
Het volgende nummer van 't Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 1/2 april.

Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 maart.

Foto: Ruud KeijmisBreaking news: In Maastricht is een nieuw soort muurhagedis ontdekt

VAN DE REDACTIE
Allereerst even een reminder voor wat later deze maand, 
want we worden naast de zegening van langere dagen 
binnenkort ook weer blij gemaakt met langer licht in de 
avonden. Zondag 26 maart gaat de klok een uur vooruit 
en kunnen we weer genieten van avondwandelingen in 
de zon… Tenzij de zon zich verstopt uiteraard, want deze 
maand weet je nooit wat het weer doet. 

Het was even spannend de weken voor carnaval met al 
die UFO's die afgeschoten werden. Even dacht ik nog… 
als die buitenaardse wezens deze carnaval maar ergens 
in de ruimte blijven en geen roet in het eten gooien. Ge-
lukkig liep Roswell 2.0 ook af met de verklaring dat het 
om weerballonnen ging en zullen we nooit weten wat er 
daadwerkelijk in de lucht hing. We hebben dus kunnen 
genieten van een ouderwetse carnaval en uiteraard houdt 
elke carnavalist zich nu netjes aan de vasten… of niet 
natuurlijk. Elk jaar gooi ik hier thuis een balletje op, maar 
onder luid protest dat ze echt niet van plan zijn helemaal 
niet te snoepen (vis op vrijdag en geen vlees kan er dan 
nog net mee door) snoep ik dan maar gezellig mee. 

Na alle rood-geel-groen in de straten de afgelopen weken 
is het nu een beetje saai om door onze straten te wande-
len, maar er zullen vast hier en daar wat paasversieringen 
voor de ramen zijn te bewonderen. 

Met het lengen van de dagen komen er ook wat meer 
buitenactiviteiten bij en is het voor de kleinsten onder ons 
heerlijk vertoeven op de kinderboerderij. Voor de volwas-
senen is er ook voldoende te doen. Kijk dus maar snel 
in ons blad voor alle activiteiten en mocht het weer niet 
meezitten… dan blijven we lekker binnen, warm achter 
het raam genieten dat we lekker droog kunnen genieten 
van een dag in onze luie stoel. 

Natasja Maes

B e l f o r t ,  D a a l h o f  e n  H a z e n d a n s
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STICHTING BUURTCENTRUM 
 DAALHOF EN OMSTREKEN 
 
 

Buurtcentrum Daalhof E.O. 
 ‘t Atrium 

Aureliushof 160 
    6215 SW Maastricht  

tel: 043 - 3540518  
www.buurtcentrumdaalhof.nl 
info@buurtcentrumdaalhof.nl 

 

Voor het huren van diverse ruimtes kunt 
u van maandag tot en met vrijdagmorgen 

tussen 10.00 en 12.00 uur bellen voor 
informatie of een afspraak te maken om 

de ruimtes te bezichtigen. 

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

 06 50888592
 redactie@belhaofke.nl
 www.belhaofke.nl

Bezorgklachten? Meld dit 
a.u.b. via e-mail of telefoon.
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Drukkerij De Heeg B.V.
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VOORJAAR
Het voorjaar is er bijna. Met de warmere temperaturen ver-
schijnen al crocussen en andere bloemen die een vleugje 
kleur geven aan de grijze dagen. De natuurlijke kleuren 
volgen in vreugdevol tempo nu de uitbundige kleuren van 
carnaval verdwenen zijn. Op het einde van de maand kun-
nen we weer onze klokken vooruit zetten, een uurtje minder 
slapen en de zomertijd instappen.

WIJ HEBBEN U NOG ALTIJD NODIG!
De Huiskamer van Daalhof is een onderdeel van Buurtnet-
werk Belfort Daalhof. Het bestuur van het buurtnetwerk is in 
volle transitie en heeft nieuwe leden nodig. Als het bestuur 
ophoudt, dan moet er een andere oplossing gezocht worden 
voor de Huiskamer. Daarom hebben we mensen nodig die 
bereid zijn om te helpen als bestuursleden. Heeft u een hart 
voor de buurt? Heeft u een verlangen om te helpen en de 
mogelijkheid te helpen? Neem zo spoedig mogelijk contact 
met ons op: buurtnetwerkbd@gmail.com.
Maar we willen ook benadrukken hoe fijn het is dat we een 
Huiskamer in de wijk hebben. De Huiskamer van Daalhof 
draait volledig op vrijwilligers. Dit is een plek waar bewoners 
initiatieven tot leven kunnen brengen. Hier komen mensen 
van alle leeftijden samen en worden allerlei activiteiten ge-
organiseerd. Heeft u een idee van een activiteit en zoekt u 
een ruimte? Heeft u zelf een hart om mensen te helpen of bij 
te staan? Kom dan eens langs en praat met de vrijwilligers 
in de Huiskamer om te zien hoe we elkaar kunnen helpen.

