.
nl, ISBN/EAN: 978-90-809202-4-8
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“We rijde
wijs”.
naar je rijbe

ACHTER ‘T VLEISHOES
Achter ‘t Vleishoes nómmer drei
Ligke de stumpkes op ‘n rij.
Stumpkes groet-en stumpkes klein,
Meh ze zien vaan marsepein.
En este eint wèls kriege
Daan mooste kinne zwiege!

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

Voor meer informatie en de melodie ga je naar
www.reubesop.nl/achter-t-vleishoes/

www.rijschoolbastiaens.nl
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Fidus makelaardij
wenst u een goed en
gezond 2022
Uiteraard staan wij ook dit jaar weer voor
u klaar!
• Gediplomeerd/geregistreerd en ervaren
makelaars en taxateurs
• Op uw woning afgestemde verkoopstrategie
• Scherpe courtage
• Geen verkoop, géén courtage

Pascal Loontjens
RM / RT

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

makelaardij@fidus.nl
www.fidus.nl
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PRIKBORD

VAN DE REDACTIE

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.

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.

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

GEDICHT

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.

EEN WINTERMORGEN

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 (max. 4 leerlingen), het voorbereiden van toetsen en
eventuele bijlessen. Locatie Hazendans. Info. 06-39823537.
Heeft u vragen over God? Wilt u de Bijbel leren lezen?
Elke dinsdag van 10.00-12.00 en 19.30-20.30 uur is er in
de Didohof 49B een ‘Spreek’uur voor iedereen met vragen.
Bel 06-48689617 of email: info@gvcmaastricht.nl voor meer
informatie.
Video of films of 8mm film van vakantie of privé op DVD of
anderen dragers. Wees er snel bij voor dat het verdwenen
is. Bel Dirk 06-40273100

			
			
			
			

Een wandeling in de heerlijke winterzon
Terwijl de dag nog zo mistig begon
Lekker weggedoken in mijn winterjas
Doorlopen in flinke pas

			
			
			
			

Het park is dan een mooie omgeving
De kale bomen een aparte beleving
Een beetje dauw nog op het gras
Het voelt of het gisteren nog zomer was

			
			
			
			

Genieten van de stilte om je heen
Het laatste wolkje aan de blauwe lucht verdween
Een strak blauwe lucht, het is genieten
Nú geen tijd voor die eeuwige zeurpieten

			
			
			
			

De zon die schittert in het water
Luister naar de eenden met hun gesnater
Helemaal alleen met de natuur
Dat kan helaas slechts op dit vroege uur

			
			
			
			

In de verte komt iemand aangelopen
Mijn heerlijke rust wordt daarmee verbroken
Het is het teken dat de dag begint
Dichterbij zie ik het is het eerste schoolkind.

tekst: Ad Frijns

Kunstgebit nodig? Wij maken alles
alles zelf
zelf in
in onze
onze praktijk
praktijk
Van
Van Hoften Tandprothetiek is een van de meeste
meeste moderne
moderneen
eneen
eensnelgroeiend
snelgroeiendtandprothetische
tandprothetischepraktijk
praktijk
in
in Zuid-Limburg.
Zuid-Limburg. Hier vindt u diverse disciplines
disciplines en
en behandelingen
behandelingenop
ophet
hetgebied
gebiedvan
vande
detandprothetiek.
tandprothetiek.
Van
Van Hoften Tandprothetiek is een unieke praktijk
praktijk waar
waar de
deprotheses
prothesesgrotendeels
grotendeels3D
3Dgemaakt
gemaaktworden.
worden.

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

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

•• 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
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We houden jullie goed op de hoogte van onze komende
activiteiten via ’t Belhäöfke, Facebook en de website. Bij
onze concerten en optredens zien we ook graag veel buurtbewoners.

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.

Zijn nieuwe leden welkom?
Van jong tot oud! Jeugd, maar ook herstartende muzikanten
zijn welkom (zie ook www.kunstdooroefening.nl). Ben je
vooral geïnteresseerd in de drumband, kom dan langs op
vrijdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur. Het harmonieorkest
repeteert op donderdag van 19.45 tot 22.00 uur.
En wie geïnteresseerd is in de verbouwing kan terecht op
zaterdagochtend. We hopen dat de inwoners van Daalhof,
Belfort en de Hazendans het leuk vinden om een harmonie
in hun midden te hebben.

FRANÇOIS PLETSERS
De Maastrichtse Harmonie Kunst Door Oefening (KDO),
oorspronkelijk de Sfinxharmonie, is bezig de voormalige
gymzaal van de Fons Olterdissenschool aan de Romeinsebaan te verbouwen tot een ware harmoniezaal. Tijd om
nader kennis te maken met deze harmonie en met voorzitter
François Pletsers.

Ton Nilsen

CARNAVAL
‘DE GROETE CARNAVALS OPTOCH
WOLDER - VROENHOVEN’.

