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Oefenen met AED/reanimatie in de huiskamer van Daalhof: helaas waren er weinig aanmeldingen

VAN DE REDACTIE
Vandaag viel het laatste Belhäöfke in uw bus… Tot na de
vakantie dan, want in augustus hebben ook wij en onze
bezorgers vakantie.
Wie eens graag gaat wandelen is ze vast hier en daar wel
eens tegen gekomen… de minibieb. Sinds kort is er ook
een minibieb in de Neptuneshof op Daalhof. Mocht u zich
in de vakantie vervelen en een gelezen stof vretend boek
thuis hebben liggen. Stof af, neem mee naar de minibieb
en ruil hem om voor een ander boek. Zo heeft u weer iets
te lezen en kan een ander onder de parasol genieten van
uw oude boek.
Afgelopen maand leefden we allemaal mee en huilden
vele moederharten bij de ontvoering en dood van Gino.
Één dader is dan wel opgepakt, maar te veel mensen met
akelige gedachten en plannen lopen gewoon vrij rond. Hoe
vaak we onze kinderen ook waarschuwen en uitleggen
wat ze moeten doen, ze blijven goedgelovig en toen ik
mijn zoon van 9 vroeg hoe hij dacht dat een ontvoerder
eruit zou zien schetste hij het beeld van een enge man.
Bij het zien van de foto van de ontvoerder van Gino trok
hij een verbaasd gezicht. Deze man had ook hij ten volste
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vertrouwd. Laten we daarom allemaal een beetje opletten
als we verdachte mensen of situaties zien en op elkaars
kinderen letten. We hebben WhatsApp Buurtpreventie.
Hoe meer mensen zich aansluiten hoe meer mensen
gewaarschuwd worden bij onraad. Een tracker of telefoon
is wel handig om je kind te volgen, maar voorkomt echt
geen ontvoering.
Nog steeds zijn we druk op zoek naar nieuwe leden,
dus als u wat tijd over heeft en onze redactie wil komen
versterken, laat het ons dan weten. Tijdens de zomervakantie zullen we misschien iets later reageren, maar ook
wij hebben even vakantie nodig. Gaat u (voorlopig) niet op
vakantie en wilt u weten of er nog iets te beleven valt in en
rond onze wijken… sla deze bladzijde dan maar snel om.
Wij gaan er een maandje tussenuit zodat u in september
weer een fris nummer op de deurmat mag verwachten.
De redactie wenst u een fijne vankantie!
Natasja Maes

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

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: Maastrticht Sport
inl: Maastrticht 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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kamer 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 welvoeglijk afgesproken
zijn. Spullen die zonder afspraak achtergelaten worden is
gewoonweg vuilnis dumpen. En dat wil niemand. Maak dus
een afspraak als u iets aan de Huiskamer wilt schenken.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

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 in de zomer nog volop bezig.
MAANDAG
- 10.00 - 12.00 uur spreekuur wijkagent
- 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
- 09.30 - 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.

VAKANTIE OP KOMST
Zon en zee, berg en vallei, wandeling of lekker luilakken - de
zomervakantiedagen komen er aan (of zijn al geweest). Ook
wij als buurtnetwerk gaan in augustus eruit om te rusten.
Maar voor die tijd zijn er nog activiteiten gepland. En in
september zijn we ook terug met vernieuwde energie.
SPEELPLEKKEN IN DE WIJK
Op donderdag 7 juli wordt er een bespreking gehouden in
de Huiskamer van Daalhof vanaf 17.00 uur. Hier kunnen de
bewoners van Daalhof en Hazendans hun wensen bekend
maken over sport en spel in de wijk en hun vragen stellen.
Heeft u geholpen met de inventarisatie in de wijken? Heeft
u een mening of vragen over sport en spel in de wijk? Kom
naar de infoavond.
Voor de wijk van Belfort horen we na de vakantiedagen
welke datum gekozen wordt. Het zal hoogst waarschijnlijk
een donderdag in september zijn en wordt misschien in de
Ouderen Soos gehouden, maar meer daarover in de eerstvolgende editie in september.
BUURTTERRASSEN
Onze buurtterrassen in mei en juni zijn goed bezocht door
buurtbewoners. Na de zomer zijn er nog twee buurtterrassen
gepland. Op 12 september zoeken we nog een plek. Wilt u
ons bij u in de straat hebben? Laat het ons weten. Op 26
september zijn we bij de nieuwe Levanto in Belfort.

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

VERBOUWINGEN IN BELFORT
Het zal niemand ontgaan zijn, er gaat veel veranderen in
de komende tijd in Belfort. In dit blad heeft u kennis kunnen
maken met de verschillende partijen die komen. Hoe gaat
dit allemaal eruit zien? Wat gaat waar komen? Wanneer
wordt dit allemaal gedaan? De stakeholders en Gemeente
Maastricht zullen zich in de tweede helft van september
voorstellen en de plannen verder uitleggen. In de editie van
september zullen we daar meer over kunnen melden.

EVENEMENTEN
Donderdag 7 juli
Van 17.00 - 19.00 uur houdt de gemeente Maastricht in de
Huiskamer van Daalhof (Aureliushof 160 achter) een infoavond over sport en spel in de wijken Daalhof en Hazendans.
Kom met Gemeente en Maastricht-Sport praten over wat er
in de wijk goed is en hoe het beter gemaakt kan worden.

GLUREN BIJ DE BUREN
Op zondag 3 juli (dit weekend) kunt u ‘Gluren bij de Buren’.
Dit is een gelegenheid om mensen in de buurt te ontmoeten
en acts van allerlei aard te ontdekken. Vorig jaar heette dit
‘Struinen in de Tuinen’ en hebben we als Huiskamer ook
meegedaan. Kom bij de Huiskamer om 14.00 uur langs om
het koor van het Toon Hermans Huis ‘Zingen voor het Leven’
te horen. Er zullen ook andere activiteiten gehouden worden
bij KDO en elders in de stad.

Vrijdag 8 juli
Van 13.00 - 17.00 uur wordt een Pelita-inloopmiddag Masoek
Sadja in ’t Atrium in Daalhof (Aureliushof 160).
Zondag 17 juli
Van 12 tot 17 uur wordt ARTISjiek 2022 gehouden. Ruim
35 lokale kunstenaars en kunstenmakers, verdeeld over
verschillende locaties op de Pletzersstraat in Wolder. Toegang is gratis. Organisatie: Aangenaam Wolder Campagne.
Meer info op: Artisjiekwolder.nl

EXTRA SPULLEN? VRAAG VOORDAT U ZE DEPONEERT
Vele mensen hebben een goed hart. Als we zien dat anderen
minder hebben en dat wij meer hebben, willen we delen. En
toch is het goed om te vragen voordat men dit doet. Delen
is niet altijd en in alle omstandigheden welkom.
De laatste tijd worden spullen voor de voordeur van de Huis3

Ik woon op Daalhof met mijn moeder, stiefvader en mijn twee
broertjes. En als huisdier hebben we vissen. Ik vind dieren
en planten heel interessant, daarom heb ik ook een moestuintje. Mijn hobby is vogels spotten. Dat doe ik samen met
mijn beste vriend Jesten en dan gaan we bijvoorbeeld naar
het Stadspark om daar vogels te spotten. En ook tekenen
is mijn hobby, ik teken vooral vissen uit ons aquarium na,
maar ook planten of andere dingen uit de natuur.

