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Het was een heerlijke nazomer, maar in oktober werd het
dan eindelijk toch écht herfstweer. Prachtig gekleurde bladeren dwarrelden over de grasvelden en door de tuinen.
Op straat zijn ze ook prachtig, maar let op met de fiets
of scooter, want op de eerste herfstdag was het aantal
valpartijen niet meer bij te houden.
De oproep voor de griepprik werd bij de huisarts op Daalhof druk bezocht, door de wachtrij was de apotheek amper
nog te vinden. Nu is het hopen dat we weer gewoon ziek
mogen zijn zonder al te veel ziekenhuisopnames, zodat
we op niet al te lange termijn weer geheel normaal en
zonder QR-code kunnen leven. Want laten we eerlijk zijn…
niemand wil buitengesloten worden en verplicht worden
tot iets dat hij niet wil.
Nu de energie- en voedselprijzen zo enorm stijgen is bovenstaande misschien niet eens onze grootste zorg meer,
want dan gaat het over onze eerste levensbehoefte en wie
het nu al niet breed heeft zal het de komende periode niet
alleen koud en misschien te weinig voedsel hebben, maar
daarnaast ook nachten wakker liggen over hoe het zo verder moet! Armoede is niet altijd zichtbaar, en mensen die
in armoede leven zullen er alles aan doen om het niet te
laten blijken. Ook in onze wijken zullen mensen het zwaar
hebben. Kent u iemand, bied dan de mogelijke hulp. Al is
het maar een ontbijtje, lunch of diner. Alle kleine beetjes
helpen en… 'what you give, is what you get returned'!

Het leven gaat door….en wacht op niemand…

EVENEMENTEN
Zondag 7 november
Stichting Roots Unlimited en 'Vriendje voor 'n tientje' organiseert een benefietconcert in de Onze Lieve Vrouw van
Lourdeskerk aan de Groene Loper. Van 14.00 tot 17.00
uur kan worden meegezongen, gerockt en gesjoenkeld
ten gunste van de verwarming voor de kerk. De entree
bedraagt 10,00 euro.

Wij van de redactie hebben weer voor een wijkblad voor
jong en oud gezorgd en hopen dat alle evenementen
komende maand door kunnen gaan zodat iedereen met
plezier zijn weerstand hoog kan houden.

Woensdag 10 november
Om 19.30 uur is er een bijeenkomst in de Sint Theresiakerk in Maastricht om de verbouwingsplannen van de St.
Theresiakerk toe te lichten. De kerk verbouwt t.b.v. de
Philharmonie Zuid Nederland. Iedereen die geïnteresseerd
is, is van harte welkom. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

COLOFON
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Vrijdag 26 november
Pelita-inloopmiddag Mari Bersama in 't Atrium van 13.00
tot 17.00 uur. Zaal open om 12.30 uur. Entree: 4,00 euro
per persoon.
Zondag 12 december
Kersttreffen in de Huiskamer. Van 13.00 tot 17.00 uur worden er verschillende activiteiten in en om de Huiskamer
georganiseerd. Een kerstconcert van KDO, kerstmarkt,
vuurkorf en meer. Alles is gratis en toegankelijk voor jong
en oud.

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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Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

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

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

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

http://www.tweewielerserviceverhulst.nl

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.

Maak een afspraak via
www.tweewielerserviceverhulst.nl/afspraak

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877

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

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Kwaliteitsdrukwerk tegen competitieve prijzen
Zakelijk drukwerk • Periodieken • Boeken • Mailings
Verenigingsdrukwerk • Events • Familie drukwerk
Drukkerij De Heeg • Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
Æ +31 (0)43 - 3611392
e info@drukkerijdeheeg.nl k www.drukkerijdeheeg.nl
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afsluiten en elkaar nog een keer zien en aanmoedigen. Het
is een bewogen jaar geweest. Op zondag 12 december
organiseren we een Kersttreffen. Van 13.00 tot 17.00 uur is
er muziek, een kerstmarkt, warme soep en een vuurkorf en
meer dan genoeg gelegenheid om elkaar te zien en spreken.
Harmonie Kunst Door Oefenen (KDO) zorgt voor een
gevarieerd middagprogramma. Het jeugdensemble en de
drumband verzorgen een optreden. Van harte aanbevolen
voor jong en oud. We hopen zoals voorgaande jaren ook
op uw stem te kunnen rekenen als een gelegenheidskoor
langskomt met kerstliedjes.
Zet de dag al in de agenda en maak plannen om die middag langs de Huiskamer, de zaal van KDO en de ruimte van
Sevagram te bezoeken om elkaar in gezellige kerstsfeer te
treffen.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

DE HUISKAMER BLIJFT ACTIEF
Zolang het kan, blijft de Huiskamer actief met zoveel mogelijk van haar activiteiten. De subsidie is aangevraagd en
we wachten op nieuws van de gemeente. Intussen blijven
de activiteiten in de Huiskamer doorgaan.
Maandag:
13.30 uur hobbyclub.
Dinsdag:
13.30 uur vrije inloop.
Woensdag:
9.00 - 13.00 uur Steunpunt Mantelzorg
				
13.30 - 16.30 wandelactiviteit en inloop,
				
en schilderclub
Donderdag:
19.00 - 21.30 uur creatief café
Vrijdag:
13.30 uur hobbyclub.
Verder wordt de Huiskamer gebruikt door verschillende
groepen: spreekuur van de wijkagent, Zorgen&Zo, OudersVoorOuders, kruidencursus, zwangerschapsyoga, en
buurtbemiddeling. Een naaigroep kan op aanvraag.

AED IN DE BUURT
In Belfort, Daalhof en Hazendans hangen acht AED's. Er
is een AED in de LIDL en een bij tandarts De Drietand. De
andere zes in de wijken zijn eigendom van het buurtnetwerk
maar worden gefinancierd door de gemeente en onderhouden door Hartveilig. Ze worden bediend door vrijwilligers in
de buurt.
Onlangs werden de herhaalcursussen voor deze vrijwilligers
gehouden. We zijn erg dankbaar voor de vele vrijwilligers
die zich op deze manier inzetten, voor de goede samenwerking met Hartveilig, en voor de financiële steun vanuit de
gemeente. Heeft u ook belangstelling om vrijwilliger te zijn
bij een AED oproep? Laat het ons weten: buurtnetwerkbd@
gmail.com

VERBOUWING IN BELFORT
Zoals we al besproken hebben, worden er in de komende
maanden plannen gemaakt voor het transformeren van het
gebied rond de Kennedy school. Hier komt een KKC - een
Kern Kind Centrum - en andere gelegenheden. Hier en
elders in dit blad geven we ruimte aan de partijen om zich
voor te stellen.
Tot nu toe hebben zich al verschillende partijen voorgesteld,
waaronder: de GGD Zuid Limburg, Stichting Ouderensociëteit Belfort en LEVANTOgroep. Deze maand is het de beurt
aan Martha Flora en Radar. Elders in het blad komt u meer
informatie tegen over deze twee groepen. Martha Flora komt
voor het eerst naar Belfort. Bij Martha Flora wonen mensen
met dementie voor wie thuis wonen niet meer gaat.
In het Activiteitencentrum Belfort helpt Radar volwassenen
met een verstandelijke beperking invulling te geven aan hun
dag. Radar laat weten dat zij tijdens deze verbouwing zullen
moeten verhuizen. Maar zij blijven in Belfort.

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, u vindt ons op
Facebook onder buurtplatform.belfort.daalhof of stuur ons
een e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

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

SPEELPLEKKEN IN DE WIJKEN
Onlangs is er een begin gemaakt vanuit de gemeente met de
gesprekken met de buurten over de speelplekken. Het eerste
gesprek ging over de skate-plekken in Maastricht. Tussen
oktober en het voorjaar horen er nog meer gesprekken plaats
te vinden. Dankzij de inzet van verschillende vrijwilligers,
moeders en kinderen hebben we voor Belfort en Daalhof
een goede inventarisatie kunnen maken van de speelplekken in onze wijken (Belfort en Daalhof). Hartelijk dank aan
ieder die de oproep beantwoord heeft. Deze inventarisatie
is gestuurd naar wethouder Jongen.
Wij houden u via de Facebookpagina op de hoogte van gespreksmomenten met de gemeente over de speelplekken in
onze wijken. Hopelijk kunnen we tot een goede oplossing komen die vooral voor onze kinderen en de bewoners goed is.

MIENE NOONK LOJJETIE
Aoch wat e plezeer!
Miene noonk Lojjetie,
miene noonk Lojjetie
Aoch wat e plezeer
Miene noonk Lojjetie is d'r weer.
Aoch wat e gelök!
Miene noonk Lojjetie,
miene noonk Lojjetie
Aoch wat e gelök
Miene noonk Lojjetie is weer trök.

KERSTTREFFEN
Het is al bijna zover. Het einde van 2021 komt in zicht. Maar
voordat we het nieuw jaar inluiden willen we het oude jaar

Voor meer informatie en de melodie ga je naar
www.reubesop.nl/miene-noonk-lojjetie
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DIT BEN IK

Het biedt enerzijds een mooie kans voor mensen die een
talent en drive hebben om in de zorg te werken. Anderzijds
biedt het wijkbewoners de mogelijkheid om wat extra ondersteuning te ontvangen. Hoe dit precies werkt leggen we
u graag uit.

JESTEN
Hoi, ik ben Jesten.
Samen met mijn papa, mama en mijn tweeling zusjes Mellin en Velien woon ik in de Hazendans. Ik ben net 11 jaar
geworden en zit in groep 8 van de Kennedy school.