Hoe is de harmonie in Daalhof terechtgekomen?
De harmonie is in 1901 opgericht en repeteerde decennialang op de locatie van de huidige Muziekgieterij, toen
nog Timmerfabriek geheten, en later in Bosscherveld en
Mariaberg. Toen de Fons Olterdissen gymzaal beschikbaar
kwam, vond men dit een prima oplossing. Mede gezien het
feit dat de helft van de leden uit Maastricht-West komt.
Wie is François Pletsers?
Ik ben geboren in St. Annadal, woon in Belfort en werk bij
de overheid. Daarnaast ben ik (bestuurs-) lid van enkele
verenigingen, zoals de Trekkers (incl. lidmaatschap Optochtcommissie van de Tempeleers), coördinator gastheerschap
MVV en lid van het Klokkenluidersgilde).
Sinds mei 2019 ben ik voorzitter van KDO. Na mijn vertrek
bij de Dienstdoende Stadsschutterij deed zich de mogelijkheid voor om voorzitter te worden van KDO. Het klikte direct.
Echt een warm bad!
Wat betekent KDO voor de leden en voor de buurt?
KDO gaat voor samen muziek maken, gezelligheid en familiegevoel. We hopen als Maastrichtse harmonie een steentje
te kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken. De
jeugd kan bij ons op een gezellige en ontspannen wijze
kennis maken met muziek en het verenigingsgevoel. KDO
is een gezellige, familiaire harmonie die op een goed niveau
muziek wil maken. Dirigent is Bas Clabbers en drumband
instructeur is Fred Hitz .
Staan er nog interessante activiteiten op het programma?
We zijn druk bezig met het programma voor 2022, maar
heel veel is nog onzeker door de aanhoudende pandemie.

Carnavalsmaandag vieren veel mensen carnaval in Wolder,
vergeten hun zorgen en ‘goeie ziech de door’. De optocht
Wolder - Vroenhoven kleurt het straatbeeld. Het is volop
genieten. Het is een unieke, grensoverschrijdende optocht
met veel wagens en verenigingen die weer door de straten
van het Belgische Vroenhoven en de Maastrichtse wijken
Campagne en Wolder trekken. Dé grote carnavalsoptocht
Wolder - Vroenhoven zoals deze bekend staat.
Helaas is er in 2021 geen optocht geweest door Corona. Nu
staat 2022 voor de deur! Hoewel er geen zekerheid bestaat
op dit moment, zijn we wel al druk bezig met de organisatie
voor onze optocht op carnavalsmaandag om 14.30 uur.
Samen met de organisatie in Vroenhoven kijken we naar de
regels die we in beide landen moeten volgen om de optocht
volgens de geldende (COVID) regels te laten verlopen.
Om er een onvergetelijke optocht van te maken vragen we
aan alle verenigingen in Maastricht - west om mee te doen.
Het massale publiek dat altijd in Wolder aanwezig is wil
iedereen weer terugzien na een jaar van geen carnavalsoptocht Wolder - Vroenhoven.
Verenigingen of groepen die willen deelnemen kunnen alle
informatie krijgen via het mailadres: optochtwolder@gmail.
com
In het najaar van 2019 heeft het oude comité aangegeven
dat de optocht van 2020 de laatste onder hun organisatie
zou zijn. Vrijwel meteen stond er een groep van zo’n 20
vrijwilligers op van de verschillende verenigingen in Wolder,
die spontaan deze traditie willen voortzetten. Een grensoverschrijdende optocht is namelijk uniek en dat moet in
stand blijven.
Toon Hermans schreef een gedicht over carnaval… dat
begint met:
			 Er is geen aangenamere val dan een carnaval
			 Je valt namelijk naar boven
			 Het is een val in de blijheid
Vier deze blijheid samen bij de grote optocht van Wolder Vroenhoven.
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Sommige steden willen zelfs van de hele stad een milieuzone maken. Belangrijke eis van Milieudefensie Maastricht
is wel dat bewoners en ondernemers met een smalle beurs
bij het inruilen van hun ‘vieze’ auto voor een minder vervuilende auto financieel door de gemeente gesteund worden.

WIJK - INFO
VBT WORDT LEEFBARE WIJKEN TEAM
Maandag 6 december was de laatste keer dat het VeiligeBuurtenTeam in zijn huidige setting en werkwijze bij elkaar
is gekomen. De gemeente heeft nu teams samengesteld die
‘LeefbareWijkenTeam’ gaat vormgeven. Hier zitten diverse
organisaties vertegenwoordigd die samen ervoor zorgen dat
de leefbaarheid en veiligheid van de burgers gewaarborgd
blijft door middel van vroege, snelle signalering en samenwerking met diverse partners. Wij als buurtnetwerk worden
ingeschakeld wanneer dit nodig mocht zijn.

Omdat de gemeente Maastricht haar belofte niet waarmaakt,
is ‘Milieudefensie Maastricht’ een petitie gestart. Om hier
bekendheid aan te geven hebben ze 20.000 flyers in de stad
verspreid. De inzet is het behalen van een groot draagvlak
onder de Maastrichtse bevolking voor de komst van een zo
groot mogelijke milieuzone. Zij zijn van mening dat iedereen
in Maastricht recht heeft op gezonde lucht en niet alleen de
bewoners in de binnenstad.
Op dit moment hebben tenminste 1.400 mensen de petitie
ondertekend. Milieudefensie Maastricht vraagt aan de lezer
van deze buurtkrant kennis te nemen van de petitie. Inzet is
meer dan 5.000 handtekeningen. Info: ruttenpaul@xs4all.nl
of bel 06-20682052. Zie ook: www.milieuzonemaastrich.nu.

