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Einde Belhaofke? Zie blz 11.

Foto: Ruud Keijmis

VAN DE REDACTIE
We zijn 1 maand verwijderd van ons laatste nummer voor
de zomerstop van ons wijkblad. Iedereen kijkt ondertussen
uit naar de zomervakantie. Ook al duurt het nog wel een
tijdje, wegdromen en fantaseren over wat we allemaal
gaan doen in de vakantie kan weer op de ouderwetse
manier. Ook al moeten we wel eens goed opletten of er
in het buitenland andere regels gelden, voor ons eigen
land is het genieten. Al hoop ik niet dat ik voor mijn beurt
heb gesproken en de apen roet in het eten gooien, want
na de afgelopen jaren weet je maar nooit wat ons te
wachten staat.
Na 3 jaar hebben wij als redactieleden van ’t Belhäöfke
dan eindelijk weer ons welverdiende jaarlijks uitje kunnen
houden. Helaas waren 2 redactieleden verhinderd, maar
desalniettemin hebben we genoten van ons dagje uit. Traditiegetrouw planden 2 redactieleden ons uitje en werden
die dag de redactieleden gekozen die het volgende uitje
mogen organiseren.

Garagesales zijn hot en dit jaar was hier in Daalhof de
eerste garagesale een feit. Echt heel druk was het niet en
veel werd er niet verkocht. Ondanks de erg warme dag
was het wel gezellig op straat. Voor herhaling vatbaar dus!
De redactie is in gesprek met kandidaten die onze redactie
wellicht komen versterken, maar mocht u tijd over hebben, graag schrijven of andere leuke ideeën hebben voor
ons blad, neem dan contact met ons op en wie weet bent
u het volgend jaar ook wel van de partij op ons jaarlijks
uitje! We zijn vooral op zoek naar redactieleden die onze
gemiddelde leeftijd omlaag halen, maar ook iets oudere
leden zijn van harte welkom. Voor de jongere generatie…
Er was een tijd dat ik de gemiddelde leeftijd omlaag haalde,
maar nu wordt het opnieuw tijd voor wat verjonging. En al
zijn we het op papier niet meer… wij voelen ons allemaal
nog gewoon 25!
Veel leesplezier!
Het volgende nummer van 't Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 2/3 juli.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 juni .

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

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

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond

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

043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagavond
Vrijdagavond

country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-33135297
06-40923577

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

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

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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in de Tuinen’ en hebben we als Huiskamer ook meegedaan.
Dit jaar zijn we weer ingeschreven. Vind meer informatie op:
glurenbijdeburen.nl

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

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

GARAGE SALE
4 Vrijwillige buurtbewoners hebben 15 mei de 1e garagesale
georganiseerd in Daalhof. Het was geweldig weer en een
zeer goede sfeer. We hebben zeker punten die we volgende
keer meenemen om er nog een groter succes van te maken. Groot chapeau aan de vrijwilligers Annika, Anita, Tim
en Nicole.
Lijkt het jou leuk om dit team volgend jaar te ondersteunen
of een sale te organiseren in Belfort, meld je dan aan! Bij
buurtnetwerkbd@gmail.com

Activiteiten in de Huiskamer zijn volop bezig.
MAANDAG
- 10.00 - 12.00 uur spreekuur wijkagent
- 13.30 - 16.30 uur: hobbyclub
DINSDAG
- 13.30 - 16.30 uur: vrije inloop / Matchpunt/ spreekuur Tim
(hulp bij telefoon, pc, laptop, tablet)
- 19.00 - 21.30 uur (even weken) OudersVoorOuders
spreekuur/inloop
WOENSDAG
- 09.30 - 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

SPEELPLEKKEN IN DE WIJK
Op donderdag 7 juli wordt er een bespreking gehouden in de
Huiskamer van Daalhof vanaf 17.00 uur over speelplekken
en sport mogelijkheden in Daalhof en Hazendans. Hier kunnen de bewoners van Daalhof en Hazendans hun wensen
bekend maken en hun vragen stellen.
Het was de bedoeling om deze bespreking in Belfort te
houden einde mei, maar dit werd afgezegd vanwege slecht
weer. De nieuwe datum wordt na de zomer ingepland. Hou
deze plek in het oog.

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.

AED CURSUSSEN
Tijdens de corona jaren hebben we geen cursussen kunnen
houden voor de mensen die meedoen met het AED-project in
de wijk. We zijn erg blij met de vrijwilligers die zich inzetten
om bij een AED oproep ter plekke te gaan en te helpen waar
nodig. Nu hebben we met BHV-Competent de cursussen
ook kunnen plannen. Op woensdagavond 8 juni worden de
cursussen gehouden voor twee groepen. De eerste groep
neemt deel van 18.30-20.15 en de tweede groep van 20.3022.15 uur. Als u meedoet met het project ontvangt u ook een
uitnodiging van BHV-Competent zelf.

EVENEMENTEN

BUURTTERRASSEN
Op 9 mei hielden we onze eerste buurtterras van het jaar
op de Janushof. Handhaving, Sociaal Team, Woonpunt
en Trajekt waren allemaal vertegenwoordigd naast het
buurtnetwerk. Op 23 mei werd het buurtterras geannuleerd
vanwege slecht weer.
In juni komen we op maandag 13 juni samen bij de flat van
de Quirinaalhof. Op 27 juni staan we bij de toren in Daalhof.
We kunnen praten over wat goed gaat in uw wijk, waar u
zorgen over heeft of hoe we elkaar beter kunnen inspireren
om iets te betekenen in de wijk.
Na de zomer zijn er nog twee buurtterrassen gepland naast
de hierboven genoemde bespreking op 7 juli. Op 12 september zoeken we nog een plek. Wilt u ons bij u in de straat
hebben? Laat het ons weten. Op 26 september zijn we bij
de nieuwe Levanto in Belfort.
GLUREN BIJ DE BUREN
Op zondag 3 juli kunt u ‘Gluren bij de Buren’. Dit is een
gelegenheid om mensen in de buurt te ontmoeten en acts
van allerlei aard te ontdekken. Vorig jaar heette dit ‘Struinen

Vrijdag 17 juni
Om 20.00 uur houden Harmonie Wilhelmina Wolder en
Muziekvereniging Concordia Beltum samen een concert in
de Harmoniezaal op Wolder.
Zaterdag 18 juni
De eerste editie van het benefietconcert ‘de Nach vaan ’t
Hart’ begint om 17.00 uur met een sfeervolle wandeling door
het centrum van Maastricht, met op diverse punten verrassingen door bekende Maastrichtenaren. Info en tickets te
vinden op: www.denachvaanthart.nl
In ‘Euver de brögk’ presenteren Maos & Neker en de
Mestreechter Operètte Vereiniging (MOV) een wervelende
muzikale voorstelling op zaterdag 18 juni en zondag 19
juni om 20.00 uur in het Kapelaan Lochtmanhuis aan de
Populierweg 36 Limmel. Kaarten (incl. 1 consumptie) zijn
verkrijgbaar voor 10 euro per stuk bij onder andere Primera
Kalimero (Brusselsepoort).
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Mijn vriendinnen zijn Lisa, Casey, Bodi, Demi, Yinthe, Gina,
Amy, Jolene, en Faitlynn. Mijn vrienden zijn Christian, Jules,
Lander, Daan, Boaz en Zeyd. Ik vind het leuk om met iemand
buiten te spelen, Ik speel dan vaak met Amy dan klimmen
we in bomen dat is leuk. Of met Gina dan gaan we naar de
Kinderboerderij naar de dieren kijken.

