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Is het droog? Ja….zeer droog.

Sommigen genieten nu volop van hun zomervakantie,
anderen tellen nog af, maar voor de meesten van ons is
de zomervakantie al een mooie herinnering. Eentje met, in
tegenstelling tot de vorige zomer, heerlijk weer. De zwembaden in de achtertuinen werden niet voor niets opgezet
en ook tuinfeesten vielen dit jaar niet in het water. Voor
goed weer en hittegolven was een buitenlandvakantie dit
jaar geen must, want hier vielen de mussen geregeld van
het dak. Tel daar de vrijheden die we afgelopen jaren niet
meer kenden bij op en we mogen absoluut niet klagen
over zomer 2022.
Of deze winter zo gezellig wordt is nog maar de vraag,
want heel wat mensen raken op zijn minst in lichte paniek over hoe ze de winter voldoende warm door kunnen
komen. Men hoeft ondertussen niet meer zonder werk te
zitten om zich hier zorgen over te maken. Konden we de
enorme hitte van deze zomer maar in een potje vangen en
deze bewaren voor de winter zodat iedereen er warmpjes
bij zou zitten. Helaas zijn dit prachtige bedtijdverhaaltjes
die ver van de werkelijkheid af staan. Regelmatig komen
oude foto’s op social media langs waar de armoede van
begin vorige eeuw duidelijk te zien was. In de commenta-
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ren roepen velen dat wij het lang niet zo slecht hebben en
verwend zijn. Nu zou dat gedeeltelijk vast wel zo kunnen
zijn, maar hoe ver staat het water voor velen van ons aan
de lippen en hoeveel meer kinderen zullen het komend jaar
met honger naar school gaan? Mensen met een redelijk
goed inkomen kunnen maatregelen treffen, maar juist voor
wie elk dubbeltje om moet draaien wordt het heel lastig.
Laten we daarom juist in deze tijden een beetje op elkaar
letten en elkaar helpen. Of dat nu financieel is, met een
etentje of gewoon een arm of luisterend oor. Laten we er
voor elkaar zijn, want uiteindelijk willen we allemaal graag
leven en niet alleen maar 'overleven'.
Gelukkig kost niet alles handen vol geld en is er weer
voldoende aanbod in en rond onze wijken, dus veel leesplezier en voor wie de vakantie nog voor de boeg heeft…
Geniet!
Natasja Maes

Het volgende nummer van 't Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 1/2 oktober.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 september.

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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Like ons op facebook

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Hoe vindt u de aanpassingen in de buurt? Wat vindt u goed
in deze buurt? Wat kan beter? Kent u de buren? Neem de
kans om mee te komen praten tussen 19.00 en 20.30 uur.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

ZEBRAPADEN OP DE PLANETENHOF
Een tijdje geleden hebben we in de buurt de mogelijkheid
gepolst om zebrapaden aan te brengen op de Planetenhof
om zo de oversteek van de ene kant van de wijk naar de
ander veiliger te maken. Dit voorstel van de gemeente was
ook welkom, maar zoals we allemaal weten werd alles op
een laag pitje gezet tijdens corona.

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

NA VAKANTIE WEER AAN HET WERK
Hopelijk heeft u kans gehad om even weg te zijn - met de
familie, vrienden of gewoon op reis. Wij als buurtnetwerk
hebben ook geprobeerd de kansen te benutten om weer
op adem te komen. En dit is nodig, want er staat veel te
gebeuren. Nu zijn we allemaal klaar om weer aan de slag
te gaan - op school, in de buurt, op het werk.

Nu hebben we van de gemeente gehoord dat men hier weer
werk van zal maken. Er moet nog een officieel ontwerp en
een raadsbesluit gemaakt worden waarna (als alles goedgekeurd wordt) tot realisatie overgegaan kan worden. Dit
betekent niet meteen dat we zebrapaden op de Planetenhof
krijgen. Er zijn ook intussen lange wachtrijen ontstaan bij
Stadsbeheer en uitvoerders. Toch is het fijn te weten dat dit
gerealiseerd kan worden. U krijgt meer informatie wanneer
die ook bij ons beschikbaar is.

VERANDERINGEN IN BELFORT
Informatiebijeenkomst over Keurmeestersplein
Het Keurmeesterplein wordt opnieuw ingericht. Door de
komst van het kernkindcentrum (kkc) en andere organisaties in het gebied is in gezamenlijkheid gekeken hoe het
gebied het beste ingericht kan worden, zodat er een mooi
groen hart blijft. We zijn ons ervan bewust dat het een klein
gebied is waar veel staat te gebeuren. Daarom willen we dit
samen oppakken om alle stappen zo goed mogelijk te laten
verlopen. Door middel van samenwerking met alle betrokken
organisaties zijn we gekomen tot een concept voor de (her)
inrichting van het gebied.

EXTRA SPULLEN? VRAAG VOORDAT U ZE DEPONEERT!
De laatste tijd worden spullen voor de voordeur van de
Huiskamer zomaar achtergelaten. We willen best geloven
dat dit komt uit een hart van vrijgevigheid in plaats van een
luie gedachte om troep door anderen te laten opruimen.
Maar als men iets aan de Huiskamer wil schenken moet dit
afgesproken zijn. Spullen die zonder afspraak worden achter
gelaten is gewoonweg vuilnis dumpen. En dat wil niemand.
Maak dus een afspraak als u iets aan de Huiskamer wilt
schenken.

Om de bewoners en geïnteresseerden te informeren over
de ontwikkeling van het plan voor het Keurmeestersplein in
Belfort wordt een eerste algemene bijeenkomst georganiseerd op woensdag 28 september tussen 17.00 en 19.30
uur in het gebouw van de Ouderen Sociëteit aan de Ebenistendreef 104. Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn alle
deelnemende organisaties aanwezig om u te woord te staan
over het concept voor het gebied. De betrokken organisaties
zijn: Kennedyschool, Emile Wesley school, Samen Spelen,
Radar, GGD, Martha Flora en de Gemeente Maastricht.
Daarnaast is Levanto aanwezig en uiteraard mensen van
de Ouderen Soos en het buurtnetwerk Belfort Daalhof.

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

Dialoog Sporten en Spelen in de buurt
Omdat de bijeenkomst over Sporten en Spelen in Belfort in
mei ‘in het water is gevallen’ zullen ook de medewerkers van
Maastricht Sport aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan
over sporten en spelen in Belfort. Check ook voor actuele
informatie: www.thuisinmaastricht.nl/doe-mee/sporten-enspelen-in-de-buurt
Onderzoek
Zoals wellicht bekend, is het gebied van archeologische
waarde door de Romeinse weg die er loopt. Om de situatie
op deze locatie goed in beeld te brengen wordt binnenkort
een onderzoek gestart, zodat wij weten wat we kunnen
verwachten (o.a. qua tijd) en dit kunnen meenemen in de
ontwikkeling van het plan.

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.