DIT BEN IK
Hoi, ik ben Rik. Ik zit op basisschool John F. Kennedy in
groep 8, bij meester Patrick. We waren een paar weken geleden met de klas naar het Amerikaans Kerkhof in Margraten
geweest. Ik vond de verhalen die er werden verteld, over
de mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, heel interessant. En in diezelfde week gingen we op
schoolkamp in Zutendaal. Het was een mooie locatie met
een bos achter het huis. Ik vond de activiteiten heel leuk,
vooral de nachtwandeling.

Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Samen met mijn andere vriend Sem doe ik modelbouwen van voertuigen uit die tijd. Ik doe ook soms koken
of bakken en in de zomer barbecueën, dat vind ik superleuk!
Ik ga veel met Jesten naar de binnenstad van Maastricht
om daar o.a. kerken te bezichtigen, zoals de Sint Servaas
Basiliek op het Vrijthof. En verder vind ik Donald Duck leuk
om te lezen, ga ik graag fietsen en speel graag bordspellen
in mijn vrije tijd. Dat was het zo’n beetje.

VAN DE REDACTIE
'T BELHÄÖFKE STOPT!
Tenminste als we geen aanvulling voor onze redactie vinden. Nog bestaan we uit een hecht team van zes vrouwen
en zes mannen waarvan er inmiddels vier buiten de wijken
wonen. Daarbij speelt de gemiddelde leeftijd ons parten en
dat heeft gevolgen. In de nabije toekomst zullen enkelen
ons ontvallen. Dat is het leven. Deels door ziekte, deels
door andere bezigheden. Je kunt niet eeuwig op eenzelfde
team blijven rekenen.

Over een paar maanden is de uitvoering van onze musical en
ik heb er best wel zin in. Mijn favoriete vakken zijn geschiedenis en aardrijkskunde en mijn minst leuke vak is rekenen.

DIVERSE CURSUSSEN

In gezellig groepsverband onder begeleiding van een
professionele 1e graads kunstenares-docente.
De cursussen zijn in een kleine groepen en vinden
plaats in het kunstenaarsatelier Romeinse Baan
te Daalhof.

Oproepen in dit blad en op onze website / Facebookpagina
zijn tot nu toe zonder resultaat gebleven. Betekent dit dat er
geen animo bestaat? Is ons blad overbodig? Dat kan, maar
dan betekent het over niet al te lange tijd het einde. Dat mag
als de behoefte ontbreekt.
Met ingang van dit jaar hebben we de lay-out aangepast in
de hoop een jonger publiek aan te spreken maar we zullen
ook jongere redactieleden nodig hebben om de ingeslagen
weg voort te zetten. Zij hebben een andere kijk op huidige
generaties.
Denk nu niet dat de redactie uit twaalf oude knarren bestaat,
want dat is niet zo. De meesten staan gelukkig nog vol in
het leven. De jongste is 35, de oudste 83, een brede waaier
daartussen met het leeuwendeel aan de ‘verkeerde’ kant
van de 50. Dat betekent dat taken niet meer kunnen worden
waargenomen als zou moeten. Oorspronkelijk waren er
twee voor de coördinatie en twee voor de opmaak, simpel
omdat deze taken te belastend zijn om elke maand uit te
voeren. Op dit moment komen beide op één paar schouders
terecht wat op termijn onhoudbaar is. Daarom is met name
voor deze posten dringend vernieuwing/aanvulling vereist.

Cursus Vrij schilderen en tekenen
U bent vrij in keuze van onderwerp en techniek.
Tijdens de cursus is er een sterk Individueel gerichte
begeleiding. Nog enkele plaatsen vrij op dinsdagen woensdagochtend en op woensdagavond.
Tijden.: 9.30-11.45/12.00 uur en 19.30–21.45 uur
Start: dinsdag 30 aug. en woensdag 31 aug.
14 lessen (sept.- medio dec.)
Cursus Tekenen / aquarelleren
In deze cursus onderzoeken we de beeldelementen
zoals verhoudingen en gebruik van verschillende
materialen bij een scala aan onderwerpen.
Dit seizoen o.a.: dieren in verschillende technieken.
Start: maandagavond 5 sept. 19.30-21.45
14 lessen (sept. t/m medio dec.)

Als je wilt dat dit blad blijft bestaan en als je je geroepen
voelt neem dan contact met ons op via onderstaand emailadres. De hoeveelheid tijd die je kunt besteden is van
minder belang. Het gaat om de inzet om er samen een nog
beter wijkblad van te maken.
De Redactie: redactie@belhaofke.nl

Geschikt voor zowel de beginner als
de (semi-)gevordere.
SMS of mail voor info : 06-53841785
www.wilmapustjens.nl wilmapustjens@home.nl
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Ik bedank dan ook mijn trouwe lezers, voor het jaren lange
lezen, soms met commentaar, maar soms ook met aanvullende informatie.
De namen van de fotodief en de roman en de naam van de
uitgever zijn bij de redactie bekend.

OUDE AMBACHTEN
Beste lezers en lezeressen.
De rubriek ‘Oude Ambachten’ die ik jarenlang schreef is tot
een einde gekomen. De koek is op, ik heb geen passende
(horizontale) foto meer met een mooie duidelijke afbeelding
uit Maastricht, waar geen auteursrecht op rust.
Want zomaar een foto gebruiken is diefstal. Mij is pas zoiets
overkomen, een mannelijke Maastrichtenaar gebruikte foto’s
waar ik het auteursrecht van heb geërfd.

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

VERENIGINGSNIEUWS
START MUZIEKCURSUSSEN BIJ HARMONIE
WILHELMINA VOOR KINDEREN GROEP 1, 2 EN 3
Na de zomervakantie starten er verschillende muziekcursussen bij Harmonie Wilhelmina Wolder voor kinderen in
groep 1, 2 en 3. Het betreft de volgende muziekcursussen:
Muziekregenboog: voor kinderen uit de groepen 1 en 2.
Deze cursus betreft 10 lessen van 45 minuten voor 55 euro
startend op 14 september en duurt van 15.30 tot 16.15 uur.
Aanmelden kan tot uiterlijk 31 augustus.
Muziekmaatjes: voor kinderen uit groep 3. Deze cursus
betreft 10 lessen van 45 minuten voor 55 euro startend op
14 september en duurt van 16.30 tot 17.15 uur. Aanmelden
kan tot uiterlijk 31 augustus.
Muziek ABC: voor kinderen vanaf groep 3. Deze cursus start
op 14 september en loopt door tot aan de carnavalsvakantie.
Iedere woensdag is er les van 14.15 tot 15.00 uur voor 17,50
euro per maand. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 augustus.
Via opleiding@harmoniewilhelmina.nl kan er aangemeld
worden voor de cursussen.

Het betreft het privé Stokstraatarchief van pater Castorius
Groothuis. De man verkocht verschillende foto’s aan de
uitgever van een pas uitgeven boek, en kreeg die goed
betaald. Ik stelde de uitgever aansprakelijk en vroeg een
bedrag aan mij te betalen. Een rechtszaak is niet uitgesloten,
want ik heb de originele negatieven. De dief die de foto’s
verkocht vertelde dat hij de foto’s op zolder na het overlijden
van zijn oom, in een sigarendoosje had gevonden. Hij wist
ook dat ik de negatieven bezit. Er komt waarschijnlijk een
rechtszaak betreffende deze zaak. En zo’n rompslomp wil
ik ons wijkblad besparen.
Jaren geleden kreeg ik van mevrouw Rien Jongen, die toen
in De Heeg woonde, een foto die ik met haar toestemming
mag gebruiken. Haar ouders hadden een verhuisbedrijf en
meubelopslag in de dertiger jaren in de Kapoenstraat op
nummer 32.
Dit is dus de laatste aflevering van oude ambachten, want
mijn speurtocht in mijn fotoarchief leverde niets op.