Het VeiligeBuurtenTeam heeft zich afgelopen jaren vooral
ingezet door rondgangen door de buurt te maken om zo
het gesprek met de bewoners aan te gaan, het maken en
onder de aandacht brengen van een meldkaart, verplaatsen hondenlosloopgebied, verkeershinder, aanpassingen
infrastructuur, spreekuren wijkagent, deelnemen buurtterrassen, et cetera.

VERENIGINGSNIEUWS

Bij deze willen we de betrokkenen van handhaving, woningcorporaties Servatius en Woonpunt, Trajekt en onze
wijkagent heel erg bedanken voor de fijne samenwerking
met het buurnetwerk afgelopen jaren.

BESTE WENSEN EN DANKWOORD
VAN HARMONIE WILHELMINA

MILIEUDEFENSIE MAASTRICHT
WIL EEN MILIEUZONE

Harmonie Wilhelmina wenst alle lezers van ’t Belhäöfke een
gelukkig, gezond en muzikaal 2021.
Wij gaan er vanuit dat we in de loop van het jaar weer een
mooi muziekprogramma kunnen aanbieden waarvan live
genoten kan geworden.

Ook in Maastricht ademen veel bewoners dagelijks grote
hoeveelheden schadelijke uitlaatgassen in! Belangrijkste
bron van luchtvervuiling is het verkeer dat alsmaar toeneemt
in de stad. Het zijn vooral roet, (ultra)fijnstof en stikstofdioxide, die (ernstige) gezondheidsschade kunnen veroorzaken.
Vooral ultra fijnstof dringt diep door in de longen en bloed.
Ultra fijnstof wordt ook wel een ‘silent killer’ genoemd.

Daarnaast een dikke merci voor alle mensen die ons afgelopen jaar financieel gesteund hebben door bijvoorbeeld
het kopen van loten van de Grote Clubactie, het bijwonen
van ons jaarlijkse themaconcert Die Blaue Partynacht, het
sparen van sponsorpunten in de Plusactie en het kopen van
wafels van de Grote Luikse Wafelactie.

In 2018 heeft het huidige college van Maastricht beloofd, dat
er in deze bestuursperiode (2018 - 2022) een milieuzone zou
komen. Een milieuzone is een gebied binnen een gemeente
waarin onder andere oude, vieze (diesel)voertuigen geweerd
worden. Met name deze voertuigen stoten veel schadelijke
stoffen uit. Veel steden in Nederland hebben een milieuzone.

Ook onze sponsoren, donateurs, Vrienden van de Blouwe,
Club van 100, grote dank voor jullie zeer welkome financiële
steun!
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onze horeca is dicht. U kunt wel bij onze stand op de binnenplaats een hapje en drankje bestellen en meenemen.
Verder is de hele week onze winkel open en kunt u de hele
week take away-maaltijden bestellen en afhalen. De openings- en afhaaltijden voor de winkel en take away zijn van
10 tot 17 uur op maandag, dinsdag en woensdag. En van
10 tot 19 uur op donderdag tot en met zondag. Mochten de
maatregelen worden versoepeld, dan beperken we onze
horeca tot de Koojstal.

In het januari-nummer van het Boerderijnieuws kijken
we altijd terug op het afgelopen jaar én vooruit naar
het komende jaar. We doen dat met bedrijfsleider Ralph
Frissen en voorzitter Loen Schroeders. Zij zijn tevreden
over hoe Daalhoeve in 2021 haar basis heeft versterkt
en er in slaagt een duidelijke koers te blijven varen.
Dat gebeurde wel onder moeilijke omstandigheden.
Corona maakte 2021 zelfs lastiger dan 2020. Het virus
zorgt voor grote onzekerheid. En het begint voor nogal
wat vrijwilligers steeds zwaarder te tellen. Tegelijkertijd
ervaren Ralph en Loen veel solidariteit, zowel binnen
de organisatie als van de bezoekers. ‘Zo is het ook in
2021 weer gelukt om ons samen door deze moeilijke
tijd te slepen.’

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 100, januari 2022

NIEUWS
Lammetjesdagen
Eind januari worden op onze boerderij de eerste lammetjes
geboren. Daarmee beginnen onze jaarlijkse Lammetjesdagen, dit jaar in een bescheidener variant dan in eerdere
jaren. We krijgen twee keer een groep van 80 schapen op
de boerderij. Rond half maart worden de laatste lammetjes
geboren.

2020 was al lastig met corona. 2021 werd nog lastiger.
Waarom?
‘In 2020 was het veel duidelijker. We gingen met z’n allen
een paar maanden dicht. We wisten waar we aan toe waren.
En we konden gericht acties ondernemen om onze financiën
enigszins op peil te houden. In 2021 is corona meer een
sluipend iets geworden, waarmee we met z’n allen maar
doormodderen. Er is geen perspectief op de langere termijn.
De maatregelen veranderen steeds en worden steeds onduidelijker. Dat maakt het lastig zaken vooruit te plannen.’

100e Boerderijnieuws
Deze editie van het Boerderijnieuws is de 100e in de geschiedenis. Een jubileum-editie dus? Officieel wel, maar we
besteden er pas de volgende keer aandacht aan. Dat komt
omdat we de januari-editie altijd inruimen voor de terugblik
op het afgelopen, én vooruitblik op het komende jaar. Dat
gebeurt elders op deze pagina’s.

