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Yes! We zijn (bijna) weer terug in het ‘oude’ normaal……toch…?

VAN DE REDACTIE
Om met de deur in huis te vallen… Wat een prachtig
nieuws kregen we vorige maand met betrekking tot onze
'vrijheden'. Ik denk dat iedereen die van carnaval houdt
wel heel erg blij is geweest dat er heel wat mogelijk was. Al
had het volgens mij erg weinig verschil gemaakt of er iets
open zou zijn, want van wat ik om me heen hoorde was
de echte Sjeng niet van plan om een feestje in de tuin of
thuis te houden en was menig Maastrichtenaar met een kar
vol eten, drank en muziek richting binnenstad getrokken.
Het is natuurlijk fantastisch dat onze burgemeester aan de
zwakkeren en mensen die bang zijn heeft gedacht zodat
er wat minder op straat georganiseerd werd, maar leken
haar maatregelen niet op een doorgetrokken rode draad
van de afgelopen 2 jaar?
Één ding is in ieder geval zeker… heel wat mensen lezen
dit nummer met een snotneus of griep of corona, want
dat is precies hoe het altijd gaat na 3 dagen carnavallen.
Eindelijk weer iets dat een beetje op het oude normaal lijkt.

Foto: Ruud Keijmis

Een Bonte Störm zonder wagens? Naast het probleem
dat deze zeker niet zo gezellig is, zijn er heel wat mensen
met een kleine portemonnee die zich aansluiten bij een
carnavalsvereniging zodat ze voor een klein bedrag toch
de hele dag kunnen drinken en eten. Laten we hopen
dat deze mensen volgend jaar weer als vanouds kunnen
genieten van de optocht en het bier.
We hebben versoepeld, maar de coronawet is onlangs
weer met 3 maanden verlengd. Dat wil zeggen dat alles
wat we nu weer mogen, morgen teruggedraaid kan worden. Nu alles weer bijna normaal is zult u activiteiten in
de wijk vinden in ons blad, laten we hopen dat alles ook
door mag blijven gaan.
Vergeet u niet dat de klok in de nacht van 26 op 27 maart
een uur vooruit gaat? Voor nu veel leesplezier gewenst
door de redactie.
Natasja Maes

Het volgende nummer van 't Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 2/3 april.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 maart.

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

Like ons op facebook

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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BUURTNETWERK

bewoners zelf passen. Heeft u een luisterend oor en een
actieve instelling? Meld u aan bij buurtnetwerkbd@gmail.
com en wij nodigen u uit voor de eerstvolgende vergadering
(1x per maand) om kennis te maken.

buurtnetwerk belfort daalhof

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

Het buurtnetwerk is een groep vrijwilligers die zich inzet
om de verschillende groepen, mensen, activiteiten en nog
meer in de wijk te verbinden. Dit doet het door momenten te
organiseren waar buren in contact komen met elkaar, door
ruimte te geven voor bewonersinitiatieven en door andere
vrijwilligers te assisteren.

DE LENTE IS OP KOMST
De dagen worden langer. De krokussen zijn al gespot en er
komen nog meer bloemen. En op het eind van de maand
gaan we niet vergeten de klok 1 uur vooruit te zetten. In de
nacht van zaterdag 26 op zondag 27 maart stappen we de
lente weer binnen. Intussen zijn de maatregelen die ons zo
lang thuisgehouden hebben, weer losgelaten. We organiseren opnieuw activiteiten in de wijken en mogen weer bij
elkaar komen. Blijf goed voor elkaar zorgen en aan elkaar
denken. Maar geniet ervan dat we weer samen kunnen zijn.

LEWIE DE RAT
De gemeente wil problemen met bruine ratten aanpakken.
Om dit te doen plaatsen ze regelmatig een strip over ‘Lewie
de bruine rat’ in de verschillende media. U kunt ‘Lewie’ leren
kennen en er meer over lezen op www.thuisinmaasstricht.
nl. onder ‘Doe mee’. Daar zoek je ‘Even voorstellen’: Lewie,
bruine rat en stripfiguur.’ In het loop van dit jaar verschijnen
de stripverhalen ook in ’t Belhaofke.

HUISKAMER DAALHOF
Weet je de Huiskamer te vinden? De Huiskamer ligt aan de
zijkant van buurtcentrum ’t Atrium, tussen de Aureliushof en
de Romeinsebaan. Als je het pad volgt, tussen de kerk (San
Salvator) en ’t Atrium naar de Romeinsebaan, dan zie je het
‘gebreide hek’ en de banner van de Huiskamer!

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.

De Huiskamer is weer open en de activiteiten zijn volop
bezig. De openingstijden proberen we zo goed mogelijk te
handhaven.
Huidige openingstijden:
MAANDAG
- 10.00 - 12.00 uur spreekuur wijkagent
- 13.30 - 16.30 uur: hobbyclub
DINSDAG
- 13.30 - 16.30 uur: vrije inloop/ Matchpunt/ spreekuur Tim,
hulp bij telefoon, pc, laptop en tablet.
- 19.00 - 21.30 uur: tijdens de even weken: Ouders Voor
Ouders 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

Ralph Cadier

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!
043-356 04 04 • www.cadier.nl

St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT
043-356 04 04 • www.cadier.nl

LEESGROEP EN LUISTERGROEP
Naast het opstarten van een leesgroep in de Huiskamer wil
men ook een muziekluistergroep starten. We kijken vooruit
naar de komende maanden. Heeft u interesse, kom dan 24
maart om 11.00 uur kennis maken in de Huiskamer. Meer
info Yvonne Pasmans: yvonne.pasmans@senia.nl
WIJ ZOEKEN NOG BESTUURSLEDEN
Gaat het reilen en zeilen in de buurt u ter harte? Wilt u
mensen helpen om met elkaar in verbinding te komen en
blijven? Het buurtnetwerk zoekt nl. mensen die mee kunnen denken over oplossingen voor de buurt die goed bij de
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DIT BEN IK

EVENEMENTEN

LINA SALVINO

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Regels kunnen
veranderen. Controleer eerst waar mogelijk de desbetreffende organisatie.

Hoi, mijn naam is Lina. Ik ben 11 jaar oud en ik woon samen
met mijn vader, moeder, broer, hond en 2 konijnen op de
Hazendans. We hebben ook een paard maar dat woont met
zijn vriendjes in de wei.