DIT BEN IK
ARWEN
Hoi, ik ben Arwen en ik ben 10 jaar. Ik woon samen met mijn
moeder, mijn vader, met de poes Bella en mijn kleine broertje. Ik woon in de wijk Daalhof. Ik vind dieren heel belangrijk.
Mijn hobby’s zijn knutselen, met honden iets doen, met de
familie samen zijn, dansen, in juni ga ik een voorstelling
geven in het theater, tennistoernooien doen dat hoort daar
bij. En spelen met mijn broertje.

VERENIGINGSNIEUWS
DE OEFENINGEN VAN KUNST DOOR OEFENING
Zondag 24 april was Harmonie Kunst door Oefening (KDO)
te gast bij Fanfare Excelsior en De Eendracht in Buggenum.
Eerst speelde deze fanfare onder leiding van Bas Clabbers
en daarna was Harmonie KDO aan de beurt, ook onder
leiding van Bas Clabbers. Het was een sfeervolle middag.
Iedereen was blij dat er eindelijk weer een optreden mogelijk
was.

Ik zit op school bij Kindcentrum Dynamiek. Ik zit in groep 6,
mijn juffen zijn Steffanie en Tina. Op school vind ik spelling
leuk, schrijven, rekenen, zelfstandig lezen en gym.

Tijdens Koningsdag registreerde de nationale televisie dat
Koningin Maxima in de Bredestraat in gesprek ging met vier
leden van KDO. Voor 4 mei stond de muzikale opluistering
van de Dodenherdenking op het Herdenkingsplein op het
programma. Zondag 15 mei kon iedereen genieten van KDO
tijdens de Stadsprocessie in de binnenstad. Na de Pontificale Hoogmis (aanvang mis 10.00 uur) in de Sint Servaas
Basiliek trok de processie door de binnenstad naar de OLV
Sterre der Zee.

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Op zondag 12 juni is iedereen vanaf 14.30 uur van harte
welkom bij het concert van KDO op het Thermenplein in het
centrum van Maastricht. Toegang is gratis. Laat u verrassen
door een gevarieerd programma met voor elk wat wils. Van
harte aanbevolen.
Hebt u vroeger in een harmonie gespeeld en wilt u weer
beginnen? Neem dan contact met ons op via info@kunstdooroefening.nl, of kom donderdagavond vanaf 19.45 uur langs aan
de Romeinsebaan 295 (voormalige
gymzaal Fons Olterdissenschool) of
vrijdagavond vanaf 20.00 uur voor de
drumband. Voor de jeugd is er een
speciaal opleidingsprogramma.

zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd
zeer duurzaam en energiezuinig
geschikt voor vochtige ruimtes
passen probleemloos in elke interieurstijl
inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl
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De Gouden Wereld is een initiatief
van Gemeente Maastricht, CNME,
Stichting kom Leren, Kindcentrum
Dynamiek en MIK-PIW-groep. Samen met een betrokken werkgroep
maken we van de Gouden wereld
een steeds mooiere en goed onderhouden speelplek. Wil je meedoen,
-denken of -werken? Neem dan
contact op via degoudenwereld@gmail.com.

OUDE AMBACHTEN
DE STEENHOUWER
Door een afbeelding gemaakt met een glasplatencamera,
die in mijn fotoarchief lag opgeslagen, kwam ik uit bij het
oude beroep van steenhouwer.
Jaren geleden ben ik met de foto naar de bekende Maastrichtenaar Sjef Bastiaans geweest. Maar helaas hij wist
ook niet wie het waren op de foto. Nu ligt hij tussen de
documenten, ‘onopgeloste zaken’!

VERENIGINGSNIEUWS
BENEFIETEVENEMENT ‘DE NACH VAAN ’T HART’
Op zaterdagavond 18 juni vindt in het centrum van Maastricht de eerste editie van ‘de Nach vaan ’t Hart’ plaats. Deze
begint om 17.00 uur met een sfeervolle wandeling door het
centrum van Maastricht, met op diverse punten verrassingen door bekende Maastrichtenaren. Aansluitend is er een
bruisende feestavond in Dans- en partycentrum Bernaards,
waarin het leven gevierd wordt met bekende topartiesten
uit Maastricht en de regio zoals: Frans Theunisz, Beppie
Kraft, Ziesjoem, Angelina & Ronald, Duo XL, Jack Vinders,
Dieter Koblenz, Huub Adriaens, Jerome Gelissen, DJ Amigo
en DJ Nando.
De gehele opbrengst van dit concert gaat naar onderzoek
in het Maastricht UMC+ naar de vrouwelijke vorm van hartfalen. Alle artiesten, sprekers en de feestlocatie werken
belangeloos mee. Tickets kosten 25 euro p.p. en zijn nu
online verkrijgbaar: www.denachvaanthart.nl/

De afbeelding is gemaakt in 1917 op de Sint-Pietersberg.
Na jarenlange onderhandelingen in Maastricht sluit Stam
in 1916 een exploitatieovereenkomst met de eigenaar van
de groeve Lichtenberg, door Stam en Schatroo werd de
Nationale Kalkmergel Maatschappij (NAKAM) opgericht.
Ze begonnen in 1917 alvast met de ontginning. Het ging er
primitief aan toe. Arme sloebers werkten zich te pletter, op
de foto zie ik emmers en houten kruiwagens, waar moeilijk
mee was te rijden. Later werd de mergel afgevoerd met een
smalspoorlijntje waar, door paarden getrokken, kiepwagentjes werden gebruikt.
Bronvermelding 70 jaar ENCI (A.NIESTE)

GEDICHT
NAAR HET CAFÉ
Lekker naar het Bruin Café voor een biertje
Voor iedereen zo nu en dan een pleziertje
Schuimend pils in het glas op het buffet
Op de tijd wordt nu even niet gelet

Met vriendelijke groeten, Huub
huub.reindershome.nl

De lachende mensen aan de toog
De kelen blijven niet lang droog
Gezelligheid met een muziekje erbij
Kijk om je heen, iedereen is blij

WIJK - INFO
DE GOUDEN WERELD

Een volgend rondje wordt gegeven
Bij ‘proost’ het glas omhoog geheven
Om de lippen nog een schuimkraag
Wie is er nu aan de beurt is dan de vraag

Houd je van lekker buiten spelen? Houd je van natuur en
avontuur? Kom dan naar de Gouden Wereld. De Gouden
Wereld is een natuurspeeltuin op de grens van de wijken
Daalhof, Hazendans en Belfort, gelegen bij Kindcentrum
Dynamiek. Een heel bijzondere plek waar een boel te beleven en te ontdekken valt.
De Gouden Wereld is elke woensdagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur geopend voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Er
is geen speciaal toezicht geregeld, spelen is op eigen risico.
Op woensdag 15 juni maken we er een speciale middag
van, een speciale hutten-bouw-middag. De entree is gratis,
inschrijven is niet nodig. We hopen die middag veel kinderen
te verwelkomen. In de toekomst zullen er vaker activiteiten
georganiseerd worden.