Hoe is dat voor de vrijwilligers en cliënten die op de boerderij
hun dagbesteding vinden?
‘Moeilijk. Daalhoeve is een sociale plek waar zij contacten
opdoen en onderhouden. Door de beperkende maatregelen
zitten ze nu tussen de middag in hun eentje aan een tafeltje
te lunchen. Dat is natuurlijk vreselijk. Sommige vrijwilligers
hebben een kwetsbare gezondheid. Zij kunnen al maanden
niet meer op de boerderij komen werken en dat vergroot hun
eenzaamheid. En we hebben al twee jaar geen gezamenlijke
activiteit meer kunnen organiseren. Voorheen hielden we
elk jaar een barbecue en nieuwjaarsbijeenkomst, en namen
we onze vrijwilligers en cliënten mee op een bijzonder uitje.
Het is nu heel lastig om nog fysiek contact te houden met
iedereen. Niet alleen met onze vrijwilligers en cliënten, maar
ook met onze donateurs, ambassadeurs en leden van de
klachtencommissie. Terwijl we ook voor hen graag eens
wat willen doen.’
Is de bedrijfsvoering organisatorisch goed te regelen nu?
‘Ja en nee. Ja, omdat we er in 2021 toch in zijn geslaagd
ons horeca- en zorgteam weer op volle sterkte te brengen.
Nee, omdat door corona regelmatig mensen uitvallen. Er
zijn soms minder mensen op de werkvloer, waardoor we

Aan de boerderijkant van de Alesiahof geldt een parkeerverbod

Corona op Daalhoeve
Als u dit leest, gelden hoogstwaarschijnlijk nog strenge
corona-maatregelen. Onze boerderij is wel open, maar
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Net als Kim Bovens, die al jaren bij ons actief was als vrijwilliger. We wensen hun families sterkte bij het verwerken
van dit verlies.’

vaker moeten improviseren. Ook heeft corona lange tijd voor
veel druk gezorgd op onze vaste medewerkers. Niettemin
hebben we onze basis toch weten te versterken. Dus ja,
het loopt op Daalhoeve eigenlijk goed nu, maar het is af en
toe erg moeilijk.’

Ontwikkelingen buiten het boerderijterrein?
‘De belangrijkste ontwikkeling is dat we in samenwerking
met Bodemzorg Limburg een schaapskooi bouwen bij het
zonnepark op Belvédère. Dat gaat onze bedrijfsvoering aanzienlijk vergemakkelijken. Verder richten we, met steun van
Stichting Project 7-blad, in Daalhof een nieuwe hoogstam
fruitboomgaard in.’

Ook financieel?
‘Corona blijft een negatief effect hebben op onze omzet, al
zullen we het ook in 2022 wel redden. We ervaren ook een
grote solidariteit van onze bezoekers. Zij maken veel gebruik
van onze take away, en komen vaker naar de winkel zodra
corona weer tot beperkende maatregelen leidt. Laten we ook
onze adoptieactie niet vergeten. In het voorjaar van 2021
stond het water ons aan de lippen. Onze actie om donateurs
te werven via het adopteren van diersoorten bracht toen snel
een fors bedrag op. We zijn onze donateurs en bezoekers
dan ook erg dankbaar voor hun steun. En verder hopen we
niet te worden geconfronteerd met een forse verhoging van
onze energielasten.’

Vooral Nederlandse groenten deden het in 2021 goed in onze moestuin

Zijn er nog meer nieuwe partnerschappen?
‘Ja. De zorgorganisatie Stichting Philadelphia biedt volgend
jaar een cursus groen aan, waaraan vrijwilligers en cliënten
van Daalhoeve gratis kunnen deelnemen. Verder doen we
mee aan een project van de Universiteit Maastricht rond zelfredzaamheid, samen met het buurtplatform Brusselse Poort.

De dames van Keigoed.org maakten weer mooie dingen op de boerderij

En we hebben in 2021 aansluiting gezocht bij de Coöperatie
Limburgse Zorgboeren. Dat helpt ons zeer bij het verhogen
van onze eigen inkomsten, in dit geval door rechtstreeks zorg
te gaan leveren. Door ons lidmaatschap van de zorgboeren
zijn zorgcliënten er ook van verzekerd dat wij op het gebied
van begeleiding aan strenge eisen voldoen. Dit sluit goed
aan op de ontwikkeling dat de mensen die hier op Daalhoeve
werken gemiddeld kwetsbaarder worden en meer steun en
begeleiding nodig hebben. Door ons zorgteam uit te breiden, spelen we daarop in. De aansluiting bij de zorgboeren
en onze andere nieuwe partnerschappen laten zien dat wij
altijd open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen en de
kansen die dit oplevert.’

Over water gesproken: heeft Daalhoeve last gehad van de
wateroverlast in juli?
‘Zeker. Een aantal buitenterreinen is overstroomd. Omdat
je niet weet wat in het water zit, kun je die terreinen zo’n
twee maanden niet laten begrazen. We moesten onze
schapen en geiten daardoor concentreren op een beperkter
aantal plekken. Door het vele vocht in de bodem nam het
aantal worminfecties echter enorm toe. Normaal hou je dat
enigszins in de hand door de dieren te laten circuleren over
verschillende percelen. Dat ging nu niet. Verder heeft het
Erica-terrein even onder water gestaan. We moesten in allerijl de kamelen naar een hogere plek brengen. Het natte
weer had overigens ook één voordeel: het gras bleef maar
groeien en we hoefden minder hooi bij te kopen.’