Woensdag 9 maart
Muziekcursus 'Kortjakje' en 'Muziekmaatjes' voor kinderen
van 4-7 jaar starten.
Zondag 13 maart
Vanaf 14.00 uur in de zaal van harmonie Kunst Door Oefening (KDO) wordt een familieconcert voor alle leeftijden
georganiseerd. Niet vergeten dat de zaal (Romeinsebaan
295) NIET per auto bereikbaar is maar dat er parking in de
omgeving aanwezig is.
Zondag 13 maart
Concert in Eijsden met Drumband Harmonie Wilhelmina
Wolder en de drumbands van Eijsden en Schimmert. Meer
info op de site www.harmoniewilhelmina.nl
Vrijdag 18 maart
Pelita inloopmiddag in ’t Atrium vanaf 13:00 tot 17:00 uur.
Entree is 4 euro per persoon. Voor inlichtingen bel S. Hehalatu: 06-30994306

Ik zit op de John F Kennedyschool in groep 8 bij meester
Jacco. Hij is een leuke meester en ik ben heel blij dat ik bij
hem in de klas zit. Hij is grappig maar kan ook streng zijn.
Mijn leukste vakken zijn Engels, gym en knutselen. Mijn
beste vrienden in de klas zijn Sara, Lindsay, Britt, Vinnie,
Sjoerd en Konstantin. Michelle is ook een goede vriendin
maar die zit in een andere groep. Het is voor onze groep
ook het laatste schooljaar want daarna gaan we naar de
middelbare school. Ik heb zin in het schoolkamp. Hopelijk
kan het doorgaan dit jaar. Ik zit op capoeira samen met mijn
vrienden Vinnie en Michelle. Capoeira is een Braziliaanse
vechtsport. Mijn leraar heet Neguinho en we trainen in
België. Ik doe het nu 4 jaar en heb het dubbel oranje koord.

Donderdag 24 maart
Informatiebijeenkomst om 11.00 uur in de Huiskamer van
Daalhof (Aureliushof 160 achter) voor belangstellenden
in een muziek luistergroep. Graag aanmelden in verband
met het maximum aantal beschikbare plaatsen: yvonne.
pasmans@senia.nl.

VAN DE REDACTIE

Mijn hobby’s zijn tekenen, knutselen, dansen, gamen en
muziek luisteren. Na de middelbare school wil ik graag naar
de kunstacademie. Ik wil graag iets met tekenen gaan doen.
Ik ga graag naar de Efteling. Het geeft je een sprookjesachtig
gevoel. De leukste achtbaan vind ik de Python. Ik heb aan
2 Efteling musicals mee gedaan. De gelaarsde kat en Caro.
Dat was heel erg leuk. Ik wil graag nog een keer terug naar
Parijs. Er zijn heel veel mooie monumenten. Mijn favoriete
monumenten zijn de Eifeltoren en de Arc de Triomphe.

’T BELHÄÖFKE ZOEKT MENSELIJKE AANVULLING
Bewoners van de wijken Hazendans, Belfort of Daalhof die
een bijdrage willen leveren aan de verspreiding van wat in
onze wijken gebeurt en komende is, gelieve zich te melden
op het redactieadres: redactie@belhaofke.nl.
In het bijzonder zijn we op zoek naar iemand m/v die de
gedeelde coördinatie op zich wil nemen. Voor inlichtingen
of reactie mail ons. Bij voorbaat dank. U zult deel uitmaken
van een enthousiast en creatief team.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

De redactie

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek

contact@walstock.nl
www.walstock.nl
4

5

ten en wie niet naar de pijpen van de Duitsers danste was
ten dode opgeschreven. Alles veranderde: aangetekende
brieven mochten niet meer dan 200 gram wegen en in een
pakket mochten geen goederen meer worden verstuurd. De
inhoud daarvan mocht slechts bestaan uit papieren berichten
tot een maximum gewicht van 500 gram.

OUDE AMBACHTEN
DE POSTBEAMBTE VAN TOEN
De maatschappij is veranderd en de PTT veranderde mee.
De samenleving verandert. De herinneringen, dat is het
enige dat blijft. Een foto van bijna tachtig jaar geleden is
soms genoeg.

Het waren alles beheersende ingrepen in het dadelijks leven
tijdens de oorlog. Er werd toch post verstuurd en voedselpakketten, omdat het reizen aan banden was gelegd. De
situatie werd met de dag nijpender. Treinen vielen uit en
de brandstof voor auto’s werd schaars. Voor fietsbanden
was geen grammetje rubber meer te krijgen. En dan de
schoenen, die waren vrijwel nergens meer te bemachtigen.
Veel mannen werden door de Arbeidsinzet gedwongen in
Duitsland te werken. Zelfs de postzakken waren door de
bezetter geroofd.
Op de oude foto zijn postambtenaren de pakketten aan het
registeren, vermoedelijk op het postkantoor gelegen op het
Vrijthof in onze stad.
Met vriendelijke groeten,
Huub.
© huub.reinders@home.nl

Zo’n foto drukt ons met de neus op de feiten: dit gebeurde
tijdens de tweede wereldoorlog. Gelukkig is daarna alles
veranderd.

WIJK - INFO

In 1941 werd de PTT zelfstandig, maar met de oorlog voor de
deur was dat geen reden om te juichen. Het was toen oplet-

DE KAPSTOK IS ER WEER
Op woensdag 2 februari zijn we weer van start gegaan met
‘de Kapstok’!
‘De Kapstok’ is een gezellige en laagdrempelige ontmoetingsplek waar je als mantelzorger je naaste, voor wie je
zorgt, een paar uurtjes met een gerust hart naar toe kunt
brengen. Wellicht komen jullie samen om gezellig bij te
kletsen met buurtbewoners. Enthousiaste vrijwilligers staan
klaar om een praatje te maken, koffie te drinken of samen
een spelletje te doen.
Vanaf woensdag 9 februari is het ook mogelijk om vanaf
12.00 uur te komen genieten van een heerlijk kopje zelfgemaakte soep, hiervoor kunt U zich aanmelden via email:
wilhelmuslizet@hotmail.com.
Heeft u vragen over (mantel)zorg? Een medewerker van
Steunpunt Mantelzorg Zuid is aanwezig om vragen te beantwoorden.
Kom eens een kijkje nemen op woensdagochtend tussen
09.00 en 13.00 uur in het Atrium Aureliushof 160. De locatie
is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Wilt u meer informatie? Dan kunt u ons altijd mailen naar
info@mantelzorgzuid.nl of bellen met 043-3215046.
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De brugklas! Vallen de schoolresultaten toch wat tegen o.a.
door de digitale lesvormen en het werken met ‘its-learning’?
Ervaren leraar (vmbo, havo, vwo) helpt met huiswerkbegeleiding, het voorbereiden van toetsen en eventuele bijlessen. Locatie Hazendans. Info 06-39823537.

