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De tijd gaat verder, alleen in herinnering kun je terug.

VAN DE REDACTIE
Wie naar buiten kijkt kan het niet ontkennen…. De herfst
heeft nu echt zijn intrede gedaan en niet alleen de bladeren aan de bomen kleuren prachtig, ook op de grond
lopen en fietsen we door een prachtig kleurenpallet. Op
de grasvelden staan de hekjes weer netjes te wachten om
gevuld te worden met bladeren. Het is de komende tijd oppassen geblazen, want valgevaar ligt op de loer. Gelukkig
komt er met het begin van de winter ook een einde aan
de eeuwige ergernissen rond het onkruid dat de stoepen
en open plekken in onze wijken bedekte. Positief blijven
dus. Nu de klok weer op wintertijd staat kunnen we ook
weer genieten van de gezelligheid van kaarslicht. Koude
kunnen we wat minder goed gebruiken, dus duimen we
voor een niet al te strenge winter.
Met de Oktoberfeesten en Halloween net achter de rug
kunnen heel wat Maastrichtenaren uitkijken naar de aftrap
van de Vastelaovend. Met de 11e vaan de 11e beginnen ook
de dames- en herenzittingen, dus opgepast voor kleurrijke
groepen dames en heren. Na 2 jaar lijkt het erop dat we
onze zuidelijke feesten dan eindelijk weer als vanouds
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kunnen gaan vieren. Dat dan voor de grote mensen onder
ons, maar wie we zeker niet mogen vergeten deze maand
is de intocht van onze grote kindervriend Sint Nicolaas en
zijn pieterbaas die menig kinderhart sneller laat kloppen.
Laten we hopen dat de grote mensen niet al te veel ruzie
gaan maken, want niet alleen de kinderen zijn gek op dit
feest, ook de ouderen denken met nostalgie aan die tijd
waarop zwarte piet op de ramen kwam kloppen. Het mag
nu niet meer gezegd worden, maar destijds was het… Wie
zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! Gelukkig heeft
Sinterklaas ondertussen gezegd dat echte stoute kinderen
niet bestaan en weten maar weinig kinderen nog wat een
roe is. Dat wordt dus vooral veel snoepgoed strooien en
dit jaar lijkt het erop dat de goedheiligman als vanouds
weer elk huisje binnen mag.
De redactie is weer druk aan het werk geweest met het
verzamelen van informatie over en in onze wijken, dus
veel leesplezier!
Natasja

Het volgende nummer van 't Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 3/4 december.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 november.

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: Maastricht Sport
inl: Maastricht 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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Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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konden vragen stellen over verkeer, groen, sport en spel
en de groepen die daar zullen komen. Sommige zijn oude
bekenden zoals de Kennedyschool zelf, Samen Spelen
(kinderopvang) en de GGD met Radar. Andere zijn nieuw.
De nieuwe Levanto locatie is al open. Martha Flora bouwt
als de schoolverbouwingen klaar zijn. Naast de vernieuwing
van de Kennedyschool komt er ook basisschool Emile Wesly.
Hoewel het fijn was om alle partners van de wijk in één
plek te zien en te kunnen spreken, ervoeren verschillende
bewoners dat alles al besloten was. Dit was niet een avond
van mee praten of beslissen. Dit was een tijd om de al bestaande plannen te kunnen zien. Toch was het fijn om te
zien dat particuliere partners goed samen kunnen werken
met de gemeente om zo een druk gebruikt deel van de wijk
goed te ontwikkelen.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

WIJ HEBBEN UW HULP NODIG
Het buurtnetwerk heeft hulp nodig. Wij hebben nieuwe
bestuurders nodig.
Verenigingen kunnen alleen fungeren doordat ze goede,
actieve leden en vrijwilligers hebben. Dit is niet anders bij
het buurtnetwerk. De Huiskamer -waar bewoners en vrijwilligers samen komen en allerlei activiteiten ontwikkelen- is
een onderdeel van het buurtnetwerk. Het buurtnetwerk wordt
bestuurd door een kleine groep vrijwilligers die ervoor wil
zorgen dat alles goed verloopt.
Het buurtnetwerk verliest binnen enkele maanden tenminste
twee bestuurders. Wij willen ervoor zorgen dat alles in de
buurt goed kan blijven draaien. We willen dat de activiteiten
in de Huiskamer kunnen doorgaan. Maar dan hebben we
nieuwe bestuurders nodig. Heeft u ervaring met besturen?
Heeft u een hart voor de buurt? Vindt u het fijn om te helpen
en heeft u de mogelijkheid te helpen? Neem dan zo snel
mogelijk contact met ons op: buurtnetwerkbd@gmail.com

OVERHEID.NL
Zorg dat u op tijd op de hoogte bent van plannen van de
gemeente in uw leefomgeving zodat u niet onverwachts voor
voldongen feiten staat. Door u te abonneren op overheid.
nl en in te schrijven voor bekendmakingen kunt u kiezen
over welk gebied u bericht wilt worden. Wilt u weten als
de gemeente van plan is een boom om te zagen? Of een
buurman een dakkapel bouwt of dat er grote plannen voor
bouwwerken in de straat zijn? Zo bent u op tijd op de hoogte
van voornemens van de gemeente zodat er nog bezwaar
tegen gemaakt kan worden. De gemeente vindt het uw eigen
verantwoordelijkheid om geïnformeerd te blijven.

ZEBRAPADEN
De zebrapaden zijn er. Op drie plekken langs de Planetenhof zijn nieuwe zebrapaden aangebracht. Dit zijn officiële
oversteekplaatsen, met bebording om dit ook aan te geven
aan alle verkeersgebruikers. Het was nodig om een veilige
oversteek te maken op de Planetenhof van de ene kant van
Daalhof naar de winkels in Daalhof en de school in Belfort.
De gemeente heeft onderzocht waar die het beste konden
worden gemaakt (ook met hulp van u die onze oproep
beantwoord hebben). Aan het begin van de Planetenhof,
net om de hoek van de winkels op de Herculeshof, vinden
we de eerste oversteekplaats. De tweede geeft een veilige
oversteek bij de bushalte verder in de straat. En dan kan
men ook bij de tandarts oversteken.
Deze oversteekplaatsen werken natuurlijk best wanneer
auto’s en fietsers hiervan op de hoogte zijn en voorrang
verlenen aan de voetgangers die willen oversteken. Verminder je snelheid, let op voetgangers die willen oversteken
en maak een veilig oversteek van de Planetenhof mogelijk.