Kijk tot slot eens vooruit naar 2022.
‘We zijn daar op zich wel positief over. Onze basis is stevig.
We liggen goed op koers en weten samen waar we naar
toe willen. Er zou wel meer steun en duidelijkheid mogen
komen van de overheid. Corona zal ook in 2022 onder ons
blijven. We hopen niet in een positie te komen dat we als
bedrijf zelf bepaalde maatregelen moeten nemen, omdat de
overheid dat nalaat. Uiteindelijk gaan de gezondheid en het
welzijn van ons personeel en onze vrijwilligers en cliënten
ons zeer aan het hart. Die willen we zo goed mogelijk blijven
beschermen.’

Nog ontwikkelingen op het boerderijterrein?
‘Het dierenbestand is niet veranderd en dat gebeurt ook niet
in 2022. Verder konden we opnieuw weinig investeren in
ons eigen terrein. Voor de lange termijn is dat niet gunstig.
Bijzonder is wel dat mensen ons terrein graag gebruiken
om iemand te herdenken. We vinden dat waardevol, omdat
het laat zien hoe verbonden mensen zich voelen met deze
plek. Zo kwamen er in 2021 twee herdenkingsboompjes bij,
onder meer van de familie van ons bestuurslid Myschka van
Keulen. Zij kwam vorig jaar onverwacht te overlijden.
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Zeep maken: Hot Process (HP)
Bij het hot process rijpt de zeep sneller doordat je de zeep
kunstmatig warm houdt. Je volgt dezelfde stappen voor het
maken van de zeep, maar in plaats van de zeep te laten
rijpen in de mal ga je de zeep nu verwarmen en versnel je
zo het hele rijpingsproces.

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

ZEEP MAKEN
Zeep is een stof die ontstaat door de chemische reactie
tussen loog en vet. Romeinse plattelandsvrouwen zouden
zeep per toeval hebben ontdekt tijdens het wassen van
hun kleding aan de oevers beneden aan de berg Sapo. De
modder van de rivier bevatte dierlijk vet en as, afkomstig
van de tempel. Deze modder bleek de kleding erg schoon
te wassen. De naam van de berg Sapo kun je in veel talen
nog terugvinden in het woord ‘zeep’.

Doe de zeep in een vuurvaste pan en verhit de zeep in de
oven op een 80 á 90 gr.Celsius maar niet laten koken, want
dan schuimt de zeep de pan uit. Laat de zeep een half uur
tot een uur in de oven staan. Roer de zeep af en toe. De
structuur van de zeep zal van yoghurt-achtig naar vaselineachtig gaan, dan is de zeep klaar. Je kunt de zeep, om zeker
te zijn dat hij klaar is, ‘proeven’ met je tong. Smaakt de zeep
naar zeep, dan is het goed, smaakt het als een 9 volts -batterij, dan is het chemisch proces nog bezig. Uitproberen op
eigen risico, maar het werkt echt zo!

Zeep werd vroeger veel thuis gemaakt. Er werd dierlijk vet
gebruikt dat na de slacht overbleef of na het braden van het
vlees. Men mengde dit vet dan met water dat door de as van
stookhout gedruppeld was. Omdat de verhouding water/as
in het watermengsel nogal eens verschilde, was de kwaliteit
van de zeep dikwijls niet al te best.

Het is nu van groot belang om snel te
werken. Giet de zeep in de uiteindelijke
vorm. Wil je nog een kleur of geur toevoegen, dan is dit hét moment. Zodra
de zeep afkoelt, wordt hij hard en kun je
niets meer toevoegen.

Tegenwoordig kun je alles goed meten en werken we met
betere ingrediënten. We gebruiken natriumhydroxide, ook
wel caustische soda genoemd, om loog te maken. Natriumhydroxide kennen we als gootsteenontstopper en is te
koop bij de betere drogisterijen. Wees wel voorzichtig met
het goedje, want het bijt als je het op je huid krijgt! Het tast
bijvoorbeeld ook granieten aanrechtbladen en houtonderdelen aan. Na de verzeping heeft natriumhydroxide, door
de chemische reactie, deze eigenschap niet meer en is het
volkomen veilig.

Je kunt het hard worden een beetje vertragen door twee
eetlepels suiker aan de natronloog toe te voegen als je begint. Dan heb je iets meer tijd voor het afmaken van je zeep.

Zeep maken: Cold Process (CP)
Er zijn verschillende manieren om zelf zeep te maken; volgens een cold process of volgens het hot process, zoals dat
heet. Waar het vooral op neerkomt is dat het rijpingsproces,
het verzepen, via het cold process (CP) langer duurt. Het
verzepen duurt via het koude proces zelfs enkele weken.
Na het maken van de zeep giet je de zeep in je mal of vorm
en laat je de zeep met rust. De zeep moet nu het chemische proces van het verzepen, waar jij mee begonnen bent,
zelf afmaken. Doordat de zeep koud is, gaat het verzepen
langzaam.
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Voedselpakketten
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kinderen, ouders
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In 2021
2021 hebben
hebben we
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samen met
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Pinokkio
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Sinterklaas en de Pieten van zo dichtbij te zien. Er is samen
gezongen
gezongen en
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gedanst. Er
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grapjes gemaakt,
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natuurlijk
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alle
kinderen
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zich. Aan
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BSO zijn
zijn een
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een
Nintendo
groepscadeaus gegeven. Onder anderen een Nintendo
Switch,
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spellen om
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aantal technische
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en
nog
een
aantal
andere
leuke
cadeaus.
een radio te maken en nog een aantal andere leuke cadeaus.
En
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vooral lekker
lekker overal
overal mee
mee gaan
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en op
op naar
naar het
het
En nu,
volgende
feest!
volgende feest!