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.

Spirituele beurs 30 maart van 18.30-22.30 - entree 5 euro
- consult 7,50 euro - gratis meditatie en lezing. Tevens verkoop van spirituele artikelen, sieraden en Aloe Vera - Massages - Healing - Atrium in Daalhof - 06-20278307 - www.
laplagedebeaute.nl.

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.

GEDICHT

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.

CARNAVAL
Carnaval voor jong en oud
Een feest waar bijna iedereen van houdt
Drie dagen zorgen aan de kant
Drie dagen bij de horeca een goede klant

Zoekt u God? Hoort u erbij? Voelt het alsof u buitengesloten
wordt? Wij zijn een groep mensen die samen proberen God
te leren kennen en te volgen, zoals Hij dat wil. Ook u bent
welkom. U vindt meer informatie op www.gvcmaastricht.nl.

Door Corona hebben we het moeten overslaan
Nu eindelijk weer bij ‘t Mooswief staan
De Prins voorop in de polonaise
Het eten bestaat uit frites en mayonaise

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.

Het gezicht geschminkt in clown of fee
Kijk om je heen iedereen doet mee
De Raad van Elf loopt meestal voorop
Carnavals onderscheidingen zijn er volop

Rederij Stiphout zoekt voor het komende vaarseizoen
oproepkrachten/ vakantiemedewerkers. Ben je 15 jaar
of ouder en wil je werken in de horeca op een bijzondere
locatie? Stuur dan je sollicitatie naar anita@stiphout.nl Voor
meer informatie kun je ook bellen: 043-3515303.

Feestvieren zoals het moet
Genieten van een leuke carnavalsstoet
Iedereen vrienden van elkaar
Maar op Aswoensdag is het feest klaar

Last en/of spijt van je corona prik(ken) / boosters? Laat ze
ontstoren. Info: 06-81894531, Anneke Fokkema.

Na carnaval zal langzaam het voorjaar weer komen
Van terrasjes kunnen we beginnen te dromen
Ieder jaargetijde heeft zo zijn aantrekkelijkheden
Iedere dag profiteren dat mogen we niet vergeten

Ervaren docent (vwo-havo-vmbo) geeft bijlessen voor het
vak Nederlands op alle niveaus in onder- en bovenbouw
van het voortgezet onderwijs en ook de voorbereidingen van
de SO’s en het eindexamen. Info. 043-3435094.

Ad Frijns

Kunstgebit of implantaten nodig? Wij
Wij zijn
zijn de
de specialist
specialist voor
vooru.
u.
Als
Als afgestudeerd
afgestudeerd tandprotheticus is Maurice van
van Hoften
Hoftenspecialist
specialistop
ophet
hetgebied
gebiedvan
vanalle
alle
uitneembare
uitneembare voorzieningen zoals, kunstgebitten,
kunstgebitten, gedeeltelijke
gedeeltelijkeprotheses
prothesesen
endergelijke
dergelijkeen
en
wordt
wordt als zodanig erkend door alle zorgverzekeraars.
zorgverzekeraars.

Wist
Wist u dat:

Implantologie
Implantologie
Tandprothetiek
Tandprothetiek
Kunstgebitten
Kunstgebitten
3D
3D protheses
protheses
∞∞Eigen
Eigentandtechnischlaboratorium
tandtechnischlaboratorium
∞∞Reparaties
Reparatiesklaar
klaar terwijl
terwijl uu wacht
wacht

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

•• u
u om
om de 5 jaar recht heeft op vergoeding van
van
uw
uw volledige
volledige prothese voor 75% uit de basisbasisverzekering?
verzekering?
•• een
een implantaatprothese (klikgebit) ook
grotendeels
grotendeels vergoed wordt?

Vergoedingen volgens
uw verzekeraar
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•• implantaten
implantaten
•• gebitsprotheses
gebitsprotheses
•• protheses
protheses op
opimplantaten
implantaten
•• frameprotheses
frameprotheses
•• gedeeltelijke
gedeeltelijke plaatprotheses
plaatprotheses
•• opvulling
opvulling van
vanprotheses
protheses
•• reparaties
reparaties

Herculeshof
Herculeshof 15A,
15A, 6215
6215 BC
BC Maastricht
Maastricht ∞∞ Marktstraat
Marktstraat2,2,6271
6271BE
BEGulpen
Gulpen
043
043 737
737 0229
0229
www.vanhoftentandprothetiek.nl
www.vanhoftentandprothetiek.nl
Gratis
Gratisparkeren
parkeren
info@vanhoftentandprothetiek.nl
info@vanhoftentandprothetiek.nl
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Ondernemen is voor mij de ultieme vrijheid, het kiezen van
mijn eigen richting, met mijn eigen strategie en mijn eigen
doelen en ik ben vrij om mijn eigen tijd in te delen. Daarbij
doe ik datgene waar ik met heel mijn hart achter sta en dat
alleen geeft al een goed gevoel en heel veel energie.