BUURTTERRASSEN
Onze buurtterrassen in mei en juni zijn goed bezocht door
buurtbewoners. Deze maand zijn er nog twee buurtterrassen
gepland. Op 12 september staan we aan de Capitoolhof bij
de bushalte om jullie te spreken.
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partijen in de Ouderensoos (Ebenistendreef 104) aanwezig om informatie te delen over de veranderingen. Ook is
Maastricht Sport aanwezig te praten over Sport en Spel in
de buurt Belfort.

DIT BEN IK
NOA

PRIKBORD

Mijn naam is Noa en ben 7 jaar oud. Ik woon samen met
mijn papa, mama en broertje in Belfort. Mijn hobby’s zijn
zeemeerminzwemmen en dansen.

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.
Jezus zei: "Breng me een munt. ... Wiens beeltenis en opschrift is dit?" "Van de keizer" zeiden ze. "Geef dan aan de
keizer wat des keizers is, en geef aan God wat van God is."
Wiens beeld draag jij? 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.

Ik ben net gestart in groep 4 van IKC Dynamiek, in de groep
van meneer Marcel. Lezen en rekenen vind ik het leukst om
te doen op school, maar ook gymmen en buiten spelen. Tussen de lessen door doet onze meester ook leuke spelletjes
met ons. Het leukste spelletje vind ik dan de stop-dans.
Hierbij kunnen we in de klas dansen en als de muziek stopt,
mogen wij niet meer bewegen.

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.

EVENEMENTEN

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.

Woensdag 7 september
Alzheimercafé Maastricht - Wat doen beschadigde hersenen
met gedrag en denken? Daphne ter Huurne vertelt meer
vanaf 19.00 uur in buurtcentrum ’t Atrium (Aureliushof 160)
en u kunt eigen ervaringen delen. Toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig maar wordt op prijs gesteld. Dit kan
via 06-83045556 of alzheimercafemaastricht@gmail.com

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

Vrijdag 9 september
Pelita-inloopmiddag Masoek Sadja in ’t Atrium van 13.00 tot
17.00 uur. Zaal open 12.30 u. Entree: 4 euro per persoon.
Maandag 12 september
Buurtterras bij de bushalte op de Capitoolhof. Vanaf 19.00 is
het buurtnetwerk aanwezig samen met professionals van de
gemeente. Breng een stoel en een beker mee. Wij zorgen
voor de koffie en thee.
Zaterdag 17 en zondag 18 september
Rommelmarkt bij Scouting Wolder, Tongerseweg 342, van
10-17 uur. Meubels, servies, kleding, speelgoed, LP’s, electra en meer. Entree is 1 euro.
Woensdag 28 september
Informatiebijeenkomst over veranderingen op de Keurmeestersplein. Van 17.00 - 19.30 uur zijn verschillende betrokken
4
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De oriëntatieleerlingen hebben maandag 18 juli hun laatste
les gehad. Twee leerlingen gaan volgend jaar starten met
dwarsfluitlessen en één leerling gaat starten met trompetlessen. De overige drie leerlingen weten het nog niet en zullen
binnenkort een keuze maken. Een nieuwe oriëntatiecursus
zit in de planning. Interesse? Neem contact op via info@
kunstdooroefening.nl of via tel. 043-3618418.

VERENIGINGSNIEUWS
KDO IN DE KOMENDE MAANDEN
Nu de grote vakantie er voor de meeste mensen op zit,
kijkt ook Harmonie Kunst Door Oefening weer vooruit.
En wat blijkt? Een spannende herfst ligt voor ons. Op 11
september loopt KDO mee in de processie in Wyck. Dan is
ook de Zwarte Christus van Wyck weer te zien. Dit beeld
is gesneden uit één blok donkerbruin notenhout. Het beeld
is 172 cm hoog. Aan de achterzijde bevindt zich een holte,
afgesloten door een luikje. Hierin bevindt zich een reliek van
het Heilig Kruis. Het beeld stamt uit de 13e eeuw en werd/
wordt vooral aangeroepen door lijders aan open wonden,
ontstekingen, koorts, jicht en reuma. De processie vertrekt
rond 11.00 uur bij de Sint-Martinuskerk (Rechtstraat).

Voor de drumband is de nieuwe instructeur bekend. Het is
Patrick de Bie, een goede bekende in de drumbandwereld.
Hij begon zijn carrière bij de drumband van Schutterij Sint
Brigida uit Noorbeek, waar hij nog steeds lid is.
Op zondagmiddag 16 oktober zal de drumband haar eerste optreden geven o.l.v. Patrick de Bie tijdens een drumbandfestival dat georganiseerd wordt door Harmonie Heer
Vooruit. Patrick is de opvolger van Fred Hitz, die jarenlang
instructeur van de drumband van Kunst Door Oefening was.
Fred blijft als tambour-maître betrokken bij KDO.

WIJK - INFO
MASOEK SADJA IN DAALHOF
De Pelita-inloopmiddag ‘Masoek Sadja’ op vrijdag 9 september is een informele ontmoetingsbijeenkomst niet alleen voor
mensen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië,
maar ook voor andere belangstellenden.
Tijdens de bijeenkomst kunnen de bezoekers praten over
hun ervaringen onder het genot van muziek, een drankje en
een hapje. De catering wordt verzorgd door Senang Hati.
Aanmelden kan bij S.Hehalatu tel: 06-30994306 of bij J de
Bruin tel.: 06-20959631.

Noteer alvast in uw agenda: op zaterdagavond 15 oktober
vindt in de harmoniezaal aan de Romeinsebaan 295 een
heuse première plaats. Bas Clabbers, tevens dirigent van het
harmonieorkest van KDO, heeft een bijzonder stuk gecomponeerd dat wordt uitgevoerd door het harmonieorkest en
door de bekende tenor Pascal Pittie. Iedereen is om 20.00
uur welkom om deze première bij te wonen en tevens om
een kijkje te nemen in de nieuwe harmoniezaal. Toegang
is gratis.

De zaal in het buurthuis ‘t Atrium, Aureliushof 160, DaalhofMaastricht, gaat open om 12.30 uur. De middag is van 13.00
tot 17.00 uur en de entree is 4 euro per persoon.
Voor inlichtingen over Pelita en deze middag kunt u terecht
bij S.Hehalatu tel.: 06-30994306.

Op zondag 13 november vindt in de kerk van Daalhof (San
Salvatorkerk) de Céciliamis plaats vanaf 11.30 uur. Aansluitend zal KDO haar jubilarissen huldigen.

Voor 50 + ers Pilates Body Balance
Mat– en/of stoeltraining.

Ralph Cadier

Elke donderdag ochtend
van 9.30 – 10.30 uur
Locatie: Romeinse Baan 299b
Maastricht

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!

Gratis proefles.
Opgave: miekeverhooren@home.nl

043-356 04 04 • www.cadier.nl
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St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT
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VOCAL GROUP CELEBRATION
ZOEKT NIEUWE LEDEN.

