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Eerder werk van Joachim (het redactielid dat helaas niet meer onder ons is, zie blz 4)

Foto: Joachim Wilbers

VAN DE REDACTIE
Het verkleuren van de bladeren aan de bomen kondigt het
begin van de herfst aan. Nog even en we moeten weer
voorzichtig zijn dat we niet in een valpartij terecht komen
als we op de fiets stappen. Waar we vroeger op het gemak
- en bij haast met een snelle trap - fietsten lijkt iedereen
in constante haast over de fietspaden te crossen. Steeds
meer mensen schaffen een elektrische fiets aan waarmee
de 'oudjes' met gemak het jong grut voorbij razen. Met de
helmplicht voor alle scooterrijders in het vooruitzicht heeft
menig persoon besloten de overstap naar de elektrisch
fiets te maken met het idee de helmplicht te ontlopen. Laat
ons maar eens benieuwen hoe lang de helmplicht op de
elektrische fiets op zich laat wachten met het groeiend
aantal verkeersslachtoffers op de deze trendfiets.
In ons wijkblad vind u over het algemeen vooral mooi,
leuk en handig nieuws. Helaas ligt er over dit nummer
een donkere sluier van verdrietig nieuws. Met pijn in ons
hart moeten we u mededelen dat we afgelopen maand
na een ziekbed afscheid hebben moeten nemen van ons
zeer gewaardeerd redactielid Joachim Wilbers.

Joachim zelf betreurde het verlaten van de wereld zoals
hij nu is absoluut niet. Hij was blij 2050 niet mee te hoeven
maken en hoopte dat alles beter zou gaan worden, al zag
hij de toekomst van de wereld erg somber in. Joachim
bleef zich tot het laatste moment inzetten voor ons blad.
Zo schreef hij de wanhopige oproep voor redactieleden
omdat het voortbestaan van ons blad berust op voldoende
vrijwilligers en was hij mijn favoriete voorzitter voor de
redactievergaderingen. Hij was naast redactielid ook kunstenaar en maakte prachtige foto’s waarvan er vandaag
één de voorpagina van ons blad het afscheid van hem
symboliseert.
Ook met een redactielid minder zullen wij ons voor u in
blijven zetten zodat u elke maand ons blad weer op de
voordeurmat mag ontvangen. Veel leesplezier gewenst!

Het volgende nummer van 't Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 5/6 november.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 oktober.

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

COLOFON

Redactie
Stephanie Debie
Bea Deckers
Anneke Fokkema
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Natasja Maes
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Willie van Weert
Joachim Wilbers 

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

Like ons op facebook

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Daarnaast kunt u zich abonneren op overheid.nl. Door naar
overheid.nl te gaan en je in te schrijven voor bekendmakingen kunt u kiezen over welk gebied u over 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.
Het is duidelijk dat de gemeente mensen niet meer vooraf
per brief op de hoogte brengt van veranderingen in hun
straat / leefomgeving.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

LEVANTO IN BELFORT
Al sinds de zomer zijn er nieuwe bewoners in Belfort. Bij het
nieuwe gebouw van Levanto zijn 24 nieuwe studio’s bezet.
De gemiddelde leeftijd van deze bewoners is 60 jaar. Misschien heeft u al enkele bewoners ontmoet en verwelkomd.
Ze hebben al aangegeven dat ze welkom geheten zijn door
meerdere bewoners. Het voelt voor hen heel fijn om in een
buurt te zijn, midden in de activiteiten en het leven van de
wijk.
Heeft u vragen of zorgen? U kunt altijd bellen met de Teamleider Peymeestersdreef: 06-46162802 of een email sturen
naar Ninon Neijman (ninon.neijman@levantogroep.nl) of
Billie van Hoof (billie.vanhoof@levantogroep.nl). Ninon en
Billie willen vooral ook op de hoogte worden gehouden van
activiteiten in de buurt. Dan kunnen ze de bewoners ook de
kans geven om daaraan mee te doen.

BERICHT VAN DE WIJKAGENT
Sinds kort heeft de wijkagent 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
Weet je de Huiskamer te vinden? De Huiskamer is aan de
achterkant van buurtcentrum ’t Atrium, tussen de Aureliushof
en de Romeinsebaan.
Activiteiten in de Huiskamer zijn nog volop bezig.
MAANDAG
- 13.30 - 16.30 uur: hobbyclub
DINSDAG
- 13.30 - 16.30 uur: vrije inloop / Matchpunt/ spreekuur Tim
(hulp bij telefoon, pc, laptop, tablet)
- 19.00 - 21.30 uur (even weken) OudersVoorOuders
spreekuur/inloop
WOENSDAG
- 9.30 - 12.30 uur: inloop mantelzorgers
- 13.30 - 16.30 uur: vrije inloop / Matchpunt/ begeleiding
leerlingen wijkleerbedrijf / wandelclub / schildergroep
DONDERDAG
- 13.30 - 16.30 uur: Matchpunt/ huiswerkbegeleiding leerlingen wijkleerbedrijf
- 19.00 - 21.30 uur: crea-groep (iedereen is welkom)
VRIJDAG
- 13.30 -16.30 uur: hobbyclub

BUURTTERRASSEN
Elk jaar organiseren we tenminste zes keer per jaar een
buurtterras. Dit is een gelegenheid om de directe buren te
leren kennen, met professionals en elkaar te bespreken wat
goed is in de buurt of wat beter kan, en na te denken over
de toekomst van de buurt. Wij kiezen elk jaar zes nieuwe
plekken om de buurtterrassen te houden, proberen de beide
wijken aan de beurt te laten komen.
Bij onze laatste buurtterras op de Capitoolhof kwamen we
opnieuw leuke buren tegen. De vraag werd gesteld of de
buren elkaar kennen. "Ja, van hallo te zeggen" werd geantwoord. En toch blijft de buren leren kennen de beste manier
om problemen in een buurt op te lossen. Vaak kan dit door
zoiets als een garagesale in de buurt te organiseren. Zo
komen de buren bij elkaar en hebben ze meer tijd om met
elkaar te praten terwijl ze ‘shoppen’.
Een ander mogelijkheid is een buurtfeest te organiseren. Dit
hoeft geen groots opgezet evenement te zijn. Het buurtfeest
in Belfort loopt al jaren en is begonnen toen enkele buren met
elkaar afgesproken hebben om samen iets te doen. Heb je
daar hulp bij nodig - zoals met een evenementenaanvraag
bij de gemeente - wij willen je graag bijstaan.
Het seizoen voor buurtterrassen en buurtfeesten is dit jaar
min of meer voorbij. Maar denk na of u zoiets zou willen
organiseren of houden bij u in de straat. Er zijn mensen
die willen helpen faciliteren en er zijn buren die wachten op
iemand om het voortouw te nemen. Zij staan klaar om te
helpen en mee te doen. Bespreek het nu al en maak plannen voor 2023.