IN DE ETALAGE
ANNEMARIE COACHING
Mijn naam is Anne-Marie Verkuijlen, ik ben 55 jaar en ik
woon in Limbricht. Vorig jaar ben ik gestart met mijn eigen
coachingspraktijk. Vanaf begin dit jaar kan ik gebruik maken van de ruimte waar de Gemeente van Christus haar
samenkomsten houdt. Deze is gevestigd in Daalhof, aan
de Didohof 49b.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Dat kan via
www.annemariecoaching.eu en info@annemariecoaching.
eu

GEDICHT
BLOEMEN.
Een bos bloemen wat een pracht
Met heel veel liefde meegebracht
Genieten van de prachtige kleuren
Bloemen doen de kamer lekker geuren

Ik heb een opleiding psychologie afgerond met als specialisatie coaching en counseling. Ik maak gebruik van IEMT
(Integral Eye Movement Therapy), een methode waar door
middel van een patroon van oogbewegingen nieuwe verbindingen in de hersenen worden aangemaakt. De hersenen
leren zo om breder te kijken en een nare herinnering te
laten vervagen en de emotionele of negatieve lading er af
te halen. IEMT kan helpen bij angst, depressie, stress en
steeds terugkerende ongewenste emoties en gevoelens.
Bij het starten van een eigen bedrijf komt wel het een en
ander kijken en het kost veel tijd en energie. Ook zaken
als administratie horen daarbij. Dat is een minder favoriet
onderdeel van mij, maar goed, dat hoort er ook bij. Ik ben
begonnen met een eigen praktijk omdat ik het erg prettig
vindt om zelfstandig en onafhankelijk te kunnen zijn, mijn
eigen beslissingen te kunnen nemen. Op deze manier zit ik
niet vast aan allerlei beperkingen of een standaard protocol
van een organisatie. Dat is erg prettig, want mensen zijn nu
eenmaal niet allemaal hetzelfde.

De rozen zijn de bloemen van de liefde
Gegeven aan de meest geliefde
Tulpen geven het voorjaar aan
De bloemist heeft ze dan in bosjes klaar staan
In het voorjaar de bloesem aan de bomen
De zomer zit er aan te komen
In de tuin de zomerplanten
Die kleurt dan mooi aan alle kanten
Kijk naar de natuur en geniet
Bloemen bij vreugde en verdriet
Bij verdriet hebben bloemen troost gebracht
Bloemen geven wat je ervan verwacht
Bloemen een geschenk van de natuur
Soms goedkoop, maar soms ook duur
Tóch blijven ze altijd te koop
Ze geven vreugde, troost en soms ook hoop
Ad Frijns
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Ook zullen de oudere lezers zich nog de bakkersfietsen met
de fietskorven op het voorwiel kunnen herinneren. Later
reden er gemotoriseerde bestelwagentjes van de MABRO.

NIJVERHEID
MELK EN BROOD

Omstreeks 1980 stopte de broodfabriek, waarna alles werd
gesloopt en een uitgebreid archeologisch onderzoek volgde.
In 1983 begon men met de bouw van het huidige complex
Hondertmarck.

De oudere Maastrichtenaren zullen het nog wel weten dat op
het Onze Lieve Vrouweplein nr. 12 Vereniging Pro Infantibus
lag. Een club van goede burgers die zich sinds 1908 inzette
ter bestrijding van kindersterfte in de stad. In 1916 waren er
drie instellingen in de stad die in verschillende panden op de
Kesselskade gehuisvest waren. Toen gooide de bouw van
de Wilhelminabrug roet in het eten. Verschillende huizen
moesten plaatsmaken voor de bruggenbouw.

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

WIJK - INFO
‘LEWIE’ DE BRUINE RAT
De gemeente Maastricht heeft in samenwerking met Woonpunt, Servatius en Maasvallei een stripfiguurreeks over de
rat ‘Lewie’ opgezet. De bedoeling van de strip is dat ‘Lewie’
jou meer informatie geeft over ratten en hoe je rattenoverlast kunt voorkomen. Je vindt op deze pagina met enige
regelmaat een nieuwe aflevering van ‘Lewie’!
De invloed van jouw gedrag op overlast van ratten is groot.
Denk aan het verkeerd aanbieden van restafval, het bijplaatsen van afval bij milieuperrons, het opslaan van afval
in tuinen en het niet opruimen van hondenpoep. Informatie
geven zodat mensen rattenoverlast herkennen en zich bewust worden van hun rol hierin is daarom heel belangrijk. In
2022 gaan er ongeveer 15 korte stripverhalen van 6 plaatjes
verschijnen in de wijkbladen, in de informatiekrantjes van
de woningcorporaties en op social media.

In 1930 werd een terrein gekocht door de burgers die een
vereniging hadden opgericht. Toen voegde de vereniging,
waaronder de melkkeuken en consultatiebureau voor zuigelingen, zich samen tot een melkinrichting. De opening van
de melkinrichting vond plaats op 11 november 1931 op het
terrein van het voormalige convent Hondertmarck. Melkboeren, waaronder Lewie Meijers de melkboer uit Sint-Pieter,
haalden er hun melk. In het begin had hij twee melkkannen
aan zijn fiets hangen, daarna liep hij met een handkar. Na
de tweede wereldoorlog liep hij met paard en wagen door
Maastricht. Maar ook arme inwoners van de stad kregen
er goedkope melk.

Waar is dat feestje?
Voor ons is het heel belangrijk te weten waar ratten zitten.
Zie je een rat of duidelijke sporen van een rat (een hol of
keutels), meld dit dan bij de gemeente via de app MijnGemeente, of via www.gemeentemaastricht.nl/iets-melden of
bel 14 043. U kunt ook rechtstreeks mailen naar Janneke:
janneke.ackermans@maastricht.nl.

Ondertussen werd door de stichting ook de Juliana Crèche opgericht. Ze overleefde de tweede wereldoorlog. In
1960 werden de gebouwen verkocht aan de Maastrichtse
broodfabriek MABRO. De broodfabriek was er tot eind 1970
gevestigd.

