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VAN DE REDACTIE
De laatste maanden hebben we mogen genieten van het
terrasweer, de boeren zijn wat minder blij met de droogte,
dus laten we hopen dat ook hun gebeden verhoord zullen
worden en er in de nacht wat meer regen mag gaan vallen.
Met de overstromingen van afgelopen jaar nog fris in ons
geheugen bestellen we dus wel iets minder nattigheid en
overdag zonneschijn.
De kinderen en veel volwassenen zijn weer fris en fruitig
na een heerlijke voorjaarsvakantie en dit jaar mogen we
ons dan eindelijk verheugen op een zomer zonder beperkingen, tenminste… in ons eigen land, want niet overal ter
wereld zijn we weer terug naar wat we ooit heel normaal
vonden. Het handen schudden mist niet iedereen, maar
om eerlijk te zijn is het nog steeds aftasten wie wel en wie
geen handen wenst te schudden. Best bizar als je iemand
die in Nederland heel hard roept dat het schudden van
handen absoluut niet kan, in Frankrijk wel handen ziet
schudden. Blijkbaar is dat tegenwoordig iets dat binnen
bepaalde landgrenzen wel of niet levensgevaarlijk is… Ik

denk er het mijne van en gelukkig is iedereen nog altijd
vrij om te denken wat hij wil.
Als alles volgens plan verloopt kunnen we binnenkort
weer zonder hobbels het kruispunt van de Tongerseweg
over, de laatste puntjes worden op de i gezet. Al hebben
veel mensen hun bedenkingen over de veiligheid van het
fiets/voetpad… de tijd zal leren hoe veilig de Tongerseweg werkelijk is. Eindelijk een zomer waarin alles weer
kan en mag en dus is de verwachting dat in onze agenda
ook weer voldoende activiteiten in en om de wijken zal
staan. Veel leesplezier en geniet van alles dat we ooit als
vanzelfsprekend zagen!
Natasja Maes

Het volgende nummer van 't Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 4/5 juni.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 mei.

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

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

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond

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

043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagavond
Vrijdagavond

country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-33135297
06-40923577

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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groep bewoners is die voor Belfort ook zo’n garage sale
willen organiseren. Als er zo’n groep is, zijn we als buurtnetwerk meer dan bereid om dit ook te faciliteren zoals we
dit in Daalhof hebben gedaan. Maakt u plannen al voor na
de zomer?

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

VERANDERING IN BELFORT
In Belfort wordt er hard gewerkt en gesproken over hoe de
wijk er anders zal uitzien. Er wordt al jaren gesproken over
dat de school aangepast moet worden en dat wordt nu nog
met alle partijen besproken. Maar er is nu ook al verandering
zichtbaar. De Koninkrijkszaal van de Getuigen van Jehova
is nu verkocht en verbouwd tot nieuwe wooneenheden van
de LEVANTOgroep.
In een brief werden bewoners geïnformeerd over de komende aanpassingen. In april werd de sleutel afgeleverd
en konden de nieuwe bewoners kijken naar het gebouw.
Tussen 7 en 10 juni verhuizen de nieuwe bewoners in kleine
groepjes naar hun nieuwe adres. LEVANTOgroep heeft
afspraken met Pinokkio en basisschool John F. Kennedy
in een social contract opgenomen. Zo weet iedereen waar
ze aan toe zijn.
Zodra iedereen z’n draai gevonden heeft op de Peymeestersdreef, wordt de buurt graag uitgenodigd voor een kennismaking in de loop van september/oktober. Wilt u al eerder
individueel kennismaken? Dan bent u natuurlijk welkom een
afspraak te maken. Dat kan via Johan.Dreesen@levantogroep.nl of 06-52785492. U kunt deze contactgegevens ook
gebruiken als u iets wilt melden of vragen.

HET IS LANG GELEDEN
Overal in het nieuws zien we meldingen van activiteiten. Het
is al lang geleden dat we sommige dingen hebben kunnen
doen. Concerten van de harmonie, sportwedstrijden, koren
die weer aan het zingen zijn, rommelmarkten en nog meer
evenementen die op gang komen. Kom buiten. Doe mee.
Laat het weer leven in de buurt.
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
in de Tuinen’ en hebben we als Huiskamer ook meegedaan.
Dit jaar zijn we weer ingeschreven. U heeft ook tot 22 mei
de tijd om uzelf als act of als gasthuiskamer in te schrijven.
Vind meer informatie op: glurenbijdeburen.nl
BUURTTERRASSEN EN SPEELPLEKKEN
Dit voor- en najaar hebben we enkele buurtterrassen georganiseerd. We zijn telkens op een maandagavond vanaf
19.00 aanwezig in de buurt. Breng een stoel en een beker
mee. Wij zorgen voor de koffie en thee. Op 9 mei zijn we
op de hoek van de Janushof en de Didohof.
Twee weken later, op 23 mei zitten we op de hoek van de
Schippersdreef met de Hultersdreef bij de speelplaats. Daar
zal ook Bert Jongen en de gemeente aanwezig zijn om over
de sport en speelplekken in Belfort te praten. Heeft u ook
lang zitten wachten om dit gesprek aan te kunnen met de
wethouder? Nu is de tijd. Het gesprek over speelplekken in
Daalhof vindt in het najaar plaats.
Voor juni hebben we vorige maand een verkeerde datum
doorgegeven. In plaats van 16 juni (een donderdag) zijn we
natuurlijk op maandag 13 juni 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: 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.

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.
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
- 9.30 - 12.30 uur: inloop mantelzorgers
- 13.30 - 16.30 uur: vrije inloop / Matchpunt/ begeleiding
leerlingen wijkleerbedrijf / wandelclub / schildergroep
DONDERDAG
- 13.30 - 16.30 uur: Matchpunt/ huiswerkbegeleiding leerlingen wijkleerbedrijf
- 19.00 - 21.30 uur: crea-groep (iedereen is welkom)
VRIJDAG
- 13.30 -16.30 uur: hobbyclub

EEN ROMMELMARKT DOOR DE HELE BUURT
Meerdere bewoners van Daalhof hadden zin in een garage
sale. Wij brachten ze samen en zij hebben ervoor gezorgd
dat er in Daalhof een garage sale komt. Zondag 15 mei van
10.00 tot 16.00 uur is het dan zo ver.
Tijdens de garage sale kunt u net als op een rommelmarkt uw
spullen verkopen, maar dan voor uw eigen deur: bijvoorbeeld
op de oprit of vanuit de tuin. Ook zal er op deze dag een
kleine rommelmarkt in de tuin van de Huiskamer Daalhof zijn
(de Huiskamer vindt u achter het Atrium, Aureliushof 160).
Hier kunt u op 15 mei een plattegrond komen ophalen van
de deelnemers.
We hebben al van bewoners van Belfort de vraag gekregen
of zij in Daalhof mogen meedoen. Beter nog is dat er een

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.
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echte musical Dagboek van een Herdershond. Dat heb ik
gedaan en ik mag meespelen. Ik heb nu 3 repetities gehad.