BERICHT VAN DE WIJKAGENT
Sinds kort heeft de wijkagent de beschikking over een
wijkbus, een zogenaamd rijdend kantoor. Derhalve zal de
wijkagent niet meer te vinden zijn in de Huiskamer, maar
elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur halverwege de
winkels aan de Herculeshof te vinden zijn.
HUISKAMER DAALHOF
Activiteiten in de Huiskamer zijn nog volop bezig en we
hopen dat dit ook zo blijft. Het zijn actieve vrijwilligers van
de buurt die activiteiten organiseren voor de buurt. De
Huiskamer is aan de achterkant van buurtcentrum ’t Atrium,
tussen de Aureliushof en de Romeinsebaan.
MAANDAG
- 13.30 - 16.30 uur: hobbyclub
DINSDAG
- 13.30 - 16.30 uur: vrije inloop / Matchpunt/ spreekuur Tim
(hulp bij telefoon, pc, laptop, tablet)
WOENSDAG
- 9.30 - 12.30 uur: inloop mantelzorgers
- 13.30 - 16.30 uur: vrije inloop / Matchpunt/ begeleiding
leerlingen wijkleerbedrijf / wandelclub / schildergroep
DONDERDAG
- 13.30 - 16.30 uur: Matchpunt/ huiswerkbegeleiding leerlingen wijkleerbedrijf
- 19.00 - 21.30 uur: crea-groep (iedereen is welkom)
VRIJDAG
- 13.30 -16.30 uur: hobbyclub

KERSTTREFFEN
Is het nu al zo ver? We hebben nog even voordat de Kersttijd aanbreekt, maar u kunt het nu al in uw agenda zetten.
Op zondag 18 december houden we als buurtnetwerk onze
Kersttreffen. Dit is een mooie tijd om het jaar samen af te
sluiten en het nieuwe jaar welkom te heten. We zorgen voor
een mooie gelegenheid om elkaar te zien, te horen en samen
van de tijd te genieten. Houd de middag vrij en maak plannen
om even langs te komen. We geven nog meer informatie in
’t Belhäöfke van december.

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.

VERANDERINGEN IN BELFORT
Onlangs is er in de Ouderen Sociëteit een informatieavond
geweest van de verschillende groepen die allemaal een plek
krijgen in de nieuwe ontwikkelingen rond de Kennedyschool
in Belfort. De infoavond was zeer goed bezocht en mensen
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De brugklassen en dan? Huiswerk! Ervaren leraar (vmbo,
havo, vwo) geeft professionele begeleiding bij het maken
en leren van het huiswerk en extra uitleg bij niet goed begrepen lesstof. Info. 06-39823537 (Hazendans).

DIT BEN IK
JOLENE

Ervaren docent geeft bijlessen voor het vak Nederlandse
taal op alle niveaus (vmbo, havo, vwo) in onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Info.: 043-3435094.

Ik ben Jolene. Mijn hobby’s zijn: Lezen, tekenen en coderen.
Ik vind Engels het leukst, omdat ik er goed in ben. Ik zit op
kindcentrum Dynamiek in groep 7. De school is ook heel
fijn, omdat mijn vriendin Gina er ook is. Thuis is het ook best
wel fijn. Ik heb 2 zusjes, een moeder, een vader en ook een
hond. De naam van mijn hond is Tyson en is een rottweiler.
Ik heb hem ongeveer 4 jaar geleden gekregen.

Videoband of 8 mm filmspoel van vakantie of privé op DVD
of anderen drager. Wees er snel bij voor het verdwenen is.
Ook uw oude LP op CD. Bel Dirk 06-40273100.
Mindfullness, Meditatie of Yoga in Atrium Daalhof (ontstressen voor alle leeftijden ook voor klachten als burn-out,
reuma, astma, fibromyalgie, oedeem, te lage of te hoge
bloeddruk, overgewicht enz.). Chantalle Smeets, www.dansyoga.com, mail: info@dans-yoga.com, tel.: 0032-12236151,
0032-467077822, 06-33646440.

EVENEMENTEN
Zondag 13 november
Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) luistert de Céciliamis
op in de San Salvatorkerk in Daalhof om 11:30 uur.
Vrijdag 18 november
Pelita-inloopmiddag Masoek Sadja in ’t Atrium van 13.00
tot 17.00 uur.
Zaal open 12.30 u. Entree: 4 euro per persoon.

Als ik thuis ben zit ik meestal op mijn telefoon ‘tiktok’ te kijken
of ik bel met mijn vrienden. Mijn favoriete eten is loempia’s.
Soms speel ik ook buiten met mijn vrienden en dan praat ik
gewoon met hen. Mijn hobby is coderen.
Coderen doe ik meestal op de website Scratch. Ik kan spellen maken op Scratch zoals pong en een spel waar je voor
dieren moet zorgen.

Zaterdag 19 november
Harmonie Wilhelmina Wolder viert het St. Ceciliafeest en
worden de jubilarissen gehuldigd. De avond start om 19.00
uur met een Heilige mis in de St. Petrus en Pauluskerk.
Vanaf 20.00 uur worden de jubilarissen in de Harmoniezaal
Wilhelmina gefeliciteerd en kan het feest beginnen.

PRIKBORD

Zondag 18 december
Kerstconcert van Harmonie Kunst Door Oefening (KDO)
in de Onze Lieve Vrouwenbasiliek. Aanvang om 14.00 uur.
Iedereen is welkom.

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.

Kersttreffen van buurtnetwerk Belfort Daalhof en de Huiskamer van Daalhof. Kerstgezelligheid alom van 13.00 tot
17.00 uur in en om de Huiskamer. Meer informatie volgt in
de december nummer.

Heeft u vragen over God? Wilt u de Bijbel leren lezen?
Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 en 19.30 tot 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.
“Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in
alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb
niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die
van de ander.” Dit is nog altijd mogelijk! Doe je mee? www.
gvcmaastricht.nl.
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.
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Wie geïnspireerd is geraakt door deze prachtige concerten
en zelf van het Harmonieorkest of van de Drumband deel
wil uitmaken kan vrijblijvend eens komen kijken op donderdagavond 19.45 uur voor het Harmonieorkest en op vrijdagavond vanaf 20.00 uur. Op korte termijn is de Harmonie op
zoek naar een trombonist en een euphonium speler met
ervaring. Interesse? Bel 043-3618418 of mail naar info@
kunstdooroefening.nl.