NIEUW IN DE HUISKAMER
Al enkele maanden loopt een nieuw project 'fun de Huis-
kamer'. Iedere donderdagochtend tussen 10.00 en 12.30 
uur bent u welkom in een gezellige warme ruimte voor een 
eenvoudig ontbijt (brood met beleg, een gekookt eitje en 
koffie of thee - allemaal voor 2 euro) of alleen een kopje 
koffie of thee.Nu de energiekosten maar blijven stijgen en 
het daardoor steeds duurder wordt om het lekker warm te 
krijgen in huis biedt de Huiskamer u de mogelijkheid om de 
verwarming iets later omhoog te draaien. Dat scheelt weer 
in de hoge energiekosten. Dit biedt ook de mogelijkheid voor 
een gezellig gesprek en dat u nieuwe mensen leert kennen.
Verschillende nieuwe mensen hebben deze mogelijkheid 
gevonden. Lijkt dit iets voor U? Meer info: Susan Honings. 
Tel.nr. 06-55695283. De vrijwilligers van de Huiskamer zien 
u graag.

SPREEKUUR IN DE BUURT MET SOCIAAL TEAM
Het inloopspreekuur van het Sociaal Team is goed op gang 
gekomen. Op iedere tweede dinsdag van de maand tus-
sen 15.00 en 16.00 uur in de Huiskamer kunt u alle vragen 
over zorg, welzijn, wonen of financiën stellen die u zelf niet 
kunt oplossen. Dit is voor alle buurtbewoners en is gratis. 
Deze maand vindt u het Sociaal Team bij hun spreekuur op 
dinsdag 14 maart. Zo geniet u ook van een mooie, warme 
Valentijnsdag. We zien u graag.

Sociaal Team Daalhof
Het Sociaal Team Daalhof is een team waarin verschillende 
deskundigen met elkaar samenwerken. Daardoor kunnen 
zij u nog beter adviseren als u een vraag heeft. U kunt een 
melding maken bij het Sociaal Team door te bellen (06-
21128839) of via www.sociaalteammaastricht.nl.

ALLERLEI ACTIVITEITEN
Zoekt u een gezellige groep om mee te knutselen? Dan 
kunt u op maandag en vrijdag terecht bij de hobbyclub. 
Op dinsdag helpt Tim u met vragen over de computer of 
digitale technologie. Hij legt geduldig uit hoe uw computer 
te gebruiken of helpt u verder met een vraag. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag is er een vrije inloop waar u andere 
mensen kunt spreken. Er is een bibliotheek, de mogelijkheid 
om te kaarten of met de sjoelbak actief zijn. En dit allemaal 
onder het genot van een kopje koffie of thee voor een zeer 
schappelijke prijs. Heeft u de Huiskamer nog niet ontdekt? 
Kom eens langs.

HUISKAMER DAALHOF
De vrijwilligers van de Huiskamer zijn er ook voor meer 
activiteiten in de week. De Huiskamer vindt u aan de ach-
terkant van buurtcentrum 't Atrium, tussen de Aureliushof 
en de Romeinsebaan. 
MAANDAG
- 13.30-16.30 uur: hobbyclub
DINSDAG
- 13.30-16.30 uur: vrije inloop / Matchpunt/ spreekuur Tim 
(hulp bij telefoon, pc, laptop, tablet)
WOENSDAG
- 9.30-12.30 uur: inloop mantelzorgers
- 13.30-16.30 uur: vrije inloop / Matchpunt/ begeleiding 
leerlingen wijkleerbedrijf / schildergroep
DONDERDAG
- 10.00-12.30 uur: opwarmen en ontbijt
- 13.30-16.30 uur: Matchpunt/ huiswerkbegeleiding leerlin-
gen wijkleerbedrijf
VRIJDAG
- 13.30-16.30 uur: hobbyclub

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.

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

BUURTNETWERK

Wij zijn erkend MKB-adviseur

Wilt u inzicht in de risico’s die uw 
bedrijfscontinuïteit bedreigen?