In het WijkLeerbedrijf volgen studenten een opleiding op
mbo-niveau 1 of 2 in de richting Zorg en Welzijn. Zij volgen
onderwijs in kleine groepen en willen praktische ervaring
opdoen, die aansluit bij hun (mbo)-opleiding. Zij worden
hierin begeleid door een team van docenten en coördinatoren binnen het Wijkleerbedrijf. Praktische ervaring
krijgen de studenten door de stages die plaatsvinden in de
wijk, bij kwetsbare burgers, bij eenzame burgers maar ook
bij instellingen zoals Sevagram, Levanto en Radar waar
cliënten wonen die ook extra hulp kunnen gebruiken. De
coördinatoren regelen alles omtrent de begeleiding van de
wijk- en zorgstages.
We vragen wijkbewoners die hulp ontvangen wel om iets
terug te doen voor onze studenten. Bijvoorbeeld door te
oefenen met de Nederlandse taal en rekenen of hen te
helpen met het maken van huiswerk. Niet alleen heel nuttig,
vaak vinden bewoners het ook ontzettend fijn om iets terug
te kunnen doen.

In groep 7 hoopte ik al dat ik in groep 8 meester Patrick zou
krijgen. Ik wilde hem graag als meester, omdat ik ook in zijn
videoclip van 'Maak de V' zit als DJ. En je raadt het al: het
is uitgekomen! Daar ben ik heel blij mee.

Tijdens of direct na de opleiding helpt het Wijkleerbedrijf de
studenten ook nog eens bij het traject naar een vervolgopleiding of naar betaald werk in de zorg. Een mooi initiatief
toch? Zeker nu er in de media zo vaak gesproken wordt
over de grote tekorten aan personeel in deze sector. De
samenwerking met onderwijs, (thuis)zorgorganisaties en
gemeente, maakt het WijkLeerbedrijf mogelijk en daar zijn
wij heel blij mee.

We hebben ook een huisdier. Ze heet Lucy en is een schattig
zacht wit hangoor konijn. Met mijn zusjes doe ik veel dingen
samen zoals gamen, YouTube kijken en buiten spelen.
Voor mijn verjaardag heb ik een grote vogeltelescoop gekregen, want na school ga ik ook graag met mijn beste vriend
Rik vogels kijken. Dat vinden we allebei heel leuk. Wij hebben ook al zeldzame vogels gezien zoals raven, bijeneters
en zelfs een keer twee ijsvogels! Ik heb er gelukkig ook nog
foto's van gemaakt.

Heeft u behoefte aan wat meer contact en een helpende
hand? En vindt u het leuk studenten op weg te helpen naar
hun diploma door iets voor hen terug te doen? Dat kan tijdelijk of op reguliere basis. Door het WijkLeerbedrijf komen
jong en oud met elkaar in contact en leren iets voor elkaar
te betekenen.

In de zomervakantie zijn we naar Ameland gegaan. Daar
waren echt heel veel vogels. Ze vlogen in groepen van honderden en zaten ook met zoveel op het veld en de weilanden.
Nog nooit zoveel bij elkaar gezien!
Het is heel fijn om in de Hazendans te wonen. Er zijn genoeg
leuke speelplekken. De Kennedy school is niet ver weg en
mijn klasgenoten wonen ook lekker dichtbij.

Wilt u meer informatie? Kijk op www.wijkleerbedrijf.nl/
maastricht of neem contact op met de coördinator via 0644459222 of via maastricht@wijkleerbedrijf.nl

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

Groetjes,
Jesten

WIJK - INFO
STUDENTEN VAN HET WIJKLEERBEDRIJF MAASTRICHT DAALHOF BIEDEN EEN HELPENDE HAND

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht

Samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken of
iemand begeleiden naar een activiteit: het is ontzettend belangrijk voor wijkbewoners die hulp nodig hebben. Het idee
van het Wijkleerbedrijf Maastricht Daalhof is heel simpel.

T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek
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contact@walstock.nl
www.walstock.nl
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OUDE AMBACHTEN

WIJK - INFO

DE BRUGWACHTER OF SLUISWACHTER

RADAR BLIJFT IN BELFORT

In juni van dit jaar plaatsten we een foto van de ophaalbrug bij 'De Vief Köp' met op de achtergrond o.a. de Onze
Lieve Vrouwekerk. Maar Maastricht had meerdere ophaalbruggen!

Zó wil ik leven: in Belfort
In het Activiteitencentrum Belfort helpen we volwassenen
met een verstandelijke beperking invulling te geven aan hun
dag: samen knutselen, tekenen, koken of boodschappen
doen. U hebt hen vast wel eens in de buurt gezien. Vanuit
oprechte interesse, op basis van gelijkwaardigheid komen
wij graag in interactie met de samenleving, met u dus.
Binnenkort gaan we verhuizen, waarschijnlijk eerst nog naar
een tijdelijke locatie. We houden u op de hoogte en hopen
u snel te mogen ontvangen op onze nieuwe locatie.
Activiteitencentrum Belfort is onderdeel van stichting Radar.
Met zo'n 900 medewerkers helpen wij zo'n 1900 cliënten jong en oud - met een verstandelijke beperking op 80 locaties
bij wonen, werken, vrijetijdsbesteding en leren in Zuid-Limburg. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in welke ondersteuning
zij nodig hebben om het leven te leiden dat zij zelf voor
ogen hebben. Sociale contacten en het kunnen meedoen
in de samenleving is hierbij een belangrijk onderdeel. Voor
hen is dat echter niet altijd een vanzelfsprekendheid. Zij
hebben vaak extra ondersteuning nodig. Onder het motto
'Zo wil ik leven' geven we hieraan invulling zodat zij vanuit
persoonlijke wensen kunnen kiezen voor een eigen leven.

In mijn fotoselectie vond ik een mooie opname van sluis 20
bij Het Bassin gelegen in het Boschstraatkwartier, dat nu
onderdeel is van de cultuurwijk Sphinxkwartier.
De haven was het sluitstuk van de 123 km lange ZuidWillemsvaart waarvan de aanleg in 1817 was gestart, en
verbond dit kanaal via sluis 20 met de Maas. Helaas is
alles gesloopt, dit gebeurde in de jaren 1963-1967. Op de
achtergrond ziet u de Sphinx fabriek liggen.

Autorijschool Bastiaens
wegen
m
o
r
e
d
n
o
z
“We rijden
wijs”.
naar je rijbe

Wie een kopie van de foto wil, kan die gratis krijgen per mail.
Met vriendelijke groeten.
Huub.
huub.reinders@home.nl

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

www.rijschoolbastiaens.nl

Kies voor werken bij Sevagram
0057088.pdf 1

Altijd op zoek naar nieuwe collega’s:
• Verzorgende IG
• MBO-verpleegkundige
INTERESSE?
 088 - 991 21 43





app 06 - 18 35 32 45
werkenbijsevagram.nl
vacatures@sevagram.nl
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Mogen wij uw
makelaar zijn?
Wij verkopen uw huis goed en snel.
Nogal fidus!
 Gediplomeerd/geregistreerd en ervaren
makelaars en taxateurs
 Op uw woning afgestemde verkoopstrategie
 Zeer scherpe courtage
 Geen verkoop, géén courtage
 Aankoopmakelaar; wij ondersteunen u bij de
aankoop van uw nieuwe woning

 Fidus beschikt over onafhankelijke en

Erkende Hypotheekadviseurs voor het beste
advies

Pascal Loontjens
RM / RT

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

info@fidus.nu
www.fidus.nu
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Kunst en cursusstudio Romeinse Baan, Daalhof. Nog enkele
plaatsen beschikbaar voor SCHILDER/TEKENCURSUS,
woensdagavond. In kleine groepen onder begeleiding van
bevoegd kunstenares/docente. Direct instappen of starten in
januari. Voor informatie: www.wilmapustjens.nl, wilmapustjens@home.nl of SMS 06-53841785. U krijgt snel antwoord.

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 24 november van 18.30-22.30 uur - entree 5 euro - consult 7,50 euro - gratis meditatie en lezing.
Tevens verkoop van spirituele artikelen, sieraden en Aloë
Vera - Massages - Healing - Atrium in Daalhof - 06-20278307
- www.laplagedebeaute.nl.

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.

Rouwcafé, Troost met een oortje Vanaf dinsdag 9 november elke 2 weken samen met lotgenoten ervaringen met rouw
delen. In een huiselijke en veilige omgeving. Van 19:00 tot
20:30 uur Wijkgebouw Envida, Andre Severinsweg 69, 6214
PL Maastricht. Mail: Gerriesibels@gmail.com.

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.

Ervaren leraar (vwo-havo-vmbo) geeft bijlessen voor het
vak: Nederlands op alle niveaus in onder- en bovenbouw
van het voortgezet onderwijs. Voor de basisschoolleerling
begeleiding bij huiswerk en extra lessen taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen e.d. Info.: 06-39823537.

Wil jij rust, ontspanning en plezier in jouw leven? Mindful
run/walk Maastricht gebruikt de combinatie van mindfulness, ademhalingstechnieken, hardloop-, wandeltechnieken en yoga met als resultaat rust, minder stress en meer
energie. Ga jij ook mee? www.mindfulrun.nl/maastricht of
bel naar 06-15082862.

VERENIGINGSNIEUWS
PELITA INLOOPMIDDAG MARI BERSAMA

Afvallen en een gezond gewicht daarvoor ga je naar Frank
Kaptein Hypnose Coach Maastricht, de virtuele maagband
expert. Tel. 06-31952368, www.frankkaptein.nl.