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 stuurt ons
een e-mail: 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. Haal het gratis weekblad - dat
vroeger huis aan huis bezorgd werd - nu op bij bijvoorbeeld
de PLUS in Belfort en/of abonneer u op de wekelijkse digitale
nieuwsbrief van de gemeente: www.gemeentemaastricht.nl/
contact-en-openingstijden/nieuwsbrief.
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Hij kon goed lachen met de mooie meiden en genoot van
wat lekker was in het leven.
Joachim is ook degene die de nieuwste veranderingen in ’t
Belhäöfke voorstelde: een grote foto op de voorpagina en dat
in volle kleur - het liefst zo fel mogelijk. Hij schreef ook onze
meest recente oproep, die nog altijd geldt. ‘t Belhäöfke heeft
vrijwilligers nodig om goed te kunnen draaien. Vrijwilligers
zoals Joachim, die zich willen inzetten en die genieten van
het gezelschap van een goed team.

VAN DE REDACTIE
JOACHIM WILBERS
Onlangs is ons collega redactielid Joachim Wilbers overleden. Joachim kwam bij de redactie zoals zovelen gekomen
zijn: om gehoor te geven aan een oproep van ‘Hulp nodig’.
Hij zat al 11 jaar bij de redactie en heeft zich meteen ingezet
voor het blad.

We zullen Joachim missen bij de vergaderingen die hij niet
meer voorzit, bij de redactie uitjes waar we zijn lach en verhalen zullen moeten missen. Anderen hebben de redactie
ook verlaten in het verleden, maar niet tijdens het werken.
We zullen Joachim missen.

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Joachim heeft een kleurrijk verleden en vond het fijn te
kunnen vertellen over zijn vele ervaringen in verschillende
landen, culturen en ambachten. Hij vertelde over zijn verleden als schilder, als pionier in de computerveiligheid van de
jaren 90, als schrijver en zelfs als oud-judoka. Hij zette zich
ook in voor kunstenaars en schrijvers. Ook bij ’t Belhäöfke
schudde hij menige stukken uit zijn pen en zorgde hij voor
het opmaken van het blad, samen met Hans Veldman.
Voor een periode moest hij op non-actief gaan bij de redactie
om goed voor zijn stervende vrouw te kunnen zorgen. Nadat
zij aan kanker overleed, kwam Joachim terug bij de redactie,
maar het was toen al duidelijk dat het met hem ook niet zo
goed ging. Zijn gezondheid werd minder, maar dit weerhield
hem niet toch mee te doen op allerlei vlakken.

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

Zijn grijze staart en dikke baard waren bij menigeen in de wijk
goed bekend. Hij kwam geregeld bij de kinderboerderij voor
een kopje koffie en het delen van een verhaal. Een sigaret
was nooit ver van zijn vingers en zijn ogen priemden onder
zijn wenkbrauwen naar alles wat om hem heen gebeurde.

zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl
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Dé oplossing daarvoor is niet eenvoudig! Mogelijk leidt het
tot meer fusies en regio-orkesten.

IN DE KIJKER

Iedereen kan zaterdag 15 oktober komen kijken en luisteren.
De toegang is gratis (vrije gift mogelijk). KDO zoekt altijd gemotiveerde muzikanten. Geïnteresseerden kunnen donderdag (harmonieorkest) vanaf 19.45 uur of vrijdag (drumband)
vanaf 20.00 uur in de harmoniezaal komen kijken. Of stuur
een mail naar info@kunstdooroefening.nl Ik hoop natuurlijk
iedereen op 15 oktober te ontmoeten aan de Romeinsebaan
295 (naast de Grafische Ateliers).

In de rubriek In de kijker stelt een bewo(o)n(st)er uit één van onze wijken zichzelf voor. De
inhoud van deze rubriek wordt gebaseerd op een zelf opgesteld verhaal of een interview. Het
is de redactie die bepaalt hoe het artikel uiteindelijk geplaatst wordt.

BAS CLABBERS
Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) heeft de voormalige
gymzaal van de Fons Olterdissenschool aan de Romeinsebaan 295, vooral met eigen leden, verbouwd tot een
volwaardige harmoniezaal. Maar wie is de dirigent van
deze harmonie? En waarom is juist nú een gesprek met
hem interessant en is 15 oktober zo belangrijk? De dirigent
is Bas Clabbers en hij blijkt ook nog eens componist te zijn.
Hij stelt zichzelf voor:

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.

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.
"Wees niet bang; wees niet ontmoedigd. Wees moedig en
sterk." Kom en hoor het woord over Jezus dat leidt naar geloof en vertrouwen. Kom en hoor het goede nieuws en wordt
deel van de familie van Christus! 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.

Wie is Bas Clabbers?
Ik ben in Venlo geboren in 1980, in een muzikaal gezin.
Moeder en broer speelden, net als ik later, bij harmonie St.
Cecilia in Blerick in de hoogste divisie. Ik was er ook o.a.
tweede dirigent en marsleider. Aan het Rotterdams conservatorium heb ik trompet gestudeerd met orkestdirectie
(opleiding dirigent) als bijvak.
Hoe ben je hier bij de harmonie Kunst Door Oefening
terecht gekomen?
Na een aanvullende tweede en derde studie (compositie en
analyse) in Antwerpen was ik uiteindelijk dirigent van enkele
fanfares, waarbij er nog ruimte was voor een harmonie. Ik
woonde in Heerlen toen ik de oproep van KDO tegenkwam.
Al sinds de kennismakingsgesprekken bij KDO voelde ik mij
er thuis. Dat is altijd zo gebleven.

Gediplomeerd piano/theoriedocent heeft vanaf september
weer enkele plaatsen vrij. Piano en theorielessen op elk
niveau, beginners en gevorderden. Ik geef de lessen bij me
thuis op Daalhof. Lesdag en lestijd in onderling overleg.
Rick Debie 06-42312986, email: rickmaastricht@yahoo.com.
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In Atrium Daalhof: 1. Zumba 2. Yoga (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.dans-yoga.com, mail:
info@dans-yoga.com, tel.: 0032-12236151 of 06-33646440.

Waarom is zaterdag 15 oktober een belangrijke dag?
Op 15 oktober om 20.00 uur wordt o.a. mijn compositie ‘LIFE’
in première gebracht. Sinds de middelbare school ben ik
gefascineerd door de Engelse dichter Edgar Allen Poe, in het
bijzonder het gedicht Annabel Lee uit 1849. ‘LIFE’ beschrijft
aan de hand van vier gedichten, verschillende levensfases.
‘LIFE’ wordt uitgevoerd door het harmonieorkest van KDO
in samenwerking met de bekende Limburgse tenor Pascal
Pittie. Het is een stuk voor harmonie, maar qua klank en beleving zal de toeschouwer ook klassieke invloeden ervaren.

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).
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.