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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PRIKBORD

GEDICHT

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.

DE ZEE EN HET STRAND…
Kijk samen uit over de zee
Dein zachtjes met de golven mee
In de verte staren…
Vrachtschepen zien varen

Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin?
Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom
naar ons Volkstuincomplex Daalhof (coronaproof). Er zijn al
tuintjes te huur vanaf 40 euro per jaar (50m2). Aanmelden
via volkstuindaalhof@kpnmail.nl. Informatie vind je op vtvdaalhof.net.

Het rulle zand onder je voeten
Zacht met je tenen er in wroeten
Geniet van het leven
Deze momenten worden je gegeven

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.

Sta hand in hand en geniet
Van de meeuwen die je ziet
Zij vliegen hoog in de lucht
Tot aan de horizon gaat hun vlucht

Verloren: zwarte tas op de Herculeshof op 4 juni 2022.
Waarschijnlijk tijdens de rit met mijn scootmobiel van de Lidl
naar mijn appartement aan de Herculeshof. Indien u meer
weet svp contact opnemen met mevr. M. Kloosterhuis tel
043-3471597.

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

Ervaren docent geeft bijlessen voor het vak Nederlands
op alle niveaus (vmbo-havo-vwo) in onder- en bovenbouw
van het voortgezet onderwijs en het mbo (1F-2F). Info:
043-3435094.

tekst : Ad Frijns

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.

MOMENT
Als het moment komt
Dat mijn ogen
Naar je kijken
Maar niets zien
Mijn oren
Horen wat je zegt
Maar het niet verstaan
Mijn mond
Woorden spreken
Maar geen zinnen maken
Mijn geheugen
In vroeger leeft
Maar niet meer weet
Wat er nu gebeurt
Pak dan mijn handen
En laat me voelen
Dat ik niet alleen ben.
Sla je armen
Om me heen
En geef me liefde

Kunst en cursusstudio Romeinse Baan, Daalhof. Nog enkele
plaatsen beschikbaar voor teken/aquarel cursus, maandagavond. Kleine groepen onder begeleiding van bevoegd
kunstenares/docente. Start september. Voor informatie contact opnemen via www.wilmapustjens.nl, wilmapustjens@
home.nl of SMS 06-53841785.
Bijlessen Basisschool, achterstand opgelopen, nog niet
goed begrepen of extra oefenen? Ervaren ‘meester’ helpt
met rekenen (cijferen, breuken, procenten, verhoudingen,
redactiesommen e.d.) en met taal (o.a. spelling, grammatica,
begrijpend lezen). Info: 06-39823537, Hazendans (ook in
de zomervakantie).
Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.” Sterke woorden en
een duidelijke weg. Ga je met ons mee? Wij willen Hem
volgen. www.gvcmaastricht.nl of bel 06-48689617.

Marieke Don
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WIJK - INFO

VERENIGINGSNIEUWS

LAADPAAL SATURNUSHOF

BLAZERSKLASPROJECT HARMONIE WILHELMINA

Vrijdag 10 juni jl. hoorde ik ’s ochtends vrij vroeg ‘werkgeluiden’ in de omgeving. Het klonk alsof er ergens aan een
huis iets werd gedaan. Toen ik naar buiten keek, zag ik
werkbusjes staat bij het garageblok in de straat. Aha, men
gaat iets doen aan de kuil in de betegeling bij de garages
dacht ik blij.

Vrijdag 8 juli wordt om 19.00 uur in de Harmoniezaal het Blazersklasproject met klas 7B van de John F Kennedyschool,
afgesloten met een concert samen met het Opleidingsorkest
van Harmonie Wilhelmina. Dit concert is eveneens het einde
van het muziekproject, onder schooltijd voor deze klas.
Na 10 lesuren gaan de blazersklasleerlingen spelend op
klarinet, trompet of trommel het geleerde aan het publiek
laten horen!

Niet veel later werd er bij ons aangebeld. “Of de auto voor
de deur onze auto is?” “Ja, dat klopt.” “Kunt u die verplaatsen zodat wij kunnen werken zonder schade aan de auto
te veroorzaken?” “Ja, dat kan ik wel, maar wat gaat er dan
gebeuren?” “Wij moeten hier een laadpaal voor 2 auto’s
plaatsen”. Vraagtekens bij mij. “Hoezo? Daarvan weten wij
niets. Er is hierover nooit gecommuniceerd met ons.” “Nee,
dat horen wij dagelijks mevrouw, zo werkt het nu eenmaal
bij de gemeentes.” “Wat gebeurt er als ik de auto niet verplaats?” “Wij hebben de opdracht hier een paal te plaatsen
en die staat er dan ook aan het eind van de dag.”

Nieuwe muziektalenten gaan spelen in de slagwerkklas
of blazersklas en kunnen van daaruit gaan werken aan
de doorstroom naar het Opmaatorkest en vervolgens het
Opleidingsorkest.

Terwijl men op hun dooie akkertje bezig was met de voorbereidingen en het plaatsen, heb ik contact gezocht met andere
bewoners in de straat. Ook zij hebben nooit een brief van de
gemeente gekregen dat er in de straat (ooit) een laadpaal
geplaatst zou gaan worden. Niemand had ooit ergens het
voornemen / de aankondiging van het besluit gelezen, zodat
er bezwaar gemaakt had kunnen worden. Iedereen was zeer
verbaasd en onaangenaam verrast over het verschijnen van
de laadpaal bij de huisnummers 31 en 33.
Ik kwam er achter dat vorig jaar per toeval mensen hadden
ontdekt dat de gemeente voornemens was elders in de straat
een laadpaal te plaatsen. Zij hebben toen wel contact gehad
met de gemeente hierover.
Ook deze mensen waren verrast te zien dat de laadpaal nu
op een andere plek geplaatst werd dan dat de gemeente in
2021 van plan was.

Lijkt het je leuk als je kind muziek gaat maken, of is er interesse bij je kind om muziek te gaan maken? Breng dan
zeker een bezoek aan dit concert en informeer dan bij onze
harmonie naar de mogelijkheden. Ook voor volwassenen
hebben we mogelijkheden tot opleiding. Het e.e.a. is terug
te vinden op onze website www.harmoniewilhelmina.nl; ook
hoe je in contact met ons kunt komen.

Wat is mijn moraal van dit verhaal? Zorg
dat u op tijd op de hoogte bent van plannen
van de gemeente in uw leefomgeving zodat
u niet onverwachts voor voldongen feiten
staat zoals wij nu. Haal het gratis weekblad - dat vroeger huis aan huis bezorgd
werd - nu op bij bijvoorbeeld de PLUS in
Belfort en/of abonneer u op de wekelijkse
digitale nieuwsbrief van de gemeente:
www.gemeentemaastricht.nl/contact-en-openingstijden/
nieuwsbrief. Dan zou u op tijd op de hoogte moeten kunnen
zijn van voornemens van de gemeente zodat er nog tijdig
bezwaar tegen gemaakt kan worden.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

Het is duidelijk dat de gemeente mensen niet meer vooraf
per brief op de hoogte brengt van veranderingen in hun
straat / leefomgeving.