DIT BEN IK

Ik ben ook echt wel een buitenmens. Ik ga graag naar buiten
met vriendinnen of iets met familie ergens naartoe gaan. De
zomer is een leuk seizoen voor mij. Je gaat op vakantie (of
blijft gewoon thuis) en dan lekker zwemmen, barbecueën,
wandelingen maken of uiteten met familie. Dat vind ik een
fijn leventje!

JULIE
Hoi, mijn naam is Julie. Ik ben 11 jaar oud en ik ben jarig
op 29 juni. Samen met mijn moeder, vader en zus woon ik
bovenaan in de Hazendans. ’s Avonds is daar vaak een supermooie lucht en uitzicht. Dat vind ik leuk om naar te kijken.
Ik heb twee cavia’s: Anna en Spot. Spot noemen we ook
wel Cruella, omdat ze witte haren heeft en een zwarte lok.

EVENEMENTEN
Maandag 9 mei
Buurtterras van 19.00 tot 21.00 uur op de hoek van de
Janushof en de Didohof. Breng zelf een kopje en een stoel
mee. Het Buurtnetwerk zorgt voor koffie en thee.
Vrijdag 13 mei
Pelita-inloopmiddag Masoek Sadja in ’t Atrium (Aureliushof
160) van 13.00 tot 17.00 uur.
Zaal open 12.30 u. Entree: 4 euro per persoon.
Zaterdag 14 mei
Concert in Ohé en Laak met Harmonie Wilhemina Wolder
en de harmonie van Ohé en Laak. Meer info op de site www.
harmoniewilhelmina.nl

Ik zit op de John F Kennedyschool in groep 8b bij juf Evelien
en meester Ramon. Eerst kreeg ik les van juf Ellen, maar zij
is in het VO les gaan geven. Ik mis haar heel erg!

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

Mijn leukste vakken zijn gym en Engels. Gym vind ik leuk
omdat je er lekker alles uit kan gooien, ook bijvoorbeeld als
je iets dwars zit. En Engels, omdat ik het leuk vind en het
me goed afgaat. Ik ga de sfeer in de klas erg missen. Ik ben
superblij dat het schoolkamp doorgaat. We gaan drie dagen
en twee nachten. We zijn nu aan de slag om de groepjes te
maken. Dat wordt een hele leuke afsluiting. Verder heb ik
ook veel zin in de musical die we gaan spelen.

Optreden van Harmonie St. Petrus & Paulus, de Greune van
Wolder in het Theater a/h Vrijthof. Om 16.00 uur wordt er
onder leiding van Matty Cilissen een programma van filmmuziek onder de titel “From Wiolder with Love” gepresenteerd.
Kaarten te koop bij Theater a/h Vrijthof of de Greune Zaol.
Maandag 23 mei
Buurtterras van 19.00 - 21.00 uur hoek Schippersdreef/
Hultersdreef. Bert Jongen en de gemeente zijn aanwezig te
praten over speelplekken en sport mogelijkheden in Belfort.
Breng zelf een kopje en een stoel mee. Het Buurtnetwerk
zorgt voor koffie en thee.

Vroeger zat ik op dansen en ballet, daarna weer dansen.
Een paar jaartjes later wilde ik toneel wel eens proberen,
daar heb ik twee jaar op gezeten. Daarna wilde ik graag
ook iets met dans en zingen dus toen ben ik musical gaan
doen. In september ben ik begonnen bij Kumulus. Mijn opa
en oma hebben mij toen getipt om auditie te doen bij een
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OUDE AMBACHTEN

VARIA

DE KOETSKOERIER

MOEDERDAG

Tussen mijn fotoselectie vond ik een prachtige foto van een
koetskoerier, gemaakt op het Keizer Karelplein omstreeks
1960.
Ik zocht bij Google naar de naam: koetskoerier in Maastricht.
Resultaat: Hij was niet te vinden, wel de fietskoerier. Hij zou
rondrijden als een pizzabezorger en als pakketbezorger.

Hoe Moederdag is ontstaan zullen we ondertussen wel
weten. Maar ik wil er toch nog iets over kwijt. Via Wikipedia
heb ik iets voor jullie opgezocht.
Oorsprong
Het vereren van moeders is een veel oudere traditie dan de
moderne Moederdag en gaat terug naar de moedercultus
in het klassieke Griekenland. De formele moedercultus met
ceremonies voor Cybele of Rhea, de Grote Moeder der
goden en werd overal in Klein-Azië beoefend op de (15e
dag) van maart.
Populair gesteld vond Moederdag of ‘Moedertjesdag’ zijn
oorsprong in het oude of antieke Griekenland. Daar werden
niet zozeer de gewone moeders in het zonnetje gezet, maar
werd Rhea, de moeder der goden, geëerd.
De katholieke Kerk kent een lange traditie van verering van
Maria, de moeder van Jezus.
In het Verenigd Koninkrijk is ‘Mothering Sunday’ een christelijke feestdag, te vieren op de vierde zondag in de Vastentijd
en in de aanloop naar Pasen, waaruit weer de huidige Britse
variant van Moederdag is geëvolueerd. In 1644 was er in
Engeland voor het eerst sprake van een Moederdag, zonder
kerkelijke achtergrond.

Maar bij Google schrijft niemand over het beroep: Koetskoerier. Hij was voor zover ik heb kunnen achterhalen ca.
80 jaar geleden al een bekende in Maastricht en omgeving.
Daarom voeg ik het toe aan de rubriek oude ambachten.

Hoe we het vieren? Dat is gewoon persoonlijk maar we worden tegenwoordig ook gemanipuleerd door de commercie!
Ook zij willen, begrijpelijk, hier een graantje van meepikken.
Eigenlijk is dat zo met alle feestjes die er te vieren zijn,
maar is ook ons levensmotto geworden: laat niet alleen die
bijzondere dagen een feestje zijn maar elke dag, elke dag
het leven vieren!

Het hele jaar door reed de koetsier, die ik gemakshalve Frits
noem, door onze stad en de omgeving. Een rondrit door het
grensgebied België was geen enkel bezwaar. Koetsier Frits
liet je kennis maken met Maastricht en de grensstreek. Hij
wist alles over de tradities en de gebruiken van de bewoners
in die streken. Luisteren naar zijn verhalen, legendes, soms
luguber, mysterieusen spannend, vonden de mensen toen
ook al fantastisch.

Zo hadden wij destijds de laatste Moederdag van moeder
gevierd en hadden we besloten er een klein feestje van te
maken en ook al wisten we allemaal dat dat haar laatste zou
zijn. Met een lach en een traan hadden wij met ons allen
een glas wijn geheven op het leven en een bijna beëindigd
leven! En dit was toch iets wat ons nog lang zou heugen. We
hadden iets lekkers te eten gemaakt en zo hadden wij toch
nog een gezellige Moederdag met alle kleinkinderen erbij.