De Pelita-inloopmiddag 'Mari Bersama' (Kom bijeen) is een
kleinschalige, informele ontmoetingsbijeenkomst niet alleen
voor mensen met een achtergrond in voormalig NederlandsIndië, maar ook voor andere belangstellenden. Tijdens de
bijeenkomst op vrijdag 26 november kunnen de bezoekers
praten over hun ervaringen, onder het genot van een drankje
en een hapje. De catering wordt verzorgd door Senang Hati.

Powerwalk! Wil jij een betere conditie, sterkere spieren,
afslanken, een gezonder hart, nieuwe mensen ontmoeten?
Powerwalken is trending! Intensief bewegen, in een stevig
tempo doorwandelen met afwisselend krachtoefeningen.
Meer info en een gratis proefles? Dat kan: chantal@jelevenopkoers.nl, tel 06-15082862.

In verband met de Coronacrisis is aanmelden verplicht en
zijn er risicobeperkende maatregelen van kracht. Aanmelden
kan bij Stichting Pelita S.Hehalatu tel: 06-30994306 of bij
J de Bruin tel: 06-20959631. Mocht u echter symptomen
van Covid-19 hebben, dan verzoeken wij u dringend doch
beleefd thuis te blijven voor uw en onze veiligheid.
De zaal in het 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.

Wilt u ook uitgenodigd worden voor een (online) Eerbetoon
aan 'Abdu'l-Bahá, die 100 jaar geleden in Haifa overleed.
Na jarenlange gevangenschap reisde hij naar het westen
als pleitbezorger van eenheid, toegewijd aan het welzijn
van de mensheid. r.pilon@vredeberg.nl tel. 06-18443738.
Videoband films van vakantie of privé op DVD of anderen
dragers? Bel Dirk 06-40273100.
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Wist u dat:

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

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

Vergoedingen volgens
uw verzekeraar
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•• implantaten
implantaten••gebitsprotheses
gebitsprotheses••protheses
prothesesop
op
implantaten
implantaten••frameprotheses
frameprotheses••gedeeltelijke
gedeeltelijke
plaatprotheses
plaatprotheses••opvulling
opvullingvan
vanprotheses
protheses
•• reparaties
reparaties

∞ Herculeshof
Herculeshof 15A,
15A, 6215
6215 BC
BC Maastricht
Maastricht ∞∞Marktstraat
Marktstraat2,2,6271
6271BE
BEGulpen
Gulpen
043
043 737
737 0229
0229
www.vanhoftentandprothetiek.nl
www.vanhoftentandprothetiek.nl
Gratis
Gratisparkeren
parkeren
info@vanhoftentandprothetiek.nl
info@vanhoftentandprothetiek.nl

Woonstad
Maastricht heeft er jaren geleden voor gekozen om een woonstad te zijn. Een mooi streven,
maar natuurlijk ook een streven dat verplichtingen
schept. De laatste jaren horen we rond het thema
wonen in Maastricht ook nog al eens de nodige
kritiek en dan gaat het niet alleen over de prijzen
voor koophuizen die de laatste jaren de pan
uitrijzen. Dat is eerst en vooral ook een landelijk
probleem waar ook Maastricht de zure vruchten
van plukt.
op 06-21131847 of
Nee, we horen vooral veel opmerkingen over
de leefbaarheid die in sommige wijken steeds
meer onder druk komt te staan omdat huizen
worden gekocht om vervolgens te worden
gesplitst en het volgende studentenhuis is vaak
geboren in een straat waar vaak al veel studentenwoningen zijn. We horen het bijvoorbeeld
vanuit de Heerderweg en de Brusselsepoort. Een
oplossing voor dit probleem is heel simpel: maak
wijken weer leefbaar door woningsplitsing in sommige wijken in de stad gewoon te verbieden.
En ja, natuurlijk moeten studenten ook in
Maastricht kunnen wonen, maar misschien
moeten we gewoon goed nadenken over de bouw
van grotere campussen. Het pand van Calatrava
mag dan nooit gebouwd zijn, het stuk grond ligt
nog steeds braak, een mooie uitdaging om daar
een nieuwe studentencampus te bouwen. Wat de
PvdA betreft is dat een betere oplossing dan de
leefbaarheid in de buurten steeds meer onder
druk te zetten.
Andere pijnlijke voorbeelden waar woonstad
Maastricht vreselijk de boot mist, zijn toch wel
Gerlachus en de Hof van Assisi in Wolder. Bij de
bouwplannen horen we mooie verhalen over
betaalbaar wonen voor de senioren in onze stad.
De harde werkelijkheid blijkt net iets anders.
De vastgoedjongens kopen en verkopen en de
gemeente, en dus ook de bewoners van onze
stad, hebben het nakijken. Dagelijks komen we
langs beide complexen en het is toch schrijnend
om te zien dat er gewoon meerdere appartementen leeg staan, omdat ze gewoon te duur zijn en
dus weinig mensen ze kunnen betalen.
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De hoogste tijd dat het stadhuis zich niet telkens
de kaas van het brood laat eten door de
vastgoedjongens, maar zelf steviger gaat onderhandelen en eisen gaat stellen.
Het meest recente voorbeeld is natuurlijk
Limmel. Er was tussen buurt, stadhuis en eigenaren consensus over woningen op het Trega
terrein, totdat een nertsenfokker snel geld wilde
verdienen, de grond kocht en zich niks aantrok
van het hele proces dat gaande was en een
aanvraag indiende voor een megaloods.
En ja, natuurlijk heeft de gemeente liggen
slapen en had er eerder een besluit moeten
worden genomen zodat dit niet mogelijk was
geweest, maar de PvdA is ook blij dat het stadhuis
in dit dossier eindelijk haar tanden laat zien en al

Manon woont op de Tongerseweg en Henri woont op
Daalhof. Namens de PvdA Maastricht zetten ze zich
dagelijks in voor onze stad. Reageren?
manon.fokke@gemeenteraadmaastricht.nl en
henri.borgignons@gemeenteraadmaastricht.nl
het juridische uit de kast haalt om die loods tegen
te gaan. Dat het de nertsenfokker alleen om het
geld te doen is en hij zich geen vijf minuten druk
maakt om onze stad, werd begin oktober nog
maar eens duidelijk toen hij duidelijk maakte dat
alleen woontorens van 70 meter voor hem rendabel zijn. Het grote geld regeert. Rupsje nooitgenoeg. Hij stelde recent spijt te hebben van de
aankoop. Nou prima wat de PvdA betreft, verkoop
het aan iemand die de afspraken wel nakomt.
De voorbeelden hierboven maken duidelijk dat
je zomaar de vraag kunt stellen van wie de stad
eigenlijk is. Wie bepaalt wat er gebeurt in onze
stad? Het wordt wat de PvdA betreft de hoogste
tijd om de teugels op het woondossier eens steviger in handen te nemen. Wees niet naïef en laat
je de kaas niet van het brood eten. Het woonprobleem in Maastricht vraagt om krachtig ingrijpen,
vraagt om visie, vraagt om hem lef om te kiezen
voor de inwoners. Wellicht soms tegen de stroom
in, maar wel met een doel: de stad leefbaar en
betaalbaar houden.

VERENIGINGSNIEUWS

Zoals u kunt lezen belooft het een feestavond te worden!
Dat wilt u toch niet missen?
Reguliere entree 17,50 euro p.p.;
VIP-statafel 25,00 euro p.p. (4 of 5 persoons), incl. 2 consumptiebonnen p.p.;
VIP-tafel 35,00 euro p.p. (4 of 5 persoons), incl. 3 consumptiebonnen p.p. en hapjes.
U kunt uw tafel of kaarten reserveren via themaconcert@
harmoniewilhelmina.nl of kaarten kopen bij Café De Pepel.
Wij hopen u te mogen begroeten op 6 november!

NIEUWS VAN HARMONIE WILHELMINA WOLDER
Die Blaue Partynacht; het themaconcert van Harmonie
Wilhelmina Wolder wordt op 6 november in het Paenhuys
te Riemst gehouden. Het concert staat in het teken van
de Oktoberfeesten. Samen een avond gezellig feesten en
genieten, daar is iedereen toch aan toe?
Om te kunnen feesten en de heupen los te gooien, wordt
er een heuse dansvloer gecreëerd. Hierdoor verandert de
zaalindeling. Ditmaal zijn de VIP-tafels (zitten) uitsluitend
op de bovenverdieping, het balkon, verkrijgbaar. Onder de
balkons (begane grond) worden statafels geplaatst welke
als VIP-statafel (geen barkrukken aanwezig) kunnen worden
gereserveerd. Ook zijn op de begane grond zitplaatsen zoals u van ons gewend bent. Gedurende het gehele concert
zal de bar geopend blijven. U kunt bestellen bij een van de
obers of zelf een drankje halen aan de bar.

Het gehele programma is onder voorbehoud en kan veranderen aan de hand van de dan geldende corona maatregelen.
St. Caeciliafeest met huldiging jubilarissen
Zaterdag 20 november vieren wij het St. Caeciliafeest met
huldiging van de jubilarissen van Harmonie Wilhelmina
Wolder. Voorafgaand aan dit feest wordt de mis in de kerk
van Wolder opgeluisterd door het koperensemble.
De volgende jubilarissen worden dit jaar gehuldigd:
Claire Hermsen 12,5 jaar
Eric Buijs 25 jaar
Wim Hesemans 25 jaar
Johan Noordijk 25 jaar
John Koumans 40 jaar.