VERENIGINGSNIEUWS
NIEUWS VAN KDO
Na weken van intensief repeteren was het zaterdag 15 oktober zo ver: de eerste vertolking door Harmonie Kunst Door
Oefening van het stuk LIFE gecomponeerd door dirigent/
componist Bas Clabbers met zang van de Limburgse tenor
Pascal Pittie. Er werd een topprestatie neergezet. Het stuk
klonk vol, moedig en muzikaal. Het publiek genoot zichtbaar
evenals van de overige stukken. De harmonie gaf een mooi
visitekaartje af.

MEEDOEN MET MAOS EN NEKER
Maos & Neker is een vereniging, die zang en theater hoog
in haar vaandel heeft staan. Het motto is dan ook: ‘Zingentere, Speulentere en Ammesere’. M&N streeft naar hoge
kwaliteit van koorzang en bühneproducties in dialect, maar
heeft ook muziekwerken uit musicals zoals de Lion King,
Disney Dazzle en West side Story vaak met vertalingen in
het dialect.
Verder is de Stichting Bühne Producties gestart met de organisatie van een nieuwe grote theaterproductie die wordt
uitgevoerd in voorjaar 2024 in het MECC Theater te Maastricht. De eerste repetities starten in het najaar.
Wil men lid worden en/of deelnemen aan deze productie
dan is nu het juiste instapmoment. M&N is vooral op zoek
naar versterking bij de mannen, maar vrouwen zijn natuurlijk
ook van harte welkom. Kom kijken en luisteren, ervaren en
maak een praatje met de leden. Zij verwelkomen u graag.

Ook de drumband gaf op 16 oktober een fantastisch optreden tijdens het drumbandtreffen georganiseerd door Harmonie Heer Vooruit. Het was het eerste optreden onder leiding
van haar nieuwe instructeur Patrick De Bie. De afgelopen
maanden werd hard gerepeteerd aan een volledig nieuw
programma en het resultaat mocht er zijn!

WWW.SONNEMANS-VLOEREN.NL

Ondertussen zijn de repetities voor de Kerstconcerten
gestart. Het voor iedereen toegankelijke Kerstconcert door
Kunst Door Oefening is op zondag 18 december in de
prachtige Onze Lieve Vrouwenbasiliek. De aanvang is 14.00
uur. Iedereen is welkom om in een bijzondere Kerstsfeer te
komen genieten van de Harmonie in deze kerk met haar
geweldige akoestiek.
Maar we hoeven niet zo lang te wachten om te kunnen
genieten van prachtige muziek. Zo luistert op zondag 13
november om 11.30 uur Harmonie Kunst Door Oefening de
Céciliamis op in de San Salvatorkerk in Daalhof.

Nu op de Aureliushof 101A, Daalhof.
Uitgebreide collecties in onze showroom.
Open op dinsdag en zaterdag van 10-14 uur en
donderdag van 15-19 uur.
PVC, laminaat, tapijt, trapbekleding,
vinyl en nu ook raamdecoratie.
06-46013937 / 06-29036559
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NATUURLIJK VAN OMA

WIJK - INFO

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

STADSDEELWETHOUDERS EN
GEBIEDSGERICHT WERKEN

ZEEPNOTEN

In het coalitieakkoord staat dat de gemeente de afstand
wil verkleinen tussen inwoners, het stadsbestuur en de
gemeentelijke organisatie. Dit wil de gemeente doen door
gebiedsgericht te gaan werken. Het college heeft Maastricht
daarvoor opgedeeld in 7 stadsdelen. Elk stadsdeel krijgt een
eigen stadsdeelwethouder.
De stadsdeelwethouders gaan regelmatig op pad in hun
stadsdeel en zijn zo een herkenbaar, zichtbaar en toegankelijk (extra) bestuurlijk aanspreekpunt. Op inhoud blijft
overigens elke wethouder gewoon verantwoordelijk voor de
eigen portefeuille. Waar en wanneer de stadsdeelhouders
op pad gaan kun je binnenkort lezen.

Zeepnoten zijn gedroogde vruchten van de zeepnotenboom
oftewel Sapindus mukorossi, die groeit in China, Noord-India
en Nepal. Het vruchtvlees van de zeepnoot bevat ongeveer
15% saponinen, oftewel zeep, met reinigende en antibacteriële eigenschappen. De zeepnoot werkt als zeep als hij met
water in contact komt. Je kunt gedroogde zeepnoten in een
zakje gebruiken in de wasmachine. Het product is geheel
natuurlijk en je wasgoed komt fris en schoon uit de machine.
Maak zelf een mooi zakje met een trekkoortje. Zet de bak met
zeepnoten op de wasmachine en je kunt een jaar vooruit.
Zeepnoten zijn heel goedkoop en wassen als de beste. Zeker als je kinderen hebt die allergisch zijn voor wasmiddelen,
is het een perfect middel. Zeker een aanrader! Zeepnoten
zijn via internet bij verschillende webshops te koop.

Wethouder Manon Fokke: stadsdeelwethouder Maastricht
West (Dousberg-Hazendans, Daalhof, Belfort, Mariaberg,
Brusselsepoort, Pottenberg)

Wasmiddel
Benodigdheden:
5 à 6 zeepnoten, 5 druppels etherische olie naar keuze, 1 tot
1½ eetlepel vlekkenzout Oxyper (sodiumpercarbonaat, een
kristalachtig wit poeder dat gebruikt wordt bij het schoonmaken en bleken van kleding).

Wethouder Frans Bastiaens: stadsdeelwethouder Maastricht
Noord-West (Frontenkwartier, Malpertuis, Malberg, Caberg,
Oud-Caberg, Bosscherveld, Belvédère, Lanakerveld)
Wethouder Johan Pas: stadsdeelwethouder Maastricht ZuidWest (Villapark, Jekerdal, St. Pieter, Biesland, Campagne,
Wolder)

Doe de zeepnoten in een klein katoenen zakje, zorg ervoor
dat het zakje goed afsluit. Druppel wat etherische olie op
het zakje en doe het bij de was in de trommel.

Wethouder Hubert Mackus: stadsdeelwethouder Maastricht
Oost (Amby, Scharn, Heer, Wittevrouwenveld, Wyckerpoort)
Wethouder Alex Meij: stadsdeelwethouder Maastricht Noord
(Borgharen, Itteren, Boschpoort, Limmel, Nazareth, Beatrixhaven, Meerssenhoven)

Doe zo nodig Oxyper in het wasmiddelbakje. Gebruik voor
de witte was anderhalve eetlepel Oxyper, want de wasnoten
bevatten geen optische witmakers en zo wordt de was toch
weer stralend schoon. Voor een zeer vuile was gebruik je
twee eetlepels Oxyper. Was altijd op 40 graden Celsius.

