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Om maar met de deur in huis te vallen… Wat een zomer!
Welke zomer? Nou, die in het water viel. Letterlijk. Nu
hebben wij in onze wijken niet echt heel veel te klagen
gehad wat wateroverlast betreft. Onze huizen zijn bespaard gebleven, maar iedereen heeft wel een kennis of
familie waar het allemaal erg spannend was of erger…
Gelukkig kwam hulp van alle kanten heel snel op gang.
Zowel voor dieren als mensen in nood stonden deuren
en weides open.
Al een paar jaar op rij werden we erg verwend met het
weer in eigen land. Menig Nederlander boekte dan ook
gewoon een vakantie binnen onze landgrenzen, maar
kwam helaas behoorlijk bedrogen uit. Veel zon was er niet
en zelfs de festivalletjes buiten gingen weer op slot. Discotheken mogen ook niet meer. Heel veel activiteiten zijn er
niet geweest in de zomer, dus ook onze "hangjeugd" kan
gewoon niet veel meer dan hangen. Niet echt een zomer
om vrolijk op terug te kijken. We horen steeds dat we zo
veel vrijheden terugkrijgen, maar is dat wel zo? Dachten
we daar twee jaar geleden ook zo over? Het zijn natuurlijk
dingen om over na te denken. Gelukkig zijn er ook genoeg
dingen die wel kunnen en hoeven we ons niet te vervelen.

De afgelopen weken was het prima weer voor….. mij……

EVENEMENTEN
Zaterdag 18 september:
Rommelmarkt Scouting Wolder, 10.00 - 17.00 uur, Tongerseweg 342

Wij van de redactie zijn goed uitgerust en hebben genoten
van onze vakantie. Weer helemaal opgeladen om u te
informeren over alle ins en outs van onze wijken. Als er
dan toch iets leuks te doen is in de buurt dan leest u het
hier. Regent het? Relax dan maar droog achter het raam
met ons wijkblad. Schijnt de zon? Geniet in dat geval van
de laatste zomerstralen.

Zondag 19 september:
Rommelmarkt Scouting Wolder, 10.00 - 17.00 uur, Tongerseweg 342
Zaterdag 25 september:
Burendag Daalhof, 10.00 - 17.00 uur, tuin van de Huiskamer van Daalhof (gelegen aan de achterkant van buurtcentrum 't Atrium).

Natasja

COLOFON

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

Contact

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

 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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Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

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

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

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Tevens nieuw!!!

http://www.tweewielerserviceverhulst.nl

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.

Maak een afspraak via
www.tweewielerserviceverhulst.nl/afspraak

Heeft u vragen?... WhatsApp 06-53219877

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

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Kwaliteitsdrukwerk tegen competitieve prijzen
Zakelijk drukwerk • Periodieken • Boeken • Mailings
Verenigingsdrukwerk • Events • Familie drukwerk
Drukkerij De Heeg • Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
Æ +31 (0)43 - 3611392
e info@drukkerijdeheeg.nl k www.drukkerijdeheeg.nl
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plannen besproken worden voor de omvorming van alles
rond de Kennedyschool in het gebied tussen de Peymeestersdreef, Ebenistendreef en Voldersdreef. Intussen zijn er
diverse partijen die zich hier willen (her-)vestigen, willen
uitbreiden of vertrekken. De gemeente Maastricht heeft ook
een belang in het gebied, omdat zij graag de Kennedyschool
wil omvormen tot een Kern Kind Centrum (KKC). Daarnaast
moet het groen op deze plek ook zo ingericht worden dat
het altijd een plek is voor ontmoeting.
Deze plannen worden in de komende maanden verder bekeken en besproken door de verschillende partijen en de
gemeente Maastricht. Als buurtnetwerk zijn wij ook 'van de
partij’ om goed geïnformeerd te blijven. We hebben lang op
ontwikkelingen gewacht en zullen nu ook moeten wachten
op de eerste gesprekken. We verwachten in januari 2022
wat meer concrete informatie te hebben, maar we doen
ons best om de buurt op de hoogte te houden van wat de
verschillende partijen op deze plek gerealiseerd willen zien.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

STRUINEN IN DE TUINEN
Dit weekend - zondag 5 september - heeft u de kans om
iets leuks mee te maken in de buurt. Struinen in de Tuinen
is een initiatief waarbij lokale bands en acts de kans krijgen
om op te treden in lokale tuinen. Ook de Huiskamer van
Daalhof heeft zijn tuin weer opengesteld voor een gezellige
middag. Om het programma in Maastricht te vinden gaat
u naar struinenindetuinen.nl. Daar kunt u een hele route
plannen langs tuinen in Maastricht. Hoewel de Huiskamer
er niet bij vermeld staat, kunt u bij ons wél een muzikale
middag beleven.

SPEELPLEKKEN IN DE WIJKEN
Hoeveel speelplekken in de wijken zijn er werkelijk nodig?
Worden alle speelplekken wel benut? Zouden enige weg
kunnen? Als we als bewoners deze plekken willen behouden, dan moeten we ook samen bespreken hoe we dit
kunnen doen. Bent u bereid om hieraan mee te denken?
Laat het ons weten zodat we deze groep goed bij elkaar
kunnen brengen. Stuur een e-mail naar: buurtnetwerkbd@
gmail.com.

BURENDAG
25 september organiseren verschillende buurtbewoners van
10.00 tot 17.00 uur wederom een burendag, deze keer in de
tuin van de Huiskamer. Onder het genot van (gedeeltelijk
live) muziek zijn er gratis koffie/thee en diverse lekkernijen.
Dit wordt gesponsord door lokale ondernemers uit onze
buurten en winkelcentrum Brusselse Poort. Tevens zal er
een loterij plaatsvinden met mooie prijzen. De opbrengst is
bestemd voor het opknappen/aankleden van de tuin van
de Huiskamer.
Het doel voor de wijk van deze burendag is elkaar ontmoeten en het bevorderen van de sociale cohesie. Gedurende
covid-19 zijn veel mensen in een sociaal isolement geraakt.
Op deze wijze willen we de mensen weer samenbrengen.
Harmonie KDO, onlangs gevestigd in de oude gymzaal naast
de Huiskamer, zal deze dag luisterrijk afsluiten. Ook u bent
welkom op deze dag in de (tuin van de) Huiskamer, gelegen
aan de achterkant van buurtcentrum 't Atrium.

OVERSTEEKPLAATSEN
We hebben verschillende goede reacties gehad over de
oversteekplaatsen op de Planetenhof. Hartelijk dank om
mee te denken. De meeste mensen vonden de plekken zelf
zeer geschikt. Dat het nodig is werd ook duidelijk onderkend.
Men maakt zich zorgen over drempels, die hebben in het
verleden niet gewerkt en kosten veel geld. Maar goede bebording was ook iets dat genoemd werd. We moeten goed
aangeven dat er een zebrapad is. Dan moet er ook natuurlijk
gehandhaafd worden.
DE GOUDEN WERELD
De Gouden Wereld is weer open. Dit is een natuurspeeltuin
op de grens van Daalhof, Hazendans en Belfort. CNME,
Stichting kom Leren, IKC Dynamiek, MIK & PIW groep en de
gemeente Maastricht hebben de handen in elkaar geslagen
waardoor de Gouden Wereld al sinds 24 juni open is.
De Gouden Wereld, zoals zij zelf zeggen, is voor kinderen
t/m 12 jaar die van lekker buiten spelen en van natuur en
avontuur houden. Elke woensdag is de speeltuin van 13.00
tot 17.00 uur open. Kinderen van 1 t/m 6 jaar spelen onder
begeleiding. Kinderen tot en met 12 jaar zijn welkom.
Er zijn enkele afspraken om alles in goede banen te leiden.
Glaswerk, dieren, fietsen of harde muziek komen de Gouden Wereld niet binnen. Ook wordt er geen vuur gemaakt.
Natuurlijk houdt iedere bezoeker respect voor de natuur
en zorgt ervoor dat alles netjes achterblijft door zelf op te
ruimen. Spelen is op eigen risico.