PERSBERICHTEN

Wij zijn een groep zangers en zangeressen die gezelligheid en hechte vriendschap hoog in het vaandel heeft. Na
corona zijn wij weer flink aan het repeteren om een zo mooi
mogelijk kerstprogramma neer te zetten. Wij kunnen daarbij
nog enkele goede zangers gebruiken. Wellicht is jouw koor
opgehouden te bestaan of zoek je een nieuwe hobby. Wij
repeteren op de woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00
uur in de Greune Zaol in Wolder.
Heb je interesse, bel dan met onze dirigente Ieneke HermseBuijs tel. 06-26010098. Misschien tot ziens op een van onze
repetities.

MUSEUM ‘SCHUILEN IN MAASTRICHT’…GEOPEND!
Zondag 18 september, zondag 16 oktober, zaterdag 22
oktober en zondag 23 oktober is het Schuilkeldermuseum
weer geopend. Dit museum bevindt zich beneden in de
eeuwenoude kazematten van Maastricht, op een plek waar
vroeger ook daadwerkelijk werd geschuild en schuilervaringen zijn vastgelegd. Maastricht heeft een rijke geschiedenis
van schuilen en voorbereiding op onzekere tijden, van de
Middeleeuwen tot de Koude Oorlog. De Koude Oorlog was
een periode van gewapende vrede tussen de communistische en de kapitalistische wereld in de tweede helft van
de 20e eeuw. Het kapitalistische westerse blok werd geleid
door de Verenigde Staten (VS). De communisten stonden
voornamelijk onder leiding van de Sovjet-Unie (USSR), of
waren verbonden met communistisch China. In oktober
wordt de 60 jarige- Cubacrisis ook in het museum herdacht.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

In het museum vindt u in de vitrines herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Er zijn vrijwilligers aanwezig, die u de weg wijzen. Uniek is dat het museum
verscholen ligt onder een woonwijk. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog vluchtten de bewoners ook via zelf gegraven
gaten in hun kelders naar beneden, naar de Schuilkelder.
Lees en kijk naar hun verhalen op de website. De toegang
is gratis. De openingstijden zijn van 14.00 tot 16.00 uur.
Raadpleeg ook onze website voor extra informatie, binnenkort ook m.b.t. 60 jarige Cubacrisis: www.schuileninmaastricht.com

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

Vanwege de huidige situatie in de Oekraïne kunnen momenteel herinneringen m.b.t. schuilen plotseling weer actueel
worden en zelfs de geschiedenis ervan een nieuwe wending
geven. Het adres is: Schuilkeldermuseum, Minister Goeman
Borgesiusplantsoen 30.
Meer informatie: www.schuileninmaastricht.com of info@
schuileninmaastricht.com
of via Facebook www.facebook.com/schuileninmaastricht

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

ALZHEIMER CAFÉ MAASTRICHT
Beschadigde hersenen, wat doet dat met het gedrag en
denken?
Hersenen kunnen we zien als een regelcentrum. Ze besturen onder andere gedrag, beweging, emoties, geheugen en
denken. Wat betekent het als door dementie de hersenen
beschadigd raken? Wat doet dat met het gedrag en het
denken en wat merken we hiervan in de dagelijkse praktijk? Op woensdag 7 september vertelt Daphne ter Huurne,
psycholoog-onderzoeker van het Alzheimer Centrum Limburg u hier meer over en kunt u uw eigen ervaringen met
haar delen.

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

U bent allen van harte welkom in Buurtcentrum ’t Atrium.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om
19.30 uur. Toegang is gratis.
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar stellen we op prijs.
Voor meer informatie: 06-83045556 of alzheimercafemaastricht@gmail.com

inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl
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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

Het 1e muziekkorps start om 14.00 uur. Harmonie Wilhelmina
Wolder start om 14.14 uur.

RIJDEND KANTOOR

Zondag 2 oktober verzorgen de Percussiegroepen Wilhelmina, Petrus en Paulus en Eendracht uit Nieuwenhagerheide
om 11.00 uur een lunchconcert in Harmoniezaal Wilhelmina.

Sinds kort hebben wij de beschikking over een wijkbus, een
zogenaamd rijdend kantoor. Daarom zal ik als wijkagent niet
meer te vinden zijn in de Huiskamer, maar kunt u mij treffen
elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur halverwege de
winkels aan de Herculeshof.

Reserveer alvast zaterdag 5 november in je agenda voor
het jaarlijkse galaconcert van Harmonie Wilhelmina Wolder.
Meer info volgt t.z.t.

Met vriendelijke groet, De wijkagent Rob Brüll

Autorijschool Bastiaens

VERENIGINGSNIEUWS
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“We rijden
wijs”.
naar je rijbe

NIEUWS VAN HARMONIE WILHELMINA WOLDER
Zondag 11 september zal Harmonie
Wilhelmina Wolder deelnemen aan het
Mars Defilé van ‘Festival MAAS’! De
volgende route zal gevolgd worden:
Station (startpunt), Stationsstraat, Wycker Brugstraat, Sint Servaasbrug, Kleine Staat, Grote Staat,
Spilstraat, Markt, Hoenderstraat, Kesselskade (eindpunt).

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

www.rijschoolbastiaens.nl

0057088.pdf 1

16-3-2011 14:18:13

Als u los
moet laten,
nemen wij het
van u over

Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden
T 043 409 1244

www.walpot.net

Samen maken we van de laatste groet een mooie, blijvende herinnering.
Met alle ruimte voor uw wensen en gekleurd door eigenheid geven wij vorm aan een mooi en
persoonlijk afscheid. Dit kan in een setting waar rust, sfeer en natuur volledig samenkomen.
In ons eigen uitvaartcentrum, crematorium en koffietafelruimte in Eijsden of onze nieuwe
landschapsbegraafplaats in Ulestraten.
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NIJVERHEID

GEDICHT

ENCI

EEN FEESTJE…

ENCI, ofwel Eerste Nederlandse Cement Industrie, was
een Nederlandse producent van cement met vestigingen in
Maastricht, Rotterdam, IJmuiden en Den Bosch. ENCI behoorde voor 100% tot de multinational Heidelberg Cement.
In 1924 werd in Maastricht de Eerste Cement Industrie
opgericht, de bakermat van de huidige gesloten fabriek. De
Sint Pietersberg, een onderdeel van het Plateau van Caestert, even ten zuiden van onze stad werd flink aangetast.

Maak plezier in het leven
Door zelf een feestje te geven
Zélf de slingers gaan ophangen
Naar die gezelligheid verlangen
Zorg voor een wijntje en ‘n glas bier
Samen met vrienden maken we plezier
Een barbeque goed verzorgen
Opruimen is de zorg voor morgen
Muziek en een dansje horen erbij
Alle genodigden zijn blij
De avond lijkt niet lang genoeg
De tuin is nu gezelliger dan de kroeg
De buren zijn nu ook aanwezig
Geluidsoverlast houdt daarom niemand bezig
Iedereen is met elkaar in gesprek
Aan 'sterke verhalen' is geen gebrek
Helaas zal aan deze avond een einde komen
Maar vannacht zal iedereen er mooi van dromen
Morgen alweer plannen voor een nieuw feest
Maar voorlopig is het nú even genoeg geweest.