Het concert start om 19.30 uur. Op de bühne nemen het
harmonieorkest en slagwerkensemble plaats, waarbij Geralt
van Gemert u door het concert zal loodsen en natuurlijk ook
zal zingen. Ook Marjolein Heijltjes zal prachtige schlagers
voor u zingen, begeleid door ons orkest. Na de pauze rond
21.00 uur zal feestduo de Party Kryner het concert vervolgen. Zij zullen zorgen voor een geweldige feeststemming;
schroom dus niet en sluit aan op de dansvloer. Geralt zal
het concert afsluiten met nog enkele solonummers.

U bent van harte welkom om de jubilarissen te komen feliciteren en dit met ons te komen vieren.

Cursus schilderen en tekenen

In gezellig groepsverband onder begeleiding van een professionele
1e graads kunstenares-docente.
De cursussen vinden plaats in het kunstenaarsatelier Romeinse Baan
te Daalhof, Maastricht.
Er zijn enkele plaatsten vrij voor de cursus op woensdagavond.
De begeleiding is sterk individueel gericht en we werken in een
kleine groep. U kunt nu direct starten met de cursus
of inschrijven voor start in januari.
Deze cursus is geschikt voor zowel beginners
als gevorderden.

Thuiszorg
Centrale
Nederland
Elke dag uw eigen dag!

SMS of mail voor info : 06-53841785
wilmapustjens@home.nl

Regie in eigen handen
Servicegericht én persoonlijk
Vaste contactpersoon, korte lijnen

Ralph Cadier

Kleine teams met vaste
zorgprofessionals

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!

Contact
T: 06 27 19 67 97
E: info@thuiszorgcentralenederland.nl
A: Amerikalaan 14
6199 AE Maastricht-Airport

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

PERSBERICHTEN

VERENIGINGSNIEUWS

Beste lezers, vrienden en bekenden,

NIEUWS VAN HARMONIE KUNST DOOR OEFENING

Een journalist schreef in 2020 in dagblad De Limburger:
"Huub Reinders kan het schrijven niet laten".
De historie van Maastricht omarm, en koester ik dan ook.
Mijn boeken zijn ook zeker niet louter fictie! Tachtig procent
is waar en twintig procent is verzonnen, maar de romans zijn

Op Burendag heeft Daalhof voor de eerste keer
echt kennis kunnen maken met de Maastrichtse Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) en
wel door een serenade en een rondgang door
Daalhof-Noord. Uit het applaus en de positieve
reacties mag worden afgeleid, dat deze muzikale gebeurtenissen erg op prijs zijn gesteld. Zoals bekend repeteert de
Harmonie in de voormalige gymzaal van de Fons Olterdissenschool aan de Romeinsebaan 295. Wilt u eens komen
kijken dan bent u van harte welkom op een zaterdagmorgen
om te zien welke inspanningen de eigen leden leveren om
van de gymzaal een echte harmoniezaal te maken.
Dit jaar konden de jubilarissen traditiegetrouw weer gehuldigd worden en wel tijdens de jubilarissenhuldiging op 16
oktober. In 2021 zijn er zes jubilarissen: Jacqueline Nouse
(25 jaar klarinettiste), Jan-Willem Bertens (40 jaar erebestuurslid), Frans Maessen (25 jaar trompettist), Jan Bartelet
(25 jaar vaandeldrager), Marco Hitz (40 jaar tamboer/slagwerker), John Beckers (25 jaar bassist).
Omdat de jubilarissenhuldiging in 2020 vanwege de pandemie niet kon doorgaan, werden ook zij nog gedecoreerd
met een insigne en oorkonde. De jubilarissen van 2020 zijn:
John Huskens (60 jaar alt-saxofonist), Sandra Gielissen (50
jaar es-klarinettiste), John in de Braek (50 jaar trombonist),
Jo Jaspers (40 jaar trombonist), Albert Smeets (40 jaar
tambour), Paul Schmedding (25 jaar trombonist), Anouk
Lümpens (25 jaar klarinettiste), Diana Vroemen (12,5 jaar
alt-saxofoniste) en Sef Heutz (12,5 jaar tubanist).

wel gebouwd rond waargebeurde feiten en ook gelardeerd
met foto's uit mijn eigen fotoarchief, dat bestaat uit meer
dan 75.000 foto's.
Jo de Mommer is een vaker terugkerend hoofdpersoon in
mijn boeken. In 2004 verscheen mijn eerste boek: 'Jo de
Mommer'. Mijn twaalfde boek, 'Codenaam Rubin', schreef ik
in 2018, toen ik stuitte op een 25-tal manuscripten afkomstig
uit de inboedel van een Maastrichtenaar die in Rotterdam
woonde. Hij had in de Tweede Wereldoorlog gewerkt voor
een aannemer die voor de Duitsers bunkers bouwde. Met
die gegevens ging ik aan de slag en schreef ik 'Codenaam
Rubin'.
Mede door de coronapandemie heb ik veel zitten schrijven.
Er is dan ook alweer een nieuwe en tevens 5de roman over
'Jo de Mommer', als terugkerend hoofdpersoon verschenen.

De komende tijd staan diverse activiteiten op het programma, die voor iedereen toegankelijk zijn. U bent van harte
uitgenodigd. Op zondag 14 november is de jaarlijkse mis
voor leden en overleden leden van de Harmonie in de Sint
Petrus en Pauluskerk in Wolder. De mis begint om 09.30 uur.
De Harmonie zal vijf passende stukken ten gehore brengen.
In samenwerking met de Huiskamer van Daalhof wordt er op
zondag 12 december tijdens een Kersttreffen een gevarieerd
middagprogramma georganiseerd. Vanuit KDO zullen in ieder geval het jeugdensemble en de drumband een optreden
verzorgen. Van harte aanbevolen voor jong en oud! Elders
in dit blad volgt meer informatie over deze middag.

Na het lezen van het dagboek van zijn overleden oom laat de
'Verloren Vallei' in Klein-Ternaaien Jo niet meer los. Vooral
de schatkaart met de opdruk 'Codenaam Rubin' vindt hij
mysterieus. Volgens zijn oom ligt in de Verloren Vallei een
nazibunker vol geroofde schatten. Als bij een inbraak het
dagboek wordt gestolen, raakt Jo pas echt betrokken. Hij
gaat op zoek naar de bunker in het spergebied Rue Collinet
in Petit-Lanaye, vlak achter de cementfabriek in Maastricht,
en belandt in een maalstroom van een geraffineerd misdaadsyndicaat.
Ik heb geput uit tal van historische feiten uit de nazitijd over
karakters, emoties en geweld…

Het sfeervolle Kerstconcert vindt plaats op zondag 19
december in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek van 15.00 tot
16.00 uur en is vrij toegankelijk. Noteer alvast in de agenda,
want dit mag u niet missen.
Hebt u vroeger in een harmonie gespeeld en wilt u eigenlijk
toch weer beginnen? Loop dan eens vrijblijvend binnen op
de donderdagavond vanaf 19.30 uur of op vrijdag vanaf
20.00 uur bij de drumband. U bent van harte welkom om
eens te komen kijken.

De 'Verborgen Vallei' is te bestellen via www.huubreinders.
com, of per e-mail naar huub.reinders@home.nl
De prijs is 19,95 euro. De boeken liggen eveneens in de
lectuurwinkel van de Plusmarkt aan de Keurmeestersdreef
en in winkelcentrum Brusselse Poort bij boekhandel Bruna.
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Het feest is niet toegankelijk voor het publiek, maar we nodigen wel onze gouden en platinum-donateurs uit. We zorgen
er uiteraard voor dat er geen overlast komt voor de buurt.
In memoriam: Myschka van Keulen
Met droefenis hebben we onlangs afscheid moeten nemen
van ons bestuurslid Myschka van Keulen. Myschka was
ruim drie jaar lid van ons bestuur. We zullen haar kritische
inbreng missen en wensen haar familie en naasten veel
sterkte met dit verlies.
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En verder:
- starten we in november met de aanplant van fruitbomen
op de Goudenweg, achter het tankstation. We richten hier
stapsgewijs een nieuw weiland in met hoogstam fruitbomen.
Uiteindelijk komen er zo'n 60 fruitbomen te staan;
- start het aflammeren van schapen op Daalhoeve eind januari. Zoals we al eerder schreven, komt dit jaar maar een
kleine groep schapen naar de boerderij;
- zijn er onlangs weer mini-varkentjes geboren;
- staan deze hele winter de alpaca's op de boerderij.
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ERGOTHERAPEUT LUKAS

NIEUWS

Sinds 1 november is op onze boerderij Lukas Gerkens
komen te werken. Hij gaat bij ons aan de slag als ergotherapeut. Daarmee is ons zorgteam voorlopig compleet
en kunnen we serieus inhoud geven aan onze plannen
om ook als zorgboerderij te opereren. Maar wat doet een
ergotherapeut eigenlijk? Lukas legt het graag even uit
en stelt zich daarmee ook meteen voor.

Meer zitplaatsen in de middenstal
Deze winter wordt Daalhoeve nog meer de gezellige plek
die we kennen van voor corona. Zaterdag en zondag is de
middenstal weer in gebruik, om rond de kachel een hapje
en drankje te nuttigen. In het weekend voeren we ook weer
een grote kaart, met daarnaast een weekendspecial met de
eigen touch van onze nieuwe chef-kok Manaf. Deze special
kondigen we steeds aan op onze Facebook-pagina. Door de
week voeren we geen grote kaart, maar serveren we tapas.