BUURTTERRASSEN
In juni hebben we enkele goede buurtterrassen ervaren.
Buurtbewoners hebben echte oplossingen gevonden voor
iets dat zich in de buurt afspeelde en buren hebben elkaar
leren kennen en konden hun eigen buurt met elkaar bespreken. Ook in september willen we nog twee buurtterrassen
plannen en wel op de maandagen 6 en 20 september. Op
6 september staan we op de Lunahof (achter Sevagram,
de straat achter waar de fontein staat). Op 20 september
staan we in de buurt van het hondenlosloopgebied op de
Goudenweg. Bij deze willen we nog altijd spreken over:
hoe we ervoor kunnen zorgen dat de juiste speelplekken
behouden blijven in onze buurten, hoe we elkaar kunnen
steunen als buren en medebewoners, hoe we lokale problemen of ergernissen samen kunnen oplossen. Telkens
op een maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur zijn we
aanwezig. Dit is een uitgelezen kans om constructief mee
te praten over uw directe omgeving. Het is ook gewoon
een fijne tijd om de buren te leren kennen of beter te leren
kennen. Breng een eigen beker en stoel mee en wij zorgen
voor de koffie en thee.

HEEFT U IDEEËN
Heeft u ideeën voor de buurt? Wij willen het horen en u ook
in contact brengen met anderen die mee willen doen. Wilt u
op de hoogte blijven van zaken in de buurt, u vindt ons op
Facebook onder buurtplatform.belfort.daalhof of stuur ons
een e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

KKC EN MEER IN BELFORT
In het begin van corona hebben we hier vermeld dat er
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DIT BEN IK

VERENIGINGSNIEUWS

SAÏNA JANSEN

ROMMELMARKT SCOUTING WOLDER

Hoi ik ben Saïna Jansen en ben 11 jaar oud. Ik zit op de
John F. Kennedyschool en ik ga nu naar groep 8. Daar heb
ik ook vrienden. Beste vrienden om precies te zijn. Zoals
Luna, die zit bij mij in de klas naast me. Ook heb ik als beste
vriendinnen Nea en Evolay. Ze zijn zussen.

Het is alweer een traditie van ongeveer 40 jaar dat Scouting Henri Dunant - Florence Nightingale in het derde
weekend van september hun jaarlijkse rommelmarkt organiseert. In en op de speelplaats van de oude jongensschool van Wolder, dat al heel lang het hoofdkwartier
(HK) van Scouting Wolder is, wordt met hulp van vele
vrijwilligers elk jaar weer gezellig evenement gehouden.
Ook dit jaar, op 18 en 19 september, is het HK weer de
plaats voor het zoeken naar leuke spullen die daar te koop
worden aangeboden tegen zeer vriendelijke prijzen. Beide
dagen zal de poort om 10.00 uur geopend worden en kan
tot 17.00 uur gezocht worden naar leuke hebbedingetjes.
Het hele jaar door is een kleine groep vrijwilligers bezig met
het inzamelen van deze spullen die worden opgeslagen in
de opslagruimte aan de Minervahof. Hier kunt u ook na bijv.
een zolderopruiming, uw spulletjes inleveren op elke eerste
zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur. De week
vóór de rommelmarkt vindt de grote verhuizing plaats van
de Minervahof naar het HK aan de Tongerseweg 342, een
hele klus op zich.

Maar ook mijn huisdieren hebben aandacht nodig en dat doe
ik met alle liefde. Mijn huisdieren zijn namelijk een puppy, hij
is ongeveer 5\6 maanden oud en heet Blue. Ook komen mijn
katten erbij. Het zijn allebei naaktkatten, ja naaktkatten. We
hebben een mannetje en een vrouwtje. Dan hebben we ook
nog Faye en Faye komt van het asiel. Ik hou heel veel van
mijn huisdieren hier, en ook dié al in de hemel zijn.

Net als afgelopen jaar zullen er extra maatregelen getroffen
worden om dit evenement op een veilige manier te laten
plaatsvinden.
Vanwege werkzaamheden aan de Tongerseweg zal de
toegankelijkheid per auto iets moeilijker zijn, vandaar het
verzoek om, indien niet nodig, de auto thuis te laten.
Hopelijk tot 18 of 19 september.

School vind ik soms leuk en soms ook niet… en daarom vind
ik de zomervakantie het leukst van school… leuk maar ook
weer niet. Want er is vast een dag in die 6 weken dat je niet
met je vrienden kunt afspreken of dat je telefoon leeg is (of
kapot) en het regent ook nog en ik me dan verveel en dat is
gewoon stommmmmmmmm. Paar keer knipperen met de
ogen en de zomervakantie was alweer voorbij en nu komen
we bij een nieuwe meester. Yeahhz. Een echte meester.
Namelijk (tromgeroffel) meester Patrick (ster) hah hah.
Einde.

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

ALLE DEENDERS HÖBBE 'NE BAARD

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

Alle deenders höbbe 'ne baard
Alle deenders höbbe 'ne baard
Behalve d’n deender Fransse,
dee liet de pupkes danse.
Alle deenders höbbe 'ne baard
Alle deenders höbbe 'ne baard
Behalve d’n deender Fransse,
dee liet de pupkes danse.

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

Voor meer informatie en de melodie ga je naar
www.reubesop.nl/alle-deenders-hobbe-ne-baard

contact@walstock.nl
www.walstock.nl
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OUDE AMBACHTEN

VERENIGINGSNIEUWS

DE BEROEPSVISSER

SCHAAKCLUB HET VROLIJKE PAARDJE

In mijn fotoarchief vond ik een leuke oude foto van een
beroepsvisser. Net als een molenaar en een glasblazer
verdiende Piet Augustus in de dertiger jaren van de vorige
eeuw zijn brood met vissen. Bijna iedere dag hing hij over
de reling bij De Vijf Koppen. Dat was een van de grote trekpleisters en het Albert Kanaal was toen nog niet gedempt.

Aan de lezers van het Belhäöfke,
We hebben hier al eens eerder aandacht besteed aan de
schaakclub Het Vrolijke Paardje. Nu de belangrijkste beperkingen vanwege corona zijn opgeheven, gaan ook wij
weer met frisse moed aan de slag. Elke maandagmiddag
wordt er enthousiast gespeeld in het Atrium, Aureliushof
160, Daalhof. Wie de basisregels van het schaakspel kent,
is hier van harte welkom. De speelsterkte van de leden varieert van eenvoudige huis-schaker tot redelijke schaakclub
speler. De basis van elke middag is de competitie, waarbij
iedereen tegen iedereen twee keer uitkomt gedurende het
seizoen. Maar naast deze competitiewedstrijden is er steeds
volop vrij te schaken.
Kortom, wie graag af en toe een partijtje schaakt, is op
de maandagmiddeg welkom bij het Vrolijke Paardje in het
Atrium. We beginnen om half twee. Momenteel vragen we
een contributie van zeven euro per maand, die grotendeels
opgaat aan huur van de speelruimte.
Een algemeen probleem bij alle schaakclubs is dat er weinig
vrouwelijke leden zijn. Het Vrolijke Paardje is daarop geen
uitzondering. Maar we zouden er wel trots op zijn als we
daarin verbetering kunnen brengen. Dus dames, aarzel niet
als u een beetje plezier beleeft aan schaken.
Wie alsnog nadere informatie wil inwinnen kan contact
opnemen met onze secretaris Niek Ploegmakers, tel 0433472530 of per e-mail groplo@home.nl

Piet woonde in de Grote Stokstraat op nummer elf, dat op
een steenworp van De Vijf Koppen lag. Hij mocht met een
scheepsnet vissen. Als hij genoeg gevangen had, ging
alles in rieten korven en de manden hingen meestal aan
een juk over zijn schouder. De vis ging iedere week naar
de vismarkt op de Boschstraat; de man had werk genoeg.
Als hij thuiskwam, moest het beschadigde net eerst worden
uitgelegd om te drogen, daarna werd het gecontroleerd en
gerepareerd. Als gereedschap gebruikten hij en de andere
vissers een boetnaald. Het herstellen van de mazen werd
meestal door vrouwen gedaan.
Met de vers gevangen vis ging hij ook, net als een marskramer, langs de deuren. Hij ving soms paling maar ook
harder en heek. Hij ging dagelijks vissen, dat moest hij om
van te kunnen leven, het zat nu eenmaal in zijn genen en
het was zijn leven.