Wat kun je zelf doen?
Zoals gezegd is de invloed van jouw gedrag op overlast
van ratten groot. Wat kun je doen? In elk geval zorgen voor
een opgeruimde omgeving waar ratten geen eten of schuilplaatsen kunnen vinden. Kijk voor meer tips op de website
van de gemeente.
Wat doet de gemeente?
Op dit moment loopt er een pilot in Nazareth. Daar plaatste
de gemeente speciale vallen in het riool. Zo wordt het aantal
ratten daar in het riool minder. Het gebruik van gif voor de
bestrijding van ratten is alleen onder zeer strenge voorwaarden toegestaan. Dit is nodig, omdat het gif ook dieren
die op ratten jagen kan vergiftigen. Denk aan de vos, de
steenmarter en roofvogels. Het direct doden met een klem
is diervriendelijker dan het doden met gif.
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NL Doet
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is het weer NL Doet.
Buurtbewoners kunnen dan een dagje komen helpen bij een
aantal activiteiten op of rond Daalhoeve. Die vinden bij ons
allemaal op vrijdag 11 maart plaats, namelijk:
- het opknappen van de dierverblijven op het boerderijterrein (10-14 uur);

B

S
W
EU

- de weide van de dromedarissen op het Erica-terrein voorzien van een zandheuvel (10-16 uur);
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- het planten en inzaaien van groenten en bloemen in de
moestuin op het voorplein van de boerderij (10-14 uur);

- de aanleg van een voetpad op de kamelenweide aan de
Tongerseweg (10-14 uur);
- het plaatsen van een torenvalkkast en oorwormpotjes op
het terrein aan de Keurmeestersdreef (10-14 uur);

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 102, maart 2022

- het opknappen van het dierenpark en de stadsvolière in
het Stadspark (10-14 uur).
Aanmelden voor deze activiteiten kan via de website nldoet.
nl. Zoek dan via onze Organisatienaam Daalhoeve. Omdat
de activiteiten al over een week plaatsvinden, bestaat de
kans dat er al genoeg aanmeldingen zijn. Probeer dan toch
of er nog plaats is. En/of zorg er volgend jaar voor dat je
er op tijd bij bent, door al vroeg de website van NL Doet te
raadplegen.

NIEUWS
Nieuw: Duitse reuzen
Sinds enkele weken hebben wij in een van onze twee knuffelstallen nieuwe konijnen. Het zijn Duitse Reuzen en die
naam hebben ze niet voor niets. Een Duitse Reus is een
groot konijn met lange oren, dat vanaf omstreeks 1885 in
Duitsland is gefokt vanuit het eveneens grote familielid
Vlaamse Reus.
Duitse Reuzen zijn vriendelijke en knuffelbare konijnen die
makkelijk een gewicht kunnen bereiken van tien kilo. In
Duitsland was er al eens een Duitse Reus, Rambo genoemd,
van bijna 14 kilo. Zijn zoon, Rambo Junior, was zelfs 19 kilo
zwaar.

In april krijgen de Lammetjesdagen een vervolg

En verder:
- is onze website www.daalhoeve.nl vernieuwd. Onze site
was tot voor enkele weken geleden soms niet bereikbaar
omdat onze datalimiet door het hoge aantal bezoeken werd
overschreden. Dat probleem is nu definitief verleden tijd;
- begint in de eerste week van april het tweede deel van onze
Lammetjesdagen. Er komen dan opnieuw 80 schapen naar
de boerderij, die tot pakweg half mei samen meer dan 100
lammeren zullen krijgen;

Zulke zwaargewichten hebben wij niet, maar we hebben de
Duitse Reuzen wel in verschillende kleurvarianten, uitgezocht in samenwerking met onze fokster uit Gent. Kom ze
maar eens bewonderen en lekker knuffelen. Vanaf maart is
ook onze andere knuffelstal weer vrij. De Nubische geiten
zijn dan weg, waardoor de mini-varkens weer het rijk alleen
hebben. En ze kunnen niet wachten tot ze weer worden
geknuffeld.

- hebben we van Stichting Project 7-blad opnieuw een bijdrage gekregen voor de aanplant van hoogstam fruitbomen
in de wei achter het tankstation aan de Keurmeestersdreef.
Na een eerste bijdrage voor 21 bomen ontvingen we nu
een bijdrage voor 10 bomen. We bedanken de stichting
hier hartelijk voor.
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We zoeken nieuwe mensen voor onze horeca omdat er de
afgelopen twee jaar nogal wat mensen zijn vertrokken. Dat
had natuurlijk alles te maken met de corona-maatregelen.
De Koojstal was regelmatig dicht en er was veel onzekerheid
rond de toekomst. Inmiddels lijkt die onzekerheid wel voorbij. Qua corona komen we, zo wordt nu toch wel algemeen
verwacht, in rustiger vaarwater terecht. Hoogste tijd daarom
om ons team weer te versterken.
Als vrijwilliger kom je te werken onder begeleiding van
Miranda en/of Tiffany. We stellen geen functie-eisen, maar
verwachten wel dat je minimaal één dag in de week beschikbaar bent. Meer mag natuurlijk ook. De Koojstal is zeven
dagen per week open, op maandag tot en met woensdag
van 10-17 uur, van donderdag tot en met zondag van 10
tot en met 19 uur.
Heb je interesse? Meld je dan aan bij Miranda, Tiffany, Marie
of Ralph.

VILLA KANJEL
Boerderij Daalhoeve gaat in opdracht het groenonderhoud verzorgen rond Villa Kanjel aan de Meerssenerweg in het oosten van Maastricht. Villa Kanjel ligt in de
zogenaamde Landgoederenzone, tegenover NS-station
Noord, en is uitstekend te bereiken via de Groene Loper.
Villa Kanjel heette vroeger het Dr. Poelsoord. Dat was
ooit een rusthuis voor jonge moeders en later algemeen
herstellingsoord. Deze functie is inmiddels al enkele jaren
verdwenen en de villa is sinds 2019 eigendom van Danielle
Arends en Gerard van Rijn. Zij willen het prachtige rijksmonument verbouwen tot een klein familiehotel. Vooruitlopend
daarop hebben ze al een buitenbistro met terras en speeltuin
aangelegd. De nieuwe eigenaren willen in hun bedrijf graag
kansen creëren voor mensen voor wie het vinden van een
baan niet vanzelfsprekend is. Dat kan onder meer in het
groenonderhoud. Daarvoor wordt nu Daalhoeve ingeschakeld. Wij gaan er met onze cliënt-vrijwilligers voor zorgen dat
het terrein voor 1 april, als het seizoen weer start, piekfijn in
orde is en daarna blijft. Een aangrenzend weiland laten we
begrazen door onze schapen.