Na enkele glazen komt de stemming erin
Voor een feestavond is dat een mooi begin
Nieuwe vriendschappen worden gemaakt
Het is de kastelein die over ons waakt
De sluitingstijd, het vervelendste moment
Tóch is iedereen over de avond weer content
Naar huis, morgen is weer een nieuwe dag
Het laatste pilsje als het nog even mag….
6

Tekst : Ad Frijns
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Wat weet je over Jezus? Waarom volgen zoveel mensen
hem? Wat kan Jezus in jouw leven betekenen? Kom ontdek wat de Bijbel zegt over hem van mensen die van hem
houden en hem aanbidden elke dag. www.gvcmaastricht.nl.

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.

Gevonden: zondagmorgen 15 mei jl op de stoep aan de
Bononiahof 60 tijdens de garage sale, een sleutel met
een blauw label met daarop een naam. Op te halen door
te bellen met 06-81520076.

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.

WIJK - INFO

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.

SPEELGOEDBANK ZOEKT
GOED HERBRUIKBAAR SPEELGOED
Speelgoedbank ‘De Hoelahoep’, een initiatief van welzijnsorganisatie Trajekt, wil goed herbruikbaar speelgoed doorgeven aan kinderen en hun ouders. Het gaat om gezinnen
die het hard nodig hebben, maar dit zelf niet kunnen betalen.

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

Heeft u bruikbaar speelgoed over? Dan kunt u dit bij ons
inleveren tijdens een van onze inzamelochtenden. Wij
beoordelen ter plekke of het speelgoed wel of niet wordt
aangenomen. Kapot of niet compleet speelgoed kunnen we
niet aannemen en wordt teruggegeven. Wij kunnen bijna
al het speelgoed goed gebruiken en doorgeven. Denk aan
lego, Playmobil, buitenspeelgoed, constructiemateriaal,
knutselmateriaal, spelletjes, babyspeelgoed, enzovoort.
Alles is welkom, behalve knuffels, computergames, puzzels boven de 500 stuks, oude vergeelde boeken, reclame
speelgoed van bijv. McDonalds, dvd’s en cd’s.

Last en/of spijt van je corona prik(ken) / boosters? Laat
ze ontstoren. Info: 06-81894531, Anneke Fokkema.
Ervaren docent geeft bijlessen voor het vak Nederlands
op alle niveaus (vmbo-havo-vwo) in onder- en bovenbouw
van het voortgezet onderwijs. Info. 043-3435094.
Beter voorbereid de brugklas in. Schoolpedagoog geeft
bijlessen taal, grammatica, werkwoordspelling, begrijpend
lezen, wiskunde/rekenen e.d. voor een goede start in de
brugklassen (vwo-havo-vmbo). Locatie Hazendans. Info
06-39823537.

U kunt uw speelgoed brengen naar Speelpan West. Het
adres is: Sproetepad 20 in Malpertuis te Maastricht. Met de
auto kunt u aan de achterzijde van het pand parkeren. Wij
zijn open voor het inleveren van speelgoed iedere woensdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en op vrijdag van 9.30 uur
tot 11.30 uur.

Kunst en cursusstudio Romeinse Baan, Daalhof. Nog enkele
plaatsen beschikbaar voor TEKENCURSUS, maandagavond. Kleine groepen onder begeleiding van bevoegd kunstenares/docente. Start september. Voor informatie contact
opnemen via www.wilmapustjens.nl, wilmapustjens@home.
nl of SMS 06-53841785.

Voor meer informatie over de Speelgoedbank kunt u terecht
op de website van Trajekt: www.trajekt.nl onder het item
Speelgoedbank. Of ga rechtstreeks naar: www.trajekt.nl/
initiatief/speelgoedbank-de-hoelahoep.

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

15%
korting

Eropuit weken bij Vegro!

op mobiliteitsproducten*

Met een scootmobiel, rollator of wandelstok blijf jij mobiel en houd jij je zelfstandigheid! Lekker naar
het bos, de dierentuin of een wandeling naar de supermarkt? Jij gaat onbezorgd op pad. Afhankelijk
van jouw situatie en wensen kun je bij Vegro rekenen op persoonlijk en deskundig advies. Koop jouw
hulpmiddelen online via vegro.nl/eropuit-assortiment, in de zorgwinkel of via de adviseur aan huis.
Nu alle scootmobielen, rollators en wandelstokken met 15% korting!

Vivo scootmobiel

Topro Pegasus rollator

2125.-

699.-

1807.-

595.-

Waar kun je ons vinden?

* Geldig op alle scootmobielen, rollators en wandelstokken. Niet geldig i.c.m. andere acties en/of
kortingen. Deze actie loopt in onze webwinkel, bij jou thuis en in de Vegro zorgwinkel van 16 mei
t/m 26 juni 2022. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Mobiliteitsdagen

in Vegro zorgwinkel
Maastricht Herculeshof!

Vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni tussen 10.00 - 16.00 uur
organiseert zorgwinkel Maastricht Herculeshof Mobiliteitsdagen.

Loop binnen voor een gratis rollator-zomercheck, loopcontrole en
tips en tricks om veilig op pad te gaan.
9

2205-11-a

Vegro zorgwinkel Maastricht, Herculeshof 3 - winkelcentrum Daalhof

Ik volg geregeld een cursus om op de hoogte te blijven van
de nieuwste technieken en trends. Ik maak gebruik van
professionele producten van de merken Magnetic en Urban
Nails. Ik geloof in mooi verzorgde nagels met een natuurlijke
lengte, met eventueel kunstverlengingen. Mijn salon is aan
huis. Behandelingen graag op afspraak. Hiervoor kunt u
telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens zijn hieronder en op mijn website nagelstudionatascha.jimdosite.com terug te vinden. Ik ben bereikbaar
via: 06-48464748 of nagelstudionatascha@ziggo.nl.

IN DE ETALAGE
NATASCHA VRIJHOEVEN-PIETERS
Als eerste zal ik mijzelf aan u voorstellen. Mijn naam is Natascha Vrijhoeven-Pieters. Ik ben getrouwd, heb een zoon
van 15 jaar en woon in Belfort. Ik heb een vaste aanstelling
bij een werkgever, daarnaast heb ik de nagelstudio.

Ter kennismaking heb ik een mooie actie. U betaalt nu voor
een behandeling met gellak op de natuurlijke nagel de prijs
van 22,50 euro (normaal 29 euro). Graag zie ik u binnenkort
in mijn salon.

In het verleden heb ik vaak als hobby mijn eigen nagels
gedaan en omdat ik merkte dat ik dit erg leuk vond ben ik
in 2021 met een opleiding tot nagelstyliste gestart. Ik heb
dit gedaan bij opleidingsinstituut Magic Nails te Sittard en
heb de opleiding succesvol afgerond.
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De fabriek stond in het Bosscherveld en behoorde tot de
zware industrie.
In januari 1968 is het bedrijf opgeheven.

NIJVERHEID
STAALWERKEN ‘DE MAAS’ MAASTRICHT

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

Emile Hubert van Oppen is op 13 september 1886 in Maastricht geboren en doet in 1910 zijn intrede in de ijzergieterij
van zijn vader in de fabriek aan de Kommel. De fabriek
produceerde toen keukengereedschap, pijpen en roosters.
In 1916 is de fabriek afgebroken en het terrein verkocht aan
de Zusters onder de Bogen.