De cementproductie van de ENCI was in Maastricht: de
winning van kalksteen was in de ENCI groeve, het produceren van het halffabricaat klinkers en tenslotte het malen
van deze klinker tot cement. De fabriek bestond uit een
kalksteengroeve van 150 hectare. Een cementoven had een
capaciteit van 800.000 ton klinkers per jaar.

Tekst : Ad Frijns

Vroeger was de ENCI één van de belangrijkste werkgevers
van Maastricht. Maar de laatste jaren kwam er zoveel kritiek
op het bedrijf dat er nog maar 200 medewerkers in vaste
dienst werkten.
De klinkerroven is nu definitief stopgezet.
Info ENCI-wikipedia.nl.
Met vriendelijke groeten,Huub.
huub.reinders @home.nl

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

Wist
Wist u dat:

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

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

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

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

Herculeshof
Herculeshof 15A,
15A, 6215
6215 BC
BC Maastricht
Maastricht ∞∞ Marktstraat
Marktstraat2,2,6271
6271BE
BEGulpen
Gulpen
043
043 737
737 0229
0229
www.vanhoftentandprothetiek.nl
www.vanhoftentandprothetiek.nl
Gratis
Gratisparkeren
parkeren
info@vanhoftentandprothetiek.nl
info@vanhoftentandprothetiek.nl
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Die staan op de zogenaamde ‘positieflijst’. Deze lijst geldt
niet alleen voor particulieren, maar ook voor kinderboerderijen zoals Daalhoeve.
Onder de nieuwe regeling zouden wij straks een groot deel
van onze exotische dieren niet meer mogen houden. De
dieren die we dan op 1 januari 2024 nog hebben, mogen we
wel houden. Maar we mogen er niet meer mee fokken en
ze mogen niet worden vervangen of geruild door anderen.
Wij zouden de dieren wel mogen hebben als we een dierentuinvergunning aanvragen of een opvangcentrum voor
wilde dieren worden.
Welke weg we hierin kiezen, weten we op dit moment nog
niet. Eerst ook maar eens afwachten of de regeling daadwerkelijk wordt ingevoerd. Er is namelijk veel protest tegen.

VOORSTELLEN: PETER

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 107, september 2022

NIEUWS

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 Peter Hondmann,
een voor veel bezoekers bekend gezicht. Geholpen
door Elsegreet vertelt hij over zijn leven op en buiten
Daalhoeve.

Inleveren frietvet en -olie
Wist u dat u bij ons uw gebruikte frietvet en -olie kunt inleveren? Zo bent u er van af en steunt u ons bovendien. Wij
krijgen namelijk een vergoeding voor de olie en het vet die
bij ons worden opgehaald. Dat compenseert voor een deel
de hogere kosten die wij tegenwoordig moeten maken voor
de inkoop van de aardappelen en het gas waarmee we de
frieten in de Koojstal bakken.

Kun je iets over jezelf vertellen?
‘Ik ben in oktober vorig jaar 50 jaar geworden en woon in
een woonvoorziening in de Gravenstraat in Amby. Ik kwam
als klein kind al op de kinderboerderij met mijn ouders, die
hier in de buurt wonen. Sinds tien jaar werk ik hier ook. Dat
doe ik vier dagen in de week. Op mijn vrije dag heb ik dagbesteding op de plek waar ik woon. Dan knutsel ik en maak
ik mozaïeken. Ik heb al mooie dingen gemaakt.’

Nieuwe partner
Sinds kort verzorgen wij met onze alpaca’s de begrazing
van twee weilanden bij het dagcentrum van ouderen van de
Stichting Schark aan de Mergelweg in Maastricht.
Toekomst exoten
U heeft enkele weken geleden wellicht gehoord of gelezen
dat de regering het houden van exotische dieren als hobbyof huisdier aan banden wil leggen. Als de Tweede en Eerste
Kamer akkoord gaan, mogen per 1 januari 2024 nog maar
dertig diersoorten als hobby- of huisdier worden gehouden.

De mini-ezels worden graag geknuffeld door Peter

Wat doe je precies op de boerderij?
‘Dat verandert om de zoveel maanden, want ik hou van
afwisseling. Nu maak ik het knuffelhok met de cavia’s en
konijnen schoon. Ik heb bedacht dat ik daar heel goed de
mestboy voor kan gebruiken. Daarnaast werk ik vaak mee
bij de afwas in de keuken. Vroeger heb ik ook eitjes geraapt.’

De alpaca's zijn nog steeds toegestaan volgens de positieflijst
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Vind je het leuk op Daalhoeve en heb je nog lievelingsdieren?
‘Ik vind het heel erg leuk hier en heb altijd goede zin. Ik zou
nog wel wat vaker mee willen naar het Erica-terrein.

Mijn lievelingsdieren zijn de mini-paardjes, maar ik hou ook
van de andere dieren zoals de kleine ezels.’
Heb je nog leuke hobby’s?
‘Nou en of. Ik treed graag op als Elvis Presley. Dan heb ik
een pruik op met lange haren en trek ik zo’n pak met wijde
pijpen aan. En ik ben een groot fan van Sinterklaas. De laatste keer dat hij op de boerderij was, was ik zijn roetveegpiet.
Verder hou ik erg van taart. Toen ik tijdens corona niet naar
de boerderij kon, lette de begeleiding in de woonvoorziening
sterk op het eten. Toen viel ik tien kilo af. Die zijn gelukkig
niet teruggekomen. Nu let iedereen goed op mijn gewicht.

NIEUW JAAR YUVERTA
Vanaf de week van 12 september kunt u op Daalhoeve
weer elke dag groepjes studenten zien rondlopen. Ze
volgen een opleiding dierverzorging bij Yuverta, dat
opleidingen in het groen verzorgt voor vmbo en mbo.
Het is het vierde schooljaar dat we als praktijklocatie
fungeren voor Yuverta, voorheen CITAVERDE. Opleidingscoördinator Petra Heuts van Yuverta legt uit wat
dit concreet inhoudt.
Hoeveel studenten komen er op Daalhoeve?
‘Elke dag is dat een verschillende klas met tussen 15 en 25
studenten. Het zijn eerste en tweedejaars van pakweg 16
tot 20 jaar die een opleiding dierverzorging volgen op niveau
2, 3 of 4. Ze komen dus allemaal één dag in de week naar
Daalhoeve. De rest van de week gaan ze naar school en
een deel gaat ook één dag in de week naar het Dierenbeschermingscentrum in Born, onze andere praktijklocatie voor
dierverzorging.’

het inrichten van de voervoorraad gaan ze bijvoorbeeld
bekijken hoe de voerkeuken van Daalhoeve is ingericht.
Na een lesje over gezondheid bekijken ze hoe het daarmee
gesteld is bij de dieren op de boerderij. Rond half vier zit
de schooldag er op.’
Waarom maakt Yuverta gebruik van Daalhoeve als praktijklocatie?
‘De meerwaarde van Daalhoeve is dat studenten hier kunnen werken in een authentieke beroepsomgeving, waar
ook bezoekers komen en cliënten van maatschappelijke
en zorginstellingen. Dat brengt hen dichter bij de wereld
waarin ze straks waarschijnlijk komen te werken. Verder
heeft Daalhoeve vooral met de exoten een aantal dieren die
wij zelf niet hebben. Het is een aanwinst voor de studenten
om daar kennis mee te maken.’
Er komen ook veel bezoekers op Daalhoeve. Kunnen de
studenten daar nog iets voor betekenen?
‘Ja, het hoort ook bij de opleiding om zo nu en dan iets te
organiseren. Dat kan bijvoorbeeld voorlichting zijn of een
evenement. Onze studenten hebben vóór corona rond
Dierendag al eens gezondheidscontroles gedaan van de
huisdieren van bezoekers. Door corona werden dit soort
activiteiten helaas onmogelijk. Maar we gaan die zeker weer
oppakken. Genoeg te doen dus voor de studenten op Daalhoeve en daar zijn we als opleidingsinstituut heel blij mee.’