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

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

www.rijschoolbastiaens.nl

Kies voor werken bij Sevagram
0057088.pdf 1

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





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

 Fidus beschikt over onafhankelijke en

Erkende Hypotheekadviseurs voor het beste
advies

Pascal Loontjens
RM / RT

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

info@fidus.nu
www.fidus.nu
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PRIKBORD

Te koop gevraagd: leesboek 'Het verscholen dorp’ door
Jeroen Thijssen. U kunt reageren naar djwishaupt@kpnmail.
nl of tel. 043-3470521.

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.

Aquarium benodigdheden, wegens opheffing Tropical fish
shop NEON. Nieuw en in verpakking, voor de helft van de
winkelprijs. Ook voor schildpad. Vraag lijst aan via tel. 0613738665 of theowijnant@gmail.com.

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.

BON APPETIT
SPAANSE EMPANADA’S

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.

Ingrediënten:
1 eetl. olijfolie, 1 ui, 1 teentje knoflook, 1 kleine paprika,
1 rode Spaanse peper, 250 gr gehakt, kip kan ook, (of
zonder vlees), ½ theel. komijn, 1 eetl. bloem en 1 theel.
paprikapoeder. Klein blikje tomatenpuree. Handje rozijnen
en amandelen.

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

Voorbereiding:
Verwarm de oven op 200 gr. Vet de bakplaat in of bekleed
deze met bakpapier. Verhit de olie en bak hierin de gesneden
ui en knoflook, paprika en Spaanse peper. Voeg het gehakt
(kip), de komijn, de bloem en de paprikapoeder toe.

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

Meng de tomatenpuree met 2 eetl. water en voeg dit samen
met de rozijnen en de amandelen fijngehakt toe. Laat het
mengsel afkoelen.

Met ingang van 08-2021 te huur luxe garagebox aan de
Kroesmeestersdreef te Maastricht. De box is voorzien van
water/elektriciteit, kantoorkast en veel opbergruimte. Huur
is voor minimaal één jaar en bedraagt 125,00 euro p/mnd.
Niet voor commerciële doeleinden. Tel. 06-15157709.

Voor het deeg:
500 gram bloem, 200 gram boter, 1,6 dl. koud water, 1 ei,
10 gr. zout, 1 ei om te bestrijken.
Kneed en mix alles door elkaar, met de deegroller gelijkmatige lapjes maken.
Steek, bijvoorbeeld met een bordje, van de deeg lapjes
rondjes van maximaal 10 cm.
Leg de afgekoelde vulling op de uitgestoken lapjes en vouw
ze dicht, randen met de vork aandrukken.
De empanadas op het bakblik leggen en bestrijken met wat
losgeklopt ei, 10 tot 15 minuten in de oven laten bakken tot
ze mooi bruin zijn.

Spirituele beurs 29 september van 18.30 - 22.30 uur, entree
5 euro, consult 7,50 euro, gratis meditatie en lezing. Tevens
verkoop van spirituele artikelen, sieraden en Aloe Vera,
massages, healing, 't Atrium in Daalhof, tel. 06-20278307,
www.laplagedebeaute.nl.
In Atrium Daalhof: 1. Zumba en Sh’bam. 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.dansyoga.com, mail: info@dans-yoga.com, tel.: 0032-12236151
of 06-33646440.
Powerwalk! Wil jij een betere conditie, sterkere spieren,
afslanken, een gezonder hart, nieuwe mensen ontmoeten?
Powerwalken is trending! Intensief bewegen, in een stevig
tempo doorwandelen met afwisselend krachtoefeningen.
Meer info en een gratis proefles? Dat kan: chantal@jelevenopkoers.nl, tel 06-15082862.

Ralph Cadier

Wij zijn erkend MKB-adviseur

Wijuzijn
erkend
MKB-adviseur
Wilt
inzicht
in de
risico's die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Wilt u inzicht in de risico’s
die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Maak een
afspraak voor een
risico analyse!
Maak een afspraak voor
St. Annadal
- 6214
PB Maastricht
een 19
risico
analyse!

Ervaren leerkracht (vwo-havo-vmbo) geeft bijlessen voor
het vak Nederlands op alle niveaus in onder- en bovenbouw
van het voortgezet onderwijs. Voor de basisschoolleerling
bijlessen taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen e.d. Groep
7-8. Info.: 06-39823537.

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

Kleurwedstrijd SNS
Vandaag zijn de winnaars bekend gemaakt van de kleurwedstrijd die SNS had georganiseerd.
Er waren 6 winnaars, die allemaal een prachtige kleurplaat hadden ingeleverd.
Zoals te zien op de foto waren de kinderen allemaal heel erg blij met hun prijzen.

Proficiat !!

Team SNS Brusselsepoort 5, Maastricht
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Tips Toes
De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Medisch Pedicure
De medisch pedicure houdt zich, net als de pedicure, bezig
met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en
nagelaandoeningen. Daarnaast voert de medisch pedicure ook
specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van
de risicovoet, waarbĳ ten gevolge van een ziekte (o.a.
diabetisch, reuma, spasticiteit, kanker) of andere oorzaken (o.a.
ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op
complicaties.
Reserveer uw afspraak
U kunt een afspraak maken voor uw volgende behandeling via
onze website of per telefoon. Uiteraard bent u ook altĳd van
harte welkom in de salon.

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

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

inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl

Thuiszorg
Centrale
Nederland

'Help mij het zelf te doen'
Het Montessori College Maastricht is een nieuw
ini�a�ef voor een middelbare school ges�cht door
een nieuw bestuur

Elke dag uw eigen dag!

Wat? Een school in Maastricht waar vmbo‐bb/‐
kb/‐gl en ‐tl, havo en vwo‐leerlingen samen naar
school gaan.
Montessorionderwijs betekent veel aandacht voor
zelfstandigheid, crea�viteit en maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

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

IK STEUN DIT INITIATIEF
Als je kind 10, 11 of 12 jaar oud is op 1 november
kun je dit ini�a�ef ondersteunen. Er zijn geen
verplich�ngen aan verbonden.

Kleine teams met vaste
zorgprofessionals

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

Ik steun het! Scan de QR‐code
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We staan keer op keer versteld van de hoeveelheid geld
dat op straat ligt. Dankzij het statiegeld op de kleine plastic
flesjes groeien onze 'prikinkomsten’ nog harder dan voorheen. Eigenlijk heel triest dat dat zo is, aan de andere kant
kunnen we zo ook iets doen voor kleinere bedrijven die voor
een deel afhankelijk zijn van donaties.

VARIA
DE STRAATJUTTERS DONEREN WEER
De 'straatjutters Belfort, Daalhof, Hazendans’ zijn nog steeds
actief met het jutten / 'prikken’ van zwerfafval in deze wijken.
In Belfort komen we helaas niet zo vaak omdat daar geen
mensen in ons groepje wonen en we de handen vol hebben
aan de wijken Daalhof en Hazendans.