RECEPT VAN DE MAAND
Belgische kaaskroketten
Dit is een lekker voorgerechtje, en/of snack. Mijn tip: maak
het je zelf makkelijker door de ingrediënten van tevoren
afgewogen klaar te zetten en bakjes, op volgorde. Dat zijn:
100 gram roomboter. 150 gram bloem, 500 ml warme volle
melk. 100 gram gemalen Gruyère en 100 gram gemalen
Parmezaanse kaas (niet uit een zakje, maar zelf gemalen
of geraspt). Je kan ook goed een combi nemen van belegen
en oude kaas. Wat je wil…
Scheid verder van 4 eitjes het wit en de dooier. De vier
dooiers gaan straks in de roux, het eiwit bewaar je voor
de volgende dag, om de kroketten te paneren. Bekleed als
laatste voorbereiding een platte ovenschaal (ongeveer 20
bij 30 cm) met plastic folie.

Onderhoud en nieuw groen
Het buitenterrein van Villa Kanjel is kleiner dan dat van de nabijgelegen Buitenplaats Vaeshartelt, de eerste locatie waar
wij in opdracht het groenonderhoud zijn gaan verzorgen.
Een derde plek waar wij dat doen is in Heer, in opdracht van
een Vereniging van Eigenaren. Daarnaast verzorgen wij om
niet op diverse andere plekken in Maastricht het groenonderhoud, zoals het Erica-terrein, de terreinen tegenover en
achter het tankstation aan de Keurmeestersdreef en weilanden in Wolder en Amby. Op verschillende van deze plekken
hebben wij hoogstam fruitbomen aangeplant.

In een stevige pan smelt je de boter vervolgens zacht en
doe je de bloem erbij. Laat mooi een kleine 5 minuten doorgaren. Dan de warme melk toevoegen en goed roeren tot
een mooie emulsie. Niet op fel vuur! Dan de kaas erdoor
tot deze goed is gesmolten. Maak op smaak met zout, witte
peper en verse nootmuskaat. Zet het vuur uit en roer dan
snel de 4 eidooiers erdoor! Maak de smaak als je wil af met
een snufje cayennepeper en een paar drupjes worcestershire saus. Stort deze massa in de ovenschaal en laat het
afgedekt een nachtje opstijven in de koeling.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Daalhoeve zoekt gastvrouwen en -heren voor de Koojstal en onze buitenterrassen. Zin om met leuke collega’s
in een leuke omgeving je handen uit de mouwen te steken? Het kan al vanaf één dagdeel in de week.

Zet een dag later opnieuw de resterende ingrediënten klaar
in bakjes: heel fijn paneermeel, het opgeklopt eiwit en wat
grovere panko paneerkruimels. Stort de kaasmassa uit op
een licht bebloemde plank. Snijd het in blokken van ongeveer 4 bij 4 of 5 bij 5 cm. In België zijn de kaaskroketten
plat, in een blokje dus. Wentel de blokjes eerst in het fijne
paneermeel, dan door de eiwit en tot slot door de panko, in
deze volgorde. Frituur de kroketten op 170 gram en serveer
ze met een schijfje citroen, waterkers salade… wat je lekker
vindt! Je kunt de kroketten overigens ook invriezen voor later.
Maar bedenk: alles mag en niks moet!
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
We zoeken gastvrouwen en -heren voor de Koojstal
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60 jaar-Cubacrisis herdacht. Deze was de beginfase van de
Koude Oorlog in Europa. Na WOII werd de Schuilkelder opnieuw ingericht voor de dreiging van de Koude Oorlog. Ook
hiervan kunt u tijdens uw bezoek aan het museum diverse
details en voorwerpen terugvinden. Raadpleeg onze website
t.z.t. voor extra informatie en extra openingen.

PERSBERICHTEN
MUSEUM SCHUILEN IN MAASTRICHT
Ga mee.… naar beneden en maak een stap terug in de tijd.
Bezoek een uniek museum onder in de eeuwenoude kazematten van Maastricht. Het Schuilkeldermuseum bevindt
zich op een plek waar ook daadwerkelijk werd geschuild
en schuilervaringen zijn vastgelegd. In het museum vindt u
in de vitrines herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
en de Koude Oorlog. Er zijn vrijwilligers aanwezig, die u de
weg wijzen. Ga terug in de geschiedenis en maak mee hoe
het geweest moet zijn in een schuilkelder wanneer er een
ernstige dreiging was. Uniek is dat het museum verscholen
ligt onder een woonwijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
vluchtten de bewoners ook via zelf gegraven gaten in hun
kelders, naar beneden, naar de Schuilkelder. Lees en kijk
naar hun verhalen op de website.
De toegang is gratis, maar voorlopig alleen mogelijk via
aanmelding website.
Volg ook de website voor de aangepaste toegangsmogelijkheden in de loop van 2022. www.schuileninmaastricht.com

Museum informatie
LOCATIE: Schuilkeldermuseum
Minister Goeman Borgesiusplantsoen 30
6214 SE Maastricht.
Meer informatie: www.schuileninmaastricht.com
E-mail: museumschuilen@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/schuileninmaastricht.

Autorijschool Bastiaens
wegen
m
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z
“We rijden
wijs”.
naar je rijbe

Opening: 2022
Telkens geopend op de volgende zondagen van 14.00 tot
16.00 uur. 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21
augustus, 18 september en 16 oktober.

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

Tijdens het weekend van 22 + 23 oktober wordt in ons land

www.rijschoolbastiaens.nl

0057088.pdf 1

partij veilig

maastricht

John Voorst - nr. 5
Strijdt met zijn fractie voor:
Geen nieuwe studentenhuisvesting in woonwijken.
Alle soorten onderwijs aan
beide kanten Maas.
Meer geld voor
amateurkunsten.

Op 14, 15 en 16 maart kan uw
stem het verschil maken!
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Leesweken - Veel lezen is belangrijk en vooral ook heel
leuk! Onze school beschikt om die reden over een mooie
bieb met een paar duizend boeken. Onlangs zijn de
leesweken van de Kinderjury van start gegaan. Onze
leerling Azra uit groep 8 maakt deel uit van het landelijke
leesteam en vertegenwoordigt daarmee de provincie
Limburg. Azra opende samen met directeur Marc Houben
de leesweken, middels het doorknippen van een lint in onze
schoolbieb. Door meerdere boeken te lezen kunnen
kinderen zelf hun favoriete boek bepalen en beslissen waar
zij op gaan stemmen tijdens de Kinderjury Stemweek van
11 t/m 17 april. Wij wensen onze leerlingen veel
leesplezier!