Door te luisteren naar zijn verhalen kreeg de fantasie vrij spel
en belandden velen in gedachten in het oeroude verleden.
Het was ook heel romantisch en rustgevend om je langs het
kanaal Maastricht-Luik te laten rondrijden.
Frits beschikte over twee paarden met rijtuigen.
Tegenwoordig heeft toch nog iemand het initiatief genomen
en ‘City Tour Maastricht’ in het leven geroepen. Met een
koets kan nu weer, net als toen, een rondrit door de binnenstad worden gemaakt.

Cadeautjes, had ze gezegd, zijn niet meer nodig ‘als jullie er
maar zijn én we het gezellig hebben. Dan zijn jullie allemaal
mijn grootste cadeau'. Zo was het ook en waren we allen
tevreden en moeder vooral.

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

Het was erg fijn om Moederdag met moeder te vieren en
dat leverde zeker voor iedereen mooie momenten en herinneringen op.
Laten we proberen tot op de dag van vandaag onze moeders
te eren en te verwennen, ook als het geen Moederdag is!
Springtime
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Last en/of spijt van je corona prik(ken) / boosters? Laat
ze ontstoren. Info: 06-81894531, Anneke Fokkema.

PRIKBORD

Te koop hometrainer z.g.a.n. 150 euro, zonnehemel 50
euro, nieuw gourmetstel 25 euro. Telefoon 043-3479480.

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.

Wie wil mij 3 uurtjes in de week komen helpen met het
huishouden. Hulp via p.g.b. Tel.: 043-3470521.

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 brugklassen! Vallen de schoolresultaten toch wat tegen?
Ervaren leraar (vmbo, havo, vwo) geeft professionele begeleiding bij het maken en leren van het huiswerk en extra
uitleg bij niet goed begrepen lesstof. Info. 06-39823537
(Hazendans).

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.

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.

Ben jij op zoek naar een woning? Er staat er één klaar voor
jou in de hemel! Zie Johannes 14:1-2. Meer info? info@
gvcmaastricht.nl of www.gvcmaastricht.nl.

VAN DE REDACTIE

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

'T BELHÄÖFKE ZOEKT MENSELIJKE AANVULLING
Bewoners van de wijken Hazendans, Belfort of Daalhof die
een bijdrage willen leveren aan de verspreiding van wat in
onze wijken gebeurt en komende is, gelieve zich te melden
op het redactieadres: redactie@belhaofke.nl.
Als redactie levert iedereen een bijdrage om dit blad samen
te stellen, vele handen maken immers licht werk. Hierbij
kunnen we nog hulp gebruiken. In het bijzonder zijn we op
zoek naar iemand m/v die de gedeelde coördinatie op zich
wil nemen. Ook voor het samenstellen/opmaken van dit blad
is hulp van harte welkom.

Ralph Cadier

Voor inlichtingen of reactie mail ons. Bij voorbaat dank. U
zult deel uitmaken van een enthousiast, gezellig en creatief
team.

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!

De redactie

043-356 04 04 • www.cadier.nl

St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT
Kunstgebit of implantaten nodig? Wij
Wij zijn
zijn de
de specialist
specialist voor
vooru.
u.
043-356 04 04 • www.cadier.nl
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
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Bij de drumband zijn enkele enthousiaste leerlingen aan de
slag gegaan. Als je interesse hebt, met of zonder ervaring,
om aan te sluiten, dan kan dat. Kom op vrijdagavond even
langs op de Romeinsebaan 295.

VERENIGINGSNIEUWS
KDO STAPT MEE IN DE STADSPROCESSIE

Wil je liever bij de harmonie? Dat kan natuurlijk ook. Kom
dan op donderdagavond even langs. Je kunt gedurende
zes weken kennismaken met (harmonie)muziek, de instrumenten horen, zien en proberen en samen muziek maken.

Op 15 mei loopt de Maastrichtse Harmonie Kunst Door Oefening (orkest en drumband) mee in de Stadsprocessie. Dit
is de eerste zondag na 13 mei, het feest van Sint Servaas.

Kijk gerust op de website of stuur een e-mail naar info@
kunstdooroefening.nl.

De processie start ’s ochtends vanuit de Sint Servaas Basiliek en eindigt in de Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’
Basiliek.
Op 12 juni geeft KDO een gratis concert in de binnenstad
op de Thermen (orkest + drumband). Het concert begint
om 14.30 uur.
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voor het behoud van werk bij de vestiging, gaven zij het op.
30 vrouwelijke medewerksters werden gedetacheerd naar
de vestigingen in Sittard en Heerlen. De directie wilde toen
dat de andere vrouwen hun ontslag namen. Om ze over de
streep te trekken werden er forse premies in het vooruitzicht
gesteld. Wie vertrok kreeg 7.500 gulden. Plus nog eens 300
gulden voor ieder gewerkt jaar. Sommigen kwamen weg met
ongeveer 13 à 15.000 gulden. De verwachting was toen, dat
in december 1980 van de 240 personeelsleden nog 120 over
waren. Toen met de geldbuidel werd gerammeld gingen ook
de andere werknemers in de rij staan.
Met vriendelijke groeten en dank aan mevrouw Coumans
uit Daalhof.

NIJVERHEID
PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEK
Een van onze lezers, mevrouw Coumans, had iets interessants voor me. Ze gaf me een hele partij oude uitgesneden
artikelen uit dagbladen. Zij vond net als ik dat deze gegevens
niet verloren mocht gaan. De huidige en latere generaties
konden er volgens mevrouw Coumans nog van genieten.
Het is een fotoalbum met foto’s gemaakt ter gelegenheid van
het afscheidsfeest mevrouw Sara Poeliejoe uit Maastricht.
Zij werkte tot 3 mei 1952 bij Philips in de gemeente Heer,
nu ingelijfd bij Maastricht.

Huub

Ik heb nog een paar foto’s gemaakt tijden het afscheidsfeest,
wie ze wil zien kan mij een mail sturen, een digitale foto
verstuur ik graag naar u als lezer.
© huub.reinders@home.nl

WIJK - INFO
BURGERBEGROTING MAASTRICHT:
300.000 EURO VOOR PROJECTEN
Heeft u een idee voor uw wijk? Doe mee!
Bij Burgerbegroting Maastricht bepalen inwoners zelf over de
besteding van 300.000 euro. Dit geld is door de gemeente
Maastricht en de Provincie Limburg beschikbaar gesteld. De
afgelopen maanden bepaalden inwoners samen aan welke
vijf thema’s het geld moet worden besteed.