Eerst de persoonlijke noot: Lukas is 29 jaar oud en betrekt
binnenkort met zijn vriendin en zeven maanden oude zoontje
een zelf gebouwd huis in het dorp Martenslinde in de Belgische gemeente Bilzen.

Gezellig rond de kachel in de middenstal

Lukas kwam in aanraking met Daalhoeve via onze psychologe Marie. 'Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik
heb een jaar voor de klas gestaan in het bijzonder lager
onderwijs. Daarna werkte ik vijf jaar in een rusthuis in
Lanaken. Daarin hielp ik de oudere bewoners om zo lang
mogelijk hun dagelijkse bezigheden zelfstandig te kunnen
blijven uitvoeren. Zeker op hogere leeftijd worden dagelijkse
handelingen niet meer zo vanzelfsprekend. Wat ik jammer
vond in het rusthuis, is dat je weet dat het bij de ouderen niet
snel meer beter wordt. Je bent vooral bezig met voorkomen

Boerderijfeest voor vrijwilligers
Vanwege corona hebben we al lang niks speciaals gedaan
voor onze vrijwilligers. Terwijl zij toch de kurk zijn waarop
onze boerderij drijft. Hoog tijd daarom om hen weer eens
in het zonnetje te zetten. En gelukkig kan dat ook weer.
Daarom houden we voor onze vrijwilligers op vrijdag 26
november een boerderijfeest. Er komt een foodtruck en er
is live-muziek van Sjeng, Sjer & de Sjele.
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dat ze in het dagelijks functioneren verder achteruit gaan.
Daar haalde ik op een bepaald moment niet meer genoeg
voldoening uit.'

bar en de prachtige muurschilderingen in de Koojstal, en de
adoptieboom onder de poort. Ook maakten ze onder meer
kunstzinnige halsters voor de kamelen op het Erica-terrein.

Van geheugensteuntjes tot motoriek
Op Daalhoeve gaat Lukas vrijwilligers helpen om op de werkvloer beter te gaan functioneren. 'Allerlei werkzaamheden
die voor de meeste mensen volkomen vanzelfsprekend zijn,
zijn dat voor enkele van onze vrijwilligers niet', vertelt Marie.
'Omdat we bijna overal in groepjes werken, heeft dat soms
ook effect op de andere vrijwilligers. Een ergotherapeut is
er voor opgeleid om mensen te helpen juist die alledaagse
werkzaamheden beter te kunnen doen.' Lukas voegt toe:
'Dat kan gaan van het bedenken van geheugensteuntjes
voor mensen met Alzheimer tot het aanleren van een andere
motoriek voor bepaalde bezigheden. De praktijk zal leren
wat ik hier op Daalhoeve tegen kom en waar ik mensen mee
kan helpen. Als deze middenpagina's verschijnen, ben ik net
een paar dagen aan het werk.'

Benedicte en Jenneke komen graag werken op de boerderij
omdat het een 'fijne plek' en er een 'prettige sfeer' hangt. Ze
doen dat echter niet vaker dan één dag in de week. Want
de rest van de week besteden ze aan hun bedrijf. Wie daar
nader kennis mee wil maken, moet maar eens de website
bezoeken: www.keigoed.org

Compleet
De aanstelling van Lukas past in de ontwikkeling die Daalhoeve doormaakt naar een echte zorgboerderij. We schreven daar al eerder over. Door deze ontwikkeling kunnen we
vaker rechtstreekse afspraken maken met cliënten met een
persoonsgebonden budget en/of die vallen onder de Wet
Langdurige Zorg. 'We hebben besloten daarvoor in ons
personeel een scheiding aan te brengen tussen de dierverzorgers en het zorgpersoneel', vertelt Marie. 'Met Lukas als
ergotherapeut, ik als psycholoog en Henk met zijn ervaring
uit het speciaal onderwijs hebben we voor nu ons zorgteam
compleet en kunnen we de professionele zorg leveren die
je van een zorgboerderij mag verwachten.'

Het nieuwe speelobject aan het kabouterpad

RECEPT VAN DE MAAND
Italiaanse muffins met tijmboter
Begin met de boter: meng 100 gram zachte gezouten boter
met een eetlepel tijmhoning, en een theelepel gehakte verse
tijm. Meng het goed en rol het op in een folievel en laat het
opstijven. Dit is ook lekker trouwens bij gegrilde gerechten.

Tractor
Lukas is alvast met veel zin aan zijn nieuwe baan begonnen.
'Bij kinderen, jongvolwassenen en volwassenen lukt het veel
eerder om met je inzet verbeteringen tot stand te brengen.
Daarbij werk ik graag met mijn handen en ben ik graag buiten. Je kunt mij gerust een halve dag op een tractor zetten.
Al heb ik er ook geen enkele moeite verslagen te maken
over de cliënten die ik begeleid. Dat hoort nu eenmaal bij
een zorgboerderij.'

Dan de muffins. Het is wel handig om daarvoor een vorm te
hebben. Die zijn niet duur meer (zie bijvoorbeeld de Action),
en muffinbakpapiertjes zijn in iedere supermarkt te koop.
Meng 300 gram bloem, een theelepel bakpoeder, wat zout
en peper, 5 eieren samen met 1 dl neutrale olijfolie tot een
mooi beslag. Voeg daar vervolgens 50 gram geroosterde
pijnboompitten aan toe, plus 150 gram gemalen Gruyère
kaas, 200 gram geraspte courgette (probeer het meest
waterige gedeelte in het midden eruit te schrapen), 6 gedroogde in stukjes gesneden tomaatjes en 8 groene olijfjes,
eveneens in stukjes gesneden. Alles goed mengen. Laat het
beslag daarna ongeveer een half uur rusten in de koeling.
Verwarm de oven voor op 200 graden, ongeveer 15 minuten. Doe de papiertjes in de muffin-vorm en vul deze voor
driekwart met het beslag. Niet meer, want dan wordt de
muffin te groot.
Bak in de oven 20 tot 25 minuten; controleer de gaarheid
met een prikker.

NIEUW SPEELOBJECT
Sinds enkele weken hebben we er een nieuwe speelobject voor kleine kinderen bij gekregen. Het staat langs
het pad waar je ook het kabouterhuisje vindt. Het is
ontworpen, gemaakt en beschilderd door Benedicte
van der Velden en Jenneke van der Weijden. Deze kunstenmakers vormen samen het bedrijf Keigoed.org en
hebben als vrijwilliger al veel mooie dingen gemaakt
op de boerderij.
Benedicte en Jenneke noemen zichzelf 'versierders'. Ze
kleden tenten of andere ruimtes aan met unieke decoraties
en een creatieve inrichting. Dat doen ze op bijvoorbeeld feesten, evenementen en festivals. De dames zijn sinds januari
2019, al bijna drie jaar dus, ook actief op Daalhoeve. Van
hun hand zijn bijvoorbeeld het ganzenbord, de beschilderde

Serveer met de tijmboter en een mooie veldsalade. Maar
bedenk: alles mag en niks moet!
Smakelijk eten en heeft u vragen?
Magda staat tot uw dienst.
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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3. Let erop dat je producten koopt die gemaakt zijn van
materiaal dat hergebruikt kan worden. Glas en blik kunnen
we bijvoorbeeld goed opnieuw gebruiken.

WIJK - INFO
DE STRIJD TEGEN PLASTIC ZWERFAFVAL
Plastic: handig materiaal. Het is licht, goedkoop en voor van
alles en nog wat te gebruiken. Maar het hoort niet thuis in de
natuur. Plastic wordt namelijk niet afgebroken in de natuur
en het bevat vaak giftige stoffen. Helaas belandt plastic toch
vaak in de natuur. Hoe er wordt samengewerkt om plastic
zwerfafval tegen te gaan en wat je er zelf tegen kan doen?
Dat lees je in dit nieuwsbericht.
Plastic zwerfafval is een groot probleem, niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Denk aan de plasticsoep
in zee. Via de Maas en andere rivieren komt plastic daar
terecht. En wat niet naar zee gaat, blijft als troep achter
in ons landschap. Veel van het plastic zwerfafval bestaat
uit plastic voor eenmalig gebruik (Single Use Plastic), zeg
maar wegwerpplastic. Op Europees niveau zijn er daarom
afspraken gemaakt om dit soort zwerfafval tegen te gaan.
Regels voor wegwerpplastic
De Nederlandse overheid heeft die afspraken vertaald naar
nieuwe regels tegen wegwerpplastic. Zo zijn sommige plastic
wegwerpproducten sinds 3 juli 2021 verboden, zoals plastic
bordjes, bestek, roerstaafjes, rietjes, wattenstaafjes en ballonstokjes. Winkels mogen hun bestaande voorraden nog
wel verkopen. Maar langzaam maar zeker verdwijnen deze
plastic producten uit het schap en worden ze vervangen door
betaalbare, duurzame oplossingen. We zien dat bedrijven
(ook in Maastricht) goed op weg zijn en allerlei slimme alternatieven bedenken voor wegwerpproducten.
Statiegeld
Statiegeld is een bewezen oplossing om het probleem van
zwerfafval tegen te gaan. Sinds 1 juli is daarom statiegeld
op kleine plastic flesjes ingevoerd. En met succes! Tijdens
de World Clean Up Day afgelopen september bleek dat het
aandeel flesjes in het gevonden zwerfafval met 37 procent
is afgenomen. De flesjes zijn op allerlei plekken in te leveren. Denk aan grote supermarkten en tankstations, maar
ook sportverenigingen, pretparken en bioscopen. Vanaf 31
december 2022 komt er ook statiegeld op blikjes.
Producenten ook aan zet
De overheid wil dat producenten van wegwerpplastic mee
gaan betalen aan de kosten voor het opruimen van (zwerf)
afval. Daarnaast wil ze dat producenten de consumenten
informeren over hoe zij zwerfafval kunnen voorkomen.
Hierover worden afspraken gemaakt.
Wat kan ik zelf doen?
Om zelf plastic zwerfafval te voorkomen, kun je een aantal
dingen doen.
1. Voor de hand liggend, maar toch: koop geen of minder
plastic wegwerpproducten. Bedenk iedere keer of je het écht
nodig hebt. Als je het niet koopt, hoef je het ook niet weg te
gooien. Geen rietje is nog altijd beter dan 'maar één' rietje.