JOURNAAL
MK Voetbal - Het Maastrichts Kampioenschap Voetbal
wordt dit jaar gehouden op 9 maart (meisjes) en op 16
maart (jongens) a.s. Hierbij strijden verschillende
basisscholen in Maastricht tegen elkaar om een plek in de
regiofinales van het schoolvoetbal. Het toernooi wordt
gespeeld op Sportcomplex RKHSV Heugem-Randwijck
(Gronsvelderweg 90) en zal na schooltijd plaatsvinden. Wij
zijn er supertrots op dat wij als school maar liefst twee
meisjesteams en vier jongensteams naar het toernooi
kunnen sturen. Wij wensen al onze toppers heel veel
succes toe!
(foto: ons meisjesteam uit 2020)

Terugblik vastelaovend – Ook wíj deden natuurlijk
mee aan de Kinder-Vastelaovends-Expositie van de
Tempeleers! Naast vele andere scholen waren onze
(23!) zelfgemaakte schilderijen twee weken lang te
bewonderen in de centrale hal van het ziekenhuis in
Maastricht.

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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Dat was ook nieuw en wennen maar het was wel een zelfstandig beroep en het water met het varen speelde een
grote rol in zijn leven. Zet een schipper in hart en nieren
niet zomaar aan de wal in een kantoorbaan of iets dergelijks
neen, dat wordt dus echt niet fijn.

TOENTERTIJD
ALLES NIEUW
Voor ons was alles nieuw: het weggaan uit een warm nest
voor mij en voor mijn broer uit een internaat-nest waar hij
tot 18 jaar verbleef. Hij heeft er wel meteen zijn opleiding
gedaan om fijnlasser te worden en dat diploma had hij met
glans gehaald. Zo kon hij dus naar huis, nou ja naar boord
dus, op het schip wonen bij onze ouders. Wat een triomf en
blijdschap, het straalde van hem af, eindelijk thuis en geen
afscheid meer nemen en luisteren naar de leiding om in het
gareel te blijven en volgens de vastgestelde regels te leven.

Ook het werk op een olieboot vergt onderhoud, ook het schip
waar we op woonden, dus werden we wel eens gevraagd om
een klein handje mee te helpen. Mijn broer had er niet zoveel
interesse in maar ik deed intussen al aardig het huishouden
en daarbij hielp ik mijn vader ook mee met het laden van de
voorraad op zijn bootje uit de voorraad in het scheepsruim.
Daar waren namelijk allemaal rekken in geplaatst en de
bovenzijde was met balkenlagen en luiken dichtgemaakt; je
kon zo over bepaalde gedeeltes heenlopen maar er kon ook
voorraad worden ingeladen en gesorteerd. De potten met
smeervetten waren nogal zwaar, de verfkwasten, lampen
etc. daar kon ik mee helpen om deze in het ruim te brengen.
Intussen had ik mijn typediploma gehaald, ja echt op zo’n
ouderwetse typemachine en een boekhoudcursus, die was
nodig om pa te helpen met zijn administratieve rompslomp.
Zo werd er een steentje bijgedragen aan een nieuw begin
van ons allemaal.

Geloof me of niet maar volgens mij had hij zijn pubertijd
overgeslagen en begon deze op zijn 18e. Eerst was alles
nog fijn en relaxed en hadden we heel veel plezier samen.
Hij en ik dus, maar hij ging zich wel steeds meer afzetten
tegen de regels van moeder. Hij moest bijvoorbeeld van
haar naar de kapper en zich scheren, nou mooi niet dus, hij
liet zij haren staan, zijn baard tot grote ergernis van haar.
Dat mondde dus vaak uit in discussies die eigenlijk onnodig
waren, het was al een stuk moeilijker door de communicatie
maar hij begreep best heel goed waar het om ging, helaas
voor moeder geen resultaat naar haar wil. Mijn broer zette
zijn wil door en die begreep ik ook wel heel goed, hij had
zoveel jaren in een keurslijf gezeten. Dus deed hij niks tegen
zijn wil in en dat vond ik ergens wel top van hem dat ie dat
durfde te tonen, ik had die courage nog niet.

Springtime

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

Ook het eten was een groot probleem, hij at niet alleen alles
meer maar wat ie wel lekker vond dat was bijna niet aan te
slepen. Gelukkig kreeg hij werk bij een staalbouwfabriek en
daar had hij ‘t goed naar zijn zin; maar er gingen ook sneden
brood mee, hij zei altijd: "Dat heb ik nodig, is hard werken".
Dat was dus ook zo, ze hadden hem ook graag omdat hij
zich concentreerde op zijn werk, werd niet snel afgeleid door
geluiden en werkte dus door, daar heeft hij jaren met plezier
gewerkt. Intussen werden er nog vervolg cursussen gedaan,
die waren te volgen via een gebarentolk en de examens
werden ook op deze manier afgelegd.
Mijn ouders moesten dus echt wel aan alles wennen, eerst
kwam ik en drie jaar later mijn broer thuis. Ondanks al dat
nieuwe waar aan gewend moest worden ging het bedrijf van
vader ook door, ‘de olieboot-parlevinker’ was nu het beroep.