Wethouder John Aarts: stadsdeelwethouder Maastricht
Centrum (Binnenstad, Boschstraatkwartier, Statenkwartier,
Kommelkwartier, Jekerkwartier, Sint Maartenspoort, Wyck)
Wethouder Anita Bastiaans: stadsdeelwethouder Zuid
(Heugemerveld, Randwyck, Heugem, De Heeg, Vroendaal)

VERENIGINGSNIEUWS
LEIDING GEZOCHT
Turnvereniging KMG Eendracht 1876 is dringend op zoek
naar nieuwe leiding. Voor het nieuwe seizoen zijn wij nog
dringend op zoek naar nieuwe trainsters. Lijkt het je leuk
om training te geven of te assisteren tijdens de training
dan horen we dat graag. We zijn met name op zoek naar
leiding van 18+ om een groep te kunnen dragen. Uiteraard
tegen een vergoeding. Ook als je iemand weet die hier wellicht interesse in heeft horen we dat graag. Dus graag aan
iedereen de vraag om met ons mee te denken, mensen te
vragen of te benaderen die wellicht affiniteit hiermee hebben. We zoeken nog trainers voor de dinsdag en donderdag
avond. Help ons mee.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!
Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62

Via een mail naar info@eendracht1876.nl komen we graag
in contact met jou. Bellen mag natuurlijk ook: 06-44012183.

dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek
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contact@walstock.nl
www.walstock.nl

Ons team staat
voor jouw klaar!

Vegro is er voor elke zorgvraag
Vegro is sinds 1985 dé specialist als het om hulpmiddelen gaat. Vegro
staat voor jou klaar, om samen met jou te zoeken naar het juiste
hulpmiddel. Met persoonlijk advies en een breed assortiment heeft
Vegro voor jou altijd de beste oplossing, waardoor jij de regie over
je leven houdt en zelfstandig blijft. Bij Vegro kan je terecht voor het
lenen, huren en kopen van hulpmiddelen.

Gratis
persoonlijk
advies

Waar kun je ons vinden?
Vegro Zorgwinkel Maastricht
Herculeshof 3
Telefoon: 088 – 194 14 36

2208-08-a

Openingstijden
Ma t/m vrij: 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur
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WIJK - INFO

GEDICHT

WIJKLEERBEDRIJF MAASTRICHT
EEN HULP IN DE BUURT

KOORTS
Waarom kijk ik zo lelijk als ik de tram
of de taxi net mis en voor één keer
te voet moet gaan?
Ik weet toch; in het oosten lopen de mensen
dagenlang tussen de berries van een rijkeluiskoets
voor een handvol rijst!

Merkt u dat u niet meer alles zelf kunt doen? Of kent u iemand die hulp nodig heeft? De leerlingen van WijkLeerbedrijf
Maastricht Daalhof staan voor u klaar.
Wat kunnen wij voor u doen?
Bij WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof helpen leerlingen u
met allerlei activiteiten binnen zorg en welzijn. Denk aan
samen klusjes oppakken in en om het huis of samen boodschappen doen. Of begeleiding naar en bij dagactiviteiten.
En niet te vergeten helpen bij het organiseren van wijkactiviteiten. Kortom, al die dingen die het leven makkelijker
voor u maken.

Waarom klaag ik over een lichte ongesteldheid
en maak ik me zorgen over een huidrimpel
of een sproet ?
Ik weet toch; duizenden dragen in hun lichaam
een ongeneeslijke kwaal en duizenden
worden gemarteld om hun opinie, hun huidskleur
of om helemaal niets!

Hoe werkt het?
Het idee is heel simpel. Leerlingen van het WijkLeerbedrijf
willen praktische ervaring opdoen, die aansluit bij hun
(mbo)-opleiding. Onder begeleiding van professionals zijn
zij u graag van dienst bij alle mogelijke activiteiten thuis of
in de buurt.
Wie komen in aanmerking?
Heeft u behoefte aan wat meer contact en een helpende
hand? En vindt u het leuk leerlingen op weg te helpen naar
hun diploma door iets voor hen terug te doen door bijvoorbeeld te helpen met hun huiswerk of het verbeteren van hun
taal? Dat kan tijdelijk of op reguliere basis. WijkLeerbedrijf
Maastricht Daalhof is er voor iedereen die extra hulp kan
gebruiken! In het WijkLeerbedrijf komen jong en oud met
elkaar in contact en leren iets voor elkaar te betekenen.
Meer weten?
Heeft u belangstelling? Wilt u meer weten? Neem contact
op met de coördinator op 06-44459222 of via maastricht@
wijkleerbedrijf.nl

Waarom sakker ik als ik moet aanschuiven,
in de regen moet lopen, staan wachten?
Denk ik dan nooit aan de anderen en
aan hen die geen benen hebben of
in bed moeten blijven en die dolblij zouden zijn
als ze nog eens konden aanschuiven, in de regen lopen,
of staan wachten, en als ik m’n eten niet op tijd heb
vergeet ik dan dat miljoenen
nooit meer aan een gedekte tafel zitten!
We zijn belachelijke, onbenullige en verdwaasde wezens,
die ons leven-en het leven van anderen-vergallen
met zoveel goede dingen,
die we niet verdienen.
We hebben koorts, en onze koorts heet:
Krankzinnige zelfzucht!
Auteur: Phil Bosmans

VERENIGINGSNIEUWS

Adresgegevens:
WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof, Herculeshof 22, 6215
BM Maastricht

ST. CAECILIAFEEST EN HULDIGING JUBILARISSEN
HARMONIE WILHELMINA WOLDER
Zaterdag 19 november viert Harmonie
Wilhelmina Wolder het St. Ceciliafeest
en worden de jubilarissen gehuldigd.
Deze avond start om 19.00 uur met
een Heilige mis in de St. Petrus en
Pauluskerk. Aansluitend vieren we vanaf 20.00 uur in de
Harmoniezaal Wilhelmina ons feest en kunnen de jubilarissen gefeliciteerd worden.