Kerstkaarten
Kerstkaarten voor
voor de
de zorg
zorg –– Als
Als blijk
blijk van
van waardering
waardering én
én
om
medewerkers
in
de
zorg
een
hart
onder
de
riem
te
om medewerkers in de zorg een hart onder de riem te
steken,
hebben
talloze
leerlingen
zelf
een
kerstkaart
steken, hebben talloze leerlingen zelf een kerstkaart
gemaakt
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voorzien van
van een
een kerstwens.
kerstwens. De
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kaarten zijn
zijn
bezorgd
bij
een
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stad.

www.kennedy-bs.nl
www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl
|www.kdv-pinokkio.nl || Volg
Volg ons
ons ook
ook via
via Facebook
Facebook (Kindcentrum
(Kindcentrum Belfort)
Belfort) en
en Instagram!
Instagram!
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VERANDERING

Met een zelfgemaakte bureau en leuke rotan stoelen en
tafeltje was mijn inrichting compleet.
De spullen die bij opa en oma stonden werden aan boord
gebracht, maar er bleef ook veel staan. Zo kon ik nog geregeld bij hen slapen en/of logeren.

Het schrijven van de verhalen van ‘Toendertijd’ krijgt, doordat
we groter zijn en ouder, een andere wending. Mijn vader
hield op met varen omdat hij het niet meer alleen kon doen.
Mijn moeder was veel weg omdat ze ziek was. Wij wisten niet
beter, ze lag altijd veel op bed in de kamer of in rusthuizen
of bij opa en oma in huis. Ik herinner mij dat zeker nog als
de dag van gisteren. Dat zijn dingen die je bijblijven maar
ook de lieve zorg van onze vader voor ons, die was er altijd.
Wat hebben we een liefdevolle vader gehad.

Mijn vader begon met zijn olieboot de schepen te bevoorraden met olie. Ook werden er allerlei scheepsartikelen
verkocht: verf, kwasten, smeerolie, handschoenen, touwen
etc. teveel om op te noemen.
Intussen stuurde hij me op typeles en ook op boekhoudcursus, de zaken die hij deed daar hielp ik hem mee. Ook
de dingen op zijn bootje dragen en hem helpen de drummetjes (60 ltr) olie en vaten (200 ltr) met de hand en takel
te plaatsen op zijn dek.

Toen hij stopte met het vrachtvaren heeft hij een oliehandel
overgenomen van een oliehandelaar die ermee stopte.
Een olieboot op de Maas. Zo kon hij toch nog varen en in
contact blijven met schippers, het schippersbloed stroomde
voor eens en altijd door zijn bloed. Het schip lag stil in de
haven van St. Pieter, vroeger was daar een schutsluis naar
een kanaal van Klein Ternaaien. Geweldige ligplaats vond
ik dat, vlak bij opa en oma die ook moesten verhuizen van
de Blekerij naar de Lage Kanaaldijk.

Zo ging het leven op het water deels verder voor hem, hij
voelde zich blij en gelukkig, wij waren dat ook.

TOENTERTIJD

Er was een brug gebouwd, de Kennedybrug, die gedeeltelijk
op de Blekerij zijn pijlers heeft. Die verhuizing had ik heel erg
gevonden want daar kleefden vele goede maar ook minder
goede herinneringen aan. Tja aan alles komt een eind, zo
ook aan dat woongenot; herinneringen en foto’s uit die tijd
zijn er om te koesteren.

Springtime

GEDICHT
VOORNEMENS

De Lage Kanaaldijk was ook een mooie plek, dat kanaal
werd toen gedempt om er een snelweg op te maken naar
de ENCI. We hadden een allerliefst huisje en ik had er een
leuk klein kamertje, beter kon ik ‘t niet hebben.
Ik ben daar bij opa en oma gebleven en heb er gewoond
totdat mijn ouders op St. Pieter kwamen te liggen met het
schip en langzaam ging ik daar wonen, eerst toch wel met
tegenzin, maar goed, het is zoals het is, het gaat zoals het
gaat. Ik kreeg ook aan boord mijn eigen kamertje voorin de
kop, die helemaal verbouwd en aangepast werd door pa. Ik
had toch maar weer een mooi eigen plekje, kon naar muziek
luisteren (ik had een plastic pick-up) en platen had ik ook,
meestal klassiek.

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Welke voornemens
nemen wij weer?
Elk jaar weer
komen ze uit?
Vaak wel
soms niet!
Een ding moet!
Positief blijven
in ons leven,
geven en nemen,
goed zijn voor elkaar
laat ons dat duidelijk zijn
om verder te gaan
met onze doelen
en voornemens
Springtime

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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4 KIDS

EEN GOEDE ROETSJ!