Tot mijn grote verbazing las ik in krantenknipsels uit onder
andere 1980 dat mevrouw Sara Poeliejoe bij de fabriek
werkte. Zij is helaas overleden, maar verzamelde en bewaarde heel veel gegevens over de fabriek. Het blijkt, dat ze
zich inzette voor het behoud van banen voor de vrouwelijke
medewerkers. Velen leefden in die jaren in onzekerheid,
vooral de vrouwen. Zij moesten er als eerste het veld ruimen. In januari en februari in 1960 publiceerden verschillende kranten dat Philips wilde stoppen met de productie in
Heer. Het was een dieptepunt voor het personeel, want de
vestiging zou worden gesloten volgens de directie, met alle
gevolgen van dien.
Zaterdag 3 mei 1980 schreef een journalist op de frontpagina
van onder meer Dagblad De Limburger: “Vrouwen bij Philips
worden uitgekocht”.
De vrouwen die zich verzetten gingen over op een langzaamaanactie. Maar na maanden vechten tegen de bierkaai

Vijf thema’s
Deze vijf thema’s zijn gekozen:
• nieuwe ontmoetingsplekken en/of activiteiten in gebouwen
of in de openbare ruimte;
• verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid);
• iedereen doet mee/stimuleren participatie;
• leegstand en lege terreinen;
• vergroenen van parken en straten.
Projecten indienen
Van 22 april tot 3 juni kunnen inwoners een idee of een
project indienen. Deze ideeën en projecten moeten aansluiten bij een van de vijf thema’s. Een buurtbarbecue om
buurtbewoners bij elkaar te brengen? Een kienavond voor
senioren? Een pleintje of parkje vergroenen? Of de aanleg
van een tijdelijke buurttuin of speelterrein? Met Burgerbegroting Maastricht kan het. U beslist! Wilt u Maastricht of
uw wijk weer een stukje mooier maken? Doe dan mee! En
dien uw idee of project in.
U kunt uw idee indienen via www.burgerbegrotingmaastricht.nl
Wilt u uw idee liever mailen of telefonisch doorgeven? Mail
burgerbegroting@maastricht.nl of bel 043 3504747.
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aantrekkelijk te houden, brengen we zo nu en dan veranderingen aan in ons dierenbestand.

VOORSTELLEN: DOMINIQUE

BO

S
W
EU

I

N
J
I
ER

ERD

Begin maart is ons team versterkt met dierverzorger
Dominique Giesen. Dominique is 25 jaar oud, groeide op
in Heerlen en woont daar nu weer. Ze volgde meerdere
opleidingen en werkte tot nu toe in dierentuinen. Een
kinder- en zorgboerderij is voor haar dus een nieuwe
werkomgeving, maar die bevalt tot dusver uitstekend.
Wat heb je hiervoor allemaal gedaan?
‘Ik ben ooit begonnen met een opleiding dierverzorging
niveau 3 op het CITAVERDE-college in Heerlen. Na een
stage op Mondo Verde ben ik daar vanaf mijn 16e meteen
gaan werken. Daarna heb ik stage gelopen in onder meer
Safaripark Beekse Bergen. Ook daar heb ik vervolgens
gewerkt. Na afronding van mijn opleiding op CITAVERDE
(tegenwoordig Yuverta – red.) heb ik In Barneveld bij Aeres
een diploma behaald in dier & management niveau 4 wildlife.
Tijdens die opleiding heb ik stage gelopen in DierenPark
Amersfoort en Apenheul. Vervolgens heb ik ook nog twee
jaar gewerkt in AquaZoo in Leeuwarden, als dierverzorger en
trainer. Ik heb dus voordat ik hier kwam in veel dierentuinen
gewerkt. Maar ik vond het werk op een gegeven moment
minder aantrekkelijk worden. De werkdruk was hoog en
uiteindelijk werkte ik minder met de dieren dan ik graag zou
willen. Vandaar de overstap naar Daalhoeve.’

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 104, mei 2022

NIEUWE GEITEN
Als u dit leest, hebben we hoogstwaarschijnlijk drie
bijzondere nieuwe geiten op de boerderij, namelijk boergeiten met maanvlekken. Ze komen van over de grens.
Waarom van over de grens? Omdat in Nederland geen
raszuivere boergeiten worden gefokt met maanvlekken.
Normaal heeft een boergeit een vaste tekening met bruine
en witte vlakken. Boergeiten met onregelmatige maanvlekken zijn er, voor zover wij weten, nog niet in Nederland. Wij
krijgen er dus een paar. Onze bedrijfsleider Ralph kwam ze
na een lange speurtocht op het spoor via internet. Vervolgens kostte het de nodige tijd om voor de dieren de juiste
gezondheidspapieren te bemachtigen, maar nu staan ze dus
op Daalhoeve. De komst van de geiten past bij ons beleid
om niet alleen ‘gewone’, maar (ook) bijzondere rassen of
exemplaren te houden.

Hoe ben je hier terechtgekomen?
‘Ik kende Daalhoeve nog niet en was er ook nog niet geweest. Een docent van CITAVERDE wees mij op de vacature
na het vertrek van Dionne en ik heb me vervolgens gemeld.
Na een geslaagde kennismaking kon ik hier aan de slag, met
een fulltime aanstelling. Ik werk in het weekend op zaterdag,
door de week heb ik dan woensdag vrij.’
Heb je inmiddels al lievelingsdieren?
‘Vanuit mijn achtergrond in dierentuinen vind ik de exoten erg
leuk. Maar verder ben ik toch vooral een hoefdieren-mens. Ik
hou erg van de schapen en de mini-runderen op Daalhoeve.’

De normale boergeiten

Afscheid Nubische geiten
Van onze Nubische geiten nemen we trouwens afscheid.
Ook dat past in ons beleid. Om het ook voor onze bezoekers

Wat doe je zoal buiten je werk op de boerderij?
‘Dat ben ik ook vaak met dieren bezig. Een vriendin van mij
12

heeft een schaapskudde. Die help ik regelmatig en ik train
de kudde met mijn honden. Ik heb twee border collies. Daar
doe ik ook behendigheidstrainingen mee.’
Bevalt het werk tot nu toe?
‘Heel erg. Ik vind de combinatie van dierverzorging met
educatie en het werken met mensen erg leuk. In de dierentuinen werkte ik ook met mensen, zowel in de verkoop als
in een vakantiepark. Dat ik hier met allerlei mensen werk,
soms ook met een rugzakje, vind ik fijn. Aan iedereen zitten
wel positieve kanten. Verder geef ik op Daalhoeve praktijklessen aan de leerlingen van Yuverta die hier een opleiding
dierverzorging volgen. Dat zijn lessen over bijvoorbeeld het
schoonmaken van dierenverblijven en gedragsstimulatie.
Het werk is dus heel gevarieerd. Er hangt op de boerderij
ook een prettige sfeer. Mensen hebben belangstelling voor
elkaar. Er zijn echt veel mensen die om je geven.’