VAN DE REDACTIE
BELHÄÖFKE STOPT!
Tenminste als we geen aanvulling voor onze redactie vinden. Nog bestaan we uit een hecht team van zes vrouwen
en zes mannen waarvan er inmiddels vier buiten de wijken
wonen. Daarbij speelt de gemiddelde leeftijd ons parten en
dat heeft gevolgen. In de nabije toekomst zullen enkelen
ons ontvallen. Dat is het leven. Deels door ziekte, deels
door andere bezigheden. Je kunt niet eeuwig op eenzelfde
team blijven rekenen.
Oproepen in dit blad en op onze website / Facebookpagina
zijn tot nu toe zonder resultaat gebleven. Betekent dit dat er
geen animo bestaat? Is ons blad overbodig? Dat kan, maar
dan betekent het over niet al te lange tijd het einde. Dat mag
als de behoefte ontbreekt.
Met ingang van dit jaar hebben we de lay-out aangepast in
de hoop een jonger publiek aan te spreken maar we zullen
ook jongere redactieleden nodig hebben om de ingeslagen
weg voort te zetten. Zij hebben een andere kijk op huidige
generaties. Denk nu niet dat de redactie uit twaalf oude
knarren bestaat, want dat is niet zo. De meesten staan
gelukkig nog vol in het leven. De jongste is 35, de oudste
83, een brede waaier daartussen met het leeuwendeel aan
de ‘verkeerde’ kant van de 50. Dat betekent dat taken niet
meer kunnen worden waargenomen als zou moeten. Oorspronkelijk waren er twee voor de coördinatie en twee voor
de opmaak, simpel omdat deze taken te belastend zijn om
elke maand uit te voeren. Op dit moment komen beide taken
op één paar schouders terecht wat op termijn onhoudbaar
is. Daarom is met name voor deze posten dringend vernieuwing/aanvulling vereist.
Als je wilt dat dit blad blijft bestaan en als je je geroepen
voelt neem dan contact met ons op via onderstaand emailadres. De hoeveelheid tijd die je kunt besteden is van
minder belang. Het gaat om de inzet om er samen een nog
beter wijkblad van te maken.
De Redactie: redactie@belhaofke.nl

In 1925 wordt NV Staalwerken ‘De Maas’ opgericht in het
Bosscherveld waar gas en waterleidingbuizen worden
gemaakt.
De tijd dat je een briefje van de pastoor of een andere
geestelijke moest hebben om bij de buizenfabriek te mogen
werken is gelukkig verleden tijd. Jaren later, omstreeks
1965 heb ik nog meegemaakt dat ze niet genoeg personeel
konden krijgen en als je dan kwam solliciteren kreeg je een
pakje koffie. Ik ben er nooit ingetrapt en later bij DSM gaan
werken, dat heb ik vol gehouden tot mijn pensionering.
Directeur Emiel van Oppen heeft van 1925 tot 1965 de
scepter gezwaaid. Men zegt dat hij zich gedroeg als een
conservatieve, katholieke patriarch.
Aan de fabrieksschoorstenen straalde dag en nacht een
levensgroot heilig hartbeeld met neonverlichting. Ook bij
de ingang werd je verwelkomd door een levensgroot heilig
hartbeeld. De directeur organiseerde ook bedevaarten naar
Lourdes voor zijn personeel. Hij lette erop dat zijn werknemers katholiek georganiseerd waren.

Cursus Tekenen/Pastel/aquarel/potlood

In gezellig groepsverband onder begeleiding van een
professionele 1e graads kunstenares-docente.
De cursussen vinden plaats in het kunstenaarsatelier
Romeinse Baan te Daalhof. We onderzoeken de
beeldelementen zoals verhouding en perspectief
bij een scala aan onderwerpen, dit seizoen nadruk
op dieren tekenen.
Start:
maandagavond 5 sept. 19.30-21.45 u
14 lessen (sept. t/m medio dec.)
geschikt voor de beginner en de
(semi-)gevordere.
SMS of mail voor info : 06-53841785
www.wilmapustjens.nl wilmapustjens@home.nl
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dus speciaal gefokt om er vlees van te maken. Ook Poll
Dorsets krijgen makkelijk lammeren en ze zijn heel rustig
en aanhankelijk.
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Nieuw: bruine bergschapen
Sinds een tijdje hebben we bij Villa Kanjel ook een klein
groepje bruine bergschapen. Net als brilschapen zijn deze
afkomstig uit de berggebieden van Duitsland en Oostenrijk.
Ze zijn hoogbenig en lang en hebben na het scheren een
donkerbruine kleur. Die wordt naarmate ze meer wol krijgen
steeds lichter.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 105, juni 2022

NIEUWS

Bruin bergschaap

Vijf soorten rammen
Naast de ooien hebben we acht rammen om onze ooien te
dekken. Die hebben we in vijf rassen: 2 Britse texelaars, 1
bruin bergschaap, 1 brilschaap, 1 Charollais schaap en 3
Poll Dorsets. Door met meerdere rassen te werken, kunnen
we kiezen hoe we de ooien laten dekken. Door hetzelfde
ras, waardoor we raszuivere moederdieren houden. Of door
een ander ras. Kruisen levert vaak grote stevige schapen op,
die qua vlees meer opleveren. Vooral onze Britse texelaars
zorgen voor grote schapen.

- Het lammerseizoen is voorbij; er zijn op Daalhoeve bijna
200 lammeren geboren.
- Vanaf eind juni krijgen de alpaca’s jonkies. We verwachten
de eerste veulens bij de alpaca’s die nu bij het tankstation
lopen.
- In de winkel zijn weer barbecue-pakketten te koop.
- We starten binnenkort met barbecue-avonden op de vrijdag. Check hiervoor onze Facebook-pagina.
- In de winkel is sla te koop uit onze eigen moestuin.
- We hebben de eerste voorjaarshoning van onze bijen.
Door het mooie weer hebben ze goed kunnen vliegen op
alle bloesems. Te koop in de winkel.

Ouessant
Tot slot hebben we nog een kudde Ouessant-schapen voor
de begrazing van het Zonnepark Belvédère. We schreven
daar al eerder over. De kudde bestaat alleen uit rammen,
waar we niet mee fokken. Het zijn hele kleine schapen die
vanwege hun geringe afmeting zonder kans op beschadiging
onder de zonnepanelen grazen.

BRUIN BERGSCHAAP
Rond Villa Kanjel lopen al een tijdje bruine bergschapen
rond. Dat is voor ons een nieuw ras. Welke schapenrassen hebben wij inmiddels in onze kudde?
Ruim 200 ooien
Onze schaapskudde bestaat, zoals dat gebruikelijk is, bijna
alleen maar uit ooien, vrouwtjesschapen. We hebben zo’n
120 brilschapen en 80 Poll Dorsets. Brilschapen komen
oorspronkelijk uit de berggebieden van Oostenrijk en het
zuiden van Duitsland. We hebben waarschijnlijk de grootste
kudde brilschapen in Nederland. Dit ras kan goed tegen de
regen, maar wat minder tegen felle zon. Brilschapen krijgen
gemakkelijk lammetjes en zijn goede moeders. We hebben
op dit moment hoofdzakelijk witte brilschapen, maar streven
naar ook bruine en bonte ooien.
Poll Dorsets zijn kleinere, maar stevige schapen. Ze zijn ooit
door kruisingen gefokt in Australië. Ze hebben een uitstekende verhouding tussen vet en vlees; de schapen worden