Kan jij de weg naar de sneeuwpop vinden?
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BON APPETIT

VERENIGINGSNIEUWS

CRUFFINS MET KANEEL EN WALNOTEN

WINTER OP DE SINT-PIETERSBERG

Ingrediënten:
1½ zakje gedroogde gist, 50 g suiker, 300 g patentbloem,
Voor de vulling:
200 g zachte boter, 2 tl kaneelpoeder, 50 g walnoten heel
fijn gehakt, 50 g abrikozen in mini-blokjes gesneden poedersuiker om te bestrooien, zure room voor erbij

De winter staat voor de deur! Ook in deze donkere tijd met
korte dagen is er nog veel te beleven op de Sint-Pietersberg.
Het is natuurlijk gezond om op eigen gelegenheid een stevige wandeling te maken. Je kunt gebruik maken van een
van de uitgezette wandelroutes. Nog leuker is het om deel
te nemen aan een van de activiteiten die de boswachters
organiseren. Ga samen met ze op pad. Je komt op plekken
die normaal gesproken niet toegankelijk zijn en leert van
alles over dit bijzondere gebied.

Voorbereiden:
Kan 1 dag van tevoren. Meng voor het deeg 150 ml lauw
water met de gist en 1 tl van de suiker. Laat 5 min. staan
en roer kort door. Laat nog 5 min. staan tot het aan de oppervlakte licht begint te schuimen. De gist is nu actief.
Zeef de bloem boven een grote kom en roer het gistwater en
60 g van de boter erdoor. Voeg 1 tl zout toe zodra het op een
dik deeg begint te lijken. Gebruik wat water als het deeg te
droog is of voeg wat bloem toe als het erg plakt. Kneed het
deeg dan 10 min. met de handen op een met bloem bestoven
aanrecht tot het deeg elastisch is of gebruik de deeghaak
van de mixer 5 min. Doe het deeg in een kom, bestrooi met
een beetje bloem en dek losjes af met plasticfolie. Laat het
deeg 1 uur rijzen op kamertemperatuur.
Druk het deeg (niet kneden!) tot een platte bal en deel in 4
gelijke stukken. Rol elke deegbal in de pastamachine uit tot
een lange dunne lap. Begin met de grootste afstand tussen
de rollers en maak die steeds kleiner. Leg het deeg tussen
het rollen door op een dun met bloem bestoven aanrecht.
De plakken moeten ± 50 cm lang worden. Bestrijk de plakken aan de bovenkant met de rest van de boter. Bestrooi
met de rest van de suiker, een beetje kaneel, fijngehakte
walnoten en de abrikozen. Rol het deeg vanuit de smalle
kant met twee handen op. De binnenkant van de rol mag
dikker worden dan de uiteinden, als bij een croissant. Snijd
de 4 deegrollen over de lengte doormidden met een scherp
mes. Je kijkt nu in de laagjes. Rol de helften in een spiraal
op met de snijkant naar buiten, zodat je alle laagjes goed
ziet en zet elk in een muffinvormpje. Laat het deeg afgedekt
nog een uur rijzen op kamertemperatuur.

Op pad met de boswachter
In de winterperiode kun je regelmatig met de boswachter
mee het natuurgebied verder verkennen. Op zondag 9
januari gaat de boswachter de diepe ENCI-groeve in en
jij kunt mee! Op zondag 9 januari kun je mee op erfgoedwandeling en kom je alles te weten over het rijke verleden
van de Sint-Pietersberg. Kijk voor alle activiteiten, data en
vertrektijden op www.natuurmonumenten.nl/agenda en zoek
op ‘Maastricht’.
Informatie en startpunt
Je kunt je bezoek aan de Sint-Pietersberg starten vanaf het
informatiepunt van Natuurmonumenten in de Ticketshop van
Maastricht Underground in Fort Sint Pieter, parkeerplaats
Oog van Sint Pieter of vanaf de parkeerplaats bij de Observant (Lage Kanaaldijk 117).
Meer informatie over het gebied vind je op de website van
Natuurmonumenten op www.natuurmonumenten.nl/sintpietersberg. Het boeken van een begeleide activiteit kan via
www.natuurmonumenten.nl/agenda.

GEDICHT
TIJDEN

Verwarm de oven voor op 200°C. Bak de cruffins in het
midden van de oven op een bakplaat of op een ovensteen
in 20 min. lichtbruin.
Laat afkoelen in de vorm en zet tot gebruik afgedekt met
aluminiumfolie weg. Serveer je ze direct? Bak ze dan 5
min. langer.
Bereiden:
Begin 30 min. van tevoren. Verwarm de oven nogmaals op
200°C. Zet de cruffins in het midden van de oven en laat in
10 min. goed heet worden. Laat 5 min. afkoelen en serveer
ze met poedersuiker en zure room.
Drink er een espresso of een kop thee bij!

			
			
			
			

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

			
			
			
			

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

			
			
			
			

Winters vriezen maar ze vergaan
herfsten blijven niet bestaan.
Zomers vliegen, ze waaien altijd weg,
maar de lente: dat is 1 dag in mij!
Huub van de Looy.
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te onthullen. Het was een feestelijke aangelegenheid, maar
wat er te vieren viel weet ik tot op de dag van vandaag nog
niet! Wat me wel bij bleef zijn de beelden van ‘de drie Belfortladies’ die zorgden voor muziek en als de Dolly Dots op
het podium swingden.