ONZE HONDEN
U heeft vast wel eens onze boerderijhonden zien rondlopen op de binnenplaats. Ze heten Stella, Luna en Klaasje.
Waar komen ze vandaan en van wie zijn ze eigenlijk?
Om met de laatste vraag te beginnen: ze zijn van de boerderij.
Ze blijven altijd op de boerderij, ook ’s nachts. Dan slapen
ze op de binnenplaats of, afhankelijk van het weer, in een
van de stallen. Daar staan ook altijd voer en water. Overdag
banjeren ze in en over de binnenplaats, de middenstal en
soms de Koojstal. De vrijwilligers uit de horeca en van Radar
ontfermen zich over hen en laten hen regelmatig uit om hun
behoeften te doen. En alhoewel de drie dus geen duidelijke
baas hebben, luisteren ze toch goed.
Keeshonden en sheltie
Stella is de dochter van Luna. Luna is een keeshond, Stella is
een kruising tussen een keeshond (Luna dus) en een Sheltie
of, zoals het officiële ras heet, een Shetland Sheepdog (de
vader). We kregen Luna drachtig van een fokker. Ze kreeg
op onze boerderij negen pups en de afspraak was dat we
naast Luna een van die pups konden houden, en dat is dus
Stella. Klaasje is een raszuivere Sheltie. We kregen haar van
een fokker omdat ze twee keer maar één pup had gekregen
en dat vond hij te weinig.

Stella, Luna en Klaasje houden we nu nog op en rond de
binnenplaats. Ze komen nog niet buiten op het terrein. Zodra
ze beter gewend en getraind zijn, willen we ze wel overal
toelaten. Dat helpt waarschijnlijk ook om de vos buiten de
deur te houden. Er zouden in Maastricht in totaal zo’n 150
vossen rondlopen. Ook ons terrein wordt regelmatig bezocht
door een vos, waarschijnlijk afkomstig van het golfterrein
op de Dousberg. We hebben er nog geen last van, omdat
we onze kleinere dieren ’s nachts opsluiten. Maar het kan
geen kwaad als de vos straks door onze honden wordt
afgeschrikt.
Ons hondenbeleid
Op dit moment laten we alleen Boaz toe op het boerderijterrein. Dat is de hond van onze beheerder Déanne, die
weet hoe hij zich overal moet gedragen. Andere honden
laten we niet toe op het boerderijterrein, ook niet als ze zijn
aangelijnd. Want ook dan kunnen ze nog steeds tegen de
hekken opspringen en overal plasjes doen.
Honden zijn wel, aangelijnd, welkom op onze terrassen en
in de Koojstal. In het kader van een puppytraining mogen
ze ook wel op het terrein, maar alleen na toestemming van
een van onze (assistent-)beheerders. En een blindengeleidehond heeft uiteraard altijd overal toegang.

RECEPT VAN DE MAAND
Baskische varkensfricandeau
De Baskische keuken is interessant. Het Baskenland grenst
aan Spanje, Frankrijk, de Pyreneeën en, richting westen,
de Golf van Biskaye. Dit gerecht is intrigerend eenvoudig,
bedoeld voor 6 tot 8 personen.
Je snijdt in een kilo varkensfricandeau, aan een stuk, met
een scherp mesje een inkeping van 2 cm. Maak flink wat
sneetjes. In iedere inkeping duw je een plakje knoflook, van
in totaal 2 tenen knoflook. Strooi vervolgens royaal zout en
peper over de fricandeau, en braad deze in 50 gram boter
in een stevige pan mooi rondom bruin.
Dan komt het onverwachte. Breng 7½ deciliter goede melk
aan de kook. Waarom melk? Omdat die het vlees heel zacht
maakt. Schenk de melk bij het vlees. En laat vlees en melk
vervolgens zonder deksel heel zacht 1½ uur sudderen;
daarbij het vlees regelmatig draaien.
De melk kookt romig in. Serveer de fricandeau in plakken,
met nieuwe aardappeltjes en peultjes.
EEN tip: je mag bij de melk gerust een uitje doen, laurierblad, een takje tijm en/of wat rozemarijn voor de smaak. En
vraag bij onze slager Gijs en Els op de binnenplaats een
fricandeau aan een stuk! Doe dat wel van tevoren, zodat
ze dit kunnen klaarmaken.
Maar bedenk: alles mag en niks moet!
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw
dienst.

Onze boerderijhond Klaasje
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WIJK - INFO

VERENIGINGSNIEUWS

VICINIA IS TERUG

“FROM WOLDER WITH LOVE” VAN
‘DE GREEN VAN WOLDER’

Op 2 juli a.s. vieren we het 25-jarig bestaan van de Hazendans. Ons evenement, Vicinia, zal plaatsvinden van 14.00
tot 24.00 uur en is voor jong en oud. De toegang is gratis.
Wij presenteren voor u: Kids Fun, dansen op het plein,
een DJ en live artiesten. Dansschool Reality komt met een
workshop en performance. Fietsen kunnen gerepareerd
worden op locatie.
Er zijn diverse foodtrucks met lekker eten en drankenbuffetten. Betalen kan met bonnen die u ter plekke kunt kopen.
U hoeft dus niet naar huis voor een hapje en een drankje.
Tevens is er een toiletvoorziening aanwezig.
Komt u ook?

WIJK - INFO
OPNIEUW DONATIES DOOR STRAATJUTTERS
Ons clubje straatjutters is nog steeds actief met het opruimen
van zwerfafval. Regelmatig verkopen we de gevonden blikjes
aan een opkoper en worden de gevonden statiegeldflesjes
ingeleverd. Met de opbrengsten daarvan maken we instanties blij. Zo hebben we eind 2021 een leuk bedrag gedoneerd
aan de voedselbank en eind maart jl. aan de Stichting ‘Met
je hart’ (www.metjehart.nl). Deze stichting organiseert ontmoetingsuitjes voor eenzame, nog thuiswonende ouderen,
zoals ergens samen een kopje koffie gaan drinken, samen
een kleine lunch gaan eten. Daarmee wil men mensen met
elkaar in contact te brengen, zodat men later zelf iets kan
afspreken. De stichting is landelijk werkzaam en deze donatie komt specifiek ten goede aan inwoners van Maastricht.
Vanaf het moment dat we begonnen blik en statiegeldflesjes
apart te bewaren en te verkopen / in te leveren, hebben
we inmiddels voor 650 euro aan goede doelen gedoneerd.
Zomaar gevonden geld.