Autorijschool Bastiaens
mwegen
o
r
e
d
n
o
z
n
“We rijde
wijs”.
naar je rijbe

Dit jaar zijn dat: Willie Peeters 60 jaar lid, Harrie Darding 50
jaar lid, Gerrie Hesemans 40 jaar lid, Wendy Schiffeleers 40
jaar lid, Vincent Eggen 40 jaar lid, Krista van Weert 25 jaar lid,
Chrit Hameleers 12 jaar lid en Jacques Severijns 12 jaar lid.

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

Loop gerust binnen om onze jubilarissen te feliciteren en
mee te feesten.

www.rijschoolbastiaens.nl
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NIJVERHEID
DE TABAKSFABRIEK
De familie Philips uit Veenendaal is bekend van de tabakshandel in de vorige eeuw. Zij begon in 1817 met de eerste
pruimtabak fabricage in de Wolfstraat in Maastricht, ze
maakte toen pruimtabak die vooral door de ‘pottemennekes’
en fabrieksarbeiders werd gebruikt. Het was onsmakelijk: de
troep (bruine nicotine) werd soms links en rechts gespuugd
waar het niet thuishoorde.

gerseweg een tabakfabriek, ter zijde gestaan door Nùhn, die
in 1922 algemeen directeur werd. Er waren veel machines
die onder leiding van Bér Beckers, chef technische dienst,
draaiende werden gehouden. Er heerste blijkbaar een allerbeste stemming op de tabaksfabriek. Juffrouw Spoor en
de heer Hackeng waren tot het jaar 1963 de gezagvoerders
op de fabriek.
Het was aan het begin van de tweede wereldoorlog, de
tiende mei 1940 tegen tien uur ‘s avonds. Duitse troepen,
waaronder Falschirmjäger (parachutisten), marcheerden
over de Tongerseweg, ze bestormden de fabriek en stationeerden zich er korte tijd later. Toen de geallieerden op
komst waren gaf een hoge Duitse officier bevel explosieven
in het ketelhuis te plaatsen, ze kregen hulp van een Duitse
monteur die in de fabriek werkte.
In die tijd was er ook een vluchtgang onder de fabriek, die
in verbinding stond met het lunet gangenstelsel (Ford Eben
Emael).
Na 1963 fuseerde Philips met sigarenfabriek Vasquez uit
Meerveldhoven en Geel. Later meldde zich een derde bedrijf
om te fuseren: de familie Winkelman uit Eersel.
Met vriendelijke groeten.
Huub.
© huub.reinders@home.nl

Honderd jaar later wijzigde de familie hun handsvorm en
ging het groter aanpakken. Ze hadden na 100 jaar geld
genoeg, de laatste gebroeders Philips vestigden op de Ton-

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
PBzijn
MAASTRICHT
Kunstgebit of implantaten nodig?
Wij
Wij
zijn
de
de specialist
specialist voor
vooru.
u.
043-356
04 04 •op
www.cadier.nl
Als
Als afgestudeerd
afgestudeerd tandprotheticus is Maurice van
van
Hoften
Hoftenspecialist
specialist
op
het
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

ZORGZAME EN GEZONDE PLEK
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Begin oktober werd op Daalhoeve het boek ‘Gezonde
stad’ gepresenteerd. Daarin beschrijven twee gezondheidswetenschappers van de Universiteit Maastricht,
Klasien Horstman en Mare Knibbe, hoe plekken als
Daalhoeve de gezondheid van mensen bevorderen.
Waarom eigenlijk, vroegen we aan Klasien. Zij is hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg.
‘De laatste dertig jaar wordt het verbeteren van de gezondheid sterk bij mensen zelf neergelegd. Ze moeten zelf hun
leefstijl veranderen. En mensen die het door bijvoorbeeld
een laag inkomen al lastig hebben, zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Die aanpak blijkt niet te werken. En het
leidt tot een tweedeling in de maatschappij tussen mensen
die volgens allerlei normen gezond en die ongezond leven.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 109, november 2022

De sleutel tot een betere gezondheid ligt elders. Namelijk
in hoe je de maatschappij en publieke ruimten inricht. Het
begint bij sociale verbinding en het gevoel deel uit te maken
van een netwerk. Waarin je ondersteuning en afleiding krijgt
en je ervaringen kunt delen. Alleen dat al maakt mensen
gezonder.’

WAAR WE ACTIEF ZIJN
Een bijzondere editie van de middenpagina’s deze keer.
Daalhoeve heeft het afgelopen jaren het aantal buitenterreinen waar ze actief is flink uitgebreid. Een goede aanleiding
om dat eens op een kaart van Maastricht te laten zien. Die
vindt u rechts. De cijfers verwijzen naar de plekken, die we
hieronder beschrijven.
1. Boerderij Daalhoeve
2. Weide tegenover tankstation: begrazing door mini-paardjes en mini-ezels
3. Weide achter tankstation: hoogstamfruit, alpaca’s
4. Erica-terrein: hoogstamfruit, bijenkasten, alpaca’s, kamelen en dromedarissen
5. Winterslag: hoogstamfruit, schapen
6. Weide Caberg: hoogstamfruit, schapen
7. Oude Postbaan: hoogstamfruit, bijenkasten, schapen
8. Natuurpark Belvédère met zonnepark: schapen en geiten
op de hellingen, Ouessant-schapen onder de panelen
9. Belvédèrelaan: bermbegrazing schapen
10. Dierenpark: dierverzorging
11. De Schark: hoogstamfruit, schapen
12. Vaeshartelt: groenbeheer, schapen
13. Kruisdonk: schapen
14. Kleine Weert: hoogstamfruit, schapen
15. Oude gronden Rousseau: extensieve begrazing met
schapen (2x per jaar) in verband met kamsalamander en
hazelworm
16. Villa Kanjel: groenbeheer, bruine bergschapen
17. Natuurpark Nazareth: Galloway-runderen (jaarrond)
18. Molenweg Paardenkliniek: hoogstamfruit, schapen
19. Schovenlaan Amby: hoogstamfruit, bijenkasten, schapen
20. Molenweg kersenweide: hoogstamfruit, schapen
21. Weide Heer: hoogstamfruit, schapen
22. Eijsden: hoogstamfruit, schapen
23. Bocholtz: begrazing zonnepark met schapen