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62

Anneke, Saturnushof 31

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

Programma Danstent
De Danstent opent haar deuren op vrijdag 30 september
om 17.00u en zal tot en met zondag 2 oktober aan een stuk
door performances tonen, maar vooral ook de mogelijkheid
bieden om zelf te dansen tijdens workshops, dancebattles,
feestavonden en een open podium.
Het grotendeels gratis programma bestaat o.a. uit een spectaculaire dansbattle georganiseerd door Open Your Mind
en The Notorious IBE, workshops van lokale dansgroepen
waaronder Tango Maastricht en Ruby Pure Latin en een
Open Podium op zondag waar alle dansscholen uit de regio
zich voor kunnen aanmelden.
Op vrijdag- en zaterdagavond sluit het programma af met
Club Tweak, de bekende clubavond van de Nederlandse
Dansdagen waarbij de clubscene een naadloze samenwerking aangaat met dansperformance en visual design.

PERSBERICHTEN
DE NEDERLANDSE DANSDAGEN START
CROWDFUNDINGCAMPAGNE
De Nederlandse Dansdagen bestaan dit jaar 25 jaar. De
stad Maastricht staat van 30 september t/m 6 oktober weer
in het teken van topvoorstellingen, intieme premières,
dansgesprekken, workshops, underground feestjes en
nog veel meer. Maar tijdens dit jubileum willen ze de hele
stad laten dansen! En wel in een heuse Danstent, midden
op het Vrijthof. Een unieke plek voor iedereen die zelf wil
dansen, battelen, clubben, of gewoon dichtbij van dans wil
genieten. Om de Danstent te kunnen financieren zoeken ze
nog €15.000. Hiervoor zijn ze een crowdfundingcampagne
gestart. Deze actie is net van start gegaan en er is al bijna
20% van het totaalbedrag opgehaald.

Het volledige programma staat vanaf 4 juli online op www.
nederlandsedansdagen.nl. De kaartverkoop start op 9 juli.
Wie geeft krijgt ook wat.
Iedereen die een donatie achterlaat
krijgt daar natuurlijk ook iets voor
terug. Van het super exclusieve jubileum T-shirt van de Dansdagen tot
onbeperkt toegang tot de Danstent.

De Danstent: Waarom?
Ronald Wintjens, directeur Nederlandse Dansdagen: “Er
wordt steeds minder gedanst, ook in een stad als Maastricht”. Ooit was het gebruikelijk dat je in tal van cafés kon
dansen of werd er vaker spontaan op straat gedanst. Terwijl
bewegen of dansen juist een heerlijke manier is om jezelf
uit te drukken. Alleen, maar vooral ook samen.

Extra speciaal zijn de tegenprestaties zoals de ‘openingsdans’ en de
mogelijkheid om de Danstent jouw naam te geven. Bekijk
alle tegenprestaties op de website.

In Coronatijd zijn we fysiek meer afstand van elkaar gaan
nemen. We moeten terrein herwinnen, weer lijfelijk bij elkaar
komen en dansen. Daarom is het zo belangrijk dat deze
Danstent er komt.’
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NIJVERHEID

SPORT

OUD IJZERHANDEL MARTIN RAIKE

OPEN HEUGEM KUIJPERS KNLTB TOERNOOI

Oud ijzerhandel firma Martin Raike lag op de Lage Frontweg
in het Bosscherveld. Martin Raike die als koopman het bedrijf in oude metalen, oud papier en lompen opzette vierde
in 1957 het 25-jarig bestaan. Klein begonnen bedrijf kwam
dankzij energiek leider tot grote uitbreiding. Eind 1960 handelden ze alleen nog maar in metalen. In het Bosscherveld
lagen toen nog veel fabrieken, tegenover de oud ijzerhandel
lag de constructiewerkplaats van de firma Delnoz. Zij maakten de bruggen voor cementfabriek ENCI om de schepen in
de Maas te laden door middel van transportbanden.

Ook dit jaar wordt er van 6 t/m 10 juli a.s. op ons tennispark
weer het jaarlijks OPEN HEUGEM KUIJPERS TENNISTOERNOOI georganiseerd. Aan dit toernooi mag iedereen
van LTV Heugem als ook van buiten Heugem meedoen.
Dit evenement is inmiddels niet meer weg te denken in
de Maastrichtse tenniswereld. Het altijd gezellige toernooi
wordt verzorgd met lekkere hapjes en drankjes. Tijdens de
uitreiking van de finale prijzen wordt er tussendoor nog een
Tombola gepresenteerd.
Dit jaar wordt het toernooi voor 27e jaar gehouden en is
gegroeid tot een gerenommeerd toernooi alwaar ook punten
te verdienen zijn voor je KNLTB ranking. Je kunt je in de
volgende categorieën inschrijven: DD – HD – GD 18+ en
35+ in speelsterkte van 5-6-7 en 8.
Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor H. Kuijpers Administratie en Belastingen en de
Co-sponsoren: Technisch Buro Hermans – Garage v.d.
Boorn – Becks Installaties – Multi Electra Lejeune – Boileau
Brandbeveiliging en Opleidingen – Ghelen auto- en bandenbedrijf – Tim Vastgoed.

Delnoz wilde uitbreiden en ging samenwerken met de Maastrichtse Machinefabriek. Ze bouwden twee gigantische grote
loodsen op de Galjoenweg om alles te construeren. Het was
een van de grootste constructie bedrijven van Maastricht
en omstreken. Na een paar jaar bleek alles te groot te zijn
opgezet door (ik meen) ingenieur Postmes. Na enkele jaren
gingen ze failliet.
De kleine ijzerboer deed het beter maar moest enige jaren
geleden verhuizen naar het nieuwe industrieterrein op de
Klippenweg. De naam is veranderd in Raimetaal Schroot BV.
Copyright: tekst Huub Reinders
De foto komt uit mijn fotocollectie.
Met vriendelijke groeten. Huub.
huub.reinders@home.nl
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voor hen betekent. Deze keer is dat Remco Vanhingel.
Hij helpt vier dagen in de week mee in de dierverzorging
en het groen.
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Kun je iets over jezelf vertellen?
‘Ik ben 33 jaar oud en werk sinds twee jaar op Daalhoeve.
Ik kwam hier terecht via een vriend, die begeleider is bij
Radar. Hiervoor reed ik op een vorkheftruck bij een vrachtwagenbedrijf in Elsloo, maar die baan viel weg. Ik krijg een
Wajong-uitkering omdat ik ooit ben afgekeurd voor betaald
werk. Maar hier op Daalhoeve heb ik toch normaal werk
gevonden, ook al is dat als vrijwilliger.’

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 106, juli 2022

NIEUWS
Barbecue
Op vrijdagavond 8 juli houden wij voor het eerst een barbecue-avond voor bezoekers. Kijk voor meer informatie op
onze Facebook-pagina. Op 3 juni hielden wij al een barbecue-avond voor onze vrijwilligers. Daarmee bedankten we
hen voor hun goede werk op de boerderij. De laatste twee
jaar ging deze avond niet door vanwege corona.

Het bevalt Remco Vanhingel uitstekend op Daalhoeve

Wat doe je precies?
‘Ik geef de dieren eten en maak de stallen zuiver. Ook houden we het boerderijterrein en de moestuin netjes. Werken
met dieren vind ik het leukst. Ik ben mijn hele leven al een
dierenvriend. Ik heb zestien jaar een konijn gehad. Die
moest ik vanwege ouderdom een paar maanden geleden
laten inslapen. Mijn lievelingsdieren zijn alpaca’s. Die zien
er leuk uit, zijn nieuwsgierig en een beetje eigenwijs.’
Vind je het leuk op Daalhoeve?
‘Heel leuk. Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk en
kan het met alle collega’s goed vinden. Er hangt hier een
ontspannen sfeer en ik heb hier veel geleerd.’
Wat heb je geleerd?
‘Ik ben veel gemakkelijker geworden in de omgang met
mensen. Twee jaar geleden keek ik nog de kat uit de boom
en stapte ik niet snel op mensen af. Nu doe ik dat wel en
kan ik gemakkelijk vertellen. Daardoor kan ik nu ook sinds
kort voor het eerst zelfstandig wonen. Ik woon sinds eind
juni op een flatje in Malpertuis. Dat is een hele vooruitgang;
zonder Daalhoeve was dat waarschijnlijk niet gelukt.’