CAMERAWANDELING
WIE ZIEN WE HIER?
Om te beginnen wens ik iedereen een gelukkig, gezond en
voorspoedig 2022. Om eens echt (oonder Us) “Onder Ons”
te blijven heb ik een fotoreportage gevonden die ik ongeveer
tien jaar geleden maakte tijdens een feest op het schoolplein
van de John F Kennedy school. Het was toen een zomerse
dag ergens in april.

Ik maakte ongeveer 60 foto’s, allemaal in kleur. Velen van
jullie zullen wel iemand herkennen of staan er zelf op. Jullie
weten natuurlijk wat toen werd gevierd. Het zou leuk zijn als
iemand me eens vertelt wat voor feest het was en in welk
jaar. In het februari nummer kan ik er dan op terugkomen.
Ik hoop dat er ruimte is voor de twee foto’s waar honderden
kinderen op staan.
En wie graag de kleurenfoto wil zien op het computerscherm
kan deze gratis per mail krijgen. Gewoon even een mail
sturen en het komt altijd goed!

Verschillende ouders en naar schatting zo’n tweehonderd
kinderen kwamen opdraven. De toenmalige directeur sprak
de menigte toe, waarna de vrouwelijke wethouder Miriam
Dupont het feest opende door een grote ingelijste tekening

Met vriendelijke groeten, Huub.
huub.reinders@home.nl
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Het is belangrijk dat inwoners op wie de regeling betrekking
heeft, weten waar ze recht op hebben en hoe ze daarvoor
in aanmerking komen en wanneer. De gemeente deelt
daarom - naast haar algemene communicatiekanalen - ook
informatie via de kanalen van onder andere zorg- en welzijnsorganisaties, leveranciers van medische materialen,
patiëntenverenigingen en belangenorganisaties. Ze heeft
aan diverse organisaties een communicatietoolkit gestuurd.

WIJK - INFO
TEGEMOETKOMING MEDISCH AFVAL
EN INCONTINENTIEAFVAL
De gemeenteraad heeft op 21 december 2021 de regeling
Tegemoetkoming medisch afval en incontinentieafval vastgesteld. Deze regeling richt zich op inwoners met medisch
afval en inwoners die het incontinentieafval structureel niet
zelfstandig naar een milieuperron kunnen (laten) brengen.
Deze inwoners komen (onder bepaalde voorwaarden) in
aanmerking voor 20 gratis restzakken per jaar en/of eenmalig een medische afvalemmer.

Maastricht Afvalloos 2030
De gemeente heeft de ambitie om in 2030 al het huishoudelijk afval dat vrijkomt te recyclen of te hergebruiken, zodat
er geen grondstoffen meer worden verspild.

Waarom deze tegemoetkoming?
De gemeente Maastricht kwam inwoners met medisch afval
al langere tijd tegemoet met gratis restzakken. De regeling is
recent vernieuwd vanwege de per 1 oktober 2021 ingevoerde
aparte inzameling van babyluiers en incontinentiemateriaal,
via de milieuperrons. Met de toevoeging van deze aparte
afvalstroom kan in Maastricht nog meer afval gescheiden
worden aangeboden, waardoor er nog maar weinig afval
in de restzak hoeft en deze hierdoor tevens minder stinkt.
Daarom halen we het restafval vanaf 1 januari 2022 óók
bij de hoogbouw en in het centrum 1 keer per 2 weken op.
Wethouder Aarts: “Inwoners met medisch afval en inwoners
die niet zelfstandig het incontinentieafval naar het milieuperron kunnen (laten) wegbrengen, hebben door deze veranderingen meer en langer restafval in huis. Omdat ze hier zelf
niets aan kunnen doen, wil de gemeente deze inwoners met
deze regeling tegemoetkomen”.

VOEDSELBOS AANGEPLANT
Op 22 december j.l. hebben leerlingen van IKC Dynamiek,
in samenwerking met CNME, hun eigen voedselbos aangeplant aan wandel- en fietspad Goudenweg.
Deze voormalige akker van ca. 5000m2 wordt
een klein paradijs voor kinderen om te kunnen
spelen en ontdekken in een natuurlijke omgeving, waarbij ze kunnen leren over eetbare
planten en voedsel.
In verband met de huidige COVID maatregelen waren er
helaas geen burgers en/of lokale initiatieven uitgenodigd
om mee te helpen.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

Indienen van een aanvraag
Aan de hand van een aantal vragen kunnen inwoners nagaan of ze recht hebben op een tegemoetkoming (gratis
restzakken en/of een medische afvalemmer). Vanaf vandaag
kunnen ze een aanvraag indienen bij de gemeente.

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

In overleg met en gedragen door stakeholders
Om te komen tot deze regeling heeft de gemeente samengewerkt met Stichting Samen Onbeperkt, Stomavereniging
regio Zuid, Nierpatiënten Vereniging Maastricht, een aantal
inwoners van Maastricht met medisch afval, MediReva,
BENU Direct Hulpmiddelenzorg, OneMed, Amby Apotheek
en Garland Company BV.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Ralph Cadier

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

Wij zijn erkend MKB-adviseur

Wijuzijn
erkend
MKB-adviseur
Wilt
inzicht
in de
risico's die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Wilt u inzicht in de risico’s
die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Maak een
afspraak voor een
risico analyse!
Maak een afspraak voor
St. Annadal
- 6214
PB Maastricht
een 19
risico
analyse!

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.

043-356 04 04 • www.cadier.nl

St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT
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