Hoe zie je de toekomst?
Ik blijf graag dirigeren en componeren. Tegenwoordig hebben veel verenigingen het moeilijk.
6
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NATUURLIJK VAN OMA Voor al uw
Vakkundige
De teksten in deze rubriek zijn met schriftelijke toestemming
van uitgeverij Terralannoo overgenomen uit 'Natuurlijk van Oma'
door Maurille de Smalen.
reparaties.
ook e-bikes!
Desinfectie
Desinfecterend middel zonder bleek.
Zeer goed desinfecterend middel en ook nog goed voor
het milieu, want er wordt geen bleek gebruikt.
Benodigdheden:
½ liter water, 10-20 druppels tea-tree olie
Doe water en olie in emmertje en schoonmaken maar.

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

Desinfecterend middel
Ideaal ontsmettingsmiddel voor keuken, badkamer en
toilet. Test het middel altijd eerst even op een klein stukje
van het oppervlak dat je schoon wilt maken.
Benodigdheden:
180 ml bleekmiddel, 1½ ltr water, 1 theelepel waspoeder
(biotex)
Meng de benodigdheden met elkaar. Maak ermee schoon
wat je schoon wilt maken. Daarna goed afspoelen. Laat
het middel niet opdrogen want opgedroogde resten zijn
corrosief.

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

Allesreiniger
Je kunt deze allesreiniger echt voor alles gebruiken.
Benodigdheden:
2 eetlepels baksoda en ½ liter water
Meng de benodigdheden met elkaar en maak ermee
schoon.

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

Wist
Wist u dat:

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

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

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

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

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

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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BON APPETIT
AIRFRYER KARAMEL LAVA GEBAKJES
4 personen | 15 minuten
Ingrediënten:
100 g boter, 160 g pure chocolade, 200 g suiker, 120 g
bloem, 4 karamel fudge blokjes, 2 eieren, 2 eidooiers, cacaopoeder, 4 hittebestendige bakvormpjes,
Bereiding:
Smelt de chocolade met de boter au-bain-marie. Als de boter
en chocolade gesmolten zijn, voeg je de bloem en suiker
toe en roer je het geheel goed door elkaar. Voeg vervolgens
één voor één de eieren en eidooiers toe. Vet of spray de
bakvormpjes in en bestuif deze met cacaopoeder. Vul de
vormpjes tot de helft met het chocoladebeslag. Plaats de
karamel fudge blokjes in het midden van elk vormpje. Schenk
de andere helft van het chocoladebeslag eroverheen. Bak
de karamel lava-cakejes ongeveer 10 á 12 minuten op 160
graden in de Airfryer.
Tip:
Serveer de cakejes met een lekker bolletje vanille-ijs en een
flinke dot slagroom.
Eet smakelijk!

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

www.rijschoolbastiaens.nl

0057088.pdf 1

10

16-3-2011 14:18:13

Er bestond ook al een activiteit in het recyclen van schuimrubber en polyether. De brokken werden samengeperst en
onder verhitting gevulkaniseerd, waarbij rubbermatten voor
sporthallen en geluidsisolerende platen ontstonden, die
onder de naam Polypress werden verkocht.
Naast de vestiging te Maastricht had de productgroep
Schuimen en Matrassen nog vestigingen in Oberstenfeld en
Detmold. Eind jaren zestig werden twee matrassenfabrieken
overgenomen, Olga te Leiden en Union te Drachten.
In Maastricht vond de grondstofproductie plaats. Een typisch
product was ook het vervaardigen van drijvers voor baggerleidingen. Het artikelenpakket werd geleidelijk uitgebreid,
maar werd later teruggebracht tot enkel schuimrubber. Nadat
in 1970 ook in Maastricht de polyetherfabriek afbrandde,
raakte het Vredesteinconcern in moeilijkheden en werd tot
Radium Foams omgedoopt. Het Maastrichtse bedrijf werd
in 1978 een zelfstandige dochter. In hetzelfde jaar werd een
snijbedrijf te Tricht opgericht, ten behoeve van de Culemborgse meubelindustrie.
In 1991 werd Radium Foams overgenomen door de Bredase firma Vita Interfoam. Het Vredestein-gedeelte werd
door een hekwerk afgesplitst en werd deel van de Comfort
Foam Division van dat bedrijf. In 1996 werd in Maastricht
een nieuwe fabriek geopend. De matrassenfabriek, onder
de naam Beddington opererend, werd in 1996 verkocht aan
het Britse bedrijf Relyon en in 1997 gesloten, waarbij 40
mensen hun baan verloren. De moderne Vita Talalay-fabriek
bestaat nog steeds.
De recyclingfabriek zette haar werk voort onder de naam
Rubber Resources. Ze recycleert tegenwoordig ook autobanden en dergelijke. Bij het bedrijf werken ongeveer 90
personen. Rubber Resources verhoogde in 2011 de omzet
van 20,2 mln naar 22,5 mln euro. Eigenaar van het bedrijf
is sinds 2011 het Indiase Elgi Rubber Company in Coimbatore. Vanaf 2014 zette het bedrijf zijn activiteiten voort
op een andere locatie in het industriegebied Beatrixhaven
(voormalige Koninklijke Sphinx-locatie).
Een deel van de fabrieksgebouwen in het Bosscherveld
werd gesloopt ten behoeve van de aanleg van een nieuwe
verbindingsweg tussen de Noorderbrug en Maastricht-West.
Alleen enkele monumentale gebouwen, waaronder een deel
van de Cokesfabriek (sinds 2005 een rijksmonument), het
Radium-Vredestein kantoorgebouw, de markante bakstenen schoorsteen (beide gemeentelijk monumenten) en het
LAB-gebouw zijn gespaard. De Cokesfabriek werd in 2019
overgenomen door de kunstenaar-ontwerper Valentin Loellmann, die er een kunstobject annex kunstencentrum van wil
maken. Het voormalige kantoorgebouw werd tot november
2019 gebruikt door de culturele organisaties Kunstfront en
Mandril Cultural and Political Centre. Het LAB-gebouw is
eveneens een cultuurcentrum met onder andere ruimte voor
Toneelgroep Maastricht (sinds 2016) en het Forza Fashion
House, een tijdelijke modewerkplaats van Fashionclash. Op
7 oktober 2018 opende Radium Boulders zijn deuren met
de eerste boulderhal van Maastricht.

NIJVERHEID
RUBBERFABRIEK RADIUM
1938 geopend in het Bosscherveld. De eigenaar was toen
de Bataafsche Rubber Industrie. Vredestein.
Reeds in 1937 was in Maastricht aan de Lage Kanaaldijk,
een (zie mijn foto) rubber verwerkende fabriek gevestigd,
de Rubberfabriek Holland (zie de foto uit mijn verzameling).
De fabriek produceerde onder andere fietsbanden, die ze
verkocht onder de merknaam Radium.