Het boek werd op 7 oktober gepresenteerd in Daalhoeve

Zorgzaam
Voorwaarde voor sociale verbinding is dat je elkaar kunt
ontmoeten, vervolgt Klasien. ‘Er zijn echter steeds minder
ontmoetingsplekken. Daalhoeve is dat nog wel. Het is een
vriendelijke plek waar iedereen terecht kan, zonder sticker
op je hoofd. Waar je gewoon mag zijn wie je bent en afgestemd op je mogelijkheden een bijdrage kunt leveren. Zo’n
plek is van onschatbare waarde om een stad gezond te
maken en houden.’
Ondanks de grote waarde is het voortbestaan van organisaties zoals Daalhoeve allerminst zeker, aldus Klasien.
‘De financiële positie is altijd precair. Dat noodzaakt om
ook commercieel te werken, wat de druk op vrijwilligers
kan vergroten. Intussen is er de druk om verantwoording
af te leggen over de besteding van publiek geld. Prima, als
Daalhoeve maar haar karakter behoudt en kan wegblijven
van de bureaucratie.’
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043 - 325 4816
043 - 325 4816
www.davecrolla.nl
www.davecrolla.nl
info@davecrolla.nl
info@davecrolla.nl

Ruim 15 jaar ervaring
Ruim 15 jaarinervaring
Woonachtig
de wijk
Woonachtig
in de
wijkwoningmarkt
Kennis van de
lokale
Kennis
van
de lokale woningmarkt
Afspraak
= afspraak
Afspraak
= afspraak
Ook
buiten
kantoortijden bereikbaar
Ook
kantoortijden bereikbaar
100%buiten
tevredenheidsgarantie
100%
tevredenheidsgarantie
No Cure
- No Pay
No Cure - tot
NoBeste
Pay Makelaar in Limburg !
Verkozen
Verkozen tot Beste Makelaar in Limburg !

@davecrollamakelaardij
@davecrollamakelaardij
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DE ZEE EN HET STRAND…

GEDICHT

Kijk samen uit over de zee
Dein zachtjes met de golven mee
In de verte staren…
Vrachtschepen zien varen

EEN SOMBERE DAG…
Vandaag opgestaan met een boze bui
Of ben ik nu slechts een beetje lui
Ben ik met het verkeerde been uit bed opgestaan
Of ben ik gisteren te laat naar bed gegaan
Had ik die laatste pilsjes niet moeten pakken
Niet tot het laatst in het café blijven plakken
Het was gezellig, de avond was lang
Voor die ochtendkater was ik helemaal niet bang

Het rulle zand onder je voeten
Zacht met je tenen er in wroeten
Geniet van het leven
Deze momenten worden je gegeven
Sta hand in hand en geniet
Van de meeuwen die je ziet
Zij vliegen hoog in de lucht
Tot aan de horizon gaat hun vlucht

Nu is het te laat en zit ik met die kater
Het enige dat ik wil is een lekker glas koud water
Tóch nog even terug in bed
De wekker een uurtje later gezet
Het heeft niet geholpen, mijn hoofd zit nog vol
Het enige dat helpt is een paracetamol
Tegen het middaguur ben ik weer enigszins beter
Vanavond ben ik helemaal hersteld, dat weet ik zeker

Langzaam komt beweging op het strand
Ouders met de kinderen aan de hand
Tijd om te bouwen aan zandkastelen
Plezier om het strand samen te delen
Jammer, het einde van dit moment is gekomen
Afgelopen met dat heerlijke dagdromen
De realiteit van een nieuwe dag
En… alle goeds dat deze weer brengen mag

Nu het voornemen straks eerder naar huis
Maar… ongezellig zo alleen voor de buis
Tóch maar weer met vrienden langer op pad
En wéér heb ik een gezellige avond gehad

tekst : Ad Frijns
tekst : Ad Frijns

VERENIGINGSNIEUWS
MASOEK SADJA VOOR IEDEREEN
De Pelita-inloopmiddag, Masoek Sadja op vrijdag 18 november, is een informele ontmoetingsbijeenkomst niet alleen
voor mensen met een achtergrond uit voormalig NederlandsIndië, maar ook voor andere belangstellenden.
Tijdens de bijeenkomst kunnen de bezoekers praten over
hun ervaringen, onder het genot van muziek, een drankje
en een hapje. De catering wordt verzorgd door Senang Hati.
Aanmelden kan bij S.Hehalatu tel.:06-30994306 of bij J. de
Bruin tel.: 06-20959631. De zaal in het buurthuis ‘t Atrium,
Aureliushof 160, Daalhof gaat open om 12.30 uur. De middag
is van 13.00-17.00 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.

Natuurgeneeskunde
& Massagepraktijk
Natuurgeneeskunde
& Massagepraktijk
Waltwilderstraat 15
Waltwilderstraat
15
6215
JR Maastricht
06-46052999
6215 JR Maastricht

06-46052999

www.fuerzavital.nl

www.fuerzavital.nl

Gaat U uw woning of appartement verkopen of

Gaat
U uw woning
verkopen
of
verhuren
en heeftofUappartement
een energielabel
nodig?
verhuren en heeft U een energielabel nodig?

Fransom energieadvies kan dit snel en voor een

Fransom energieadvies kan dit snel en voor een
interessante prijs realiseren.
interessante prijs realiseren.

Bel 0627094507 of mail fransomenergieadvies@gmail.com dan kan in onderling
Bel 0627094507 of mail fransomenergieadvies@gmail.com dan kan in onderling
overleg
een afspraak
afspraakvoor
vooreen
eenopnamebezoek
opnamebezoek
levering
overleg een
enen
dede
levering
vanvan
hethet
definitieve
energielabelgemaakt
gemaaktworden.
worden.
definitieve energielabel
15