RECEPT VAN DE MAAND
Gehaktbrood met kappertjessaus
Meng 500 gram half om half gehakt samen met een fijn
gesnipperde ui, een fijngeperst teentje knoflook, een ei, 25
gram paneermeel, twee eetlepels fijngehakte peterselie,
zout en peper naar smaak en nootmuskaat. Meng dit goed
door elkaar tot een stevige ovalen bal. Laat dit ook opstijven
in de ijskast, ongeveer een uur.
Dan verhit je 50 gram boter met een scheut olijfolie in een
stevige pan. Braad de gehaktbal mooi bruin aan, om en om.
Vervolgens zet je het vuur zacht en doe je een deksel op
de pan. Gaar de bal in circa 45 minuten gaar. Draai hem
om de 10 minuten om. Haal de bal eruit en hou hem warm
met folie erover.

Studenten van Yuverta maken voerverrijking voor de pony en ezels

Wat doen de studenten op hun Daalhoeve-dag?
‘Tussen 9 en 11 gaan ze, verspreid over drie groepjes en
begeleid door onze docent en de twee dierverzorgers op
Daalhoeve, een ronde doen over het terrein. Dan helpen ze
mee met het voeren van de dieren en schoonmaken van de
hokken. Daarna krijgen ze een stukje theorie in het klaslokaal
dat wij boven de middenstal in de boerderij gebruiken. Die
theorie wordt meteen gekoppeld aan een praktijkopdracht
die ze daarna met onze docent uitvoeren. Na een lesje over
13

Maak de saus door 1,5 dl. (150 ml.) runderbouillon en 1 dl.
slagroom toe te voegen in de pan. Breng dit aan de kook
en roer de aanbaksels los. Voeg twee eetlepels kappertjes
toe en laat dit 3 minuten zacht sudderen.
Bind de saus met wat allesbinder of maïzena. Serveer de
bal in schijven gesneden met de saus eroverheen, wat verse
peterselie erover, gekookte aardappeltjes en eventueel wat
erwtjes of groene boontjes erbij als groente.
Maar bedenk: alles mag en niks moet!
Smakelijk eten en heb je vragen? Magda staat tot je dienst.
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bieden historische locaties als de Sint-Lambertuskerk Kiewit
en de Clarenhofkapel het perfecte decor voor de uitvoering
van delen van het concertprogramma, door gezelschappen
als het Huelgas Ensemble, Currende en Le Quatuor Idéal.
Het Cultuurcentrum zelf is het podium voor de Belgische
première van Het Gouden Kalf, een lezing door Marleen
Reynders en een minimal music programma door studenten
en alumni van het Conservatorium Maastricht. Tijdens het
Cultureel Lint in Weert op 26 juni jongstleden was Musica
Sacra present met een optreden van Boi Akih.

PERSBERICHTEN
40 JAAR MUSICA SACRA MET INTER-LIMBURGSE
SAMENWERKING
De 40ste editie van Musica Sacra vindt plaats van vrijdag
16 tot en met zondag 18 september. Het thema van dit jaar,
Exodus, keert terug in de vele programma’s van het festival
bestaande uit muziek, dans, theater, film, ‘spoken word’ en
exposities. Jorrik Hollands ontwierp het treffende bijbehorende festivalbeeld, geïnspireerd op de Monarchvlinder.
Het festival is een coproductie met Theater aan het Vrijthof
en is een van de kroonjuwelen van de programmering
van deze Huiskamer van Maastricht. Nieuw dit jaar is de
Inter-Limburgse samenwerking: in het kader van het vijftigjarig bestaan van Cultuurcentrum Hasselt (B) vindt er een
Belgisch-Limburgse editie van Musica Sacra plaats in Hasselt. Verder wordt de samenwerking met het Toon Hermans
Theater en Filmhuis De Domijnen in Sittard geprolongeerd
met een parallelprogramma op bijzondere locaties in en
rond Sittard-Geleen. Ook in Weert en Venlo is Musica Sacra
actief met (promotie)activiteiten.

Toelichting Festivalthema 2022: Exodus
Waar mensen in drommen vrolijk op weg gaan naar koopfestijnen, zonnige stranden of pistes spreken we wel van een
exodus. Dat is een lichtzinnig gebruik van de term, zeker
in het licht van het trieste record – onlangs gemeld – van
honderd miljoen vluchtelingen wereldwijd. Die maken een
exodus door in de ware zin van het woord: onder erbarmelijke omstandigheden genoodzaakt op pad te gaan langs
onbekende routes naar onzekere bestemmingen en met
een geringe kans om ooit nog terug te keren. Eén op de
zeventig mensen is nu ontheemd, op de vlucht, radeloos op
weg naar minder slecht en misschien wat beter.

40 jaar Musica Sacra
In 1983 begonnen als Europees Festival van Religieuze
muziek, gespreid over vier weekenden, ontwikkelde Musica
Sacra Maastricht zich in de daaropvolgende 39 jaar tot een
compact en breed geprogrammeerd kunstenfestival waarin
het jaarlijks wisselende thema een sleutelrol vervult. In het
pluriforme aanbod wordt een confrontatie van culturen, stijlen en disciplines opgezocht. Daarbinnen gaat het festival
dieper in op tegenstellingen tussen historisch en actueel,
jong en oud, seculier en religieus en hoge en lage kunst, en
legt het onverwachte verbindingen tussen deze (schijnbare)
tegenpolen. Om de band met de historische ontwikkeling van
de stad Maastricht te benadrukken, programmeert Musica
Sacra haar festivalactiviteiten in de vele prachtige historische gebouwen die de binnenstad rijk is. Buiten Maastricht
is Musica Sacra actief in Sittard-Geleen, Weert en Venlo
en Hasselt (B).