Anneke

VERENIGINGSNIEUWS
HARMONIE WILHELMINA
Hierbij alvast de vooraankondiging van twee geplande
concerten.
Zaterdag 16 oktober: gezamenlijk concert van de drumbands
van Harmonie Wilhelmina Wolder en St. Petrus en Paulus
in de Harmoniezaal St. Petrus en Paulus. Meer informatie
volgt in een volgende uitgave. Reserveer alvast de datum
in de agenda.
Zaterdag 6 november: het jaarlijkse concert van Harmonie
Wilhelmina Wolder. Dit jaar "Die Blaue Partynacht" in het
Paenhuys in Riemst. Meer informatie volgt in een volgende
uitgave. Reserveer alvast de datum in de agenda.

In maart jl. doneerden wij al 100 euro aan de kinderboerderij,
opgeraapt van de straat in de vorm van drankblikjes (verkocht aan een metaalhandel) en glazen statiegeld flesjes.
3 augustus jl. hadden we weer genoeg geld bij elkaar geraapt
voor een donatie van 150 euro aan de DALZ - Dierenambulance Limburg Zuid.

BUDOCLUB DAALHOF
Donderdag 9 september start het seizoen 2021-2022 voor de judoclub op
Daalhof. Na 1,5 jaar afwisselend getraind
te hebben op de mat en buiten middels
bootcamps, hopen wij het ritme wederom
te kunnen oppakken.

Vlak nadat wij daar geweest waren stond er een artikeltje
in de krant over de benarde situatie van het pand waarin zij
zitten aan de François de Veyestraat. Daardoor kunnen ze
minder dieren opvangen en lopen ze inkomsten mis. Onze
donatie van 150 euro was dan ook heel welkom.

Wij danken onze leden, ouders en verzorgers(sters) van
onze leden, voor het gestelde vertrouwen gezien het feit dat
ondanks de pandemie het ledenbestand vrijwel constant is
gebleven. Wij nodigen geïnteresseerden ook komend seizoen uit eens te komen kijken en/of mee te doen. Proefles
is gratis.
Onze trainingen zijn op donderdagavond in onze Dojo (judozaal) in het wijkcentrum ’t Atrium. Meer en actuele informatie
kunt u vinden op: www.budoclubdaalhof.nl.

23 augustus jl. hadden we weer een leuk bedrag bij elkaar
en doneerden we de kinderboerderij ook 150 euro. Ook voor
hen een welkome aanvulling op hun inkomsten.

Lovel

Het zijn geen hele grote bedragen die wij kunnen doneren,
maar voor deze instellingen toch druppeltjes op hun gloeiende platen.
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- nog een voordeel van de vele regens: eind juli hadden wij
al onze wintervoorraad aan hooi compleet. Terwijl we in de
winter normaal 100 tot 110 balen hooi nodig hebben voor
het voeren van onze dieren, zaten we eind juli al op 120
balen. Bij het schrijven van deze middenpagina’s konden
we nog niet zeggen of er dit jaar nog een extra maaibeurt in
zit. Zo ja, dan kunnen we onze reserve voor drogere jaren
nog verder aanvullen. Dit bespaart ons duizenden euro’s
aan voerkosten;
- is de samenwerking met het CITAVERDE College met een
jaar verlengd. Wij blijven daardoor een les- en praktijklocatie
voor deze mbo-opleiding voor groen onderwijs. Ook het
komend seizoen zult u dus regelmatig groepjes leerlingen
over het terrein zien lopen.
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VLEESPAKKETTEN

B

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 96, september 2021

Bij Boerderij Daalhoeve kunt u sinds kort vleespakketten
bestellen. U kunt kiezen uit 5 of 10 kilo varken, 5 of 10
kilo rund en een half (10 kilo) lam. Wij leveren de pakketten bij u thuis af. U betaalt bij levering per pinautomaat
(niet contant).
Verantwoord vlees
Wij betrekken ons vlees van de leveranciers De Feijter (varkens) en Woertink (runderen) in Overijssel. Beide bedrijven
houden hun dieren op een diervriendelijke, natuurlijke en
volledig antibioticavrije manier. Zo lopen de dieren het hele
jaar buiten in natuurgebieden en waterwingebieden, zonder
te worden bijgevoerd. Het lamsvlees is afkomstig uit onze
eigen kuddes en al het vlees wordt op onze boerderij verwerkt door Gijs en Els.

NIEUWS
Excuses voor de overlast
Dat we zoveel bezoekers trekken, heeft ook nadelen. Afgelopen zomer ondervonden buren in de omringende straten van
onze boerderij veel overlast van afval dat door de bezoekers
werd achtergelaten. We vinden dat bijzonder vervelend en
bieden hiervoor onze excuses aan. Onze medewerkers hebben dagelijks rondjes door de buurt gelopen om al het afval
zoveel en zo snel mogelijk op te ruimen. We hopen dat dit
in voldoende mate is gelukt. Zo lang de overlast aanhoudt,
gaan we door met onze opruimacties.
En verder:
- heeft het regenachtige weer van de afgelopen zomer
juist weer voordelen. Het ingezaaide gras in het weiland
achter het tankstation is hard gegroeid. Dit najaar gaan we
hier fruitbomen planten. Vanaf voorjaar 2022 wordt de wei
begraasd door onze minipaardjes;

Gijs en Els aan het werk in onze slagerij

Kiezen uit vijf pakketten
- Varken 5 kilo.
Dit bestaat uit 4 schnitzels, 2 filetlapjes, 2 filetkarbonaden,
2 ribkarbonaden, 2 procureurlapjes, 2 hamlappen, 2x2
braadworsten (h.o.h.), 2x gehakt (h.o.h.), 2x poulet, 2x2
speklappen, 2x2 slavinken en 2x3 stokjes souvlaki. Prijs:
52,50 euro (excl. 5 euro bezorgkosten).
- Varken 10 kilo.
Dit bestaat uit 8 schnitzels, 4 filetlapjes, 4 filetkarbonaden,
4 ribkarbonaden, 4 procureurlapjes, 4 hamlappen, 4x2
braadworsten (h.o.h.), 4x gehakt (h.o.h.), 4x poulet, 4x2
speklappen, 2x2 slavinken en 4x3 stokjes souvlaki. Prijs:
95 euro (excl. 5 euro bezorgkosten).

Genoeg balen hooi voor in de winter
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Andere organisatie
De doorontwikkeling naar zorgboerderij stelt natuurlijk wel
eisen aan onze organisatie. Zo gaan we de dierverzorging
nadrukkelijk scheiden van de zorg. Twee medewerkers
zullen zich uitsluitend nog bezighouden met de begeleiding
van onze 'zorgvrijwilligers’. Een daarvan, Henk, is al jaren
bij ons in dienst. De tweede gaat volgens plan meteen na
de zomer aan het werk, maar was bij het schrijven van
deze middenpagina’s nog niet geworven. Verder zal onze
psychologe Marie zich nog meer dan voorheen richten op
de ondersteuning van de zorgvrijwilligers.

- Rund 5 kilo.
Dit bestaat uit 2 kogelbiefstukjes, 2 biefstukjes, 2 entrecotes, 4 hamburgers, 4 stooflappen, 2x poulet, 2x gehakt, 2x2
braadworsten, 1 riblap en 1 schenkel. Prijs: 80 euro (excl.
5 euro bezorgkosten).
- Rund 10 kilo.
Dit bestaat uit 4 kogelbiefstukjes, 4 biefstukjes, 2 entrecotes, 2 rib eyes, 4x2 hamburgers, 4 stooflappen, 4x poulet,
4x gehakt, 4x2 braadworsten, 2 riblappen en 2 schenkels.
Prijs: 155 euro (excl. 5 euro bezorgkosten).
- Half lam (10 kilo).
Dit bestaat uit 1 bout met been, 1 schouder met been, 4x2
koteletjes, 2 lamscarrés, 2 schenkels, 4x gehakt, 4x4 worstjes, 4x poulet, 4 stokjes souvlaki, 4 lamsburgers. Prijs: 150
euro (excl. 5 euro bezorgkosten).
Bestellen
Wilt u een vleespakket bestellen? Neem dan telefonisch
contact op met 043 – 3474786, en vraag naar Gijs of Els,
of naar 'de slager’. De pakketten zijn nu al of binnenkort ook
te bestellen via onze website www.daalhoeve.nl.