IK VERTREK IN MAASTRICHT
Wie kent niet de tv-serie ‘Ik vertrek’, waarin Nederlanders in het buitenland een nieuw bestaan opbouwen?
En daarbij altijd veel obstakels en tegenvallers moeten
overwinnen? Zoiets kan ook gebeuren in je eigen stad,
vertelt Danielle Arends. Ze nam samen met haar man
Gerard van Rijn Villa Kanjel over, aan de Meerssenerweg
in Maastricht. Daalhoeve doet hier het groenonderhoud.
Danielle vertelt hoe dat zo is gekomen.
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Gezinshotel
Villa Kanjel werd in de 19e eeuw gebouwd door de Maastrichtse grootindustrieel Petrus Regout, en stond in Maastricht lang bekend als het Dr. Poelsoord, eerst een kraamkli-

niek, daarna een algemeen herstellingsoord. Toen die functie
verdween, kwam het in handen van de gemeente. Die schreef
in 2019 een tender uit, die werd gewonnen door Danielle
en Gerard. Ze willen in Villa Kanjel een gezinshotel maken.
‘Met gezinskamers waar je met vier tot zes personen kunt
verblijven. Dat is er nog niet in Maastricht’, aldus Danielle.

binnenplaats. Later, toen ik voor de gemeente Maastricht
werkte, heb ik voor Daalhoeve de subsidieaanvraag als
centrum voor dagbesteding geschreven. Ik heb toen gezien
wat voor een geweldig concept Daalhoeve hanteert. Niet
uitgaan van wat mensen niet kunnen, maar van wat ze wel
kunnen. Op een plek waar ze kunnen groeien en zich thuis
kunnen voelen. Dat streven we hier in Villa Kanjel ook na.’
Genieten
Ook op Villa Kanjel willen Danielle en Gerard een plek
bieden waar ruimte is voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Om die reden hebben ze het groenbeheer
uitbesteed aan Daalhoeve. ‘Het is heel mooi om te zien
hoe hard en met hoeveel plezier er wordt gewerkt’, besluit
Danielle. ‘Maar ook om op een mooie dag alle kinderen
buiten te zien spelen en mensen te zien genieten op ons
terras. Dan weten we weer waarom we dit grote avontuur
zijn gestart. En dan zijn al die Ik vertrek-perikelen gelukkig
snel vergeten.’

Danielle bij de speeltuin

Het hotelplan is vanwege corona en tegenvallers bij onder
meer het verkrijgen van vergunningen met vijf jaar uitgesteld,
maar Danielle en Gerard hebben al wel een speeltuin met
rookvrij buitenterras gemaakt. ‘We zijn gedurende het seizoen de hele dag open en je kunt hier lunchen en dineren.
Onze kaart is gevarieerd en uitgebreid, inclusief veganistische gerechten. Het vlees betrekken wij van Daalhoeve,
omdat dit duurzaam wordt geproduceerd, met oog voor het
dierenwelzijn. Dat past in onze filosofie. We richten ons in
eerste instantie op ouders die hun kinderen kennis willen
laten maken met onder meer verantwoorde voeding. Maar
iedereen is welkom. Er komen hier ook regelmatig ouderen
langs die in de kraamkliniek geboren zijn.’
Restaurant
De speeltuin en het terras liggen naast het koetshuis, waar
Danielle en Gerard met hun drie kinderen op dit moment nog
wonen. ‘Deze zomer verhuizen we naar de eerste verdieping
van Villa Kanjel zelf. Dan maken we in het koetshuis een
restaurant, zodat we ook in de winter open kunnen blijven.
Dat is nodig omdat de coronatijd er financieel heeft ingehakt.
We kwamen voor geen enkele steunregeling in aanmerking
en hadden ook de nodige tegenvallers. Wat dat betreft is het
inderdaad net Ik vertrek. Waarbij je moet bedenken dat ik in
Maastricht ben opgegroeid, de taal spreek en de gemeente
goed ken’, vertelt Danielle. ‘Ik werk namelijk als zelfstandig
projectleider voor gemeenten. Op dit moment ben ik projectleider participatie bij de gemeente Eindhoven. Gerard werkt
fulltime voor ons bedrijf. Hij was eerder hoofd bedrijfsvoering
bij de culturele instelling De Domijnen in Sittard.’
Thuis voelen
Behalve aan het restaurant wordt op dit moment ook gewerkt
aan de renovatie van het monumentale park bij Villa Kanjel.
Zodra dat klaar is, neemt Daalhoeve het beheer daarvan
op zich. Nu beheert Daalhoeve al de andere helft van het
in totaal 5,8 hectare grote terrein. Danielle heeft een bijzondere geschiedenis met Daalhoeve. ‘Toen ik kind was, was
de boerderij eigendom van de gemeente. Mijn oom en tante
waren de beheerders. Zij woonden ook op de boerderij en
ik heb er vaak gelogeerd, in een kamer met uitzicht op de
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Aan het werk bij Villa Kanjel

RECEPT VAN DE MAAND
Zoete aardappelsoep
Zet de oven alvast aan op 200 graden. Schil 600 gram zoete
aardappels en snij in blokjes. Doe deze in een ovenschaal,
samen met 1 rode gesnipperde ui, 1 rode paprika in blokjes,
een teentje knoflook en een gesneden Spaans pepertje in
een ovenschaal. Doe er een flinke knijp citroensap over
heen, samen met een goede scheut olijfolie, een kwart
theelepeltje gerookt paprikapoeder, zout en peper.
Pof dit in de oven voor 20 tot 30 minuten.
Ondertussen zet je een pan op met 750 ml bouillon (groente
of kip). Ook rooster je wat cashewnoten, die je vervolgens
fijn hakt. Als de groenten zacht zijn, schep je deze in de
bouillon. Even verder gaar laten sudderen en daarna pureren.
Serveer met een snuf nootmuskaat, wat geroosterde cashewnoten en een dot zure room. En breng de soep op
smaak met peper en zout. De soep is lekker met warme
toast.
Maar bedenk: alles mag en niks moet!
Smakelijk eten en heb je vragen? Magda staat tot je dienst.
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Helma, werd ze op haar verjaardag 1 april 2002 vrijwilligster bij Masoek Sadja. Verschillende werkzaamheden heeft
ze verricht, maar ook met de gasten gesprekken gevoerd
waarin soms een lach en een traan hand in hand liepen.

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.

Veel herinneringen over het verleden laat ze de revue passeren, waarbij ze soms ernstig kijkt en soms met een glimlach, zoals de eerste vrijwilligers dag in Bronbeek. Een heel
gezellige en leerzame dag en op de terugreis naar Maastricht
gaven de vrijwilligers de rozen, die ze hadden gekregen
van Pelita, spontaan weg aan verschillende mensen, zoals
o.a. een passant, een dakloze en een treinconductrice. Dit
alles onder het motto: “Het is fijner te geven dan te krijgen”.

MIEKE PRINCE
De Pelita-inloopmiddag Masoek Sadja afdeling Maastricht
viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. Dankzij de vrijwilligers is het mogelijk geweest om deze bijeenkomsten te
houden in het buurthuis Atrium op Daalhof. Een van die
vrijwilligers(sters) van het eerste uur is Mieke van de Berg
in de Aureliushof.