Na ruim twee jaar kan Harmonie St.Petrus & Paulus, de
Greune van Wolder, eindelijk weer eens optreden. En omdat het zó lang geleden is, maken ze er meteen ook iets
speciaals van.
Zondagmiddag 15 mei a.s. om 16.00 uur brengen zij o.l.v.
Matty Cilissen in het Theater a/h Vrijthof een programma
met de mooiste filmmuziek onder de titel “From Wolder with
Love”. Laat u meevoeren op bekende klanken van oude
en recente films, van Star Wars tot Louis de Funès en van
Amélie tot James Bond. Magistrale, meeslepende thema’s
en kleine, tedere melodieën; het passeert allemaal de revue
in een decor met prachtige belichting en mooie beelden.
Men heeft zich verzekerd van enkele geweldige solisten.
Zo is daar zangeres Dorona Alberti, Maastrichtse van geboorte, maar vooral in de Randstad actief, onder andere
bij het Metropole Orkest. Haar vertolkingen van nummers
uit James Bond-films kregen lovende recensies. Dan is er
Dominique Paats. Een betere accordeonist dan deze echte
‘Mestreechse jong’, is in de wijde omgeving niet te vinden.
Op saxofoon soleert Daniel Daemen en op trompet Antoine
Colin. Maar vooral wil de harmonie zich presenteren én laten
horen dat ze nog steeds op hoog niveau musiceert.
Kaarten zijn à 20,- euro te koop bij het Theater a/h Vrijthof,
maar ook in de ‘Greune Zaol’, Café de Pepel en Poeliersbedrijf de Hazendans aan de Heserstraat.

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

Als we zwerfafval niet opruimen, duurt het lang voordat
het vanzelf is verdwenen. De afbreektijden voor afval zijn
bijvoorbeeld:
Sigarettenpeuk met filter: 1-5 jaar (het plastic dat daarin
zit: nooit),
Bananenschil: maximaal 3 jaar en deze zit ook nog eens vol
met bestrijdingsmiddelen,
Metalen blikje: 1,5-50 jaar,
0057088.pdf 1
Plastic frisdrankflesje: in 5-10 jaar valt het wel uit elkaar
in
micro plastic, maar dat plastic vergaat nooit,
Plastic zak: in 10-20 jaar valt het wel uit elkaar in micro
plastic, maar dat plastic vergaat nooit,
Kauwgom: 20-25 jaar,
Aluminium blikje: tot 1 miljoen jaar,
Patatbakje (polystyreen): 90 jaar,
Plastic six packhouder: in 100 jaar valt het wel uit elkaar in
micro plastic, maar dat plastic vergaat nooit,
Glazen fles: 1 miljoen jaar.

www.rijschoolbastiaens.nl

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

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

Anneke
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Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
contact@walstock.nl
www.walstock.nl
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Bezoek aan Amerikaanse Begraafplaats Margraten – Op maandag
16 mei bezoeken leerlingen van de groepen 8 de Amerikaanse
Begraafplaats in Margraten. Ze krijgen daar een rondleiding van een
gids. De kinderen kunnen zo zelf zien hoeveel mensen hun leven voor

onze vrijheid hebben gegeven! Aan het einde van de rondleiding over de
begraafplaats mogen de leerlingen eventueel bloemen neerleggen bij een
kruis van een gesneuvelde militair.

JOURNAAL
Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend- Oorlog en vluchten zijn van alle
tijden. De Tweede Wereldoorlog eindigde in mei 1945. De bevrijding
luidde voor Nederland een periode van vrijheid in, die gelukkig tot op de
dag van vandaag duurt. In de maand mei herdenken we in ons land de
vele oorlogsslachtoffers en vieren we de vrijheid. Sinds 1945 vormen
mensenrechten en democratische waarden de hoeksteen van onze
samenleving, waarmee we de verworven vrijheid veiligstellen. De vrijheid
die tijdens de oorlog in Nederland ontbrak, ontbreekt tegenwoordig nog
in vele andere landen. Sinds een paar maanden merken we dat weer heel
dichtbij door de oorlog in Oekraïne. Binnen onze school spreken we over
vrijheid en oorlog. Het gaat daarbij niet alleen om het begrijpen van
gebeurtenissen (hoe zit het?), maar ook om het waarderen en
beoordelen daarvan (wat vind ik ervan?) en het oefenen met het bepalen
van meningen en standpunten. Onze kinderen zijn immers de toekomst
en ook die willen we in vrijheid doorbrengen. Het erover praten,
nadenken en uitwisselen van meningen, draagt bij aan respect en
waardering hebben voor elkaar en leert ons dat we voor vrijheid moeten
blijven werken, dat het niet vanzelfsprekend is. Op deze pagina staan ook
twee buitenschoolse bezoeken vermeld. Daarnaast hebben we met de
twee sponsoracties voor de vluchtelingen uit Oekraïne, met een
opbrengst van maar liefst € 8372,50, laten zien dat we ook echt handen
en voeten geven aan thema’s als ‘oog hebben voor elkaar en werken aan
vrijheid’.

Herdenkingstafels - Op woensdag 13
april 2022 heeft een aantal leerlingen
van de groepen 7 samen met de
locoburgemeester
een
bijzonder
monument onthuld, namelijk 14
herdenkingstafels. Elke tafel omvat een
foto en een QR- code om bij deze foto
het bijbehorende verhaal te lezen over
Maastricht tijdens de 2e wereldoorlog.
Het monument is te bewonderen op het
Herdenkingsplein in Maastricht.

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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TOENTERTIJD
GEVAARLIJK WERK
Langzaam raakten we gewend aan het bij elkaar zijn en ook
genoten we er nog steeds van, maar zeker kwamen er ook
wel eens wat onenigheden aan het licht omdat je zoveel
bij elkaar was. Gelukkig werd alles nog met de liefde der
mantel toegedekt. We hadden ieder een eigen ruimte en dat
speelde uiteraard een grote rol mee. Goed idee dat samen
wonen en toch apart op het voorschip.
De jaargetijden waren soms best wel heftig op een schip,
onweer en bliksem, stormen, regen, winterse buien maar
ook zonneschijn met een ongelofelijk hitte op een ijzeren ros.
Met blote voeten kon je dus echt niet over het dek lopen, met
gladheid moest je uitkijken en met donder en bliksem kon
je ook maar beter binnen blijven. Ik persoonlijk werd altijd
onrustig van de stormen, op een of andere manier bracht mij
dat in een onverklaarbare positie. Dat heb ik tot op de dag
van vandaag nog steeds hoor. Onweer? Ook dat geeft me
nog onrust alhoewel dat al een stuk minder is. Deze onrust
kon ik wel terugbrengen in mijn vroege jeugd, als er onweer
was moesten wij als we aan boord waren of in huis of bij
opa en oma ,allemaal aangekleed zijn en op ieder moment
kunnen weggaan. Waarom? Weet ik nu nog steeds niet, wel
dat we met zijn allen gingen bidden, apart vond ik het wel.
Ondanks welk weertype er ook was, vader moest de schepen blijven bevoorraden van olie, smeerolie en allerlei
scheepsbenodigdheden. Dus voer hij weg en ook nog zonder
zwemvest, tegenwoordig zou dat niet meer mogelijk zijn.
Gevaarlijk was het ook wel, vooral omdat hij echt niet zwemmen kon. Hij deed het gewoon en voelde zich in zijn nopjes
en gelukkig met wat hij nu deed. We hebben altijd super
veel waardering gehad voor wat hij heeft gepresteerd, in de
scheepsvaart en later in het bedrijf, een echte zakenman
was het niet maar konvaren als de beste. Het zakendoen
liet hij in die tijd, zoals het boekhouden, aan mij over en hij
ging wel de gesprekken aan met vertegenwoordigers. Bij
de meeste gesprekken was ik aanwezig en heb daar veel
van geleerd.
Hij werd ook regelmatig door schippers opgebeld dat ze
onderweg waren en dan ging hij ze tegemoet, het was
een kunstwerk op zich om tijdens het varen aan te meren,
de lus om de bolder te krijgen, af en toe ging dat ook wel