ZORGBOERDERIJ
Boerderij Daalhoeve gaat zich de komende jaren steeds
meer omvormen tot een zorgboerderij. Dat doen we om
onze eigen inkomsten te vergroten en minder afhankelijk te worden van de gemeente Maastricht. Onlangs
zetten we een belangrijke stap in dit proces. We zijn lid
geworden van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren, en
tevens aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg.
Wij kunnen hierdoor nu makkelijker directe afspraken
maken met zorginstellingen over de opvang van hun
cliënten op de boerderij.

Federatie
De aansluiting bij de Federatie Landbouw en Zorg helpt ons
bij de doorontwikkeling naar zorgboerderij. De Federatie
neemt tegen een kleine vergoeding de omvangrijke administratie van de zorgvrijwilligers op zich. Ook hanteert de
Federatie kwaliteitscriteria, waarmee we kunnen aantonen
dat de zorg van cliënten bij ons in goede handen is.
Voor u als bezoeker heeft deze ontwikkeling geen gevolgen.
Wij blijven nog steeds (ook) dezelfde gezellige kinderboerderij als altijd. Maar deze ontwikkeling helpt ons wel om dat
nog lang te blijven.

RECEPT VAN DE MAAND
Tomatensalade met geroosterde citroen
Verhit de oven op 175o. Snijd intussen 2 citroenen over de
lengte doormidden, haal de pitjes eruit, en snijd de twee
helften in 2 mm dikke plakjes. Snijd ook 400 gram zoete
cherrytomaatjes (heel leuk in meerdere kleuren) doormidden, en een halve rode ui in dunne schijfjes.

Van Wmo naar zorg
Daalhoeve is momenteel voor ruim de helft van haar omzet
afhankelijk van de gemeente Maastricht. Wij bieden dagbesteding aan mensen die daar recht op hebben op grond van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarvoor
ontvangen wij van de gemeente een bedrag per vrijwilliger.
Nu de gemeente moet bezuinigen, zoeken we naar nieuwe
vormen van financiering via de Wet langdurige zorg. Dat
past ook in de ontwikkeling waarbij wij steeds meer cliënten
opvangen 'met een rugzakje’. Daarvoor maken wij zorgafspraken buiten de gemeente om.’
Pgb of Zorg in natura
De afgelopen maanden hebben wij de eerste zorgafspraken gemaakt. Dat deden we met ouders over de inzet van
het Persoonsgebonden budget (PGB) om hun kinderen
dagbesteding te bieden op de boerderij. En we maakten
voor de eerste cliënten rechtstreekse afspraken met zorginstellingen ('zorg in natura’). Ook fungeren we in een enkel
geval als 'onderaannemer’ voor een zorginstelling. Die krijgt
van het zorgkantoor middelen voor de dagbesteding van
een cliënt en besteedt dat vervolgens uit aan Daalhoeve.
Al deze financieringsvormen via de zorg pakken voor ons
voordelig uit en verminderen onze afhankelijkheid van de
Wmo-gelden van de gemeente Maastricht. Zo willen we het
aandeel eigen inkomsten in onze omzet al in 2022 verhogen
tot boven de helft.
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Breng in een pannetje wat water aan de kook en blancheer
daar 2 minuten de schijfjes citroen in. Laat ze uitlekken en
doe ze in een schaaltje samen met 1 eetlepel olijfolie, halve
theelepel zout, halve theelepel suiker en zo’n 8 blaadjes salie
(vers of gedroogd). Leg dit op een bakplaatje met bakpapier
en laat dit 20 minuten in de oven wat drogen. Niet te donker
laten worden!
Vervolgens meng je in een kom 2 eetlepels olijfolie, halve
theelepel pimentpoeder, handje peterselie, handje munt,
pitjes van granaatappel, anderhalve eetlepel granaatappelmelasse (verkrijgbaar bij Turks/Marokkaanse), een snufje
zout en zwarte peper. Meng tot slot ALLE ingrediënten door
elkaar in de vinaigrette voor de salade… Laat het ook even
intrekken.
Heerlijk fris met knapperig brood en bij je geroosterd vlees
van de barbecue!
Maar bedenk: alles mag en niks moet!
Smakelijk eten en heeft u vragen?
Magda staat tot uw dienst.

www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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Blij met deze kans
Agnes voelt zich zichtbaar gevleid door de complimenten van
haar buddy. Ze heeft in het verleden bij een groot bedrijf in
de schoonmaak gewerkt, maar medewerker Huishoudelijke
Zorg in de wijkzorg is veel en veel mooier. "Ik doe het heel
graag en ben blij dat ik deze kans heb gekregen."

PERSBERICHTEN
ENVIDA BIEDT LANGDURIG WERKLOZEN EEN KANS
OP VAST WERK

Het eerste half jaar na afronding van het traject werkt Agnes
nog in dienst van Podium 24. Bij goed functioneren en tevredenheid van beide kanten krijgt ze een contract bij Envida.

Samen met WSP Parkstad en Podium 24 heeft Envida een
werkleerlijn ontwikkeld die mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt helpt integreren in de zorg. Dit traject biedt
uitzicht op een baan als Medewerker Huishoudelijke Zorg.
8 maart van dit jaar gingen de eerste deelnemers van start.
Agnes is een van de deelnemers die het traject succesvol
heeft afgerond. 14 juni jl. heeft ze zelfs al voor het eerst alleen een route afgelegd.

GEDICHT

De begeleiding van de re-integranten binnen Envida gebeurt door medewerkers die speciaal voor dit doel zijn
klaargestoomd via een training. Deze zogeheten buddy’s
begeleiden de re-integranten tijdens het traject dat enerzijds in het teken staat van wennen aan deelname in het
arbeidsproces en anderzijds een kennismaking is met het
werken in de zorg.
Signalerende functie
Naast de huishoudelijke taken, zoals poetsen, strijken en
boodschappen doen, heeft de medewerker Huishoudelijke
Zorg ook een signalerende functie. Dit zodat de cliënt de
juiste hulp krijgt wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat
hij/zij vergeetachtig wordt of lichamelijke klachten krijgt. Medewerker Huishoudelijke Zorg is dan ook een mooie functie
in de zorg en een gewaardeerde functie binnen Envida.

ZO LIEFELIJK, OERSTERK EN VERWOESTEND
Een klein,
lief kabbelend stroompje,
vindt zijn weg,
zo rustig en liefdevol
door het landschap.
Steeds genietend
van stroompjes en beekjes,
zij stromen door het prachtig
land om ons heen.
De natuur is
zo wonderlijk en mooi.