Hoe lang Mieke dit vrijwilligerswerk blijft doen hangt af van
haar gezondheid. “We worden ook een dagje ouder“. Ze
zal het dan ook erg missen, de ongedwongen sfeer van
de bijeenkomsten, de collegialiteit onder de vrijwilligers en
de gezellige gesprekken met de gasten. Ze hoopt echt dat
Masoek Sadja nog lang mag bestaan, zodat de mensen
altijd hun ervaringen kunnen uitwisselen en dat niet voor de
mensen met een achtergrond van voormalig NederlandsIndië, maar ook andere mensen die belangstelling hebben
voor deze Pelita-middagen in het Atrium, want ze is ervan
overtuigd dat veel mensen, vooral de ouderen, hieraan
behoefte hebben.
Voorlopig blijft ze vrijwilligster en samen met David nog
lekker lang genieten van het leven met hun kinderen en
kleinkinderen.

Als rasechte Maastrichtse, is Annemie Prince (roepnaam:
Mieke) geboren in de Bernardusstraat en op latere leeftijd
heeft ze zich opgegeven als vrijwilligster om tijdens de
Pelita-bijeenkomsten de mensen behulpzaam te zijn in
woord en daad.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

Na haar schoolopleidingen is ze jarenlang werkzaam geweest op kantoor bij Bates Cepro. Gedurende deze periode
was er geen tijd en belangstelling voor vrijwilligerswerk. Ze
genoot met haar vrienden, kennissen en collega’s van het
bourgondische leven in Maastricht.

Ruttensingel 160A

Door haar kennismaking met haar huidige echtgenoot David
v.d. Berg, een Indische man, en de Indische avonden die ze
bezocht in verschillende buurthuizen raakte ze bekend met
de Indische zeden en gewoontes. Op aandrang van kennissen, de verhalen die ze hoorde en vooral door haar vriendin

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

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

Autorijschool Bastiaens

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
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“We rijde
wijs”.
naar je rijbe

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

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

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.

www.rijschoolbastiaens.nl
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Overblijfmedewerkers gezocht – Vindt u het leuk om met kinderen in de
leeftijd van 4 t/m 12 jaar te werken? Dan is het misschien leuk om als
overblijfmedewerker aan de slag te gaan! U helpt dan bij het begeleiden van
kinderen tijdens hun pauze tussen 12 en 13 uur. De vergoeding hiervoor kan
oplopen tot 40 euro per week. Voor vragen of aanmelden zie:
www.wordoverblijfmedewerker.nu

JOURNAAL
Onze schoolbieb
– De 13 vrijwilligers van de bieb zijn
ouders/grootouders van huidige leerlingen en van oud-leerlingen.
Naast het uitlenen en innemen van de boeken zorgen zij er ook voor
dat er altijd voldoende leuke boeken op voorraad zijn. Naast het
jaarlijks budget dat er beschikbaar is, wordt er ook geld verdiend met
de
jaarlijkse
boekenmarkt
en
krijgt
de
bieb
regelmatig tweedehandsboeken van ouders. Daarnaast verzorgen zij
de administratie. Denk aan boeken inruimen, opruimen (als ze te
oud zijn), nieuwe pasjes maken, financiën bijhouden, te laat lijsten
versturen, nieuwsbrief maken, organiseren leeswedstrijden, helpen
leerlingen bij het uitzoeken van een geschikt boek, in overleg gaan
met leerlingen over welke boeken zij graag in de bieb zouden willen
zien. We volgen diverse schrijvers en uitgevers op social-media om
up-to-date te blijven van alle nieuwtjes. We kijken samen met
leerkrachten hoe we de leesbevordering kunnen stimuleren, kijken
hoe we kunnen ondersteunen bij projecten en krijgen tips van
leerkrachten over boeken. Om nog meer samenwerking te creëren
hebben we sinds kort ook een nieuwsbrief. Op deze manier kunnen
we leerlingen meer bereiken en zijn ook de ouders en leerkrachten
meer op de hoogte van ons boekenaanbod en onze activiteiten. De
nieuwsbrief wordt klassikaal behandeld, naar ouders gestuurd via
het ouderportal en is te vinden op de facebookpagina van school.

Samen Spelen Kinderopvang is het afgelopen
jaar gegroeid en is inmiddels aan de oost- en
westkant van Maastricht onderdeel van
verschillende kindcentra. Na al bijna een jaar
verder gebouwd te hebben aan onze
organisatie, vonden wij het tijd voor een nieuw
logo
én
een
nieuwe
website:
www.samenspelen.net
We
vinden
het
hartstikke leuk en zijn trots dit nieuws ook met U
te kunnen delen!

Tijden veranderen – Bij het lezen van deze pagina is de Sint Jozefkerk, gelegen naast onze
school, nog maar net uit haar godsdienstige functie ontheven. Daarmee wordt ze een stukje
geschiedenis van de wijk Belfort. Veel inwoners van onze wijken vierden er tal van
vreugdevolle momenten en kwamen bij elkaar in tijden van pijn en verdriet. Vele generaties
kinderen van onze school bezochten deze kerk en velen ontvingen er hun eerste H.
Communie of het Vormsel. De laatste jaren gebeurde dit echter al in de St. Theresiakerk.
Gebouwen maken echter niet zo zeer de kerkgemeenschap, het zijn vooral de mensen die
dat doen. In dit buurtblad willen we de naam van pastoor Van den Berg dan ook met ere
noemen. Ruim 30 jaar was hij met name ook betrokken bij onze communicanten en
vormelingen. Wij hebben hem ervaren als een parochieherder die oog en oor had voor
iedereen; gelovigen én ongelovigen. Een pastoor die ‘met de tijd mee ging’ en mensen
probeerde te inspireren en binden. Met de sluiting van ‘zijn’ Sint Jozefkerk in zicht ging hij
op 8 mei jl. van ons heen. Wij danken hem voor de samenwerking gedurende vele jaren.

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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TOENTERTIJD
EEN BEDRIJF RUNNEN IS EEN KUNST.
Inderdaad, een bedrijf runnen is iets wat je onder de knie
moet hebben of krijgen, het moet ook in jezelf zitten. Managen is niet eenvoudig, hoe klein een bedrijf of bedrijfje ook
is. Mijn vader heeft natuurlijk altijd zelfstandig gewerkt en
dat was het schippersbestaan, iets wat je ook weer moet
liggen natuurlijk. Zaken zijn zaken, en zaken doen en in de
gaten houden en ’t beheersen is een kunst. De een zit graag
op kantoor en de ander is graag buiten, mijn vader was nu
eenmaal een buitenmens, in elk seizoen was er wel wat te
beleven. Er zijn vele stormen overwonnen, maar ook aan
alle seizoenen zitten natuurlijk mooie en minder mooie elementen. Juist die elementen waren dingen die hij te lijf ging,
hij heeft ons ook meegegeven niet bij de pakken neer gaan
zitten, maar door te gaan. Vallen en opstaan in het leven
hoort er nu eenmaal bij, we hebben er veel van geleerd, zelfs
zo dat wij nu nog de vruchten ervan plukken. Heerlijk is dat,
we zijn er trots op dat we dat hebben mogen meemaken,
die verschillende facetten van het leven. Tegenwoordig is
er weinig geduld meer te bespeuren, zo zijn er velen die
een zeer kort lontje hebben, natuurlijk was dat bij ons ook
wel eens zo, maar we hadden geleerd ons te beheersen.
Zaken doen, een bedrijf beheren is iets van beheersen,
goed nadenken, rekenen, klantvriendelijk zijn, geduld en
respect hebben. Dat uiteraard wederzijds moet zijn, zo niet
dan blijft de klant nog koning en behoor je je te beheersen.
Sociaal zijn dus. Valt niet altijd mee, dat had ik wel eens
gemerkt, we dachten altijd: oh dat is eenvoudig, even alles
bestellen, goederen aanvullen, betalingen doen, maar daar
is meer voor nodig, het hele gezin moest erachter staan en
die sociale contacten die wij hadden werden zo goed en
kwaad als kon onderhouden, maar werk gaat voor.