In 1937 ging die fabriek failliet, waarop BRI de boedel overnam, waarbij vooral de reeds bekende merknaam een rol
speelde. De merknaam Walram werd sindsdien geleidelijk
vervangen door de merknaam Radium. De heropende
fabriek werd in 1938 opgericht door de heren Hayen, Groenen, Jongen en Reintjens, die voordien werkzaam waren
bij de Maastrichtse Zinkwit Maatschappij. Zij richtten de
Bataafsche Rubber Industrie (BRI) op; de merknaam was
Walram. De fabriek werd gevestigd op het terrein van de
failliete gemeentelijke gasfabriek in het Bosscherveld, deels
op en tussen de vestingwerken van de Lage Fronten. Het
aantal medewerkers, aanvankelijk een dertigtal, nam in één
jaar toe tot 100, om in de jaren zestig te stijgen tot ongeveer
1.600. Het technisch personeel werd aanvankelijk vooral
geworven in de Belgische grensstreek. Men vervaardigde
vooral matrassen en vormkussens voor autobussen, treinen
en vliegtuigen. In 1954 werd ook een goedkoper alternatief,
vervaardigd uit polyetherschuim, geproduceerd. Vanaf 1959
werd tevens synthetisch rubber verwerkt, toen nog voor 2%
van de productie en in 1963 reeds 58% van de productie. In
1955 werd ook polyesterschuim geproduceerd. Uiteindelijk
bleven, van alle ooit voorgestelde producten, de vormkussens over voor voertuigen en voor meubelen, alsmede de
matrassen. Verder werd singelband vervaardigd, dat voor
de ondervering van bankstellen werd benut.
In 1959 werd Radium Latex overgenomen door Vredestein.
De schuimrubberafdeling van de Heveafabriek te Heveadorp
verhuisde naar Maastricht. Andere producten, met name de
fietsbanden, werden naar de andere Vredesteinfabrieken
overgebracht. Een licentieovereenkomst voor het vriesschuimprocedé Talalay werd in 1960 gesloten. De producten
kregen de merknaam Perfolatex. Het polyether, vanouds
ingekocht bij de Heveafabriek die in 1967 afbrandde, werd
vanaf 1968 in Maastricht geproduceerd.

Met vriendelijk groeten,
Huub.
Reacties graag naar huub.reinders@home.nl
Geraadpleegde literatuur:
• Ubachs, Pierre J.H., en Ingrid M.H. Evers (2005): Historische Encyclopedie Maastricht. Walburg Pers, Zutphen / RHCL, Maastricht.
• Ubachs/Evers (2005), p. 431: ‘Radium, rubberfabriek’.
Zie artikel ‘Miljoeneninvestering verhuizing autobandenrecycler Rubber
Resources’ op website www.wijlimburg.nl, 22 okt. 2012.
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Hun plek in de dierverzorging wordt overgenomen door
Danae Andriolo.
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En verder:
- hebben wij met ingang van 1 augustus de begeleiding overgenomen van de deelnemers op Daalhoeve die voorheen
door Radar werden begeleid;
- wordt onze organisatie momenteel doorgelicht door twee
deskundigen, die ons op vrijwillige basis adviseren. Tanja
van der Zwaan richt zich op personeelszaken, Frank Boss
op onze financiën.

VOORSTELLEN: MELANIE
Op Daalhoeve werken ruim 100 mensen, als vrijwilliger
of via een maatschappelijke of zorginstelling. Een aantal
van hen vertellen op deze pagina’s wat Daalhoeve voor
hen betekent. Deze keer is dat Melanie Beckers. Zij werkt
al heel wat jaren mee op de boerderij en heeft zich ontwikkeld tot een waardevolle en verrassend sterke kracht.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 108, oktober 2022

NIEUWS
Viering 10-jarig bestaan
Dit jaar bestaat Stichting Boerderij Daalhoeve tien jaar. We
gaan dat vieren aan het eind van deze maand oktober. We
doen dat onder meer met een kleine tentoonstelling, een
tekeningwedstrijd, een feestgerecht met tien ingrediënten
voor de prijs van tien euro en een speciale attentie voor
bezoekers van onze boerderijwinkel. Ook willen we onze
wethouder uitnodigen op de boerderij. Het precieze programma was nog niet bekend toen deze middenpagina’s
moesten worden afgerond. Volg daarvoor onze website en
pagina op Facebook.

Kun je iets over jezelf vertellen?
‘Ik ben 28 jaar en woon in Daalhof, niet ver van de boerderij.
Ik kom hier al heel lang. Ik heb hier ooit stage gelopen met
de school. Mijn docent was toen Henk, die nu hier werkt
en mijn begeleider is. Na die stage heb ik een individuele
stage gelopen en toen kwam ik bij het CNME. Vandaaruit
ben ik bij de boerderij gebleven. Ik heb het hier altijd erg
leuk gevonden en werk hier nu vijf dagen in de week. Op
woensdag en zondag heb ik vrij.’
Wat doe je precies op de boerderij?
‘Eigenlijk alles. De meeste tijd ben ik op Vaeshartelt, waar ik
meewerk in het groenbeheer. Ik werk veel met de bosmaaier.
Daar heb ik een certificaat voor gekregen. Hier op de boerderij werk ik in de dierverzorging. En ik ga ook regelmatig
naar het stadspark. Omdat ik al zo lang hier werk, weet ik
snel wat er moet gebeuren. Daardoor kan ik anderen ook
aanwijzingen geven, zelfs Henk. En ze zeggen dat ik sterk
en handig ben. Vanwege de dieren vind ik het hier op de
boerderij wel iets leuker dan op Vaeshartelt. Daar heb je nu
alleen schapen en lama’s.’

Deanne (r) met onze nieuwe medewerker Danae Andriolo (l)

Afscheid Déanne en Casey
Per 1 september hebben Déanne Naebers en Casey Boumans onze organisatie verlaten. Déanne werkte jaren op de
boerderij, de laatste jaren als beheerder dierverzorging. Zij
begint een nieuwe carrière als docent dierverzorging bij Yuverta. Casey werkte als dierverzorgster in de weekenden. Wij
danken hen voor hun goede en trouwe inzet op de boerderij.

Heb je nog lievelingsdieren?
‘Vroeger wel. Ik heb altijd erg van geiten gehouden, vooral
van de Nubische geiten. Maar omdat die verkocht zijn, heb
12

ik nu geen lievelingsdieren meer. Omdat dieren hier soms
weggaan, wil ik me niet meer te sterk aan ze hechten. Dat
doe ik wel met mijn dieren thuis. Ik heb drie honden, Olly,
Rakker en Shadow, konijnen en twee aquariums. Daar heb
ik veel werk aan, maar ik vind dieren nu eenmaal erg leuk.’
Zijn er nog dingen die je wilt leren op de boerderij?
‘Ik wil leren omgaan met de exoten. En op Vaeshartelt wil
ik graag het certificaat halen om met een zitgrasmaaier te
kunnen werken. Dat heb ik niet nodig als ik mijn rijbewijs zou
halen. Ik heb nu twee jaar les, maar het theorie-examen vind
ik wel erg lastig. Daarom eerst maar eens het certificaat voor
de grasmaaier halen.’