Het was druk tijdens de barbecue voor vrijwilligers

Kinderfeestjes
Wist u dat Daalhoeve speciale arrangementen heeft voor
het houden van een kinderfeestje? Scroll op de homepage
van www.daalhoeve.nl naar ‘We zijn er voor’ en klik dan op
Particulieren en groepen.

NIEUW PROJECT
Boerderij Daalhoeve doet mee aan een nieuw project van
Stichting HARTwerkt, Winkelcentrum Brusselsepoort en
Buurtnetwerk Brusselsepoort. HARTwerkt helpt mensen
beter te leren omgaan met hun problemen en kwetsbaarheden. Zodat ze weer regisseur worden van hun leven
in plaats van een ‘patiënt’ die afhankelijk is van professionals en pillen. Een mooie gedachte die aansluit op

VOORSTELLEN: REMCO
Op Daalhoeve werken ruim 100 mensen, als vrijwilliger
of via een maatschappelijke of zorginstelling. Een aantal
van hen vertellen in de komende edities wat Daalhoeve
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hoe Daalhoeve de deelnemers op de boerderij benadert:
niet uitgaan van wat ze niet (meer) kunnen, maar van wat
ze wel kunnen. HARTwerkt is gevestigd in het BEIhuis
in winkelcentrum Brusselsepoort. We spraken met de
drie mensen achter de stichting: ervaringsdeskundigen
Inge Ruttenberg en Maurice Wasserman en voormalig
ambtenaar in Maastricht Evelien Meijerink.

Sinds eind april zitten jullie twee keer per week in het BEIhuis in winkelcentrum Brusselsepoort. Wat gebeurt daar?
‘Op dinsdag is er inloop van 10 tot 14 uur, op donderdag
is hier een Qi Gong-groep. Iedereen die vragen heeft of
ergens mee worstelt, kan binnenlopen. Wij kunnen mensen
in contact brengen met ervaringsdeskundigen, individueel
of via een herstelgroep. Daarin delen mensen met vergelijkbare problemen, kwetsbaarheden en/of vragen hun kennis.
De activiteiten die we hier faciliteren – nu alleen nog de Qi
Gong-groep, in de toekomst wellicht meer – leiden vanzelf
tot gesprekken tussen mensen en daar kan een herstelgroep uit voortkomen.’
Jullie project duurt voorlopig twee jaar. Waarom?
‘Deze aanpak is nog betrekkelijk nieuw, maar krijgt veel
belangstelling in de wereld van de zorg. We hebben er
daarom nu twee jaar subsidie voor gekregen. In die tijd
werken we samen met de Universiteit van Maastricht.
We gaan de basiskennis van mensen documenteren; de
universiteit onderzoekt of die kennis mensen inderdaad
helpt om beter met hun kwetsbaarheden om te gaan. Wij
zijn daarvan overtuigd, maar het moet natuurlijk nog wel
wetenschappelijk worden bewezen.’

V.l.n.r. Maurice, Inge, bezoeker Bram en Evelien

Jullie aanpak is gebaseerd op de kennis van ervaringsdeskundigen. Waarom?
Inge: ‘Ik heb vanaf mijn twaalfde anorexia. Dat heeft veel
invloed gehad op mijn ontwikkeling. De beste hulpverlening
heb ik gehad van een ervaringsdeskundige. Dus niet van een
professional, maar van iemand anders die anorexia heeft.
Die heeft mij geleerd er beter mee om te gaan. Daardoor
is anorexia niet langer een meloen in mijn hoofd, maar een
erwt. Het heeft heel weinig invloed meer op mijn leven, zodat
ik nu een rijk en goed gevuld bestaan leid.’
Heb jij een soortgelijke ervaring, Maurice?
‘Ja. Mijn leven werd tien jaar lang sterk bepaald door smetvrees. Ik belandde daardoor in een beschermde woonvorm.
Ik was officieel uitbehandeld, alsof ik geen hoop meer hoefde
te hebben op een beter leven. Gelukkig dacht mijn begeleider daar anders over. Die bood me uitzicht op wat nog wel
mogelijk was en dat heb ik aangegrepen. Ik werk nu als
ervaringsdeskundige in de ggz. Je kunt het vergelijken met
iemand in een rolstoel; die kan nog steeds heel goed leren
pianospelen.’
Wat leren we hieruit?
Evelien: ‘Dat mensen die bepaalde problemen of kwetsbaarheden hebben, of iets ergs hebben meegemaakt, daar
veel kennis over hebben. Andere mensen in een soortgelijke
situatie hebben aan die basiskennis vaak veel meer dan aan
officiële hulpverlening door professionals. De drempel tot
professionals is vaak hoog en zij gaan uit van protocollen,
vaste behandelmethodes waarin je niet meer als mens wordt
gezien, maar als patiënt. Sommige problemen of kwetsbaarheden zijn echter niet op te lossen. Dat wil niet zeggen
dat je dan maar al je dromen of wensen moet opgeven. Je
kunt er ook mee leren omgaan en nog steeds een zinvol en
normaal leven leiden, net als ieder ander mens. Wij noemen
onszelf daarom geen hulpverleners, maar hoopverleners.
Ervaringsdeskundigen kunnen je helpen opnieuw hoop te
krijgen in het leven. Daarvoor moet je wel weer de regie
nemen over je eigen leven.’
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Welke rol speelt Daalhoeve in dit project?
‘Op Daalhoeve werken veel mensen die baat kunnen hebben met onze aanpak. Wij hebben de vaste medewerkers
van de boerderij daarom getraind in hoe ze hiermee om
kunnen gaan. Zij gaan in een dagboekje bijhouden hoe
mensen soms met kleine dingen weer met meer zin en
zelfvertrouwen door het leven gaan. Verder begeleiden we
enkele deelnemers van Daalhoeve individueel in het BEIhuis. Zo helpen we hen vooruit, en nemen ze tegelijkertijd
deel aan het onderzoek.’

RECEPT VAN DE MAAND
Zomerse aardappelschotel
Schil 1 kg licht kruimige aardappels, en kook ze met zout
bijna gaar in ongeveer 15 min. Giet ze af en snij ze in plakjes van ongeveer een halve centimeter dik. Snij ook 400
gr rijpe tomaten in plakjes, 2 uien in ringen, 1 groene en
1 rode paprika in reepjes en 500 gr jong belegen kaas in
plakjes. Hak ook een bos verse, liefs platte, peterselie fijn.
Intussen verwarm je de oven voor op 200 graden.
Vervolgens leg je in een beboterde ovenschaal laag om laag
plakjes aardappels, plakjes kaas, plakjes tomaat, ringen ui
en reepjes paprika. Bestrooi iedere laag met peterselie en
peper en zout!
De bovenste laag eindig je met aardappels. Schenk daar
anderhalve deciliter rund-, kip- of groentebouillon over
heen. Snipper 50 gr vlokjes boter over de schotel en gaar
het geheel in circa 25 minuten, totdat een mooi bruin korstje
is ontstaan.
Lekker bij een barbecue, en met een frisse salade.
Maar bedenk: alles mag en niks moet!
Smakelijk eten en heb je vragen? Magda staat tot je dienst.