Doorlopend traject
Het intensieve begeleidingstraject duurt drie maanden.
In deze periode behouden de deelnemers hun uitkering.
Daarna gaan ze bij Envida aan de slag. Kim van Amelsvoort, manager Flex en Recruitment van Envida: "Dit was
de eerste keer dat we deze werkleerlijn hebben doorlopen
en hebben het als zeer succesvol ervaren. De werkleerlijn
zal dan ook worden uitgebreid en het zal een doorlopend
traject worden waarin vijf kandidaten per kwartaal worden
opgeleid. Envida wil hiermee in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen iets betekenen voor mensen
die meer ondersteuning nodig hebben om een goede en
vaste baan te krijgen."
Goede klik
Claudia Bruijnen, sinds 3 jaar in dienst bij Envida in de functie
van Medewerker Huishoudelijk Zorg, is een van de buddy’s.
Zij begeleidde Agnes met wie ze vanaf het eerste moment
een goede klik had. "Agnes kwam binnen om gekoppeld te
worden aan een buddy. Ze mocht zelf kiezen en ze wees
meteen mij aan."
Supergemotiveerd
Claudia’s werkgebied is Maastricht West waar ze wekelijks
gemiddeld tien cliënten bezoekt. Agnes, die zelf aan de
andere kant van Maastricht woont, ging overal mee naartoe
en leerde op die manier de kneepjes van het vak. Claudia:
"Ze heeft het geweldig gedaan. Ze doet prima haar werk, is
vriendelijk, betrokken, en vooral supergemotiveerd."

De keerzijde kan
oersterk en verwoestend zijn,
geen remmingen
meer in 't kabbelen.
Het wordt een brede stroom,
met hoge, razende kolkende
snelheid
grijpt 't water om zich heen.
Alles meesleurend
op zijn verwoestende weg,
niks meer veilig
niet wetende wat de verwoesting
achterlaat,
oersterk is de stroom....
niet te bedwingen
Natuur is zo sterk, de elementen
laten niet met zich sollen,
water, vuur, lucht, licht en aarde
zijn elementen
waar we aan zijn
overgeleverd!
Laten we zuinig zijn,
op onze natuur.
We beginnen bij ons Zelf,
om ons heen,
waardeer de Natuur!
Springtime
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Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

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

– 17.00 uur
– 17.00 en 19.30 – 21.00 uur
– 17.00 uur
– 12.00 uur
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JOURNAAL

Samen Spelen - Na ruim 30 jaar gebouwd en
gewerkt te hebben aan de professionele
kinderopvang-organisatie Pinokkio, besloot
eigenaar Marian van der Nat dat het tijd was
om het stokje over te dragen. Pinokkio heeft
inmiddels een nieuwe eigenaar, namelijk
kinderopvang Samen Spelen. Pinokkio en
Samen Spelen hebben de afgelopen jaren
nauw samengewerkt in het werkveld, met
veel respect voor elkaars organisaties.
Samen Spelen heeft momenteel een
hoofdlocatie in Wyck, waar kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO aangeboden
wordt. Daarnaast biedt Samen Spelen al in
verschillende
wijken
in
Maastricht
peuteropvang aan en werkt de organisatie
samen met diverse basisscholen. Wij zijn als
Samen Spelen dan ook blij te kunnen melden
sinds juli 2021 ook opvang te verzorgen aan
de westkant van Maastricht, met de
overname van Pinokkio. Samen Spelen is een
jonge kinderopvangorganisatie, die 7,5 jaar
geleden is gestart in Wyck. Inmiddels is
Samen Spelen uitgegroeid tot een
organisatie, waar professionele opvang in
verschillende vormen geboden wordt en er
veel aandacht is voor elkaar. Medewerkers
kennen elkaar en ouders, ouders kennen
elkaar, wij kennen de kinderen en de
kinderen ons. Wij kijken er naar uit om ook in
Belfort als Samen Spelen Pinokkio verder te
bouwen aan de mooie kinderopvangorganisatie die Pinokkio is en o.a. binnen
kindcentrum Belfort aan de slag te gaan in de
samenwerking met de basisschool!

Voortgang bouwplannen Kindcentrum Belfort - Langzaam maar zeker maken we
stappen in de richting van de bouw van het nieuwe Kindcentrum in Belfort, waarin
onze school gehuisvest wordt, evenals de Emile Weslyschool en een deel van
Kinderopvang Pinokkio. Architecten aan de Maas legt momenteel de laatste hand
aan een voorlopig ontwerp en daar moeten vervolgens natuurlijk ook de financiële
berekeningen op los gelaten worden. We willen namelijk een mooi gebouw
realiseren en tegelijkertijd zijn de financiën niet onuitputtelijk. Het voorlopig
ontwerp gaat vervolgens samen met financiële onderbouwingen en ons inhoudelijk
visie- en missieverhaal naar de gemeente, alwaar zowel het College van B&W, als
de gemeenteraad er iets van mogen én moeten vinden. Wanneer daar de lichten
op groen gaan en budgetten worden vrij gegeven, naar wij hopen aan het einde van
dit kalenderjaar, kunnen we een definitiever ontwerp gaan vormgeven om
uiteindelijk in het laatste kwartaal van 2022 daadwerkelijk te starten met de
spreekwoordelijke ‘eerste schop in de grond.’ Zodra we al concretere zaken kunnen
presenteren, zullen we niet nalaten onze wijkgenoten en overige geïnteresseerden
te informeren, o.a. ook middels dit buurtblad.

De scholen zijn weer begonnen - Op maandag 6 september gaan de schooldeuren
na 6 weken zomervakantie weer open voor de kinderen en dus komt u weer de
spandoeken tegen waarin we aandacht vragen voor veilig verkeer rondom de
school. Ons schoolteam heeft in de laatste vakantieweek alweer een drietal dagen
gewerkt aan de voorbereidingen op een nieuw schooljaar, zodat we die eerste
maandag goed voorbereid, enthousiast en met een goede focus op ‘goed onderwijs
voor alle kinderen’ aan de slag kunnen. Door de extra onderwijsgelden kunnen we
de inhoudelijke schoolontwikkeling nog een extra boost geven en kunnen we naast
de kleine klassen (gemiddeld tellen we 21/22 kinderen per groep) ook nog een
beroep doen op de inzet van een viertal onderwijsassistenten die zowel individuele
begeleiding aan kinderen kunnen geven als werk verrichten naast de
groepsleerkracht in de groep. Zo kunnen we kinderen zo op maat mogelijk bedienen
van onderwijs. Blij zijn we ook met de uitbreiding van uren van onze vakdocent
bewegingsonderwijs. Vakleerkracht Dominique Prick gaat fulltime aan de slag in
onze basisschool en daarnaast ook nog 2 middagen per week in de buitenschoolse
opvang van Pinokkio. Zo geven we het bewegingsonderwijs voor alle groepen een
extra boost en werken we aan een gezonde en sportieve leefstijl bij kinderen. Heel
belangrijk anno 2021, nu de hoeveelheid aan digitale middelen het binnen zitten in
de kaart speelt. Wij hopen dat iedere inwoner van onze wijken, ondanks nog steeds
geldende Coronabeperkingen, heeft kunnen genieten van een ontspannen en fijne
vakantie en eenieders accu weer goed is opgeladen voor de komende tijd. Laten we
hopen dat het Coronavirus steeds meer naar de achtergrond verdwijnt en we elkaar
weer kunnen ontmoeten in en rondom school en we ook weer erop uit kunnen
trekken, te beginnen bijv. met de (in juli jl. helaas uitgestelde) schoolreisjes voor
alle groepen in de maand september. Een fijne nazomer toegewenst!

www.kennedy-bs.nl |www.kdv-pinokkio.nl | Volg ons ook via Facebook (Kindcentrum Belfort) en Instagram!