Vragen te over die de Bijbelse Exodus, dat iconische verhaal
over vluchten en migreren, of je het nu leest als historisch
relaas of als allegorisch bevrijdingsepos (Marleen Reynders), niet beantwoordt. Ook Musica Sacra is daartoe niet
in staat en daar niet op uit, maar stelt deze en dergelijke
vragen aan de orde via de kunsten en de kunstenaars die
door dit chronisch actuele probleem zijn beroerd.
Toelichting Festivalbeeld "De Monarchvlinder"
Studenten van de afdeling grafische vormgeving en fotografie van de opleiding Visuele Communicatie (Zuyd Hogeschool) namen voor de vierde keer op rij deel aan een
pitch. Hun opdracht was het ontwerpen van een festivalbeeld
op basis van het festivalthema Exodus. Het winnende ontwerp is van Jorrik Hollands, tweedejaars student grafische
vormgeving.

(Inter)Limburgse samenwerking
In 2021 verkenden Musica Sacra en De Domijnen een
samenwerking die vorm kreeg in een festivalprelude in
Sittard-Geleen. Met groot plezier en ‘lessons learned’ prolongeren de partners hun samenwerking voor deze editie
rond het thema EXODUS, nu met een parallelprogramma in
Sittard-Geleen. Het organiserende Toon Hermans Theater
zocht de mooiste locaties en gelegenheden in de gemeente
Sittard-Geleen uit voor de uitvoering van de concerten,
zoals Kerk Vrangendael in Sittard voor een orgelrecital, het
Salviuskerkje in Limbricht voor een lied recital, de Sittardse
Grote Kerk voor een muzikaal rijk opgeluisterde eredienst
en Podiumkerkje Grevenbicht voor een concert met nietwesterse muziek. Het filmprogramma met randactiviteiten
speelt vanzelfsprekend in Filmhuis De Domijnen, terwijl
Theater Karroessel met de theatervoorstelling Stil Water
onderdak biedt aan de bewogen Indische geschiedenis van
Gerrie Abels, ook te zien in Theater de Garage in Venlo.

Jorrik licht toe: "Ik heb onderstaand verhaal als inspiratie
genomen voor mijn ontwerp: Elke lente, ergens in de bossen van Mexico, maken miljoenen vlinders zich klaar voor
een unieke migratietocht. Wanneer de vleugels van de Monarchvlinder de juiste temperatuur bereiken, ontwaakt het
diertje langzaam uit zijn winterslaap. Wat volgt is een van
de meest bijzondere migraties uit het dierenrijk. Gedreven
door instinct, trekt de volledige populatie in verschillende
generaties naar het noorden. De tocht strekt tot aan Canada,
maar onderweg stoppen de vlinders drie à vier keer om zich
voort te planten. Hoe de nieuwe generatie weet waar ze zich
op het continent bevindt, en waar ze naartoe moet vliegen, is
tot dusverre nog een raadsel. De Monarchvlinder wordt, net
als vele mensen gedurende de geschiedenis, gedwongen
tot een tocht op zoek naar een beter bestaan. Zulke tochten
zijn zelden zonder gevaar. Obstakels waarbij overleven geen
garantie is. Hiervan zijn we in deze tijd maar al te goed op
te hoogte. Maar aan het eind van de tocht staat ook een
transformatie te wachten. Een moment van rust, stilte, misschien zelfs reflectie."

Een vergelijkbaar satellietprogramma ontvouwt zich aan de
andere zijde van de Grensmaas in Hasselt. Ook in deze stad

Meer info: www.musicasacramaastricht.nl of www.facebook.
com/MusicaSacraMaastricht
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JOURNAAL
Bouwbericht Belfort - Sinds de goedkeuring van het raadsbesluit is achter de schermen hard gewerkt aan de
planontwikkeling van ons nieuwe kindcentrum. Zo heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor een
bouwteam voor dit nieuw te realiseren kindcentrum aan het Keurmeestersplein in Belfort. Tijdens deze aanbesteding is
aannemer Smeets Bouw B.V. uit Maastricht als best gewaardeerde uit het traject gekomen. Onder de vlag van Smeets
Bouw schuift ook Architecten aan de Maas aan in het bouwteam. Momenteel wordt het voorlopig ontwerp in het
bouwteam verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen om in het
eerste kwartaal van 2023 te kunnen starten met de daadwerkelijke bouw. Volgens planning zal dan in de zomer van 2024
het gebouw worden opgeleverd. Hierbij is het goed te noemen dat deze planning uiteraard afhankelijk is van actuele
externe factoren, maar we streven er naar om bij de start van schooljaar 2024-2025 in ons nieuwe gebouw te zitten.
Heeft u vragen over zaken in dit bouwproces? Neemt u dan gerust contact op met MosaLira. U kunt ons mailen
(info@mosalira.nl) of bellen (tel.: 043-3540133).
Terug naar school - De zomervakantie is weer voorbij. In de laatste vakantieweek
hebben alle teamleden van onze school alweer drie hele dagen in school gewerkt
om goed voorbereid te zijn voor de eerste schooldag. Wat zijn we blij om onze
leerlingen weer te ontmoeten en wat is het leuk om weer nieuwe gezichten te
begroeten in met name onze kleutergroepen. Ieder schooljaar is uniek en
bijzonder, maar dit jaar belooft extra speciaal te worden, want in het voorjaar van
2023 starten we met onze nieuwbouw! We houden u de komende maanden op
de hoogte! Wij wensen alle kinderen, ouders/verzorgers, teamleden, kindpartners
en buurtbewoners een fijn, leerzaam, maar vooral ook gezond 2022-2023 toe. Een
schooljaar waarin op kleine én grote mensen de volgende spreuken hopelijk van
toepassing zijn:

· Groeien is springen in het onbekende,
telkens weer.
· Alles wat je aandacht geeft groeit!
· Maak van dit schooljaar een
meesterwerk!
· Doe dingen waar je hart van gaat zingen.
· Let new adventures begin!
· Het mooiste wat je kunt worden is jezelf.
· Je wordt met de lach leuker!
· Als iets niet lukt, heb je niet gefaald,
maar geleerd.
· Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk
dat ik het wel kan.

Jaarboek Maastricht
In navolging van de Montessori
school gaan nu ónze leerlingen
komend jaar meewerken aan het
Jaarboek Maastricht. Zij gaan
dan zèlf onderwerpen zoeken,
teksten schrijven, foto’s maken,
enz. Kortom een heel leerzaam
proces, waarin tal van disciplines
aan bod komen op het gebied
van taal en schrijven maar ook
burgerschap. Het eindresultaat
zal aan het einde van dit
schooljaar zichtbaar worden in
het volgend jaarboek van
Maastricht. De leerlingen kijken
er al naar uit om aan dit mooie
boek te mogen meewerken!

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!
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goed zijn, hij begint natuurlijk gelijk te wiebelen als je erin
gaat staan. Hij was echt boos en zei tegen mij: "Nee, ik ga
‘t niet meer proberen, ga jij maar.
Ik zei: "Weet je wat: pa en ik houden de kano vast, trek jij
je zwembroek aan, dan kun je gelijk zitten en peddelen".
Eigenlijk wilde hij toch wel graag nog een keer proberen,
dus nog een poging gewaagd en ja hoor gelukt! Hij blij, wij
blij, maar dan nu nog het peddelen, 1 stok met 2 schoepen
om water te scheppen. Na enige wankele pogingen, want hij
kwam weer bijna op ‘t punt om om te kiepen, dat peddelen
vergde ook evenwicht, lukte het hem toch om vooruit te
komen. Er kwam weer een brede lach op zijn gezicht en hij
was blij dat het gelukt was maar vond het toch ook stiekem
wel leuk. Alleen het er uitkomen was nog een lastige.