043 - 325 4816

043 - 325 4816

www.davecrolla.nl
043
- 325 4816
www.davecrolla.nl
info@davecrolla.nl
www.davecrolla.nl
info@davecrolla.nl
info@davecrolla.nl

BeBre
erkeekne n
hehtentunvu v ia
ia
Boenroe
zne
kzeen
w
bitse
hwee
tbe
nsu
vitiae
onze
website

BENIEUWD
BENIEUWD NAAR
BENIEUWD NAAR

DE
DE WAARDE
WAARDEVAN
VAN
HUIS?
DEJOUW
WAARDE
VAN
JOUW
HUIS?
JOUW HUIS?

@davecrollamakelaardij

@davecrollamakelaardij
@davecrollamakelaardij
14

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 Stichting Pelita S. Hehalatu, tel.
0630994306 of bij J. de Bruin tel. 0620959631.

WIJK - INFO
MAATSCHAPPELIJK WERK TRAJEKT
Bij Trajekt Maatschappelijk werk kun je met al je vragen en
problemen terecht. Wij bieden informatie en advies, verlenen
hulp, ondersteuning en verzorgen groepswerk rondom verschillende thema’s. Vragen kunnen gaan over o.a. relaties,
administratie, financiën, opvoeding, werk en inkomen, verlies
en verwerking, vertrouwen en zelfvertrouwen, levensproblemen, eenzaamheid, en huisvesting. Wij wijzen de weg, maar
kunnen niet zorgen voor urgentie of voorrang en hebben
geen woningen om mensen te plaatsen.

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. 0630994306.

VERENIGINGSNIEUWS
STICHTING OUDERENPROJECT GEINEN DAANK
ZOEKT VRIJWILLIGERS/STERS EN CLIËNTEN
Stichting Ouderenproject Geinen Daank heeft als doel eenzame ouderen in Maastricht éénmaal per week te bezoeken,
om zodoende de eenzaamheid onder ouderen enigszins te
verlichten. Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers.

Aanmelding kan verlopen via het algemeen nummer. Nadat
u zich hier gemeld heeft wordt er contact met u opgenomen
door een maatschappelijk werker. Soms is één afspraak
genoeg, maar er kan ook samen besloten worden om
meerdere gesprekken te hebben. Indien nodig helpen wij in
het contact met andere instanties, of doen wij een beroep
op onze samenwerkingspartners (denk aan: Sociaal Team,
huisartsen, etc.) U kunt zonder verwijzing bij ons terecht en
hiervoor betaalt u geen eigen bijdrage. Samen met u wordt
gekeken welke hulp het meest passend is.
Het telefoonnummer voor aanmeldingen is bereikbaar van
maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur
en op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
Het telefoonnummer is: 043-7630040.
Bij twijfel, schroom niet om te bellen!
Namens team Maatschappelijk werk Zuid-West, werkzaam
in de wijken: Dousberg-Hazendans, Pottenberg, Statenkwartier, Boschstraatkwartier, Daalhof, Daalhof Noord, Belfort,
Mariaberg, Kommelkwartier, Centrum, Wolder, Campagne,
Biesland, Jekerkwartier, Jekerdal, Villapark, St. Pieter.
Monique Bleeker, Liesbeth Kaitjilij, Charles Beetz,
Verginia Huijnen, Leo Jongen, Nancy Janssen.

Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een beetje
gezelligheid, een praatje, sociaal contact etc., zodat de
persoon in kwestie ook langer zelfstandig kan blijven wonen.
Volledige reiskosten van de vrijwilliger zullen door de stichting vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u
een paar uurtjes per week tijd en denkt u: dit is iets voor mij,
aarzel dan niet, we hebben u nodig. Neem contact op met
Stichting Ouderenproject Geinen Daank, tel: 06-10513441 of
tel: 043-3218989. Een briefje sturen kan ook naar: Stichting
Ouderenproject Geinen Daank, Bontwerkersdreef 14e, 6216
SH Maastricht. Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl. Wij
nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Zie ook onze
website: www.geinendaank.nl.
Bent u wel eens eenzaam en lijkt het u leuk om 1 x per
week bezoek te ontvangen van een vaste en passende
vrijwilliger? Dan zoeken wij u. Neem a.u.b. contact met ons
op, word cliënt bij ons en neem met uw vrijwilliger deel aan
onze activiteiten.

Autorijschool Bastiaens
mwegen
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n
“We rijde
wijs”.
naar je rijbe

VERENIGINGSNIEUWS

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

MASOEK SADJA IN JULI
De Pelita-inloopmiddag Masoek Sadja op vrijdag 8 juli is een
informele ontmoetingsbijeenkomst, niet alleen voor mensen
met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië maar
ook voor andere belangstellenden.

www.rijschoolbastiaens.nl
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Hallo iedereen, mijn naam is Astrid
Crutzen. Ik werk sinds dit schooljaar op
basisschool John F. Kennedy als Intern
Begeleider en MT-lid. Hiervoor heb ik
gedurende 18 jaar op Kindcentrum Amby
gewerkt, waar ik gestart ben als
leerkracht. In de loop der jaren heb ik me
ontwikkeld tot een ervaren IB’er. Onlangs
heb ik me nog verder gespecialiseerd en
de opleiding Expert Onderwijskwaliteit
afgerond. Hiermee hoop ik mijn steentje
bij te dragen aan het verder optimaliseren
van de onderwijskwaliteit van de
Kennedyschool. Daarnaast zet ik mij
natuurlijk in voor kinderen die net ietsjes
meer ondersteuning nodig hebben.
Mocht u vragen hebben, mijn deur staat
altijd open!

Zomer in zicht - Beste buurtbewoners, terwijl ik dit schrijf zijn de laatste 6
weken van het schooljaar aangebroken. Mocht u denken dat de school
dan al helemaal in vakantiestemming is, dan moet ik u teleurstellen. De
maanden juni en juli zijn nog erg druk. Ja, natuurlijk is de naderende
zomervakantie wel op plekken merkbaar. Zo is de school al met zomerse
attributen versierd en staat in de kleutergroepen het thema ‘Zomer op de
camping’ centraal en zijn alle talige, creatieve, rekenkundige en
motorische activiteiten in de kleutergroepen met dit thema verbonden.
Traditiegetrouw is het ook de tijd van de schoolreisjes voor alle groepen
en bereidt groep 8 een spetterende musical voor. Tegelijkertijd wordt er
echter nog volop gewerkt aan vakken als taal, lezen, rekenen en leren we
de wereld beter kennen in de wereldoriënterende lessen , waarbij we niet
alleen leren uit boeken en met laptops, maar ook middels eigen
leervragen, proefjes en experimenten. We brengen in deze tijd ook de
leergroei en ontwikkeling van kinderen zorgvuldig in kaart en rapporteren
hierover aan ouders én de kinderen zelf. In een schooljaar waarin het
Coronavirus helaas nog heel actief was, hebben alle kinderen opnieuw
grote stappen voorwaarts gezet, dankzij hun eigen inzet, leergierigheid en
motivatie én uiteraard ook met de hulp en steun van leerkrachten en
ouders/verzorgers. Hoewel groei niet enkel in cijfers uit te drukken is en
zich niet beperkt tot de basisvakken taal, lezen en rekenen, vinden we het
toch vermeldenswaardig dat onze groepen 8 wederom een score hebben
neergezet boven het landelijk gemiddelde! Het team is al druk geweest
met de groepsindeling voor volgend schooljaar, de jaarbestelling én de
werkgroepen en taken voor volgend schooljaar zijn reeds verdeeld. Op
het gebied van de nieuwbouw gaan we na de zomervakantie meteen
vervolgstappen zetten, want in juli wordt bekend wie de aannemer wordt
die het gebouw gaat realiseren. Samen met architect en aannemer
werken we het voorlopig ontwerp verder uit tot een definitief plaatje en
dan kan in schooljaar 22-23 eindelijk de schop in de grond!
Namens alle teamleden en kinderen wens ik u allen alvast een mooie en
zonnige zomervakantie toe! Tot in september! Marc Houben, directeur.
De laatste loodjes –
Leerlingen van onze
groepen 8 hebben
eindelijk weer een
‘ouderwets’ schoolkamp
achter de rug. Dit was
een groot succes! Ook
de eindmusical mag
gelukkig weer in de
normale vorm plaatsvinden, dus mét publiek
in een grote zaal met
podium, licht en geluid.
De leerlingen zijn haast
dagelijks bezig met
repeteren. Wij mogen
de eindmusical opvoeren in het Atrium,
waarvoor dank!