17

TOENTERTIJD
DE VAARVAKANTIE
Onze vakantie samen door de jaren heen is altijd fantastisch
geweest, de weken vlogen om. Heerlijk was dat, we deden
en deelden alles samen en dat schepte een band die heden
ten dage nog stevig is. Ook de band met onze vader bracht
in onze relatie veel begrip en respect voor elkaar, door
het doof zijn van m’n broer leverde dat wel eens moeilijke
momentjes op, maar ik verstond hem heel goed en zei dan
tegen mijn vader of moeder wat hij bedoelde.
Door de jaren heen werden we natuurlijk ook ouder en of
we wijzer werden dat was nog maar de vraag.
We belandden ook samen zowat in onze puberteit en daar
hoorden weer andere dingen bij; de weg naar volwassenheid, die gepaard ging met onze eigen lichamelijke veranderingen. Wij konden al een tijdje echt niet meer bij elkaar
slapen uiteraard en daar was een noodoplossing voor. In
de kamer (de roef) was een grote ingebouwde bank en die
werd omgetoverd als slaapbank, die je aan de zijkant kon
uittrekken. Dat werkte uitstekend en mijn broer ging daar
meestal liggen. Intussen was pa allerlei plannen aan het
maken om ons erbij te betrekken om het vooronder te verbouwen. Een vooronder is de kop van het schip waar een
kamertje was. Maar al snel kwam hij tot de conclusie dat
als mijn broer na schooltijd thuis op het schip zou komen,
dat er dan te weinig ruimte was voor hem en mij, dus werd
besloten er een kamertje ernaast te bouwen. Die plannen
werden langzaam uitgewerkt want er was nog tijd.

begreep ik dat hij ook alle aandacht aan broerlief wilde
besteden. Dat ging prima maar hij hoorde niks en toch begreep hij het en voelde de trillingen bij het overschakelen
van meer gas te geven aan de motor, dat ging ongeveer 't
zelfde als in de auto.
Soms moest de stuurhut geklapt worden omdat de bruggen
laag waren, daar was rekening mee gehouden tijden het
opbouwen van de theehut (keuken) en de stuurhut. Vaak
ging dat ook maar net en wij vonden het altijd spannend
want er moest wel worden gestuurd met het scheepsrad
en eventueel gas geven; dat werd bukken, beetje omhoog
komen en snel weer bukken.
Vaak hadden ze ook nog de grootste lol samen, mijn broer
was verschrikkelijk trots erop dat hij kon varen en hij deed
het echt goed, beetje aan de kant gaan als een schip aankwam, soms hielp pa nog even bijsturen maar meestal was
dat niet nodig.
De zijkanalen waren soms erg smal op de Kempen, in de
grote kanalen was ruimte genoeg om elkaar met gemak te
kunnen passeren. Hij wilde ook altijd graag schipper worden, zat in het bloed, helaas was dit niet mogelijk. Hij heeft
dat wel altijd erg blijven vinden ondanks dat hij een goede
baan heeft gehad, hij kon heel goed zelfstandig door het
leven en dat mede dankzij de school maar ook vanuit het
thuisfront, chapeau!
Ons wederzijds respect hebben wij nu nog voor een ander
en voor elkaar!
Springtime

Eerst onze vakantie vieren zoals we dat graag wilden doen,
met varen in de kanalen van België in de Kempen, vaker
ook naar Luik en of richting Antwerpen en Brussel.
Wij fietsten nog wel steeds van sluis naar sluis omdat we dat
leuk vonden, maar de deuren opendraaien was niet meer
nodig, de sluizen waren intussen langzaam gemoderniseerd.
Wel gingen we samen wandelen met pa in de vennen, bossen en bramen plukken.
Ook mocht mijn broer vaker aan het stuurrad staan, helaas
mocht ik niet. Daar was ik het niet mee eens maar later

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

Kunstgebit nodig? Wij maken alles
alles zelf
zelf in
in onze
onze praktijk
praktijk
Van
Van Hoften Tandprothetiek is een van de meeste
meeste moderne
moderneen
eneen
eensnelgroeiend
snelgroeiendtandprothetische
tandprothetischepraktijk
praktijk
in
in Zuid-Limburg.
Zuid-Limburg. Hier vindt u diverse disciplines
disciplines en
en behandelingen
behandelingenop
ophet
hetgebied
gebiedvan
vande
detandprothetiek.
tandprothetiek.
Van
Van Hoften Tandprothetiek is een unieke praktijk
praktijk waar
waar de
deprotheses
prothesesgrotendeels
grotendeels3D
3Dgemaakt
gemaaktworden.
worden.

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

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

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

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

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

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

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

0900 - 777 4 777
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U kunt Sevagram Thuiszorg ook
inschakelen voor personenalarmering. In
geval van nood kunt u met één druk op de
knop rekenen op professionele hulp.
We zorgen niet alleen voor ouderen, maar
ook voor jongeren en gezinnen. Gewoon
iedereen die tijdelijke of blijvende zorg
nodig heeft.

4 KIDS
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De kade tussen de wal en de Maas heette hier vroeger 'Het
Bat’, oftewel 'Dijk’. Eeuwenlang was dit de belangrijkste loskade in Maastricht. Door de verbeterde gevechtstechnieken
destijds, werden de stadsmuren versterkt met 'Bolwerken’
of later met 'Rondelen’.

BEELDEND MAASTRICHT
DE ONZE-LIEVE-VROUWEWAL
De Onze-Lieve-Vrouwewal, langs het stadspark en de Maas,
was vroeger onderdeel van de 1ste en 2de middeleeuwse
stadsmuur van Maastricht. Deze dateert uit de 12de of 13de
eeuw en is in de loop der eeuwen diverse malen vernieuwd.
De gelijknamige straat, boven op de wal, is uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en telt vier rijksmonumenten
waaronder de wal zelf.

De Onze-Lieve-Vrouwewal strekte zich oorspronkelijk uit
van de Oude Maasbrug tot aan de Jekertoren.

In de 17de eeuw werd de stadsmuur langs de Maas op
diverse plaatsen herbouwd en versterkt met aarden wallen.
In de Onze-Lieve-Vrouwewal waren, naast de hoofdpoorten,
ook diverse waterpoorten en 'Poternes’ (poort in de wal)
aangebracht. Een deel van 'Het Bat’, tussen de Onze-LieveVrouwepoort en de Jekertoren was beplant met lindebomen.
Dit gebied werd later bekend als 'De Boompjes’. In 1831,
tijdens de blokkade van Maastricht, werden de bomen weer
gerooid en werd het terrein als exercitieterrein voor het
garnizoen gebruikt. Na de blokkade werd er opnieuw een
park aangelegd, deze keer in Engelse landschapsstijl n.l.
'd’n Ingelsen Hoof’. Door het graven van het kanaal LuikMaastricht tussen 1845-1850, verdween een groot deel van
'Het Bat’ en van 'd’n Ingelsen Hoof’. Het kanaal werd tussen
1962 en 1967 gedempt, waarna het vrijgekomen terrein
deels werd gebruikt voor de aanleg van de Maasboulevard.
De vijf kanonnen werden in 1977 door de gemeente van
Rijkswaterstaat aangekocht en zijn afkomstig uit de Deltawerken en volgens het opschrift enkele uit Luik. Men vond
de plaats van de kanonnen tegen de Onze-Lieve-Vrouwewal
zowel uit historisch als in militair opzicht volkomen verantwoord. Immers, vanuit deze plek kon n.l. vroeger een naderende vijand ten zuiden van Wijck en de Maas beschoten
worden.
Willie

Op zondag 15 augustus jl. overhandigde Guus Smeets (Fysio Daalhof) namens Ondernemersvereniging Winkelcentrum Daalhof, de sponsorcheque t.w.v. €1000,- aan voorzitter Rudy Rapati van V.V. Daalhof. We kijken uit naar
een fijne samenwerking en wensen de club veel succes met het realiseren van hun maatschappelijke doelen.