4. Vermijd onnodige verpakkingen. Vers gekochte groenten
en fruit zonder verpakking zijn gezonder en duurzamer dan
voorgesneden en verpakte groenten en fruit.
5. Probeer minder of geen kleinverpakkingen (voor kinderen)
te kopen. Koop bijvoorbeeld een grote pot appelmoes waarvan je de inhoud in kleinere herbruikbare bakjes verdeelt.
Het kost iets meer tijd maar de milieuwinst is groot.
6. Gooi schoon plastic verpakkingsmateriaal gratis weg bij
de milieuperrons. Ander plastic kun je kwijt bij de milieuparken of in de restzak. In de afvalscheidingswijzer van de
gemeentelijke Milieu App zie je wat waar hoort.
Wat doet de gemeente eigenlijk?
De gemeente Maastricht geeft inwoners informatie en tips.
Maar daarnaast werkt ze natuurlijk ook aan het terugdringen
van plastic (zwerf)afval. Zo is de gemeente actief lid van
de statiegeldalliantie en pleit ze via die weg al langer voor
statiegeld op flesjes (en blikjes). In haar eigen organisatie is
ze al overgestapt van plastic bekertjes en roerstaafjes naar
afwasbaar servies. Verder heeft ze Maastrichtse vestigingen
van supermarkten en hun hoofdkantoren gevraagd om te
verduurzamen en verpakkingen te verminderen om zo afval
te voorkomen en zwerfafval terug te dringen. Daarnaast gaat
de gemeente organisatoren helpen om plastic zwerfafval bij
evenementen tegen te gaan.
Samen tegen zwerfafval
Samen met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Maastricht en regio (CNME) leert de gemeente kinderen
en jongeren om beter om te gaan met afval. Ook geeft ze
bekendheid aan en stimuleren deelname aan opschoonacties, zoals Schone Maas, Landelijke Opschoon Dag, World
CleanUp Day en lokale acties in wijken en bij scholen.
Jaarlijks prikken gemeentemedewerkers en vrijwilligers
zo'n 41.000 zakken zwerfafval in Maastricht. Heb jij ook
schoon genoeg van zwerfafval? Doe dan bijvoorbeeld mee
met #PickitUp. Dit is een gezamenlijke campagne van de
gemeente en het CNME. Op www.pickitup-maastricht.nl
lees je meer en over hoe je kunt meehelpen met de strijd
tegen zwerfafval.

Lovel

2. Kies voor producten die je kunt (her)gebruiken. Neem
bijvoorbeeld je eigen boodschappentas mee als je boodschappen doet. En gebruik gewoon bestek in plaats van
plastic bestek als je gaat picknicken.
15

Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

tongerseweg 402 .. 6215 ae maastricht .. 0438 52 31 40
tandartsmatthijs@metsers.nl .. www.metsers.nl
Openingstijden:
8.30
Maandag:
8.30
Woensdag:
8.30
Donderdag:
8.30
Vrijdag:

– 17.00 uur
– 17.00 en 19.30 – 21.00 uur
– 17.00 uur
– 12.00 uur
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JOURNAAL
Voorleeskampioen! – Sam Nelissen heeft
op 15 oktober de voorleeswedstrijd van
onze school gewonnen en dát betekent
dat zij volgend voorjaar gaat deelnemen
aan de lokale voorronde! Misschien
wordt zij dan wel de beste voorlezer van
Maastricht en gaat ze wéér een ronde
verder. Wij zijn supertrots op onze Sam!!

Meester Patrick in finale MVK! - Het is
meester Patrick opnieuw gelukt om de
finale te bereiken van het Mestreechs
Vastelaovendsleedsjes Konkoer! Na vier
eerdere overwinningen gaat hij het dit
jaar opnieuw proberen met zijn
inzending "Veer drejje door!' Hij gaat zijn
lied zingen met Marvin en Nick, ook wel
bekend van het LVK. De finale is op
zaterdag
6
november
in
de
Muziekgieterij mét publiek dat mag
stemmen.
Zie
ook
www.smv.nl

Samen Spelen - Het najaar is aangebroken en dat betekent een periode
van kortere dagen, kouder weer en… een aantal feestelijke dagen op
komst! Samen Spelen heeft haar eerste feestje vorige week gevierd ter
ere van het 7,5 jaar bestaan van onze organisatie. Dat was een goed
feestje, kunnen we je vertellen! Langzaam kijken we uit naar de komst van
de Sint en treffen we de eerste voorbereidingen voor de Kerstperiode.
Maar we hebben nog even geduld. Wachten nog rustig af. Tot die tijd,
spelen en werken wij in onze groepen onder anderen met het thema
‘Herfst’. We bekijken de gevallen bladeren van de bomen, hebben het
over de kleuren van de herfst en gaan buiten op zoek naar dennenappels
en kastanjes. Jassen aan, sjaal om en lekker naar buiten op
ontdekkingstocht gaan!

Certificering leerkrachten groepen 1 & 2 - Ruim twee jaar geleden
maakten we de overstap naar een nieuwe methode voor ons
kleuteronderwijs. Unaniem koos het schoolteam destijds de methode
Speelplezier, die bij Kinderopvang Pinokkio toen al werd gehanteerd. Nu
werken dus beide onderdelen van het kindcentrum, Pinokkio en de
Kennedyschool met eenzelfde methodiek en dat is een groot voordeel bij
het realiseren van een doorgaande ononderbroken leer- en ontwikkellijn
bij kinderen. De methode werkt met thema’s, zet sterk in op ontwikkeling
door spel en zorgt ervoor dat de hele klas in het thema is ingericht. Het
goed en effectief werken met zo’n methode vraagt om (bij) scholing en
we zijn dan ook trots te kunnen vermelden dat onze kleuterleerkrachten
in oktober het certificaat ‘Speelplezierleerkracht’ hebben ontvangen.
Uiteraard blijven we ook na deze certificering in ontwikkeling om het elke
dag nog een stapje beter te doen. We wensen onze kinderen immers nu
én in de toekomst een rijke leeromgeving met bevlogen en bekwame
leerkrachten toe.

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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te wachten toen we thuiskwamen, ja echt, we vonden een
hele mooie gedekte tafel met voor ons borden met snoep,
waarop de bekende 'Mekka' chocoladeletters en andere
lekkere dingen lagen. We waren dik tevreden, wat een feest
dat Sinterklaas langs geweest was! We hebben heel hard
gezongen en onze schoentjes neergezet bij de schoorsteen
met een wortel erin en wat water erbij voor het paard.
's Morgens mochten we de cadeautjes uitpakken en beginnen aan onze snoepborden, maar alleen die van mijn broer
en zus raakten leger en leger! We lachen er nu nog steeds
hartelijk om hoe ík hun snoepborden leeg snoepte en mijn
bord lekker gevuld bleef! Tja, en zo verliep ons sinterklaasfeest in onze kinderjaren.

TOENTERTIJD
SINTERKLAAS IS WEER IN AANTOCHT
Wat deze tijd met je doet met het ophalen van herinneringen, dat is toch leuk om erover te vertellen en te delen met
anderen.
Zoveel mensen hebben herinneringen aan die goede oude
tijd, een tijd om te koesteren, te bewaren en te delen.
Het lijkt ook wel dat vroeger alles anders was, dat is misschien ook zo voor ons ouderen. De jongeren beleven dat
natuurlijk niet, die leven in een moderne vluchtige tijd die
bol staat van technische snufjes en mediagekte.
Wij amuseerden ons in de vrije natuur of met spelletjes in
huis zoals: 'Mens erger je niet', 'potje pesten', een kaartspelletje en dan ook nog 'kwartetten', dat in vele soorten
bestonden. Kwartetten met dieren, sport, spel en bloemen
of natuur waren ook heel leerzaam.