16

JOURNAAL
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Vastelaovend –– Deze
Deze maand
maand wordt
wordt traditioneel
traditioneel het
het carnavalsseizoen
carnavalsseizoen
Vastelaovend
e
e
e
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geopendop
opde
de11
11van
vande
de11
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Ookininonze
onzeschool
schoolbegint
beginthet
hetlinks
linksen
enrechts
rechts
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definale
finalevan
vanhet
het
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lied
“Veer
wèlle
mie!”.
Mestreechs Vastelaovendsleedsjes Konkoer met zijn lied “Veer wèlle mie!”.
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op
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Uiteraardwerd
werdook
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Wethouderbezoekt
bezoektKennedyschool
Kennedyschool- -Op
Opvrijdag
vrijdag77oktober
oktoberjl.jl.bezocht
bezocht‘onderwijswethouder’
‘onderwijswethouder’Johan
JohanPas
Pasvan
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degemeente
gemeente
Wethouder
Maastricht onze
onze school.
school. InIn een
een ruim
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anderhalf uur
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welke start in het voorjaar van 2023, uitgebreid ter sprake. De wethouder gaf aan dat het voortraject heel erg lang
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TOENTERTIJD
DE ZOMER GING VOORBIJ.
De zomer ging voorbij en tja aan alles komt een eind maar
toch hadden wij het erg leuk gehad ons eerste jaar met zijn
allen aan boord en met die kano, nou dat was écht hilarisch.
De tijd van school en regime was voorbij en langzaam
kwamen we in een gezinsritme, wel even moeilijk hoor, wat
moet dat moet!
Mijn broer had eigenlijk al die jaren in dat Doveninstituut een
bepaalde leefwijze gehad, die hij nu echt van zich af wilde
schudden en zo gebeurde het ook. Hij was wat tegendraads
geworden en wilde eigenlijk niet goed luisteren naar onze
ouders, noem het maar een verlaat puberaal gedrag! Dat
begon met zijn altijd ‘gekortwiekte haren’ te laten groeien,
zijn baard te laten staan en niet bijknippen of scheren! Dat
was voor onze ouders een doorn in het oog. Ik verdedigde
hem en zei: sorry dat is het gevolg van altijd in een bepaalde
structuur te leven, hij had niks te zeggen gehad en dat 15
jaar lang. Een internaat heeft altijd wel iets van een nare
bijsmaak voor kinderen. Eindelijk 18 jaar en dan die vrijheid,
dat was toch een feestje voor hem.
Langzaam wenden mijn ouders eraan en mocht hij ook zo
naar het werk gaan. Hij ging in een metaalbedrijf werken
en daar kon hij, wat hij geleerd had in de praktijk brengen.
Ook gaven ze hem nog mogelijkheden om verder te leren
in bepaalde lastechnieken, waar mijn broer ondanks zijn
handicap gretig gebruik van heeft gemaakt. Mijn broer ging
elke dag met de fiets naar het werk en dat ging goed, echt
waar, ik was trots op hem. Want het is echt gevaarlijk als
je doof bent om met een fiets te rijden, ook was hij in het
begin iets onevenwichtig maar dat hoorde erbij. Op de fiets
moest op het achterspatbord, een bordje zitten: SH, zodat
de mensen zagen dat hij ‘slechthorend’ was, dat was hij ook
nog niet eens, néén, hij was totaal doof! Hij wilde op een
gegeven moment echt geen plaatje meer op zijn fiets, hij
schaamde en voelde zich echt niet prettig, zo heeft hij het
plaatje er zelf vanaf gehaald!

De auto kwam langzaam in beeld en hij werkte hard, ook
ging hij wel eens overwerken want ja, dat leverde hem weer
extra geld op. Het bedrijf was erg blij en zeer tevreden met
hem, dat was fijn om te horen en later hoorden wij dan ook
van collega’s dat hij altijd hard doorwerkte en niet snel was
afgeleid. De pauzes waren voor hem natuurlijk wat vervelend
in het begin, maar langzaam gingen ze allemaal aan zijn
stemgeluid wennen en deden ze hun stinkende best om met
mijn broer te communiceren en daar was hij superblij mee.
En wij waren supertrots als er bij problemen een bepaalde
uitleg nodig was of als er iets vertaald moest worden, dan
vroegen ze mij erbij. En ook naar bedrijfsfeestjes mocht
ik altijd mee, zo zag ik hem opbloeien in zijn baan, wat hij
overigens 28 jaar heeft gedaan en toen ging jammer genoeg
het bedrijf failliet. Ze konden en mochten hem ook plagen, hij
had geleerd hiermee om te gaan en terug te plagen, zodat
ze met zijn allen de grootste lol hadden.
Alleen hoorden wij jaren later dat ze ook misbruik van zijn
doofheid hadden gemaakt, bv. met het werken en overwerken, zodat hij minder betaald kreeg of klussen kreeg die hij
eigenlijk niet mocht of wilde doen, maar hij heeft het altijd
gedaan dat wel, alleen al om bij dezelfde baas te blijven
en ook vanwege de goede onderlinge collegiale contacten.
Een tijd om nooit meer te vergeten!
Springtime

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

HUP, DAO VLUIG M’CH ‘N VLOEJ OP M’N BATS
Hup, dao vluig m’ch ‘n vloej op m’n bats
Hup, dao vluig ze devaan
Hup, dao vluig z’op de winkelbaank
Houw h’r mèt e gewiech op häöre straank
en hup, dao vluig m’ch ‘n vloej op m’n bats
en hup, dao vluig ze devaan
Ze vèlt ziech kepot
op de rand van de pot
en hup, la videldida.

Toen hij wat geld verdiend had en kon sparen kwam het
rijbewijs aan bod en ook dat heeft hij met verve gehaald.
Tevens was ik ook bezig met het rijbewijs te halen en hadden we samen bijna tegelijk het begeerde papiertje behaald.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

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

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Tel. 06 - 43 09 68 14
www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl
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Pat Sleebe, al zo’n 7 jaar vrijwilligster
bij onze locatie Campagne in Maastricht:

“Zolang ik dit nog kan doen, ga ik
ermee door.”
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4 KIDS
4
KIDS
Kleuren op nummer:
1=grijs / 2 =bruin / 3=groen / 4=geel / 5=blauw / 6=paars

Stephanie Debie
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BON APPETIT
STEVIGE SOEP MET PARELGORT, BOSPADDENSTOELEN MET WHISKY OF WITTE WIJN
Ingrediënten:
30 g gedroogde porcini (eekhoorntjesbrood), 200 g gerookte
spekblokjes, 2 uien gesnipperd, 4 middelgrote wortels in
blokjes, 3 stengels bleekselderij in blokjes, ¼ savooiekool
in heel fijne reepjes, 2 tenen knoflook fijngesneden, 1 takje
rozemarijn, 2 takjes tijm, 2 blaadjes laurier, ± 100 ml Ierse
whisky of evt. witte wijn, ± 1½ -2 l kippenbouillon, 175 g
Alkmaarse gort (parelgort), 400 g bospaddenstoelen, grote
exemplaren in stukken gescheurd, oude cheddar, Parmezaanse kaas of een andere harde zoute kaas, om te raspen
bij het serveren.
Bereiding:
Doe de gedroogde porcini in een kom, giet er 200 ml lauwwarm water bij en laat 30 min. weken.
Bak in de tussentijd de spekblokjes uit in een grote zware
pan. Roer, als de spekblokjes gaan bruinen, alle groenten,
knoflook en kruiden erdoor en bak ze op middelhoog vuur
al omscheppend tot alles zacht wordt. Neem de tijd, dit
duurt ± 10 min.
Giet de porcini af door een zeefje boven een kom en vang
het weekvocht op. Hak de porcini fijn en roer ze door de
groenten in de pan. Blus af met een goeie scheut whisky.
Voeg de helft van de verse paddenstoelen nu ook toe en
bak ze nog even mee uit.
Giet de gort erbij, schep alles goed door en giet 1½ l bouillon
en het weekvocht van de paddenstoelen erbij. Breng aan
de kook en draai het vuur laag.
Laat de soep zo’n 45 min. sudderen tot de gort beetgaar is.
Voeg na 30 min. de rest van de paddenstoelen toe. Voeg
evt. extra bouillon toe. Haal de tijm, rozemarijn en laurier
eruit. Rasp aan tafel de kaas erover.