eens mis en dan moest hij flink de boot bijdraaien wat af en
toe hachelijke momentjes opleverde. De lus moest om de
bolder van het schip komen, ook daar zet je je lichamelijk
voor schrap en als deze miste dan bestond de mogelijkheid
om tussen de schepen in te vallen, want er wordt gewoon
doorgevaren. Wonder boven wonder ging het goed en de
olie kon overgeladen worden, de spullen die nodig waren
zoals verf, kwasten, schuurpapier etc. De schipper stapte
meestal zelf even op de olieboot en kon zo zien welke
producten hij nodig had. De rekening werd opgemaakt en
betaald. Meestal was de gasolie met een bepaalde accijns
die weer terug gevraagd kon worden als je over de grens
ging. Maastricht lag tenslotte vlak aan de grens en Klein
Ternaaien was de grens.
Als pa een paar klanten had gehad kwam hij weer terug om
het een en ander aan te vullen van wat hij verkocht had.
Hij hield alles nauwkeurig bij en gaf dat weer aan mij om
bepaalde bestellingen weer door te geven. Het oliepeil in de
olieboot werd ook gepeild om zonodig weer een tankwagen
te laten komen. Voor we het wisten was de dag weer om.
Springtime

VERENIGINGSNIEUWS
MASOEK SADJA
Op vrijdag 13 mei wordt een Masoek Sadja gehouden.
De Pelita-inloopmiddag Masoek Sadja is een 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 muziek, een drankje en een hapje. De catering wordt
verzorgd door Senang Hati. Aanmelden kan bij Stichting
Pelita S. Hehalatu tel.: 06 30 994306 of bij J. de Bruin tel.:
06 20959631.
De zaal in buurthuis ’t Atrium, Aureliushof 160 gaat open
om 12.30 uur. De middag is van 13.00 tot 17.00 uur en
de entree is 4 euro per persoon. Voor inlichtingen over
Pelita en deze middag kunt u terecht bij S. Hehalatu tel.:
06 30994306.

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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4 KIDS

KIDS
44 KIDS

Getekende
dieren:
kun
jij
in
het
laatste
vakje
Getekende dieren:
dieren: kun
kun jij
jijin
in het
het laatst
laatst vakje
vakje
Getekende
de juiste
juiste tekening
tekening maken?
maken?
de

Weetjijjijde
deoplossing
oplossingvan
van deze
deze rebus?
rebus?
Weet
Oplossing: ……………………………………………
……………………………………………
Oplossing:

Broedendedieren:
dieren:kun
kunjijjij
jijde
demamma’s
mamma'sweer
weermet
met
Broedende
dieren:
kun
de
mamma’s
weer
met
Broedende
de
juiste
kleintjes
verbinden?
de juiste kleintjes verbinden?

Lentepuzzel:kun
kunjijjij
jijalle
alle tien
tiende
deverschillen
verschillen vinden?
vinden?
Lentepuzzel:
Lentepuzzel:
kun
alle
tien
de
verschillen
vinden?

Stephanie Debie
Debie
Stephanie
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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.

AZIATISCHE SALADE MET
ZUURKOOL, MIHOEN EN GARNALEN
Ingrediënten: (4 pers)
100 gram garnalen, 2 theel. sesamolie, 1 grote wortel, ½
komkommer, 10 gram gember, 1 eetl. rijstwijnazijn of andere
keuze,1 theel. citroensap, 3 eetl. sojasaus, 1 eetl. suiker,1
theel. mosterd, 20 gram mihoen en 200 gram verse zuurkool.
Bereiding:
Garnalen in 1 theel. olie kort bakken. De wortel schillen en
in dunne lintjes snijden. De komkommer goed wassen en
ook in dunne lintjes snijden. De gember heel fijn snijden
of raspen, de rest van de olie, azijn, citroensap, sojasaus,
suiker en de mosterd samen vermengen.
De mihoen met de wortel overgieten met kokend water en
even laten staan. Water er af gieten, alles vermengen met
de garnalen, komkommerlinten, de zuurkool en de saus.

Ga te werk volgens het basisrecept. Voeg als je wilt nog wat
geur toe in de vorm van essentiële olie.
Lavendelzeep
Benodigdheden:
250 gram margarine, 250 gram olijfolie, 121 gram natriumhydroxide, 339 gram water, 1 kop gedroogde lavendelbloesem,
20 druppels essentiële paarse voedselkleurstof.
Ga te werk volgens het basisrecept voor zeep, wees nauwkeurig met het afwegen van het voorgeschreven gewicht
van de ingrediënten.
Meng de lavendelbloesem, de lavendelolie en de eventuele
kleurstof met de zeep. Giet de zeep in mooie vormpjes.

VERENIGINGSNIEUWS
BLAZERSKLASPROJECT HARMONIE WILHELMINA
Begin april is het Blazersklasproject met klas 7C van de John
F Kennedyschool afgesloten met een concert samen met het
Opleidingsorkest van Harmonie Wilhelmina. Dit concert was
tevens het einde van het muziekproject onder schooltijd voor
deze klas. Na 12 uur les hebben de Blazersklasleerlingen
spelend op klarinet, trompet of trommel het geleerde aan
het publiek laten horen, én met succes!
Nieuwe muziektalenten spelen nu in de slagwerkklas/
blazersklas en kunnen van daaruit gaan werken aan de
doorstroom naar het ‘Opmaatorkest’ en vervolgens het
‘Opleidingsorkest’.
Lijkt het je leuk als je kind muziek gaat maken of is er interesse bij je kind om muziek te gaan maken? Informeer dan
bij onze harmonie naar de mogelijkheden. Ook voor volwassenen hebben we mogelijkheden tot opleiding. Het e.e.a. is
terug te vinden op onze website www.harmoniewilhelmina.
nl ook hoe je in contact met ons kunt komen.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Verzorgende zeep (deze is superzacht voor je handen).
Benodigdheden:
300 gram lanoline, 250 gram shea butter, 51 gram natriumhydroxide, 144 gram water, eventueel 1 eetlepel essentiële
olie naar keuze.