Springtime en co

WIJK - INFO
MARTHA FLORA KOMT NAAR BELFORT

Nu zijn het gamespelletjes (computerspelletjes) die alleen
of met anderen via het internet gespeeld worden. Tegenwoordig moet je oppassen om er niet verslaafd aan te raken,
geen goede zaak dus! Ouders moeten erop letten dat de
kinderen ze beperkt spelen en dat vinden de kinderen weer
niet zo leuk! Maar ja het zij zo, wij vonden het ook niet leuk
als we op straat aan het spelen waren en naar binnen werden geroepen. Dan werden we ook even boos, maar ook
dat ging wel weer over.
Sinterklaastijd was toch wel altijd een beetje spannend?
Welke cadeautjes werden er uit Spanje meegenomen,
buiten het strooigoed en de heerlijke mandarijnen. Het
feest werd toch op ónze manier uitbundig gevierd en de
aankomst van Sinterklaas met de boot uit Spanje werd enthousiast ontvangen op de kade aan de Maas. Zijn paard
en zijn knechten sloofden zich uit op de boot, en lieten ons
allerlei kunstjes zien, waren super lenig en in de mast was
óók nog een knecht te vinden, Ahoy, Ahoy, "hier komt Sinterklaas"! Zijn schimmel stond ongeduldig te trappelen om
de goedheiligman door de stad te leiden en om de kinderen
te verwelkomen.
Een fijne en leuke herinnering is me bijgebleven; mijn vader
was een harde werker, hij was n.l. chauffeur op de gemeentewagen om grofvuil op te halen. Dat deed hij ook op de
zaterdag of na werktijd, dat leverde hem ook iets op, want
de cafébazen waren ook wel geraffineerd genoeg om hem
wat extra's te geven zodat hij steeds weer even langskwam.
Als hij de spullen ophaalde dan boden ze, buiten het extra
zakcentje, ook iets te drinken aan, en omdat hij chauffeur
was dronk hij niet, dus nam hij daarvoor in de plaats chocolade. Moeder was natuurlijk niet zo blij als pa wat te veel
gedronken had en waarschuwde hem ook steeds: "denk aan
je gezin"! Dat deed hij dan ook om die chocolade Mekka's
mee naar huis te kunnen nemen. In die tijd waren chocoladewikkels van zowel 'Jacques' als 'Cote d'or' iets waard om
er een cadeautje voor te sparen. Vele Mekka's werden tegen
sinterklaastijd ergens voor ons verstopt, tot op de dag van
vandaag weten we nog steeds niet waar! Op 5 december
gingen wij gezamenlijk een wandeling maken, en plotseling
zei pa tegen ma: "ik moet terug naar huis. Wandel jij maar
met de kinderen verder." Een blijde verrassing stond ons
18

Bij Martha Flora wonen mensen met dementie voor wie
thuis wonen niet meer gaat.
Martha Flora (gespecialiseerde en liefdevolle zorg, 24 uur
per dag) is een particulier initiatief gebouwd op wetenschappelijk onderzoek en de persoonlijke ervaringen van grondlegger Marco Ouwehand. Martha Flora is de naam van zijn
moeder. Toen zij de diagnose Alzheimer kreeg wist ze één
ding zeker: ik ga niet naar een verpleeghuis! Marco nam een
besluit en begon met de ontwikkeling van het zorgconcept
van Martha Flora. Inmiddels zijn er 15 locaties door het hele
land en komen er in de toekomst nog meer.
Op dit moment heeft Martha Flora een locatie in de Molenhof in Maastricht. Martha Flora gaat ook in Belfort een huis
bouwen. Voor 28 bewoners. Iedere bewoner huurt een ruime
privé studio en maakt gebruik van de Meander. De Meander
is de gemeenschappelijke leefomgeving bij Martha Flora en
bestaat uit een eetkeuken, huiskamer, tuinkamer, atelier,
bibliotheek en een tuin. Genoeg ruimte voor iedere bewoner
om een plekje te vinden waar hij of zij zich prettig voelt.
Bij Martha Flora werken medewerkers die gespecialiseerd
zijn in dementiezorg en daarnaast vanuit hun hart werken
om liefdevolle zorg te bieden. De familie van de bewoners
is altijd welkom. De plannen voor de locatie in Belfort zijn
op dit moment in ontwikkeling. Hierbij werkt Martha Flora
nauw samen met de gemeente Maastricht.

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

Uw zorg,
onze zorg
Sevagram Thuiszorg ondersteunt u graag
door net dat beetje extra hulp, zorg en
aandacht te bieden waardoor het voor u
mogelijk is zelfstandig te blijven wonen.
Wij werken met kleine teams waardoor u
zo min mogelijk verschillende gezichten
over de vloer krijgt. Dat is wel zo
vertrouwd!
Sevagram Thuiszorg levert hulp bij
het huishouden, ondersteuning bij
lichamelijke/persoonlijke verzorging,
medicatie, wondverzorging en
begeleiding.

Meer informatie
U kunt ons bereiken van
maandag tot en met vrijdag
van 8.45 uur tot 17.00 uur via

0900 - 777 4 777
19

U kunt Sevagram Thuiszorg ook
inschakelen voor personenalarmering. In
geval van nood kunt u met één druk op de
knop rekenen op professionele hulp.
We zorgen niet alleen voor ouderen, maar
ook voor jongeren en gezinnen. Gewoon
iedereen die tijdelijke of blijvende zorg
nodig heeft.

4 KIDS

4 KIDS

Van punt naar punt: wie komt ons binnenkort
weer een bezoekje brengen?

Weet jij de oplossing van deze rebus?
Oplossing: ……………………………………………
Vul het juiste woord in of wees lekker creatief:
1. Het is alles of …
2. Het is erop of…
3. Het is nu of…
4. Het is graag of…
5. Het is buigen of…
6. Het is zwart of…
7. Het is leven of…
8. Het is kiezen of…
9. Het is hollen of…
10. Het is zwemmen of…
11. Het is vechten of…
12. Het is kop of
13. Het is over en…
14. Het is kant en…
15. Het is geven en…
16. Het is halen en…
17. Het is pikken en…
18. Het is vallen en…
19. Het is spik en…
20. Het is kommer en…
21. Het is haat en…
22. Het is ja en…
23. Het is klip en…
24. Het is kort en…
25. Het is inpakken en…
26. Het is rozengeur en…
Wilde dieren woordzoeker:

olifant
toekan
leeuw

eland
vogel
jaguar

hyena
panter
vos

arend
rendier
tijger
Stephanie Debie
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Druk de spread aan zodat het vocht eruit gaat. Voeg als
laatste nog een klein beetje kruidenzout, citroen toe én
strooi eventueel nog wat Parmezaanse kaas over je spread.

BON APPETIT

Tip: Smeer de zuurdesem boterhammen in met olijfolie en
rooster ze op 6-7 minuten op grillstand in de oven.

KIKKERERWTENPASTA EN POMPOENSPREAD
Kikkererwtenpasta met broccoli en citroen
Ingrediënten:
300 gram kikkererwtenpasta, 2 broccoli's, 4 eetlepels pijnboompitten,1½ citroen, 100 gram feta, 2 eetlepels olijfolie,
1 takje verse basilicum, Italiaanse kruidenmix, 1 theelepel
kruidenzout, 2 theelepels gedroogde oregano, 1 theelepel
gedroogde salie, 1 theelepel gedroogde tijm, 2 takjes verse
basilicum (fijngesneden).

VERENIGINGSNIEUWS
KERSTMARKT HOBBYCLUB DE GREUNE

Bereiding:
Snijd de broccoli in kleine roosjes. Kook 2 minuten en laat
vervolgens goed uitlekken.
Bereid de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Maak de broccoli fijn in een hakmolentje.
Verhit een ruime koekenpan zonder olie en rooster de pijnboompitten goudbruin. Voeg vervolgens de broccoli, het sap
van de citroen, olijfolie en de kruidenmix toe en bak kort mee.
Voeg de pasta toe en meng het door elkaar.
Schep de pasta op borden en garneer met verkruimelde feta
en eventueel met extra verse basilicum.

Na een jaar van noodgedwongen 'coronastilte' organiseert
Hobbyclub de Greune weer haar jaarlijkse kerstmarkt. U
kunt bij ons terecht voor eigentijdse kerststukken, (kerst)
kaarten en -decoraties. Alles unieke stukken, liefdevol door
ons met de hand gemaakt.

Pompoenspread met citroen
Ingrediënten:
1 kleine flespompoen (bio) á 700 gram, 1 biologische citroen
(1,5 eetlepel citroensap & zeste van 1 citroen), 1 theelepel
kruidenzout, 8 gram geraspte Parmezaanse kaas, 2 eetlepels extra vergine olijfolie, 1 theelepel versgemalen peper,
4 zuurdesem boterhammen.
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd ondertussen de
flespompoen in stukken van 1 bij 1 centimeter. De pompoen
hoef je niet te schillen.
Plaats de pompoenblokjes ongeveer 20 minuten in de oven.
Laat ze daarna minimaal 10 minuten uitdampen in de oven.
Dit doe je zodat er niet te veel water in je spread komt.

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

De organisatie houdt zich uiteraard aan de huidige coronaregels. Dat betekent dat elke bezoeker bij binnenkomst een
geldig CTB moet laten zien (zie coronacheck.nl).
Vroege Vogels hebben de eerste keus.
Harmoniezaal Sint Petrus en Paulus, Tongerseweg 336.
Gratis entree.
Volg ons op facebook (harmonie.sintpetrusenpaulus) en op
hppwolder.nl

STEUN HARMONIE WILHELMINA WOLDER

Voeg de Parmezaanse kaas, citroenzeste en citroensap aan
de pompoen toe. En mix alles kort tot de spread de gewenste
dikte heeft gekregen. Het mag een grovere structuur hebben.
Als de spread te dun is geworden, kun je het geheel laten
uitlekken in een zeef. Doe dit zo'n 5-10 minuten.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

Samen met een versgebakken wafel, een drankje en de
muzikale klanken van onze jeugdharmonie, is dat dé perfecte
omlijsting om in kerstsfeer te komen. De opbrengst komt ten
bate van Harmonie Sint Petrus en Paulus.
We heten u van harte welkom op onze sfeervolle Kerstmarkt
op zondag 12 december van 10.30 tot 14.00 uur.