Maak een afspraak voor 
een risico analyse!

St. Annadal 19  
6214 PB  MAASTRICHT

043-356 04 04 • www.cadier.nl

Ralph CadierRalph Cadier

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

Wij zijn erkend MKB-adviseur
Wilt u inzicht in de risico's die uw 

bedrijfscontinuïteit bedreigen?
Maak een afspraak voor een risico analyse!
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PRIKBORD
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren 
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) mailen naar prikbord-
jes@belhaofke.nl vóór de 15e van de maand. U ontvangt een 
bevestigingsmail met verdere instructies. 

Heeft u vragen over God? Wilt u de Bijbel leren lezen? Elke 
dinsdag van 10.00-12.00 en 19.30-20.30 uur is er in de 
Didohof 49B een 'Spreek'uur voor iedereen met vragen. 
Bel 06-48689617, email: info@gvcmaastricht.nl of kom 
gewoon langs.

Ben jij op zoek naar een woning? Er staat er één klaar voor 
jou in de hemel! Zie Johannes 14:1-2. Meer info? info@
gvcmaastricht.nl of www.gvcmaastricht.nl.

FYSIO DAALHOF voor therapie na Covid-19, perifere 
vaatstoornissen, knie-/heupartrose, manuele-, oncologie, 
geriatrie, sportfysiotherapie, guasha behandeling. Deelname 
aan het Parkinson-, knie-/rug-/schouder- COPD- en CVA 
netwerk. Herculeshof 9, 6215 BB Maastricht, 043-3476946, 
www.fysiodaalhof.nl.

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

Bijlessen basisschool. Ervaren 'meester' helpt met rekenen 
(cijferen, breuken, procenten, verhoudingen, redactiesom-
men e.d.) en met taal (o.a. spelling, grammatica, begrijpend 
lezen). Info.: 06-39823537, Hazendans.

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

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en        -onderhoud

Athoslaan 79

6213 CC Maastricht

Tel. 06 - 43 09 68 14

www.hovenierjongen.nl

info@hovenierjongen.nl

 

Natuurgeneeskunde & Massagepraktijk 

Waltwilderstraat 15 
6215 JR Maastricht 
06-46052999 

 
www.fuerzavital.nl 
 
 
 
 

 
 
 

 

Natuurgeneeskunde & Massagepraktijk 

Waltwilderstraat 15 
6215 JR Maastricht 
06-46052999 

 
www.fuerzavital.nl 
 
 
 
 

 
 
 

Autorijschool Bastiaens

“We rijden zonder omwegen 

naar je rijbewijs”.

www.rijschoolbastiaens.nl

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

0057088.pdf   1 16-3-2011   14:18:13
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Meidoorn 66

• Halfvrijstaandewoning.
• 4 slpkmrs en heerlijke tuin.
• In geliefde wijk gelegen (Scharn)

Luikerweg 34

• Woning met heerlijke tuin.
• 5 ruime slpkmrs, 6 mogelijk.
• Veel woonoppervlakte > 170m2.

Maastricht – Sint Pieter

Maastricht – Keerderstraatje

Vraagprijs € 649.000,- K.K.

Vraagprijs € 0,- K.K.

Valeriushof 41B

• Appartement met 3 slpkrs.
• Fijne rustige woonomgeving.
• Energielabel B. 

Maastricht - Daalhof

Vraagprijs € 234.900- K.K.

Oude Maasstraat 53

• Vrijstaande Hoekwoning.
• Ruim perceel met garage.
• Ideaal voor werken aan huis.

Maastricht - Heugem 

Vraagprijs € 400.000,- K.K.

Vaubanstraat 40

• Tussengelegen woning.
•Modernisering wenseljik.
• Nabij stadscentrum gelegen.

Horatiushof 36

• Hoekwoning met 4 slpkmrs.
• Tuin op het noorden.
• Nabij wandelgebieden gelegen.

Maastricht  - Daalhof

Maastricht – Brusselsepoort

Vraagprijs: € 339.000,- K.K.

Vraagprijs €  265.000,- K.K.

www.vestavastgoed.nl info@vestavastgoed.nl Tel. 043-3440168

NIEUW 

VERKOCHT VERKOCHT O.V. NIEUW 

NIEUW 

Droomt u over een nieuw huis en wilt u graag zorgeloos aan en/of verkopen? Vesta Vastgoed staat u graag bij!
Wij zijn uw actieve en betrokken partner op het gebied van aankoopbegeleiding, verkoop, taxatie en hypotheken.