TOENTERTIJD
VAKANTIE VIEREN EN TOCH?
Wij, mijn broer en ik werkten, moesten toch ook wat verdienen maar ook proberen om op eigen benen te gaan staan
en sparen voor een eigen onderkomen. In die tijd was het
nog zo dat het meisje moest zorgen voor de uitzet, een
jongen hoefde dat niet persé. Dus werd er driftig gespaard
voor textieluitzet, o.a.: lakens, slopen, handdoeken etc. Ik
vond dat natuurlijk wel prachtig maar wilde ook weer niet al
teveel in verband met plaatsgebrek; vond ook eigenlijk dat
het nog wel kon wachten maar mijn ouders zeiden: "Wat je
hebt, heb je en hoef je niet meer te kopen!" Ach misschien
was dat wel zo maar achteraf heb ik er spijt van dat ik nog
zoveel heb gekocht vroeger via een party aan boord. Walra
was een fenomeen en prima linnengoed, dat was en is het
ook, met het gevolg dat ik ze nu nog heb, jaren later en
de lakens niet meer passen, toen hadden we dekens en
nu dekbedden. (Nog steeds gebruik ik de handdoeken en
zolang ik leef heb ik er nog wel plezier van, vooral dat na
overlijden van moeder nog wat uit haar kast in onze kasten
terecht kwam).

Springtime

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

Natuurlijk hadden wij ook recht op vakantiedagen en we
gingen toch niet op vakantie dus werden de dagen nuttig
besteed aan boord. We hielpen pa zoveel mogelijk met leuke
en minder leuke klusjes, meestal vonden we de dingen wel
fijn om te doen, bijvoorbeeld schuren en verven. Intussen
had pa ook niet stil gezeten en had voor ons een 2e hands
kano gekocht voor onze vakantie en we konden via een
trapje aan de zijkant van het schip in de kano stappen. We
voelden er wel wat voor, wij lagen met het schip in de haven
van Sint Pietersluisweg, dat was onze vaste plek.
Dus mijn broer mocht eerst in de kano, hij dacht echt dat
wordt een makkie, we zagen ze overal op de Maas varen
en peddelen en dat leek zo gemakkelijk!
Nou ik verzeker u, niet dus!
Mijn broer gaat dat trapje af, geen probleem, wij duim omhoog…toen stapte hij in de kano, hij had trouwens geen
zwembroek aan maar korte broek en t shirt. En ja hoor daar
gebeurde het, kano kiept om en plons in het water, terwijl ik
dit schrijf lach ik er nog om, zie het nog zo voor me.
Hij kon heel goed zwemmen gelukkig en vond het dus echt
niet leuk dat wij de grootste lol hadden dat het hem niet gelukt
was er in te blijven zitten. Het evenwicht in zo’n kano moet

DOEMELING
Doemeling had ‘nen os gekoch
De wijze had häöm geslage
De lange had ‘m toesgebrach
Rinkske had de weurs gemaak
En ‘t pinkske had alles opgegete
Voor meer informatie en de melodie ga je naar:
www.reubesop.nl/doemeling

SPORT
REÜNIE 100+2 JAAR GEUSSELT SPORT
Op 29 mei 2020 bestond Geusselt Sport 100 jaar. Door
corona kon het grootse jubileumprogramma meermaals
niet doorgaan. Toen is het uit nood maar in stukken geknipt.
Belangrijk onderdeel van het jubileumprogramma was een
grote reünie voor alle leden en oud-leden, maar ook voor
(oud-)sponsors en supporters door de jaren heen van zowel
Rapid, Sportclub W.V.V.’28 als Geusselt Sport.

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

Nu is eindelijk de tijd, ruimte en zekerheid om die reünie te
organiseren en wel op zaterdag 10 september. Een dag vol
voetbal en gezelligheid.
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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

Mop: ‘haar wassen”
Er staat een jongen onder de douche. Hij vraagt:
“Mam, waar staat de shampoo?” “Op de bovenste
plank in de groene tube,” zegt zijn moeder. Dan zegt
de jongen: “Maar die is voor droog haar, mijn haar is
al nat!”
Mop: ‘in de gevangenis’
Een gevangenisdirecteur roept al zijn gevangenen bij
elkaar. “Ik ben bestolen!” zegt hij boos. “Als ik
erachter kom wie dat gedaan heeft, dan vliegt hij er
meteen uit!” Hij kijkt om zich heen en ziet dat alle
gevangenen hun vinger opsteken.
Mop: “wel heel veel”
Komt een jongen een café binnen. Hij bestelt
negentien biertjes. “Waarom wil je zoveel bier?!”
vraagt de barman verbaasd. De jongen antwoordt:
“Oh, ik zag staan dat er onder de achttien niet wordt
getapt!”

Kleuren op nummer:
1= lichtblauw
2 = donkergroen
3 = lichtgroen
4 = lichtbruin

5 = donkerbruin
6 = rood
7 = oranje
8 = grijs
Stephanie Debie
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BON APPETIT

WIJK - INFO

TOMATEN COURGETTEQUICHE

LOOP BINNEN MET VRAGEN

Ingrediënten: (12 st)
200 gr. bloem, 100 gr. boter en beetje extra om in te smeren,
1-2 courgettes, 250 gr. tomaten, 2-3 uien, 200 gr. gekookte
ham, 2 el. olie, 0,2 l. melk, 3 eieren, zout, peper naar smaak
toevoegen, ½ bosje peterselie, een paar takjes tijm, 50 gr.
(jong) belegen kaas, 5 ml. water.

Onlangs waren er veel nieuwe ontwikkelingen binnen het
Sociaal Team. Dit leidde ertoe dat er wachtlijsten waren.
Inmiddels hebben er enkele veranderingen plaatsgevonden.
Hierdoor hopen wij dat de wachtlijsten beperkt zullen blijven.
De grote verandering is dat er weer inloopspreekuren Informatie en Advies door Trajekt, samen met vrijwilligers,
georganiseerd worden voor vragen over praktische vraagstukken: zoals het invullen van formulieren, opstellen van
brieven, doornemen van post, aanvragen van regelingen
enzovoorts.
Mocht u andere vragen hebben waarin u vastloopt of twijfelen waar uw vraag thuishoort, kunt u zich melden bij het
Sociaal Team met de bekende gegevens (onderaan dit
bericht te vinden). Voor het vinden van een woning kunnen
wij vanuit zowel het Sociaal Team als Informatie en Advies
geen rol spelen.