ACTIVITEITEN MET SJP
Boerderij Daalhoeve werkt al jaren samen met Stichting
Jeugdwerk Pottenberg (SJP). Deze stichting organiseert
elk jaar een aantal speciale activiteiten op de boerderij.
Dat lag wegens corona ruim anderhalf jaar stil, maar nu
is de SJP weer regelmatig bij ons actief. We spraken met
Madea Derey van de SJP.
De Stichting Jeugdwerk Pottenberg bestaat al sinds 2008.
Er zijn nu zo’n 20 vrijwilligers actief in de stichting, waarvan
er zes naar de boerderij komen. De SJP organiseert van
alles voor de kinderen in de wijk Pottenberg, zoals huiswerkbegeleiding, een knutselclub, tienerclub en uitstapjes. ‘We
zijn er voor elk kind, maar richten ons vooral op de minder
bedeelde kinderen’, vertelt Madea. ‘Er is veel armoede onder
de mensen, vaak verborgen achter de voordeur.
Met onze activiteiten willen we aan die mensen laten zien dat
ze niet alleen zijn. En door bijvoorbeeld de uitstapjes kunnen
de kinderen in hun klas vertellen dat ook zij iets leuks hebben
gedaan of meegemaakt. We zijn wel eens naar GaiaZOO
geweest, maar het kan ook Fort Willem zijn. Dat bezoek
aan Gaia konden we doen met een grotere donatie die we
hadden gekregen.’

Knutselen met Stichting Jeugdwerk Pottenberg

Knutselen
Op Daalhoeve organiseert de SJP activiteiten op Moeder- en
Vaderdag, met Halloween en rond de kerst. ‘We gaan dan
vooral met de kinderen knutselen, bijvoorbeeld sieraden
13

maken voor moeder op Moederdag of pompoenen versieren
met Halloween’, aldus Madea.
‘Kinderen die daaraan meedoen, komen heel vaak het
volgend jaar opnieuw. Dan staan ze bij wijze van spreken
bij de toegangspoort al te trappelen van ongeduld tot we er
aan komen en aan de slag kunnen. Dat is altijd ontzettend
leuk om te zien en motiveert ons ook om door te gaan.’
Met veel plezier
Met de bescheiden bijdrages die de SJP vraagt voor de middagen op Daalhoeve, de opbrengsten van rommelmarkten,
donaties en een basissubsidie van de gemeente kan de
stichting het financieel nog steeds redden.
Zelfs in coronatijd, toen de activiteiten ruim anderhalf jaar
stil lagen. ‘We zijn toen toch met Sinterklaas en Pasen bij
de mensen langs geweest om kleine cadeautjes te geven.
Zo konden we alsnog iets doen.
Toch zijn we natuurlijk heel blij dat dit achter de rug is. En
dat we ook op Daalhoeve weer actief zijn. We doen dat met
veel plezier. We zijn blij met de goede samenwerking met
de boerderij en willen er zeker nog jaren mee doorgaan.
Eerst maar eens de volgende activiteit houden. Dat wordt
Halloween. Op de website van Daalhoeve komt te staan
wanneer.’

RECEPT VAN DE MAAND
Zoete aardappelkoekjes
Ik ben fan van de zoete ‘aardappel’. Het is eigenlijk geen
aardappel, maar een knol, voedzaam en zeer divers in het
gebruik. Dit recept is van Yotam Ottolenghi, de STER van
groentencreaties.
Schil een kilo zoete aardappelen, snij ze in grote stukken
en stoom of kook ze mooi zacht. Doe ze in een vergiet en
laat ze goed uitdruppelen en drogen.
Ondertussen maak je een YOGHURTSAUS met 50 gram
Griekse yoghurt, 50 gram zure room, 2 el goede olijfolie, 1 el
citroensap, 1 el gesneden korianderblad (of bladpeterselie),
en zout en zwarte peper naar smaak.
Dan meng je de aardappelbrokken met 2 theelepels sojasaus. 100 gr bloem, 1 theelepel zout, een halve theelepel
suiker, 3 eetlepels fijngesneden bosui en halve theelepel
fijngesneden verse chilipeper. Meng dit goed door elkaar
met de hand, niet te lang! Als het nog wat te vochtig is,
voeg je wat bloem toe.
Smelt in een antiaanbakpan een flinke klont boter en doe
per keer een eetlepel mengsel in de pan. Het mogen er
vier tegelijk zijn. Duw ze een beetje plat, 5 cm doorsnee
ongeveer en 1 cm dik. Bak ze op half hoog vuur ongeveer
6 minuten, tot ze aan elke kant mooi bruin zijn. Laat ze
vervolgens uitlekken tussen keukenpapier.
Serveer met de yoghurtsaus, lekker met brood en een
salade.
Maar bedenk: alles mag en niks moet!
Smakelijk eten en heb je vragen? Magda staat tot je dienst.

043 - 325 4816
043 - 325 4816
www.davecrolla.nl
www.davecrolla.nl
info@davecrolla.nl
info@davecrolla.nl
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Zaterdag 15 oktober
"Wolder Goes USA" dubbelconcert van jeugdharmonie St.
Petrus en Paulus met de jeugddrumband om 19.30 uur
in de Greune Zaol, Tongerseweg 336. Toegangskaarten
kosten 7,50 euro per stuk. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis
welkom, maar dienen wel een kaart te reserveren (via
tickets@hppwolder.nl).

DIT BEN IK
LENN
Hoi ik ben Lenn. Ik ben 11 jaar en jarig op 18 januari.
Ik zit op de basisschool John F. Kennedy in groep 8, bij
meester Patrick. Mijn lievelingsvakken zijn: rekenen, topografie en knutselen.

LIFE - een uitvoering door Harmonie Kunst Door Oefening
met zanger Pascal Pittie. Aanvang om 20.00 uur in de
harmoniezaal van KDO, Romeinsebaan 295, tussen de
Grafische Ateliers en de Hoeskamer vaan Daalhof, bij de
rode deuren.. De toegang is gratis (vrije gift).
Zondag 16 oktober
"Wolder Goes USA" dubbelconcert van jeugdharmonie St.
Petrus en Paulus met de jeugddrumband om 15.00 uur
in de Greune Zaol, Tongerseweg 336. Toegangskaarten
kosten 7,50 euro per stuk. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis
welkom, maar dienen wel een kaart te reserveren (via
tickets@hppwolder.nl)

Ik woon samen met mijn mama, papa en met mijn broertje
Noé in Belfort. We hebben ook huisdieren, namelijk vissen.
Ik voetbal bij Leonidas (Wolder) in het elftal JO13 (jeugd
onder 13) We spelen nu in het nieuwe seizoen op het grote
veld.
Ik ben ook lid van Harmonie Sint Petrus en Paulus, ‘De
Greune vaan Wolder’ waar ik trommel speel. Ik heb vorig jaar
mijn A diploma (trom) gehaald en mocht toen gaan spelen
bij de Jeugddrumband, ik heb al aan concerten meegedaan
bij de Jeugddrumband. Voor de zomervakantie heb ik mijn
B diploma gehaald en mag nu bij de grote drumband mee
spelen. En ga nu verder voor mijn C diploma en ben ook
bezig met lessen voor de Marimba. Ook heb ik mee mogen
lopen op koningsdag, samen met het hele korps in de stad.
Het eerste weekend van de vakantie hebben we drie avonden op het Vrijthof André Rieu mogen begeleiden van het
theater naar het podium waar hij zijn concert ging geven. Ik
vond het een grote eer om mee te mogen lopen, maar ook
super spannend.