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

PLUS Spaaractie
Steun Harmonie Wilhelmina door boodschappen te doen
bij PLUS Savelkoul in de periode van zondag 5 september
t/m zaterdag 13 november. Bij elke 10 euro aan boodschappen en wekelijkse actieproducten ontvangt u als klant een
voucher met een unieke code. Wanneer u deze actiecode
toewijst aan Harmonie Wilhelmina Wolder op de voucher
aangegeven website, dan ontvangen wij na de actieperiode
een deel van het totale sponsorbedrag dat verdeeld wordt
over de deelnemende clubs en verenigingen. Ook is het
mogelijk de punten bij iemand van de harmonie in te leveren
en dan registreren wij ze op de website. Voor u een kleine
moeite, voor ons een groot plezier!
Grote Clubactie
Ook dit jaar doet Harmonie Wilhelmina weer mee aan de
Grote Clubactie. De inkomsten hiervan zijn belangrijk voor
de harmonie. De loten kosten 3 euro per stuk, waarvan 2,40
euro naar Harmonie Wilhelmina gaat. Wil je ons steunen
én kans maken op mooie prijzen? Vraag dan loten aan via
secretariaat@harmoniewilhelmina.nl.
Onze dank is groot!
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kiezen hadden. Ze vertelden dan ook met luide stemmen
sappige verhalen.
"Weet je dat gevelstenen geliefd zijn bij dieven, Huub?
Luister maar naar mijn vriend hier naast me." Lewie gaf
tafelgenoot Tienus een elleboogstompje en knikte naar mij.
"Vertel hem eens wat jij meemaakte." Tienus keek me grijnzend aan. "Ben jij een beetje bekend in de Batterijstraat?"
"Ja, waar niet, ik loop hier overal rond, die straat weet ik
wel te liggen." "Dan ken je misschien al het verhaal van de
gevelsteen?" ging Tienus verder. "Nee, daar weet ik niets
vanaf" antwoordde ik en vroeg: "Willen jullie nog iets te drinken?" Lewie wipte het nog bijna volle glas snel zijn keelgat
in, zwaaide met zijn arm en schreeuwde: "Bèr breng nog
eens een rondje." Lewie was in zijn nopjes, "oude verhalen
zijn altijd leuk", mompelde hij en keek naar zijn buurman.
"Tienus, vertel jij hem eens hoe het gegaan is."
"Ik had een kennis die Jeu heette en die woonde in de Batterijstraat. Let je weleens op de huizen? Ik bedoel, kijk je
wel eens omhoog als je door de stad loopt? Je zegt niets,
het is dus 'nee'. Ik woon in de Batterijstraat; als je van de
Boschstraat uit de Sint Catherinastraat inloopt kom je in de
Batterijstraat uit. Het derde huis aan de rechterkant. Ik kan
me nog herinneren dat schuin tegenover mij, iets naar rechts
de paardenstal en de smederij van Colijn was. De huizen
tegenover mij, de nr's 30, 32 en 34, werden gerenoveerd;
dat was hoognodig want op het huis naast ons hing een bord
'Onbewoonbaar verklaarde woning'. Dus opknappen was
hoognodig. De oude bewoners waren verhuisd en er waren
steigers geplaatst voor de renovaties. Toen is de kostbare
oude gevelsteen verdwenen."

CAMERAWANDELING
LEWIE EN DE GESTOLEN GEVELSTENEN
Toen ik op het Vrijthof foto's had gemaakt liep ik café de
Vogelstruys in en zag een oude bekende zitten.
Lewie zat zoals altijd waar ik had verwacht hem aan te
treffen, in café de Vogelstruys. Maar deze keer was hij niet
alleen. Hij zat bij een groepje oudere mannen verhalen te
vertellen over Maastricht.

Hij groette uitnodigend naar me toen hij me zag en wenkte
dat ik bij hem moest komen zitten.
Ik wilde vooral niet storen, maar wel luisteren naar de oude
kwebbelaren, die zo te horen al de nodige glazen achter de

Met vriendelijke groeten.
huub.reinders@home.nl

GEDICHT

Tips Toes

HERFST EN WINTER
Het derde jaargetijde, ieder jaar weer
Regen en wind het lijkt steeds meer
Proberen om niet somber te zijn in deze tijd
Donkere dagen zo spoedig mogelijk kwijt

Medisch Pedicure
De medisch pedicure houdt zich, net als de pedicure, bezig
met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en
nagelaandoeningen. Daarnaast voert de medisch pedicure ook
specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van
de risicovoet, waarbĳ ten gevolge van een ziekte (o.a.
diabetisch, reuma, spasticiteit, kanker) of andere oorzaken (o.a.
ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op
complicaties.

Denk aan de dagen die gaan komen
Durf reeds over Kerstmis te dromen
Denk aan Sinterklaas met de pepernoten
Wat hebben we hier vroeger van genoten
Feestdagen om je op te verheugen ieder jaar weer
Denk met plezier aan de vorige keer
Verrassingen onder de kerstboom
Terugkijkend lijkt het soms een droom

Reserveer uw afspraak
U kunt een afspraak maken voor uw volgende behandeling via
onze website of per telefoon. Uiteraard bent u ook altĳd van
harte welkom in de salon.

Geniet van de mooie dingen in het leven
Alledaagse dingen te mogen beleven
Ieder jaar worden we een jaartje ouder
Lijkt die winter tóch weer een beetje kouder

Aureliushof 145a
6215 SV Maastricht
Tel. 06 - 458 100 23
info@tipsentoes.nl
www.tipsentoes.nl

We gaan weer een nieuw jaar tegemoet
Met z'n allen beginnen we weer vol goede moed
Hopen op een goede gezondheid voor ons allen
Dan zal het nieuwe jaar ons zéker weer bevallen.
tekst : Ad Frijns
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Roer nu de lavendelolie erdoor. Als het mengsel een beetje
korrelig is, voeg je nog een klein beetje olie toe. Het mengsel
moet nu een stevige compacte klont gaan vormen. Rol van
deze klont 7 gelijke ballen. Je kunt ook badbom vormpjes of
bakvormen gebruiken. Smeer de vormpjes van tevoren wel
licht in met een beetje olijfolie, zodat de badbommen goed
loslaten. Laat ze drogen op een stuk bakpapier. Denk niet
te snel dat je badbommen niet gelukt zijn, het kan wel een
paar dagen duren voor ze echt droog zijn.

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

Citroenwater voor in bad:
Kalmerend badmengsel
Benodigdheden:
2 of 3 citroenen en water

Weetje lavendelbloesem
Gedroogde lavendel kun je kant en klaar in de winkel kopen
maar ook eenvoudig zelf maken. Als je een mooie lavendelplant in je tuin of op je balkon hebt staan, knip er dan ongeveer 20 stelen af en leg ze een week te drogen op een krant.
Rits dan met je handen in een keer de bloempjes van de
steeltjes. Ga door totdat je een kwart kop vol bloesem hebt.

Snijd de gewassen citroenen in schijfjes en leg ze een paar
uur in een bak met water. Zeef het water en voeg het toe
aan je bad.
Badbom lavendel
Dit is een recept voor 7 badbommen. Je kunt badbommen
ook heel goed samen met je kinderen maken, voor hun
eigen bad 's avonds.

WIJK - INFO

Benodigdheden:
1¼ kop baksoda, ½ kop citroenzuurpoeder (verkrijgbaar bij
de oude drogist), ¼ kop gedroogde lavendelbloesem, 2-6
theelepels amandelolie, 10-15 druppels lavendelolie.

DUBBEL FEEST STEUNPUNT MANTELZORG ZUID
Dag van de Mantelzorg én 25 jaar steunpunt
In de maand november hebben alle bijeenkomsten in Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul voor mantelzorgers, en vrijwilligers van Steunpunt Mantelzorg Zuid een
feestelijk karakter. Op de eerste plaats natuurlijk vanwege
de Dag van de Mantelzorg. Als een teken van waardering
voor alle mantelzorgers die dagelijks klaar staan voor hun
naaste die zorg en ondersteuning nodig heeft. Maar we
vieren dubbel feest omdat we er ontzettend trots op zijn dat
het steunpunt, samen met haar team vrijwilligers, al 25 jaar
deskundige en betrokken ondersteuning biedt aan mantelzorgers, jong en oud, die zwaar belast zijn.

Zorg ervoor dat de kom waarin je je mengsel gaat maken
kurkdroog is, anders gaat je badbom voortijdig bruisen. Doe
alle droge benodigdheden in de kom en roer heel goed.
Druppel de amandelolie erdoor en blijf roeren.

Feestelijke bijeenkomsten voor mantelzorgers
U bent van harte welkom tijdens de activiteiten voor mantelzorgers in de maand november, óók wanneer u niet
staat ingeschreven bij het steunpunt. Dan is dit namelijk dé
gelegenheid om kennis te maken met de medewerkers van
het steunpunt, en natuurlijk met andere mantelzorgers. U
wordt ontvangen met een heerlijk kopje koffie, iets lekkers
erbij én u ontvangt de jubileumtraktatie. Kijk dus snel op
onze website www.mantelzorgzuid.nl/voor-mantelzorgers/
activiteiten welke activiteit u zou willen bezoeken. Aanmelden is wel nodig, en dit kan via info@mantelzorgzuid.nl of
per telefoon 043 - 3215046.
Op weg met een bakfiets vol verrassingen.
We komen in Maastricht ook naar u toe om samen met u
feest te vieren. Kijk op 9 en 12 november uit naar de bakfiets
van het steunpunt. Kom kennismaken met onze medewerkers en ontvang een heerlijke traktatie.
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