Kinderen in het verkeer – In juni heeft u
waarschijnlijk al onze leerlingen van de
groepen 7 zien fietsen tijdens het
fietsexamen. Wij danken hiervoor de
vrijwilligers de verkeersveiligheidsgroep
Maastricht. Enkele weken later waren er
vrijwilligers te gast van VVN voor het geven
van dode hoek lessen om kinderen bewust
ervan te maken dat zij op de fiets of te voet
moeilijk zichtbaar zijn voor vrachtwagens.

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

TOENTERTIJD
ONDERHOUD VAN EEN SCHIP
Onderhoud van een schip of een huis is het behoud van je
spullen, alleen is dat niet te vergelijken qua werkzaamheden.
Deze verschillen nogal, maar in principe komen de schuurpapiertjes voorbij en de verfkwasten. Alleen de soorten verf
zijn verschillend, in huis worden andere verfsoorten gebruikt
en aan de buitenkant ook.

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

Voor een schip is buitenverf nodig, echte scheepsverf die er
speciaal voor gemaakt is. Ook teer is nodig voor de buitenzijde rondom het schip, een nogal intensief werkje dat veel
inspanning vergt. Mijn broer, die nu al ingeburgerd was aan
boord, nam dat op zich; het leek hem leuk om dat te doen.

Springtime

Op een mooie zomerdag stapt hij in de roeiboot met een
emmer teer en een roller, natuurlijk wiebelt dat wel maar
ach, hij vond ’t wel spannend. Onder het toeziend oog van
mijn vader die hem ook aanwijzingen gaf, mijn vader had
het natuurlijk jaren zelf gedaan. Ook werd het schip om een
bepaald aantal jaren aan de onderkant gecontroleerd en
eveneens geteerd. De bodem van het schip moest in orde
zijn en geen mankementen vertonen. Doordat het door
kanalen had gevaren die ook wel eens ondiep waren en
de bodem de grond raakte, dan sloeg de slijtage natuurlijk
sneller toe. Ook als een schip stil ligt is het aan slijtage onderhevig, roesten is een van de oorzaken die plaatselijke
zwakheden aan het ijzerwerk maken, zo ontstaan er zeer
zwakke plekken en dat is te voorkomen dus.

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

MIEN MEER DIE HAD E LEPKE
Mien meer die had e lepke
Tralalalala
En ze maakde miech e kepke
Tralalalala
en mien meer die had ‘ne groet lap
En ze maakde miech ‘n nievelskap
Tralala-tralalalalala

Iemand die al eens met teer of pek gewerkt heeft weet dat
het lekker brandt als de zon schijnt. Zo werd mijn broer er
wel lekker bruin van, dat vond hij wel wat, hij zei dus: “ik
werk en word bruin, iemand anders moet er lang voor in de
zon liggen”, daar had hij wel gelijk in. Hij vond het dus echt
leuk om te doen, alleen had hij af en toe wat moeite met
het evenwicht. Bewegingen: op en neer met die teerroller
en in de emmer dopen, van links naar rechts en de boot die
wiebelde maar. Af en toe dan werd het wel even griezelig
hoor, maar er was geen andere keuze. Mijn vader probeerde
de boot met touwen wel wat in evenwicht te houden, want
ook hij wilde niet dat die pot teer in het water terecht kwam.
Als mijn broer in het water viel was niet zo erg, die kon goed
zwemmen, dan kon pa er alleen maar om lachen.

M’ne peer dee had e plenkske
Tralalalala
En heer maakde miech e benkske
Tralalalala
M’ne peer dee had ‘n groete plaank
En heer maakde miech ‘n groete baank
Tralala-tralalalalala
Voor meer informatie en de melodie ga je naar:
www.reubesop.nl/mien-meer-die-had-e-lepke

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
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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
Vul het juiste woord in:
1. Het is alles of …
2. Het is erop of …
3. Het is nu of …
4. Het is graag of…
5. Het is buigen of…
6. Het is zwart of…
7. Het is leven of…
8. Het is kiezen of…
9. Het is hollen of…
10. Het is zwemmen of …
11. Het is vechten of…
12. Het is kop of…
13. Het is schering en…
14. Het is over en…
15. Het is kant en…
16. Het is geven en…
17. Het is halen en…
18. Het is pikken en …
19. Het is vallen en…
20. Het is spik en…
21. Het is kommer en…
22. Het is haat en…
23. Het is ja en…
24. Het is klip en…
25. Het is inpakken en…
26. Het is rozengeur en…

1. niets
2. eronder
3. nooit
4. niet
5. barsten
6. wit
7. dood
8. delen
9. stilstaan
10. verzuipen/verdrinken
11. vluchten
12. munt
13. inslag
14. weer
15. klaar
16. nemen
17. brengen
18. slikken
19. opstaan
20. span
21. kwel
22. nijd
23. amen
24. klaar
25. wegwezen
26. maneschijn
Antwoorden:

Woordschakels:
Welk woord moet ertussen komen?
Voorbeeld: Beren - JONG leren
1. auto ……………………… veger
2. aard ……………………… balk
3. brood ……………………… lepel
4. avond ……………………… daar
5. are ……………………… genoeg
6. brand ……………………… baar
7. bende ……………………… schap
8. kruid ……………………… schaar
Antwoorden
1. baan
2. noten
3. pap
4. zon
5. na
6. stapel
7. leider
8. nagel
Stephanie Debie
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Punten verbinden: 0 t/m 20

BON APPETIT

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

MINESTRONE SOEP

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

Ingrediënten:
1 (kippen)bouillontablet75 gram, (volkoren) fussili, 300 gram
restjes groente (prei, paprika, wortel, uit, bloemkool etc),1
pak gezeefde tomaten (circa 500 ml),1 klein potje/blikje witte
bonen, 100 gram kipfilet (vleeswaar) in dikke plakken,1 eetlepel groene pesto, 50 gram geraspte Parmezaanse kaas.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk voor acne
en elektrisch ontharen.