Neem voor meer informatie over onze ondernemers een kijkje op www.winkelcentrumdaalhof.nl. Om op de hoogte
te blijven van het laatste nieuws, like dan onze Facebookpagina www.facebook.com/winkelcentrumdaalhof. Hier is
tevens het filmpje met het uitreiken van de eerste sponsorcheque terug te vinden.
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CAMERAWANDELING
CAMERAWANDELING
Bij deze het vervolg van mijn camerawandeling gepubliceerd
in het wijkblad van juli.
Al maanden loop ik de Dominicanenkerk in en uit om foto’s
te maken van de restauraties c.q. verbouwingen. Zowel de
binnen- als buitenkant verandert met de week. Het is februari
2006, buiten is alles zo goed als klaar, binnen zijn ze nog
volop bezig met de laatste loodjes. Als fotograaf wil je natuurlijk unieke opnames, liefst kiekjes die een ander niét kan
maken. Mijn oog valt op een verrijdbare hoogwerker waar
een bak op staat en waarin bouwvakkers op een hoogte van
zo’n vijftien meter in staan te werken.

Vlug doe ik mijn jas uit en leg fototas en jas op de grond.
Ik pak mijn camera, knik goedkeurend en enkele seconden later schuift de cilinder uit en gaan we de lucht in. De
bouwvakker kijkt me eens aan. "In verband met de veiligheid schuiven we maar langzaam." Mijn hart bonst, stel je
voor dat het sneller zou gaan. Ik verzamelde alle moed en
drukte met mijn rechterwijsvinger op de ontspanknop van
mijn camera. Met mijn andere hand hield ik me krampachtig
vast aan de leuning van de bak.
Na twee minuten had ik wel twintig beelden geschoten.
Omdat ik zo snel klaar was kreeg ik als toegift een soort
vliegdemonstratie. De man wilde demonstreren wat je allemaal met de gondel kon doen. Hij trekt en duwt aan een
van de hendels en daar draaien we met het bakje van anderhalve meter breed.
Dan laat hij ook nog zien dat de bak voorover kan hellen.
Ik houd me krampachtig vast aan de leuning en voel het
zweet in mijn handen staan. "Kom naar beneden, ik vind
het wel goed zo." Poe poe, wat een gedoe mompelde ik
binnensmonds, eventjes een paar foto’s maken!
Dit waar gebeurde verhaal wordt vervolgd in oktober.
© Huub Reinders
huub.reinders@home.nl

In de namiddag loop ik toevallig weer de kerk binnen en zie
tot mijn grote vreugde dat de cilinders van de hoogwerker zijn
ingeschoven en de werkbak op de betonnen vloer staat. De
twee bouwvakkers staan te 'klasjenere’ en ik loop er, alsof
het de gewoonste zaak van de wereld is, gewoon naar toe.
De jongste die het dichtstbij staat kijkt mij vragend aan. "Kan
ik even naar boven om een paar foto’s te maken?"
"Poe nee daar hebben we geen tijd voor". Hij zwaait even
wild met zijn arm, alsof hij vliegen aan het verjagen is. Zijn
collega, die naar het schijnt een 'ei meer heeft’, komt dichter
bij me staan. "Foto’s maken?" Daarboven? Hoelang duurt
dat?" Ik voel dat de vis bijt en gok op drie minuten. De man
knikt. "Vier minuten heb ik wel tijd, kom op en klim maar in
de bak."

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
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Ticketshop Maastricht Underground in Fort Sint Pieter
Vanaf het moment dat Maastricht Underground, in de zomer
van afgelopen jaar, haar intrek heeft genomen in een van
de caponnières van Fort Sint Pieter en daar een geheel
in de sfeer passende ticketshop heeft geopend, zijn beide
organisaties hun samenwerking verder gaan uitbreiden.
De ticketshop is de vaste plek waar bezoekers hun ticket
kunnen kopen voor Fort Sint Pieter, kazematten en de
gangenstelsels Noord en Zonneberg, maar ook informatie
kunnen krijgen over de Sint-Pietersberg en het werk van
Natuurmonumenten.
Naast dit informatiepunt werkt Maastricht Underground op
dit moment in de authentieke caponnière aan de realisatie
van een gratis toegankelijke expositie over de grotten en het
Fort. Onderwerpen die tijdens een rondleiding niet verteld
kunnen worden krijgen hier volop de aandacht.

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

Kruidige decemberscrub
Dit is een zeer kruidige winterscrub, waarvan de geuren tot
lang na het afspoelen blijven hangen. Een fijne scrub voor
mensen die wel van een beetje pit houden.
Benodigdheden:
125 ml olijfolie, 1 kop bruine suiker, 2 theelepels gember,
20 druppels essentiële kardemonolie.

Bezoekerscentrum op Wielen
De komst van een vast bezoekerscentrum van Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg kan nog wel enige tijd op zich
laten wachten. Om bezoekers wel al te kunnen ontvangen
en te informeren op een manier die past bij de ontwikkeling van het gebied, is het idee geboren om een mobiel
bezoekerscentrum te ontwikkelen dat op de verschillende
unieke plekken op de berg en in de groeve in te zetten is.
Het eerste Bezoekerscentrum op Wielen is een feit. Een
volledig duurzaam, elektrisch aangedreven voertuig met
een aanhanger voorzien van zonne-energie zal dit jaar
een aantal dagen per week op verschillende plekken op
de Sint-Pietersberg ingezet worden. Een groep bestaande
en deels nieuwe vrijwilligers zullen vanuit het bezoekerscentrum bezoekers informeren over alle bijzonderheden
van de berg en de groeve, de wandelroutes, de mooiste
plekken, de natuurontwikkeling en werkzaamheden. Het
bezoekerscentrum zal tevens dienen als startpunt van het
op te starten excursieprogramma.

Mix alle benodigdheden, behalve de essentiële olie. Zorg
dat je alles goed roert en dat er geen klontjes in blijven zitten. Doe dan de essentiële olie erbij, druppel voor druppel,
zodat alles goed gemengd wordt.
Dit recept is voor meerdere porties. Je gebruikt per keer
een handjevol en de rest kun je heel goed in een afgesloten
potje of bakje bewaren.
Ontharingssuiker
Je kunt deze ontharingsmix (als hij is afgekoeld) direct gebruiken. Voor de zekerheid eerst even op een klein stukje
huid proberen.
Benodigdheden:
2 koppen suiker, 60 ml citroensap, 60 ml water.
Doe alles in een zware pan en zet die op laag vuur.
Hang een kookthermometer in de pan. Blijf roeren tot de
thermometer 1200 C aangeeft. Haal de pan van het vuur
en giet het mengsel, na licht afkoelen, in een vuurvaste pot.
Deze pot moet je later weer au bain-marie kunnen verwarmen, voor de volgende keer dat je het wilt gebruiken, daar
moet hij tegen kunnen.
Gebruik een spatel en smeer de ontharingsmix op de plek
die je wilt ontharen. Neem dunne repen katoen van ongeveer
3 cm. breed. Druk de repen op de ingesmeerde plek. Laat
een paar minuten zitten en ruk de repen er dan in één keer
vanaf. Weg haar.

PERSBERICHTEN
MAASTRICHT UNDERGROUND EN
NATUURMONUMENTEN SLAAN HANDEN INEEN
Met de ingebruikname van het eerste Bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten op wielen en de opening van de ticketshop en infopunt Maastricht Underground in Fort Sint Pieter
geven Natuurmonumenten en Maastricht Underground het
officiële startschot voor hun nieuwe samenwerking rondom
het ontvangen en informeren van bezoekers op de SintPietersberg.
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Ontmoet ons
De ticketshop en het infopunt Sint-Pietersberg in Fort Sint
Pieter (Luikerweg 80) is dagelijks geopend van 10.00 tot
16.30 uur. Het Bezoekerscentrum op Wielen is, als het weer
het toelaat, op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag op
verschillende plekken te vinden (o.a. bij de parkeerplaats bij
D’n Observant, het uitkijkplatform en de Kiekoet).
Meer informatie is te vinden op:
www.maastrichtunderground.nl
www.natuurmonumenten.nl/sintpietersberg
www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-zuid-limburg-op-wielen.
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