EVENEMENTEN
Zondag 9 oktober
Garage sale in Wolder van 10.00 - 15.00 uur. Bij elke
deelnemer kun je een routekaartje meenemen, zodat je
niks hoeft te missen. De deelnemers zijn gemakkelijk te
herkennen. Ze hebben een poster voor het raam en voor
het huis het Garage Sale Wolder beeldmerk.
Kapellentreffen in de Greune Zaol, Tongerseweg 336.
Diverse prachtkapellen uit Maastricht en omstreken
maken u blij met vrolijke Tiroler en Böhmische muziek.
Om 12.30 uur verzorgt de Pie & Pow-kapel het
openingsconcert. U kunt de hele dag vanaf 12.00 uur
gratis in- en uitlopen. Tussen de optredens door is er ruim
tijd voor een goed gesprek, een drankje en een hapje.
15

Zaterdag 5 november
Het jaarlijkse themaconcert van Harmonie Wilhelmina
Wolder. Dit jaar "The Perfect Combination" om 20.00 uur
in het Paenhuys in Riemst. Kijk voor meer details op de
website www.harmoniewilhelmina.nl of elders in deze
uitgave.
Zondag 13 november
KDO speelt de Céciliamis in de San Salvatorkerk Daalhof
(Penatenhof 101). Iedereen is welkom.
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Harrie Boom op bezoek – In de eerste
schoolweek was er een bijzondere gast in
de schoolbieb. Niemand minder dan
schrijver Harrie Boom (schrijver van Pee en
Wubbel) kwam langs om ons het 1e
exemplaar van zijn nieuwste boek Pee en
Wubbel en de coronapiraat uit te reiken.
Met het in het ontvangst nemen van dit
prachtige boek gaven wij ook meteen het
startsein voor de verkoop ervan.
Wij zijn er als school enorm trots op dat wij
hier onderdeel van mochten zijn.
Het
boek
is
te
koop
bij
speelgoed/kadowinkel Twinkel, via de
website wiewatwaarweg.com of via
peeenwubbel@gmail.com

Gezonde school in beweging - Dit schooljaar staan weer 3 Gezonde
Weken gepland. In deze weken staat een gezonde leefstijl centraal.
Ze wordt er aandacht besteed aan voldoende beweging en gezonde
voeding, maar ook wordt er les gegeven over relaties en seksualiteit
in de Week van de Lentekriebels. Wat staat er dit kalenderjaar nog
op de planning? Op 28 september doen we weer mee aan de
Nationale Kraanwaterdag en de week van 1 oktober t/m 4 november
staat in het teken van gezonde voeding. Zo zullen er uitstapjes zijn
naar de Bisschopsmolen, worden er kooklessen gegeven op school,
komt er een fruitteler vertellen over zijn beroep en brengen we een
bezoekje aan de supermarkt en de moestuintjes op de
kinderboerderij. Sinds 2018 mogen wij ons een Gezonde School
noemen. Het is ons doel om een gezonde leefstijl vanzelfsprekend
te maken bij onze leerlingen. Inmiddels hebben we 3
themacertificaten behaald; Voeding, Beweging & Sport en Relaties
& Seksualiteit.

Gym Extra en Club Extra - Bij Gym Extra kunnen kinderen wekelijks
terecht om in een speelse setting te werken aan hun motorische
ontwikkeling. Gym Extra focust specifiek op de motorische
ontwikkeling van het kind. Leerlingen met aandachtspunten met
betrekking tot de motoriek, maar ook aandachtspunten met
betrekking tot zelfvertrouwen zijn geschikt om in te stromen bij Gym
Extra. De doelstelling van Gym Extra is het ondersteunen in de
motorische ontwikkeling, met oog en aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling. Plezier in bewegen staat voorop!
Bij ons op school komt er vanaf dit schooljaar een (deels) naschools
aanbod voor 9 tot 12-jarige, daar zijn we als school heel blij mee!
Daarnaast gaan wij op school ook nog Club Extra aanbieden. Via het
Club Extra programma wordt er tijdens en na schooltijd extra
aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal kernwaarden. Zoals het
kunnen omgaan met winst-verlies, samenwerken, bewegen
regelen en het verhogen van het zelfvertrouwen.

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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Een groot gedeelte kwam klaar die dag en de volgende dag
werd dat karweitje afgemaakt, de kop van het schip werd
gedeeltelijk met scheepsverf gedaan en dan kon vanaf de
bovenkant, ook waren daar kleuren bij, zwart en geel en
rood, leuk werk toch allemaal, dat deden wij wel in onze
vakantietijd. Zo zie je maar, zo zijn er vakanties jarenlang
op het schip die bijzonder fijn waren, leerzaam maar vooral
gezellig. Dat heerlijke gevoel van vrijheid, dat samenzijn
was elke keer een feest, deze herinneringen vergeten we
nooit meer.

TOENTERTIJD
ONDERHOUD VAN EEN SCHIP
Onderhoud van een schip of een huis is het behoud van je
spullen, alleen is dat niet te vergelijken qua werkzaamheden,
deze verschillen nogal, maar in principe komen de schuurpapiertjes voorbij en de verfkwasten. Alleen de soorten verf
zijn verschillend, in huis worden andere verfsoorten gebruikt
en aan de buitenkant ook.
Voor een schip is buitenverf nodig, echte scheepsverf die er
speciaal voor gemaakt is, ook teer is nodig voor de buitenzijde rondom het schip, een nogal intensief werkje dat veel
inspanning vergt. Mijn broer die nu al ingeburgerd was aan
boord nam dat op zich, het leek hem leuk om dat te doen.
Op een mooie zomerdag stapt hij in de roeiboot met een
emmer teer en een roller, natuurlijk wiebelt dat wel maar
ach, hij vond ’t wel spannend. Onder het toeziend oog van
mijn vader die hem ook aanwijzingen gaf, mijn vader had
het natuurlijk jaren zelf gedaan.