Tel. 06 - 43 09 68 14
www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl
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Deze zelfgemaakte zeepjes, welke er ook gemaakt worden,
zijn leuk om als cadeautje te geven.

CAMERAWANDELING
CAMERAWANDELING
Toen ik over de Wilhelminabrug liep zag ik dat ze de Ambachtsschool aan de Sint-Maartenslaan in stadsdeel Wyck
aan het slopen waren. De school die bij velen herinneringen
oproept. De ambachtsschool werd geopend in 1911 en er
hebben zeer veel leerlingen een vak geleerd in de loop der
jaren. Het was een rooms-katholieke ambachtsschool waar
niet alleen een vak werd geleerd, maar ook godsdienstlessen
werden gegeven door een kapelaan.

Toen ik 26 november 1992 door Wyck liep waren ze volop
met de sloop bezig. Ze waren een gedeelte aan het slopen,
het andere gedeelte bleef staan en werd grondig gerestaureerd.
Op het stuk grond dat vrijkwam is het filmtheater ‘Minerva’
gebouwd, een megabioscoop met zes zalen en 1678 stoelen. De ingang hiervan is aan de Wilhelminasingel gelegen.
In het gerestaureerde gedeelte is een aantal kantoren
gevestigd.
We zijn ondertussen dertig jaar verder, en het laatste nieuws
is dat DSM hier het hoofdkantoor gaat neerzetten.
Met vriendelijke groeten.
© Huub Reinders Maastricht
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

BIJ MIEN GRAMEER OP ‘T STUPKE
Bij mien grameer op ‘t stupke
zaot ‘n eepke veur de deur.
‘t Had e leukske in zie breukske
en ‘t koos dao gaar neet veur.

Nu was het zo dat, als je voor godsdienst een slecht punt op
je rapport had en je gedroeg je ook als zodanig, dan had je
pech en kreeg je nergens werk. Op het rapport stond ook het
aantal keren dat je naar de kerk was geweest. Iedere zondag
moest je gaan. Liefst ook nog naar het ‘lof’: de avondmis
die tegen 7 uur zondagsavonds was. Door meester Ton
Gijzen werd genoteerd of je naar de mis was geweest. 52
keer was dus goed, maar je mocht zeker niet minder dan 45
keer zijn geweest. Dan kwam je in de hel! Gelukkig weten
we nu wel beter.

En toen heet mien errem grameer
op die brook ‘ne lap gezat.
‘t Eepke hoofde neet mie te beuke,
‘t Had toen zie leid gehad.
Ouch heer waor toch neet gelökkeg,
Want heer voont ‘t gaar neet leuk.
Boe mós heer noe oet plasse?
Doog ‘t dèkser in zien brook.

De school heeft er jaren als verlaten bouwval bij gelegen.
Er huisden junks en zwervers in de school en de brandweer
heeft dikwijls binnenbrandjes moeten blussen. Op herhaaldelijk aandringen van omwonenden is men toen uiteindelijk
begonnen met renovatie en sloop.

Voor meer informatie en de melodie ga je naar
www.reubesop.nl/bij-mien-grameer-op-t-stupke/
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De levens- en opvoedervaring als ouder.
Tijd, éénmaal per week ’n dagdeel naar eigen inzicht en
agenda!

WIJK - INFO
HOME-START043 ZOEKT VRIJWILLIGERS

Wat biedt Home-Start043 de vrijwilligers:
Zinvolle en fijne contacten met ouders en kinderen:
- Een voorbereidende cursus,
- begeleiding en ondersteuning bij het werk als vrijwilliger,
- reis-/ onkostenvergoeding en attenties.

Binnenkort starten wij weer een nieuw aanbod/ cursus
- Bent u vader of moeder?
- Wilt u met uw ervaring als vader of moeder,
gezinnen ondersteunen die overbelast zijn én
behoefte hebben aan een steuntje in de rug?
- Bent u enthousiast, kunt u warmte bieden en
goed luisteren?
- Heeft u ongeveer 4 uur per week tijd over?
Dan bent u dé persoon, die wij zoeken.

Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u bellen/mailen
met: Mariëlla Bakker/ Tamara Luiken/ Heleen Langeveld
BC Mariaberg.
Tel.: 043-7630040, Email: homestart043@trajekt.nl

Home-Start043 richt zich op gezinnen, waar het even 'niet zo
lekker loopt'. Dit kan komen door té veel kopzorgen, stress in
het gezin, handjes tekort, familie die niet ‘om de hoek’ woont,
er alleen voor staan! Vrijwilligers van Home-Start043 bieden
dan steun, praktische hulp en/of vriendschap.
Zo heeft Home-Start043 het afgelopen jaar met 19 vrijwilligers ondersteuning geboden aan meer dan 28 gezinnen
en 81 kinderen in Maastricht én Heuvelland. Volgend jaar
bestaat Home-Start043 zelfs al 30 jaar in Maastricht en in
Nederland. Om dit mooie project vorm te blijven geven hebben wij uw bijdrage hard nodig!

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

Wat biedt de Home-Start-vrijwilliger een gezin:
Een luisterend oor, een steuntje in de rug
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www.vestavastgoed.nl

info@vestavastgoed.nl

Tel. 043-3440168

Maastricht - Hazendans

Maastricht – Hazendans

Maastricht – Hazendans

Koninksemstraat 65

Widooiestraat 17

Waltwilderstraat 14

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

Vraagprijs € 0,- K.K.

NIEUW!

VERKOCHT

• Ruim woonhuis op hoek gelegen.
• 4 grote slpkmrs.
• Ruime woonkamer!.

• Patio bungalow met 3 slpkmrs.
• Levensfase bestendig wonen.
• Nabij wandelgebied en golfbaan.

Vraagprijs € 449.000,- K.K.

Vraagprijs: € 0,- K.K.

Maastricht - Campagne

Maastricht - Centrum

Eijsden - Poelveld

Sauterneslaan 24A

Brusselsestraat 111

Kramsvogel 15

NIEUW!
• Appartement met 2 slkmrs.
• Eigen tuin met achterom.
• Deels te moderniseren.

Vraagprijs € 224.900,- K.K.

Verkocht.O.V.
• Woonhuis nabij Vrijthof.
• Patio tuin op het zuiden.
• Heerlijk pittoresk wonen!.

Vraagprijs € 349.000,- K.K.

• Garage geschakelde woning.
• 4 slpkmrs en zeer ruime tuin.
• Zeer aangename indeling.

Vraagprijs € 499.000,- K.K.

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 het gebied van aankoopbegeleiding, verkoop, taxatie en hypotheken.
Bel ons voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling en/of op maat gesneden advies.

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