Bereiding
Breng ¾ liter water aan de kook en los de bouillontablet
hierin op. Voeg de fussili en fijngesneden groenten aan het
water toe. Kook dit ongeveer 5 minuten.Voeg de gezeefde
tomaten toe en de witte bonen. Kook het geheel nogmaals
5 minuten.Snij ondertussen de kipfilet in reepjes en roer de
reepjes samen met de pesto door de soep. Voeg als soep
te dik is nog wat water toe.Dien op met geraspte kaas.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Lekker met grof bruin brood

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

DESINFECTEREN
Desinfecterend middel zonder bleek
Zeer goed desinfecterend middel en ook nog goed voor het
milieu, want er wordt geen bleek gebruikt.
Benodigdheden:
½ liter water, 10-20 druppels tea-tree olie
Doe water en olie in emmertje en schoonmaken maar.
Desinfecterend middel
Ideaal ontsmettingsmiddel voor keuken, badkamer en toilet.
Test het middel altijd eerst even op een klein stukje van het
oppervlak dat je schoon wilt maken.
Benodigdheden:
180 ml bleekmiddel, 1 ½ ltr water, 1 theelepel waspoeder
(biotex)
Meng de benodigdheden met elkaar. Maak ermee schoon
wat je schoon wilt maken. Daarna goed afspoelen. Laat
het middel niet opdrogen want opgedroogde resten zijn
corrosief!
Allesreiniger
Je kunt deze allesreiniger echt voor alles gebruiken.
Benodigdheden:
2 eetlepels baksoda en ½ liter water
Meng de benodigdheden met elkaar en maak ermee schoon.
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stel je voor dat je hier een verborgen schat vindt. Maar dat
zat er niet in, veel nieuwsgierige kerkbekleders waren me
natuurlijk voor geweest! Het was een hele belevenis en ik liet
mijn fantasie de vrije loop. Het resultaat was: ‘De Geheime
code van de Tempeliers’. In een van de altaarzuilen vond
‘Jo de Mommer’ een rol perkament met een raadselachtige
code. Volgens historische gegevens was de orde van de
Tempeliers gehuisvest in de Nieuwstaat in Maastricht in de
17e eeuw.

CAMERAWANDELING
HET OMBOUWEN VAN DE DOMINICANERKERK
In de loop der jaren heb ik heel wat afgelopen met verschillende fotocamera’s. Alles wat ze sloopten in Maastricht,
tussen 1998 en 2010, fotografeerde ik. Zo was in het stadskantoor een tentoonstelling met foto’s van het ‘Markt Maas
project’. Daar werd de tunnel gegraven en de stadskantoren
gesloopt. Er zitten spectaculaire opnames tussen.

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

WIJK - INFO
OPLICHTING VIA SOCIAL ENGINEERING
Nog steeds worden mensen random opgebeld, zogenaamd
door iemand van de bank. U krijgt dan een telefoontje en
op uw mobiel ziet u daadwerkelijk het nummer van de bank
staan waardoor u ‘denkt’ dat het ook de bank is, die belt.
Het zijn vooral ouderen die slachtoffer worden van een gemene babbeltruc waarbij er (veel) geld wordt overgeboekt
naar een andere rekening. Een zogenaamde medewerker
vertelt u, dat iemand anders geld van uw rekening probeert
te stelen en dat hij u graag wil helpen om dit voorkomen.
Hij schept eerst paniek en daarna vertrouwen door u gerust
te stellen. U kunt volgens hem het beste uw geld naar een
andere, beveiligde rekening van de bank overmaken zodat
uw geld veilig staat. Trap hier niet in. Leg neer en bij twijfel
belt u zelf uw bank terug. Voordat u het weet, heeft u zelf
uw geld overgemaakt naar een wildvreemde.

Wat me ook altijd is bijgebleven, is de sloop van het kerkinterieur van de Dominicanerkerk en de verbouwing tot
boekenwinkel.
Het fotograferen was, net als de verbouwing, een gigantische
klus. Het was af en toe een beetje beangstigend, want in
de buurt van het altaar was de grond verzadigd met botten.
Vroeger betaalden ‘rijke stinkers’ veel geld om in de buurt
van het altaar te worden begraven. Maar ook voorname
katholieken werden hier begraven. Skeletten, losse botten
en doodshoofden lagen overal. Ik struikelde dan ook letterlijk
en figuurlijk over de botten.

Open geen programma’s zoals TeamViewer of AnyDesk,
als u niet zeker weet met wie u te maken heeft. Indien een
vreemde aan de voordeur komt laat u toch niemand zomaar
binnen? Laat u niks wijsmaken en wees altijd op uw hoede
als iemand iets van u wilt.

Omdat ik als fotograaf gewoon overal mocht lopen, kroop
ik door een smalle opening het trappenhuis in. Daar stond
een roestige ijzeren ladder en dat maakte me nieuwsgierig.
‘Als een held op sokken’ klom ik naar boven door een zeer
smalle betonen koker. Toen ik op de eerste verdieping kwam
zag ik wéér een ladder, uiteindelijk kwam ik op de zolder. Dit
was het middenschip van de kerk, ik keek mijn ogen uit! Er
was zelfs een klein peerlampje. Ik keek eens rond en dacht:

Deze vorm van misleiding heet Social Engineering en zelfs
de beste virusscanner gaat u niet helpen als u zelf ‘de achterdeur openzet’.
Deze informatie wordt u aangeboden door Computer Service
Maastricht.

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

VERENIGINGSNIEUWS
NIEUWS VAN HARMONIE KUNST DOOR OEFENING
Gluren bij Harmonie Kunst Door Oefening (KDO)? KDO
doet dit jaar op 3 juli mee aan het landelijk georganiseerde
huiskamer- en tuinenfestival ‘Gluren bij de Buren’ www.
glurenbijdeburen.nl.
Op zondagmiddag 3 juli van 13.00 tot 17.30 uur staan de
deuren open van de nieuwe harmoniezaal van de Maastrichtse Harmonie Kunst Door Oefening. De nieuwe zaal
bevindt zich in de voormalige gymzaal van de Fons Olterdissenschool aan de Romeinsebaan 295.
Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken in
onze nieuwe repetitieruimte. Er wordt geen concert verzorgd,
maar wel een workshop waaraan iedereen kan deelnemen.
Muzikale voorkennis is niet vereist, wel enthousiasme. De
workshop wordt gegeven om 13.45 uur, 15.15 uur en 16.45
uur en duurt ongeveer 30 minuten. Ook benieuwd? Kom
gezellig langs. Toegang is gratis en koffie en thee staan klaar.
Op zondag 12 juni gaf KDO een spetterend zondagmiddagconcert op de Thermen in het hartje van Maastricht in
het kader van Cultuur op Zondag. De aanwezigen genoten
van een zeer gevarieerd programma.

In mei vond de eindpresentatie plaats van de deelnemers
aan de vorige oriëntatiecursus. De jeugd heeft de afgelopen weken samen veel lol gehad en hard geoefend. Ze
mochten aan een groot publiek hun kunsten laten zien. Er
werd gezongen, getrommeld met boomwhackers, geklapt,
gestampt en zelfs een heuse quiz gehouden. Aan het einde
mocht iedereen alle muziekinstrumenten van de harmonie
uitproberen. Hier werd zelfs door de aanwezige papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s flink gehoor aan gegeven.

Denk jij nu... wat jammer, dat had ik ook wel gewild? De
cursus wordt regelmatig herhaald. Dus meld je alvast aan
via info@kunstdooroefening.nl. De repetitieavond voor het
harmonieorkest is donderdag vanaf 19.45 uur en voor de
drumband op vrijdag vanaf 20.00 uur. Interesse? Kom gerust
eens kijken.

Regelmatig start het programma ‘Let’s make music together’.
Dit is een oriëntatiecursus voor iedereen die zin heeft om
muziek te maken. Interesse? Stuur een mail naar info@
kunstdooroefening.nl en we nemen contact met je op.
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