in verband met zijn doofheid, je hoort geen signalen etc.
Maar dat bootje besturen kon hij als de beste en hij lette altijd
goed op naar de signalen van zijn vader. Beiden waren ze
trots, vader en zoon, ze flikten het toch maar. Toch ging het
voetballen grotendeels aan zijn neus voorbij, maar ach het
varen maakte weer een heleboel goed.
Tijdens het samen varen met een schip werden de spullen
overgeheveld en op de plaats van bestemming gelegd. Afgerekend en de transitiepapieren voor de douane ingevuld,
dit gold dus voor de gasolie die getankt was, zo konden de
schippers btw terug vragen.
Inmiddels werd het langzaam donker en werd het tijd om
weer terug te gaan naar het woonschip. Nog net op tijd
voor de 2e helft van het voetbal kon mijn broer gelukkig nog
kijken, hij was fan van Ajax, trouwens nu nog, het is en blijft
zijn favoriete club.
Zo was er weer een dag om van ons nieuwe leven, dat
evengoed mooi, fijn en spannend, maar vooral gezellig was.
We genoten intens van ons ‘nieuwe’ samenzijn.
Springtime

WIJK - INFO
VELIAHOF IN EEN NIEUW JASJE
Wij zijn gestart met de verduurzaming van de Veliahof flat
in Daalhof. Samen met bouwbedrijf Smeets Bouw, knappen
we 178 woningen op. Zowel op het gebied van comfort,
energiebesparing en veiligheid, als ook de uitstraling van het
gebouw. Het woongebouw en de entree krijgen namelijk een
nieuw jasje. Ook worden de appartementen energiezuiniger
gemaakt. Dit komt door het aanbrengen van extra isolatie,
driedubbele beglazing en plaatsing van zonnepanelen.
Daarnaast stapt elke bewoner over op elektrisch koken.
De verduurzaming is gunstig voor de portemonnee van
de bewoners! Naast de genoemde ingrepen, maken we
het complex ook geschikt voor senioren, waardoor onze
bewoners nu en in de toekomst kunnen blijven genieten
van hun woning.

Bijvoorbeeld: wij hadden gerekend op een fijne voetbalavond
voor de tv, krijgt pa een aanvraag om bepaalde olieproducten te leveren die avond, die moeten nog op de olieboot
geplaatst worden. Ons werd gevraagd om mee te helpen
en mijn broer mocht mee op het bootje om dan te helpen
over te laden op een varend schip, niet altijd zonder risico.
De oplossing was dus, omdat hij doof was, hem te vragen
aan het stuurrad te staan, dat kon hij heel goed, hij wilde
trouwens altijd schipper worden maar helaas ging dat niet

Bent u benieuwd naar alle ontwikkelingen en plannen
rondom de Veliahof? Neem dan een kijkje op onze website:
www.servatius.nl/onderhoud-en-verduurzaming.

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
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Pat Sleebe, al zo’n 7 jaar vrijwilligster
bij onze locatie Campagne in Maastricht:

“Zolang ik dit nog kan doen, ga ik
ermee door.”
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44KIDS
KIDS

Ijsjes verbinden: kun jij elk ijsje met de juiste
schaduw verbinden?

Zomer woordzoeker: kun jij alle woorden die
onder de puzzel staan vinden?

zon
zonnemelk
zonnebril
parasol
seizoen

bij
zomer
zonnebloem
vakantie
bloem

zonnen
barbecue
strand
warm
zandkasteel

Ijsjes doolhof: kun jij de weg van begin tot eind
tekenen?

Verf van stoepkrijt
Dit gebruik je:
- stoepkrijt
- bakjes
- water
- kwasten
Zo maak je het:
- Kies een stoepkrijt uit
- Schraap met je krijtje over de rand
van het bakje
- Doe dit poeder in een bakje
- Voeg een beetje water toe
- Meng het goed door met de kwast
- Nu heb je stoepkrijt verf
- Is de verf te dik? Voeg dan water toe
- Is de verf te dun? Voeg dan wat
poeder toe

Stephanie Debie
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BON APPETIT

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

PLAATKOEK MET VRUCHTEN
Ingrediënten:
1 beker gemalen hazelnoten, 200 gram zachte boter, 1
beker suiker, 4 eieren, 1 tl geschaafde sinaasappelschil, 1
el rum, 2 bekers meel, 1 tl bakpoeder, 4 appels en 4 peren,
500 gram blauwe en groene druiven, 1 beker bosbessen en
poedersuiker om te bestuiven.

SCHOONMAAKMIDDELEN ZELF MAKEN
Biologische voedingsmiddelen kun je inmiddels in bijna
elke supermarkt kopen maar schoonmaakmiddelen die het
milieu en jezelf niet schaden, daar moet je nog steeds goed
naar zoeken. In de meeste schoonmaakmiddelen zitten erg
vervuilende en gevaarlijke chemische producten. Zo zit er
bijvoorbeeld zoutzuur in toiletreinigers, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Deze agressieve stoffen zijn niet
alleen schadelijk voor het milieu maar ook voor onszelf. Na
een schoonmaakbeurt kunnen heel lang gevaarlijke ingrediënten in je huis blijven hangen.
De kwaliteit van de lucht in huis wordt dan aangetast, kinderen maar ook volwassenen kunnen daar heftig op reageren.

Bereiding:
De oven voorverwarmen op 200 gr, de hazelnoten in een
pan licht roosteren zonder vet, daarna afkoelen.
De boter, suiker en de eieren romig kloppen en het sinaasappelschaafsel met de rum erdoor roeren, het meel met de
bakpoeder en de hazelnoten eronder vermengen.
De appels en de peren schillen en verdelen in stukjes of
schijfjes. De druiven en de bosbessen wassen en drogen en
alles tezamen in een kom voorzichtig onder elkaar mengen.
Het deeg op een bakblik uitsmeren tot een laag ontstaat
van ongeveer 2 cm.
Het fruitmengsel erover scheppen en goed verdelen.
In het midden van de oven ca. 25 minuten bakken.
Bakblik eruit nemen, laten afkoelen en plaatkoek in stukken
snijden.

Benodigdheden voor natuurlijke schoonmaakmiddelen.
Baksoda oftewel Baking Soda (natriumbicarbonaat)
Niet te verwarren met gewone soda! Baksoda is een niet
giftig schuurmiddel en is zeer goed te gebruiken om olie en
vet te verwijderen. Je moet Baksoda correct gebruiken om
je keuken of badkamer te reinigen en om vieze luchtjes te
verwijderen.

Het geheel bestuiven met poedersuiker.