WIJK - INFO
INLOOPSPREEKUUR
MAATSCHAPPELIJK WERK TRAJEKT
Door Corona is er lange tijd geen inloopspreekuur geweest
van het Maatschappelijk werk. Aanmeldingen liepen toen
tijdens deze periode telefonisch. Vanaf oktober 2022 is het
weer mogelijk om bij het Maatschappelijk werk Trajekt binnen
te lopen. Heeft u problemen waar u zelf niet meer uit komt,
loop dan eens binnen om te kijken wat het Maatschappelijk
werk voor u kan betekenen.
Over heel Maastricht zijn er vier locaties waar een inloopspreekuur is. De gegevens voor Mariaberg en omgeving
zijn: Buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35, 6214
SW Maastricht; dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur,
telefoonnr. 043-7630040.
Meer informatie over de andere locaties kunt u vinden op
onze website https://www.trajekt.nl/initiatief/maatschappelijk-werk-maastricht of via het telefoonnummer 043-7630000.
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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.

planken rot waren. “De biertap zal hier gestaan hebben of
iets anders wat jarenlang heeft gelekt op de vloer”, giste de
sloper te zeggen. En ik was het slachtoffer. Veel te missen
had ik niet meer, maar met wat schaafwonden en de schrik
kwam ik er toch nog goed vanaf.

CAMERAWANDELING
DRANKWINKEL IN DE JODENSTRAAT
In de Jodenstraat werd in 1988 een geheel huizenblok afgebroken om er nieuwbouw neer te zetten. Op de begane
grond zou een winkel komen en erboven woonlocaties.

Ik keek angstvallig rond. “Er is niets meer te vinden” zei de
man, die dacht dat ik ook wel het een en ander kon gebruiken. “Hebben jullie nog bruikbaar spul gevonden” vroeg ik?
“Wel wat je overal in die oude huizen vindt: oude kranten uit
de dertiger jaren en een handje oud geld, van die zinken vijf
centen en een paar centen weet je wel”. Hij keek me eens
aan, “verder een oude fles wijn en we dachten dat zal wel wat
zijn, maar pfff dat viel vies tegen, niet te zuipen die troep”.
Hij trok een vies gezicht, nu hij er weer aan terug dacht.
Beneden is een kelder waar wijnvaten waren opgeslagen.
Daar was ook een aansluiting op het gangenstelsel onder
de stad. Ik spitste mijn oren, de sloper zag aan me dat ik
weleens beneden wilde kijken. Met behulp van de lamp en
een begeleider durfde ik het wel aan en mank lopend ben
ik een verdieping lager afgedaald, de kelder in.
We zijn gaan kijken, maar verder dan enkele meters zijn we
niet gegaan, daar was alles ingestort en best gevaarlijk. Het
is best eng om hier rond te neuzen, spinnenwebben en ik
dacht dat hier ook wel muizen en ratten zouden zitten. Een
rotte lucht hangt er in die gang. Ik denk weinig zuurstof en
je zag niet veel met die lamp. “Mag ik eens eventjes kijken?”
vraag ik. De gang was werkelijk spookachtig, gedeeltelijk
ingestort, er lag veel puin en nog een oud wijnvat.

Er ontstond een flink gat toen alles gesloopt was. De
archeologische dienst van de gemeente verrichtte er het
bodemonderzoek. In de grond werden de resten van een
vroegmiddeleeuwse gasproductie ontdekt.
Een van de gesloopte huizen was mij bekend en werd door
de vroegere bewoners onder andere gebruikt als drankenzaak: zo werd er wijn en andere drank verkocht. Ik maakte
foto’s van de sloop in april 1988 en het is inmiddels 34 jaar
later maar ik herinner me goed de dag van de opnames,
omdat toen iets gebeurde wat ik niet zo snel vergeet.

© Huub Reinders Maastricht

Toen ik door de straat liep en opnames maakte, zag ik dat
het een grote puinhoop was. Veel was al gesloopt zoals de
bijgebouwen waar de wijnvaten hadden gelegen en de wijn
in flessen werd gedaan. Het woonhuis stond er nog, zonder
veel moeite kon aan de achterzijde naar binnen lopen. Hier
was flink gestript, kennelijk was al het nog bruikbare materiaal eruit gehaald, aan de puinhoop te zien. Toch moet het
hierbinnen van bijzondere allure zijn geweest, ik voelde de
oude glorie. De muffe reuk van de schimmels en rotte stank
van de pull kwam me tegen. De koude rillingen liepen over
mijn rug. Zou ik wel verder naar binnen gaan of toch maar
niet? Hoe verder ik van de ingang liep hoe donkerder het
werd; met een enkele lichtstraal die door het aanwezige
raam naar binnenviel, zag je bijna niet waar je liep. Schuifelend schoven mijn voeten over de houten vloer verder.
Dan plotseling een hoop gekraak en voordat ik het wist, was
ik tot mijn middel door de vloer gezakt. Ik bleef gelukkig op
de onderliggende houten balken hangen. Mijn geluk was dat
ik mijn camera nog in mijn hand had, die ik in een reflexbeweging omhoog had gedaan. Door het lawaai kwam iemand
kijken van de mensen die aan het slopen waren in het huis.
Met een lamp in zijn hand was hij aan het speuren. “Wat is
hier loos?” riep hij toen had hij mij ontdekte, “hier, pak m’n
hand dan help ik u eruit”. Met moeite en gekerm ben ik uit
de vloer gekropen, bij nader onderzoek door de man met
de lamp bleek dat op de plek waar ik door de vloer zakte de
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