Nu het schip stil lag ging het er iets anders aan toe, het
oliebedrijf, ons werk, wij hadden ook een baan mijn broer
en ik, het onderhoud van ons schip, tenslotte was het schip
(ons huis) van ons allemaal. Iedereen had zijn eigen plekje,
mijn ouders sliepen in het achteronder (achterkant van het
schip onder de keuken), wij voorop (voorkant schip), het was
toen ideaal, wel klein maar we waren tevreden.
Springtime

Ook werd het schip om een bepaald aantal jaren aan de
onderkant gecontroleerd en eveneens geteerd. De bodem
van het schip moest in orde zijn en geen mankementen
vertonen. Doordat het door kanalen had gevaren die ook
wel eens ondiep waren en de bodem van het schip de grond
raakte, sloeg de slijtage natuurlijk sneller toe.
Ook als een schip stil ligt is het aan slijtage onderhevig;
roesten is een van de oorzaken die plaatselijke zwakheden
aan het ijzerwerk maakt. Zo ontstaan er zeer zwakke plekken en dat is te voorkomen dus. Iemand die al eens met
teer of pek gewerkt heeft weet dat het lekker brandt als de
zon schijnt, zo werd mijn broer er wel lekker bruin van. Dat
vond hij wel wat, hij zei dus: "Ik werk en word bruin, iemand
anders moet er lang voor in de zon liggen", daar had hij wel
gelijk in. Hij vond het dus echt leuk om te doen, alleen had
hij af en toe wat moeite met het evenwicht, bewegingen op
en neer met die teerroller en in de emmer dopen, van links
naar rechts en de boot die wiebelde maar. Af en toe dan
werd het wel even griezelig hoor, maar er was geen andere
keuze. Mijn vader probeerde de boot met touwen wel wat
in evenwicht te houden, want ook hij wilde niet dat die pot
teer in het water terecht kwam. Als mijn broer in het water
viel was dat niet zo erg, die kon goed zwemmen, dan kon
pa er alleen maar om lachen.

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

ADAM EN EVA
Adam en Eva
die zaote in e kuupke
Adam lufde e beinsje op
en Eva leet e puupke.
Adam en Eva
die zaote in e kuupke
Eva leet häör vötsje zien
en Adam leet e puupke.
Voor meer informatie en de melodie ga je naar?:
www.reubesop.nl/Adam-en-Eva

VARIA
GARAGE SALE IN WOLDER
Kom zondag 9 oktober van 10.00 uur tot 15.00 uur shoppen in Wolder. Tientallen buurtgenoten verkopen de leukste
tweedehands spulletjes vanuit de eigen garage, oprit, binnenplaats of voortuin.

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

Wandel lekker door de straten van Wolder en vind de beste
koopjes. Bij elke deelnemer kun je een routekaartje meenemen, zodat je niks hoeft te missen.
De deelnemers zijn gemakkelijk te herkennen. Ze hebben
een poster voor het raam en voor het huis het ‘Garage Sale
Wolder’ beeldmerk.

18

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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44 KIDS
KIDS
Eerlijk of oneerlijk delen:
De eekhoorntjes proberen steeds zes eikels te
verdelen. Op welke manier kan dit allemaal? Laat de
kinderen steeds zes eikeltjes kleuren en uitknippen en
verdelen. Er moeten drie verschillende manieren
worden gevonden. Kinderen die verder zijn hoeven
het eikeltjesblad hiernaast niet te gebruiken maar
kunnen de eikeltjes bijvoorbeeld zelf tekenen.

Zoektocht: Welk plaatje is anders?

Ingewikkeld knutselen:
Wat heb je nodig: wc-rol, papier, wc-papier of
keukenrol (dat is wat steviger), stiften, lijm, en een
schaar.
Neem de wc-rol en wc-papier (of keukenpapier)
en lijm het begin van het papier vast op de wc-rol.
Dan wikkel je de wc-rol voor het grootste deel in
met het papier en plakt het laatste stuk weer vast.
Maak ook aan de bovenkant een stukje wc-papier
op dezelfde manier vast als zijnde een mutsje.
Neem het papier en knip twee grote rondjes
en plak deze tussen het papier op de wc-rol.
Teken met een stift de zwarte
pupillen van de ogen.
Daarna knip je van papier
een paar voeten die je
vervolgens ook op de wc-rol plakt,
maar dan aan de onderkant.
En klaar is je mummie.
Stephanie Debie
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Maastricht maken wij samen

Wat is het toch fijn wonen in onze
wijk. Velen van ons maken samen een
praatje op zijn tijd en wij kijken naar
mekaar om is mijn ervaring. Zelf woon
ik hier sinds 2016. Ik praat veel met
buurtgenoten, of dit nou op onze mooie
kinderboerderij is of is dat nou in een
van onze winkelcentra. De laatste tijd
gaat het over een drietal onderwerpen,
signalen die de PvdA heel belangrijk
vindt:

blij dat het afvalbeleid wordt herijkt: een
belangrijke ambitie in het
coalitieakkoord. We hopen dat snel
duidelijk wordt wanneer dit op de
agenda staat en vooral: hoe u als
inwoner wordt betrokken bij de
herijking. Ik houd u uiteraard op de
hoogte over een vervolg!

Ik begrijp de vraag ‘wanneer wordt
mijn straat weer onkruid vrij gemaakt?’.
Ik kan u zeggen dat medewerkers hun
uiterste best doen om ook uw buurt
- Er is het gehele jaar last van
onkruid vrij te houden. Maar eerlijkheid
vuurwerk.
- Op verschillende plaatsen stapelen de is wel dat er niet op te boksen is tegen
deze groei. En zoals de titel ook zegt
vuilniszakken zich iedere dag op.
- De straten zien er niet fraai uit omdat Maastricht maken wij samen.
het onkruid niet wordt verwijderd.
Laten we onze buren die zelf niet in
staat zijn het onkruid te verwijderen dus
Steeds meer momenten worden
ook een handje helpen! De PvdA hoort
aangegrepen om vuurwerk af te
graag meer over uw initiatieven voor
steken; de PvdA vindt dit een zorgelijke
een schone, leefbare buurt.
ontwikkeling. Voor zowel bewoners als
(huis)dieren is dit geen prettige situatie. Wil je meer informatie of reageren?
Neem dan contact op met je lokale
De PvdA zet zich er voor in om deze
vorm van overlast aan te pakken en we raadslid, Henri Borgignons. E-mail:
Henri.Borgignons@gemeenteraadmaa
nemen de signalen uit de wijk hier
uiteraard in mee. Vanaf deze plek roep stricht.nl
ik iedereen dan ook op om het afsteken
06-28038094
van vuurwerk te beperken tot de
periode rond oud en nieuw.

We herkennen het allemaal. De
vuilniszakken die er op dagen staan,
dat het vuilnis niet wordt opgehaald. De
PvdA vindt dit ook frustrerend, maar
het verkleinen van de afvalberg is een
taak van ons allemaal. Daarom zijn we
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mertjes. Er kon net een bed, een bidstoel en een tafeltje op
staan. Stel je voor: je lag dus in zo’n kamertje van twee bij
tweeënhalve meter. In een gevangenis heb je nu nog meer
plaats. En dan s ’morgensvroeg om zes uur: bonk bonk."
Hij onderbrak zijn zin en vroeg, "ben je wel eens op retraite
geweest? Daar ging het ook zo aan toe, daar kwam ook
een broeder van dienst op de deur kloppen. Met verheven
schreeuwende stem zei hij dan "geloofd zij Jezus Christus".
Je moest dan ’’amen" zeggen als teken dat je wakker was.
Anders bleef hij op de deur kloppen om tenslotte over te
gaan op bonken. Was je opgestaan, dan wassen met ijskoud
hemelwater uit die tank hierboven, die je net hebt gezien,
en aankleden. Dat piepschuim hebben ze er in de zestiger
jaren omheen geplaatst tegen het bevriezen van het water.