ADAM EN EVA
Adam en Eva späölde op d’n ölleger
D’n ölleger waors gebroke
Ze späölde op e paar knoke
De knoke waore te laank
Ze späölde op ‘n plaank
Die plaank die waos te dik
Ze späölde op ‘n mik
Die mik die waos te dun
Ze späölde op ‘n un
Die un die waos te rot
Ze späölde op ‘t peerd zien vot
Voor meer informatie en de melodie ga je naar
www.reubesop.nl/Adam en Eva

Op zoek naar de oorzaak van uw klachten
in ledematen, rug, nek, schouders, bekken
(ook bij zwangerschap); bij hoofdpijn,
darmklachten, whiplash, etc.
Voor volwassenen, kinderen en (huil)baby's.
Voor meer informatie: tel. 06-25 14 27 86
www.osteopathiemorgenstern.nl
osteopathiemorgenstern@hetnet.nl
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht

Lovel
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KIDS
44 KIDS

Weet jij de oplossing van deze rebus?
Oplossing: ……………………………………………

Stephanie Debie
20

WIJK - INFO
MAAK KENNIS MET LUISTERGROEPEN
KLASSIEKE MUZIEK IN MAASTRICHT.
Luistert u graag naar klassieke muziek? En wilt u uw luisterervaringen delen met anderen? Word dan lid van een
muziek luisterclub van Senia, ontmoet nieuwe mensen en
verdiep u samen in klassieke muziek.
Kom op donderdagochtend 24 maart naar De Huiskamer
van Daalhof in Maastricht. Daar wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden die samen een
muziek luistergroep willen oprichten. Informatiebijeenkomst
muziekluisterclub Senia richt in heel Nederland luistergroepen op. De 7 à 8 deelnemers bespreken om de 6 weken
een muziekstuk met behulp van een muziek-luisterwijzer,
opgesteld door deskundigen. Hierin staan allerlei luistertips
en achtergrondinformatie over het muziekstuk. Dat doen ze
aan de hand van cd’s en muziekfragmenten op internet. Het
gaat om verschillende stukken, zoals Max Bruch:, Eerste
vioolconcert, Franz Schubert: Symfonie nr. 8, Nicolaj RimskiKorsakov: Shéhérazade, Sergej Rachmaninov: tweede
pianoconcert. Meer informatie over werkwijze en muziek is
te vinden op www.senia.nl.
Praktische informatie: Belangstellenden zijn welkom op 24
maart om 11.00 uur in De Huiskamer van Daalhof, Aureliushof 160 (naast de kerk aan de zijkant van het Atrium) in
Maastricht. Graag aanmelden in verband met het maximum
aantal beschikbare plaatsen. Dit kan via e-mail: yvonne.
pasmans@senia.nl.

partij veilig

maastricht

Alain Garnier - nr. 4
Strijdt met zijn fractie voor:

Geen tram
Nieuw afvalsysteem
Betaalbare woningen
Op 14, 15 en 16 maart kan uw
stem het verschil maken!
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CAMERAWANDELING
LICHT EN LIEFDE
Wie herinnert zich nog het ziekenhuis op de Prins Bisschopsingel nummer 20, aan de linker kant, waar de oprit naar
de President John F. Kennedybrug begint? Daar zwaaiden
de zusters jarenlang de scepter onder de naam: LICHT EN
LIEFDE.

Ze werd door haar moeder in een kinderwagen daar naar
toegebracht, omdat er geen ander vervoersmiddel was in
1947. Ze woonden toen in Mariaberg en een gemeentebus
in die richting was er toen niet. Doodziek, lopend naar de
Prins Bisschopsingel was in die tijd heel gewoon. Na de
behandeling moest de patiënt(e) achterblijven. Mannen en
vrouwen en kinderen van alle leeftijden lagen bij elkaar op
een zaal. Hier werden ook veel oogoperaties verricht, vandaar de naam Licht en Liefde. De zusters waren de baas,
zij zwaaiden de scepter en deden alle werkzaamheden.
Het oude gebouw is gesloopt in de tweede helft van 1989.
Daarna is een verpleeg- en verzorgingstehuis op die plaats
gebouwd. Het is een kleinschalige woonlocatie waar nu
gespecialiseerde zorg wordt aangeboden voor ouderen met
visuele beperkingen.
Met vriendelijke groeten,
Huub
© huub.reinders@home.nl

BON APPETIT
Op de dag dat ze het oude gebouw sloopten om een nieuw
gebouw neer te zetten, fietste ik toevallig in de buurt met
mijn fotocamera. Ik herinnerde me dat mijn echtgenote hier
als kind van vijf jaar met haar moeder naar toe ging om haar
amandelen te laten knippen.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

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.

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Bereiding:
Garnalen in 1 theel. sesamolie 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 eraf gieten, alles vermengen met de garnalen, komkommerlinten, de zuurkool en de saus.

Tel. 06 - 43 09 68 14
www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl
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Bij het schrijven van dit stuk lijkt het erop dat het familieconcert door kan gaan, maar houdt de berichtgeving via de
website en facebookpagina van KDO in de gaten.
Hou er rekening mee, dat de zaal niet per auto bereikbaar
is (voetpad). Parkeren kan in de omgeving, maar kom bij
voorkeur te voet, per fiets of met de bus.

VERENIGINGSNIEUWS
FAMILIECONCERT DOOR
HARMONIE KUNST DOOR OEFENING
Op zondagmiddag 13 maart is het zover. Harmonie Kunst
Door Oefening (KDO) organiseert haar eerste concert in
eigen zaal in Daalhof. Een familieconcert waar muziek
gespeeld wordt voor jong en oud. Melodieën uit de film Pirates of the Caribbean, het thema van the Pink Panther en
een medley van Glenn Miller worden ten gehore gebracht.
Daarnaast wordt voor de jongere toehoorders de muziek
van de diverse attracties van de Efteling, muziek uit de film
van Aladdin en het thema van Pokémon gespeeld. Dit alles onder leiding van Bas Clabbers, die sinds juli 2021 de
nieuwe dirigent van KDO is.
Verder zullen de drumband en het harmonieorkest samen
de Radetzkymars spelen en speelt de drumband een stuk
met een wel hele jonge solist.
Kinderen met (groot)ouders, ooms, tantes, broers, zussen,
vriendinnetjes, vriendjes, de buren, iedereen is welkom.
Het belooft een muzikale middag te worden, waarbij je als
publiek niet alleen maar hoeft te luisteren...met sommige
stukken kun je heel eenvoudig meedoen.
Patrick van de Weijer zal de middag op eigen wijze presteren.
Verder is er de mogelijkheid om na het concert onder het genot van een drankje na te praten en verder kennis te maken
met de harmonie. Voor de geïnteresseerden is er zelfs de
mogelijkheid om wat (slagwerk)instrumenten uit te proberen.
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Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Romeinsebaan 295 te Maastricht (achterkant voormalige gymzaal Fons Olterdissenschool)
Entree: gratis
Meer informatie: kijk op www.kunstdooroefening.nl of op de
facebookpagina.
We hopen jullie zondag 13 maart te ontmoeten!

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.