Soda (natriumcarbonaat)
Bekend als gewone Soda, waarmee je de gootsteen kunt
schoonmaken. Soda ontvet als de beste in samenwerking
met heet water. Soda ontsmet ook goed en is dan ook prima
te gebruiken om wondjes mee te reinigen.
Citroensap
Citroensap is een natuurlijk bleekmiddel en op veel manieren te gebruiken. Het is een goed vlekkenmiddel (alleen op
lichte stoffen gebruiken), een natuurlijke luchtverfrisser en
een ideale schimmelbestrijder.
Zout
Zout is een natuurlijk schuurmiddel en werkt desinfecterend.
Met zout kun je heel goed je wasbakken schoonborstelen.
Het is ook een prima middel om je houten buitenmeubilair
een goede schrobbeurt te geven. De meubels krijgen er
een mooie vergrijsde uitstraling van en alle groene aanslag
verdwijnt.
Kleurloze natuurazijn
Azijn is al generaties lang in gebruik als schoonmaakmiddel,
ontsmettingsmiddel, luchtververser, ontvetter en kalkverwijderaar. Natuurazijn is ideaal voor het schoonmaakwerk in
de keuken en badkamer. Shampoo resten en kalkaanslag
kun je er zeer goed mee verwijderen.
Azijn is ook goed te gebruiken om:
-Roestvlekken te verwijderen, bijvoorbeeld van een oud
putje (onverdund.)
-Vetvlekken op te lossen (onverdund.)
-Chroom te reinigen (onverdund.)
-Keukens te ontgeuren en te verfrissen (verdund met water
in een pannetje laten koken.)
-Afvoerbuizen te ontstoppen (gemengd met soda)
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Ondertussen is de tijd voorbij gevlogen en is een geheel
nieuw kunstwerk ter herinnering aan het Maastrichtse tijdperk van de roemruchte musketier d’Artagnan geplaatst.

CAMERAWANDELING
HET BEELD VAN D’ARTAGNAN
Het was in het najaar van 2003 toen ik met mijn camera
door het Waldeckpark liep. Na verschillende foto’s te hebben
gemaakt liep ik naar het beeldje van de roemruchte Franse
musketier d’Artagnan.

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

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

ES MIENE PEER
Es miene peer sjeunmeker weurt
Daan houwt heer mèt z’n hemerke
Bove op zie kemerke
Es miene peer brikkebekker weurt
Daan duijt heer gans vaan bove
De brikke in d’n ove
Es miene peer kleijermeker weurt
Daan snijjt heer mèt zie sjierke
Veur miech e sjoen menierke

Het was interessant voor mij als schrijver want het mysterie
rond de musketier d’Artagnan Charles de Batz de Castelmore, die in de zeventiende eeuw sneuvelde in Maastricht,
leeft nog steeds in Frankrijk. Een filmploeg van de nationale
televisie is in Maastricht geweest voor een zoektocht naar
de nationale Franse held. Want de Franse tv-zender wilde
het verhaal van de musketier vertellen in hun historische
serie Secrets d’Histoire. Een bekende reeks die al 15 jaar
bestaat in Frankrijk. De grote vraag is: waar ligt het stoffelijk
overschot begraven? Vermoedelijk zal het voor altijd een
raadsel blijven.

Voor meer informatie en de melodie ga je naar
www.reubesop.nl/es-miene-peer/

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

En de raadsels blijven onopgelost, ook het volgende: 17
december 2003 maakte ik foto’s van het beeldje van de
roemruchte Franse musketie in het Waldeckpark. Ik had toen
niet het idee dat ik waarschijnlijk de laatste foto’s van het
kleine kunstwerk had gemaakt. Een paar dagen later las ik
in de krant dat het beeldje was gestolen. Een kopie van het
beeld van de in 1673 gesneuvelde musketier was er niet. Ten
einde raad mochten studenten van de Academie Beeldende
Kunsten in Maastricht de lege sokkel in het Waldeckpark
gebruiken in het kader van “De Sokkel van d’Artagnan”.

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Tel. 06 - 43 09 68 14
www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl
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www.vestavastgoed.nl
info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168
www.vestavastgoed.nl
info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168

Maastricht - Brusselsepoort

Maastricht – Belfort

Sint Annadal 14F

Vleeshouwersdreef 4

Maastricht - Brusselsepoort

Sint Annadal 14F

NIEUW!

Maastricht – Belfort

Vleeshouwersdreef 4

VERKOCHT.O.V.

NIEUW!

• Heerlijk appartement op 5e verd.
• 2 slpkmrs, ruime woonkamer.
• Heerlijk appartement op 5e verd.
• Nabij het centrum.

• 2 slpkmrs, ruime woonkamer.
• Nabij het centrum.
Vraagprijs € 229.000,- K.K.

Vraagprijs € 229.000,- K.K.

VERKOCHT.O.V.

• Ruim woonhuis op hoek gelegen.
• Deels gemoderniseerd.
• Ruimen
woonhuis
op hoek gelegen.
• Aanbouw
garage aanwezig.

• Deels gemoderniseerd.
• Aanbouw en garage aanwezig.
Vraagprijs € 359.000,- K.K.

Vraagprijs € 359.000,- K.K.

Maastricht – Campagne

Maastricht – Campagne
Sauterneslaan 21A

Sauterneslaan 21A

VERKOCHT.O.V.

VERKOCHT.O.V.

• Appartement met 2 slpkmrs.
• Levensfase bestendig wonen.
• Appartement
met 2 slpkmrs.
• Op begane
grond met tuin.

• Levensfase bestendig wonen.
• Op begane grond met tuin.
Vraagprijs: € 224.900,- K.K.

Vraagprijs: € 224.900,- K.K.

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Cassiushof
Maastricht 3- Daalhof

Ebenistenreef
Maastricht 9- Belfort

Slotmakersdreef
Maastricht4- Belfort

Ebenistenreef 9

Cassiushof 3

NIEUW!

VERKOCHT.O.V.

• Tusseng. woonhuis
met 4 slkmrs.
NIEUW!
• Zeer strakke afwerking.
• Geheel gemoderniseerd.

• Woonhuis nabij Brusselsepoort.
VERKOCHT.O.V.
• Patio tuin op het zuiden.
• Heerlijk wonen op goede lokatie.

•
•
•

Tusseng. woonhuis met 4 slkmrs.
Vraagprijs € 339.000,- K.K.
Zeer strakke afwerking.
Geheel gemoderniseerd.

• Woonhuis nabij Brusselsepoort.
Vraagprijs
€ 295.000,K.K.
• Patio tuin
op het zuiden.
• Heerlijk wonen op goede lokatie.

Slotmakersdreef 4

NIEUW!
• Ruime bungalow woning.
NIEUW!
• 4 slpkmrs en praktijkruimte.
• Woonoppervlakte 235m2!.

• Ruime bungalow woning.
Vraagprijs
€ 685.000,K.K.
• 4 slpkmrs
en praktijkruimte.
• Woonoppervlakte 235m2!.

Droomt€ u339.000,over een nieuw
zorgeloos
aan en/of verkopen?
Vesta Vastgoed
staat u€graag
bij! K.K.
Vraagprijs
685.000,Vraagprijs
K.K. huis en wilt u graag
Vraagprijs
€ 295.000,K.K.
Wij zijn uw actieve en betrokken partner op het gebied van aankoopbegeleiding, verkoop, taxatie en hypotheken.
Bel ons voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling en/of op maat gesneden advies.

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

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