Bereiding:
Meng de boter met een snufje zout door de bloem. Voeg 5
ml. water beetje bij beetje toe en kneed het geheel tot een
soepel deeg. Voeg indien nodig nog een beetje water toe.
Laat het deeg ca. 1uur rusten op een koele plaats.
Maak de tomaten en de courgettes schoon en snijd ze in
schijven. Pel de ui, halveer hem en snijd hem in partjes.
Snijd de ham in blokjes, rasp de kaas.
Verhit de olie en fruit de ui. Kluts de eieren met de melk en
breng het mengsel flink op smaak met zout en peper. Was
de peterselie en de tijm, hak ze fijn en voeg ze toe aan het
eimengsel.
Rol het deeg op wat bloem uit tot een cirkel (ca 28 cm). Leg
het deeg in een ingevette springvorm (6 cm) en druk het
aan de randen omhoog. Verdeel de groenten, de uien en de
ham over het deeg. Giet het eimengsel erover en bestrooi
het geheel met de geraspte kaas. Bak de quiche goudbruin
in ca. 45 minuten in een voorverwarmde oven, (elektrisch:
200 gr, hete lucht 175 gr, gas stand 3).

Inloopspreekuur Informatie en Advies (voormalig Wijkservicepunt Mariaberg):
dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur en
donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur.
Contactgegevens Sociaal Team: maak een melding op:
www.sociaalteammaastricht.nl.
Bel naar: 06 21 12 88 39 of neem een kijkje op: www.facebook.com/sociaalteamdaalhofmariaberg.

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.
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Op de Maagdendries is het in de kelders een museum, maar
ook een soort pakhuis. Zo staat er nog voor jaren werk dat
nog gerestaureerd moet worden, volgens de oude medewerker is het net geen schrootberg: "soms worden we getipt dat
een of andere fabriek gesloopt wordt, zo staan hier de oude
motoren van de fabriek van Regout die we hebben gered".

CAMERAWANDELING
HET MUSEUM OP DE MAAGDENDRIES
Het was vies regenweer en ik zat mijn fotoarchief uit te
mesten, opruimen noemen ze dat. Daar kwam ik een partij
vergeten foto’s tegen die ik maakte in een museum van de
gemeentebedrijven op de Maagdendries.

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

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

SCHOONMAKEN
Instant schuurmiddel
Ingrediënten:
8 eetlepels zout en scheutje azijn.
Meng het zout met de azijn. Dit is een ideaal instant schuurmiddel voor snelle kleine schoonmaakklusjes.

Ik herinner mij nog dat alle museumstukken waren gereviseerd door gepensioneerde medewerkers. Het waren zeer
waardevolle objecten in mijn ogen. Ik had dan ook veel geluk
dat ik daarbinnen mocht fotograferen en ik herinner me nog
goed dat ik toen ook nog een privé rondleiding kreeg.

Raamwasmiddel
Ingrediënten:
1 theelepel azijn en ½ liter water.
Een uitstekend middel om je ramen mee te wassen, het
laat geen strepen achter. Droog je ramen met een prop
krantenpapier voor extra glans.

Boven in de zaal waren vitrinekasten neergezet die volstonden met antieke meters, lampen gasmeters te veel om
op te noemen, en mij leek het zeer waardevol. Ik keek mijn
ogen uit.
Gebruiksvoorwerpen en een uitgebreide collectie röntgenapparatuur, de verzameling was zó uitgebreid dat er glasplaten
van het begin 1893 bij waren. De uitvinder had zelfs van de
hand van zijn dochter een röntgenfoto gemaakt als proef,
waarvoor het meisje toen drie kwartier stil moest zitten, haar
hand werd vastgebonden want die mocht niet verschuiven
tijdens de opname.
Dit doet mij terugdenken aan de tandarts waar ik enkele
dagen geleden was, deze maakte een röntgenfoto van een
kies en na 30 seconden was de foto op de monitor te zien.
De vooruitgang in honderdtien jaar is formidabel.

Boenwas voor licht hout
Sojaolie is een zeer droge olie en laat dus geen vette laag
achter op de meubels. Daarom is het erg geschikt om te
gebruiken als basis voor boenwas.
Ingrediënten:
100 ml. Sojaolie en 10 gr. Bijenwas.
Doe de benodigdheden in een kom en verwarm ze au bainmarie tot de was gesmolten is. Roer het mengsel goed, tot
de sojaolie zich volledig heeft gemengd met de bijenwas, gebruik eventueel een staafmixer. Pas op dat het mengsel niet
uit het bakje vliegt. Doe het in een pot en laat het afkoelen.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

Dan niet te vergeten de kartonnen gasbuis van Regout die
in 1846 gebruikt werd voor het aanleggen van gasbuizen
onder de openbare weg, voor gasverlichting in de stad. Deze
kartonnen buis was van binnen en buiten met teer bewerkt
om hem waterdicht te maken; de teer was echter niet goed
en verstopte onder andere de gassproeiers. Hierna stapte
men over op de glazen gasbuis. De buizen werden in de
fabriek van Regout gemaakt.

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Wat ook bekend voorkwam: de gasmeter waar het dubbeltje
en of gasmuntje in moest. Ze vertelden me ook dat een hele
verzameling van Regout op de zolder van de broeders bij
de Beyaert op de Brusselsestraat lag. Om voor het stort te
behoeden.
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www.vestavastgoed.nl

info@vestavastgoed.nl

Maastricht - Belfort

Maastricht – Hazendans

Maastricht – Limmel

Schaliedekkersdreef 105

Widooiestraat 8

Sionsweg 44

Tel. 043-3440168

VERKOCHT.O.V.

NIEUW
• Hoekwoning met aanbouw.
• Ruime tuin met garage.
• Met eigen oprit.

Vraagprijs € 319.000,- K.K.

• Halfvrijstaand woonhuis.
• 5 slpkmrs en heerlijke tuin.
• Leuke locatie.

Vraagprijs € 439.000,- K.K.

• Woonhuis met 3 slpkmrs.
• Te moderniseren.
• In een gewilde buurt gelegen.

Vraagprijs: € 235.000,- K.K.

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Heugem

Maastricht - Malberg

Aureliushof

Oude Maasstraat 53

Vierduitruwe 8

NIEUW

VERWACHT
• Appartement met 3 slpkrs.
• Fijne woonomgeving.
• Op loopafstand van winkels.

Vraagprijs € 215.000,- K.K.

• Levensfase bestendig wonen.
• Tuin op het zuid-oosten.
• Heerlijk wonen op goede lokatie.

Vraagprijs € 450.000,- K.K.

• Ruime woning met diepe tuin
• 2 slpkmrs, 3 mogelijk)
• Inpandige garage

Vraagprijs € 309.000,- K.K.

Droomt u over een nieuw huis en wilt u graag zorgeloos aan en/of verkopen? Vesta Vastgoed staat u graag bij!
Wij zijn uw actieve en betrokken partner op het gebied van aankoopbegeleiding, verkoop, taxatie en hypotheken.
Bel ons voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling en/of op maat gesneden advies.
Vesta Vastgoed, uw woning is het waard! 043-3440168