CAMERAWANDELING
ALLE ZEGEN KWAM VAN BOVEN
Tijdens mijn fotoreportage in en rond Maastricht kwam ik
soms opmerkelijke dingen tegen, verteld door bewoners of
mensen die ter plekke werkten.

Rechts en links waren de kamertjes op de vloer en in het midden de wasbakjes, aangesloten op het ijskoude hemelwater
dat uit die tank kwam." Hij keek omhoog, wijzend naar het
plafond. "Erg sober die klein spaarlampjes die hier hangen.
Zo was het leven van de broeders. Alle zegen kwam van
boven, ook het ijskoude water. Goedkoop was het wel en
geen kalk in het water en eigen stroom. De toren waar de
bak, ook wel tank genoemd, in staat is vierkant van vorm
en van buitenaf goed te zien, in de volksmond noemde men
het de watertoren".

Zo ging ik het voormalige klooster van de broeders op de
Tongerseweg binnen, waar de scholengemeenschap Trichter College toen was. De broeders hadden er een vakschool
gehad, opleidingen voor een aantal vakken zoals schoenmaker, kleermaker, smid, timmerman, schilder en ga zo maar
door. Van de rector die er de scepter zwaaide mocht ik op
mijn verzoek foto’s maken.

In 1994 zijn de laatste broeders uit het gebouw vertrokken
naar de Beyart.
Met vriendelijker groeten Huub
©huub.reinders@home.nl

Vanaf het dak van het gebouw had je een prachtig panorama
uitzicht over de stad. Het was 22 mei 1998 en er werd me
wel gezegd dat men aan het verbouwen was boven en dat
ik voorzichtig moest zijn, met al de rommel die er nog lag.
Tot mijn stomme verbazing zag ik op de hoogste zolderverdieping en een verdieping onder het dak een grote vierkante
ijzeren bak staan, van maar liefst zes meter lang drie meter
breed en wel twee meter hoog. Er zat een soort doe-het-zelf
isolatie omheen. (Piepschuim) Ik keek om me heen en dacht
"wat is hier de bedoeling van?" Ik zette mijn verstand op
nul en maakte foto’s. Het werd een hele reportage. Ik was
in mijn nopjes want vandaag of morgen zou alles worden
gesloopt. Toen kwam er iemand kijken wat ik aan het doen
was. Ik maakte er gebruik van om te vragen wat dit allemaal
was, en waar het allemaal voor diende?

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.

De man begon te vertellen: "Toen hier de broeders nog
woonden, hadden ze geen verwarming en geen waterleidingen. Ze gebruikten deze grote tank die je hier ziet, daar
werd het hemelwater in opgevangen van dit grote dak. Zie
je de motor opzij, die pompte het water naar beneden.
De broeders hadden ook een eigen machinekamer om
stroom op te wekken. In 1957 werd deze gesloopt, toen is het
complex pas aangesloten op het elektriciteitsnet van de stad.
Kom eens een verdieping lager." We liepen de trap af,
we kwamen op een andere zolderverdieping. "kijk je ziet
nog waar de houten chambrettes hebben gestaan voor de
afscheidingen. Er zijn kamertjes geweest voor de broedersdocenten. De zolderverdieping liep over het gehele gebouw
en was ingericht als slaapzaal, er waren ongeveer 190
houten afscheidingen geplaatst, zo kreeg je dan slaapka22

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

VARIA
PEE EN WUBBEL ZIJN ER WEER
In 2018 heeft Harrie Boom, die toen in Daalhof woonde, zijn
eerste Pee en Wubbel boek gepubliceerd. De lieve ezel en
pony van de kinderboerderij leerden kinderen dat pesten
stom en helemaal niet leuk is. Dit eerste boek was echt bedoeld voor kinderen en was, volgens Harrie zelf, een groot
succes. Het boek werd zowel in een Nederlandse als in een
Mestreechse versie gepubliceerd en hiervan zijn alleen nog
enkele Nederlandse versies over.
Harrie en Elly wonen al een jaar niet meer in Daalhof. Ze
hebben een mooie plek gevonden boven de winkels in Brusselse poort. Er is natuurlijk veel gebeurd in de laatste twee
jaar met iedereen, en ook met Harrie. Een operatie moest
uitgesteld worden vanwege de verhuizing en corona, maar
na de operatie kon Harrie eindelijk verder werken aan wat
altijd de bedoeling was - een tweede boek over Pee en
Wubbel.
Het heeft negen maanden geduurd en is weer een mooie
bevalling. En 5 september was het dan zover. Het was een
feestelijke dag voor Harrie en de John F. Kennedy school in
Belfort, die deelde ook mee in deze feestvreugde. De school
kreeg namelijk de primeur, want zij kregen de allereerste
Nederlandse versie van ‘Pee en Wubbel en de Corona piraat’
aangeboden voor in hun schoolbieb. Dit was tevens ook het
startsein dat de boeken mogen worden verkocht.
Net zoals allen hebben Pee en Wubbel ook Corona meege-
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maakt. Voor Harrie en Elly betekende dat dat ze de kleinkinderen niet konden zien of niet samen binnen mochten zijn.
Voor Pee en Wubbel is het juist dat de kinderboerderij ineens
heel stil valt. Alle bezoekers blijven weg. Wubbel probeert
in het boek de Corona te bestrijden, maar eigenlijk weet hij
niet wat Corona is. En daarom legt Pee dit aan de hand van
een vergelijking nog eens goed uit aan Wubbel. Zo komen
we bij ‘Pee en Wubbel en de Corona piraat’.
Door middel van een soort parabel legt Pee alles uit: de vele
regels die gevolgd worden en een uitleg van hoe Corona
werkt. Ook komen er nieuwe dieren aan de beurt, inclusief
konijnen, alpaca’s, een schaap, een haan met zijn kippen,
een varken en natuurlijk een Ara die flink lawaai kan maken.
En bij sommige dieren komen ook hun verborgen talenten
naar boven. Het zijn heel herkenbare personages voor
iedereen die de kinderboerderij kent.
Dit tweede boek is bedoeld voor lezers van 7-99 jaar. Het
is dikker dan het vorige, maar is nog altijd voorzien van
passende tekeningen gedaan door Harrie en Elly’s oudste
dochter, Angelique van Thor-Boom. Ook dit boek verschijnt
in een Nederlandse versie en een Mestreechse versie.
Harrie wil er juist voor zorgen dat de Mestreechter taal niet
verloren gaat, zoals het vorige boek liet zien. Als u een
Mestreechse versie van ‘Pee en Wubbel en de Corona
Piraten’ wil bemachtigen, dan moet u wel op tijd zijn. Maar
ook de Nederlandse versie is met zorg geschreven.
Het boek wordt in eigen beheer uitgebracht. U kunt het boek
dus bij Harrie krijgen door contact met hem op te nemen:
06-18459522 of peeenwubbel@gmail.com. Voor de eerste
keer ligt het boek ook bij Twinkel* de Kadowinkel in de
Rechtstraat 106 in Maastricht.