Bel ons voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling en/of op maat gesneden advies.

Vesta Vastgoed, uw woning is het waard! 043-3440168 
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IN DE ETALAGE
50 JAAR SNACKBAR DAALHOF

In 1973 opende 'friture Daalhof' en is nu, op 'Reitz' en 'De 
Pollepel' na, de oudste friture van Maastricht. 50 jaar ge-
leden, in 1973, opende Pa Ulens de friture met de ernaast 
gelegen 'Broodshop Daalhof', alwaar het brood van de 
vermaarde Maastrichtse bakker 'De Adelaar' verkocht werd.
Door een constante kwaliteit en klantvriendelijkheid bouwde 
men een grote vaste klantenkring op, tot ver buiten de wijk 
Daalhof.

Mede door onze vaste medewerkers, o.a. Tom, Annemie en 
Ronny, konden de klanten rekenen op een vaste topkwali-
teit. De dagelijks verse biologische aardappels werden ter 
plaatse geschrapt en de eigen producten lagen aan de basis 
van het succes.

In het jaar 2000 nam zoon Richard de zaak over. En onder 
zijn management is de kwaliteit tot op de dag van vandaag 
nog steeds verzekerd. 

Een tweede vestiging in Belfort volgde én er zijn plannen om 
hier alles te moderniseren zodat er ook ter plaatse genoten 
kan worden van onze verse frites, sauzen en snacks. Ook 
zijn wij overgeschakeld op duurzame verpakkingen, 100% 
recyclebaar.

Woensdag 15 maart:
Alzheimer Café Maastricht: Dementie zelf ervaren. Van 
19.30 - 21.30 uur (zaal open 19.00 uur).
Plaats: Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39, Maastricht 
(nieuwe locatie).

Vrijdag 17 maart:
Pelita-inloopmiddag Masoek Sadja in 't Atrium van 13.00 tot 
17.00 uur. Zaal open 12.30 uur. 
Entree: 4 euro per persoon.

Zondag 19 maart:
Gratis optreden van de Slagwerkgroep van Harmonie 
Kunst Door Oefening. Aanvang 14.00 uur, Harmoniezaal 
Romeinsebaan 295 (rode deuren, voormalige gymzaal Fons 
Olterdissenschool).

Zondag 19 maart:
Kinderconcert Universiteitsorkest Maastricht. Aanvang: 
11.00 en 14.30 uur. Waar: de Groene Zaal Wolder. 
Tickets: www.um-orkest.nl. Kinderen 5 euro, volwassenen 
12,50 euro, gezinsticket 30 euro (2 kinderen, 2 volwas-
senen).

EVENEMENTEN

50+ Pilates Body Balance 

Lessen op donderdagochtend
van 9.30 – 10.30 uur

Locatie: 
Romeinse Baan 299b 

Daalhof

Info: 
www.miekeverhooren.nl/pilates

Proefles gratis.

Nu op de Aureliushof 129A, Daalhof.
Uitgebreide collecties in onze showroom.
Open op dinsdag en zaterdag van 10-14 uur en 
donderdag van 15-19 uur.
PVC, laminaat, tapijt, trapbekleding,
vinyl en nu ook raamdecoratie.
06-46013937 / 06-29036559

WWW.SONNEMANS-VLOEREN.NL
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makelaardij 
 

 

 

 

 
 

 
“Jouw woning verkopen in een sterk veranderende markt. Wij staan met raad 

en daad voor je klaar!” 
 

 
We komen graag een keer vrijblijvend bij je langs. 

Team fidus. 
 

 

 

 

 

• Gediplomeerd/geregistreerd en ervaren  
makelaars en taxateurs 

• Op uw woning afgestemde verkoopstrategie 
• Scherpe courtage 
• Geen verkoop, géén courtage 

 

 

 

Kantoor Maastricht     
Stationsstraat 14  makelaardij@fidus.nl 
043 – 350 35 35  www.fidus.nl 
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PERSBERICHTEN
PARTNERS VERNIEUWEN AFSPRAKEN
VOOR TRANSFORMATIE ENCI-GEBIED

 
Châlet d'n Observant vormde 16 februari jl. het decor voor 
de formele vernieuwing van de afspraken ter uitvoering van 
het Plan van Transformatie ENCI-gebied. Met de officiële 
ondertekening van een vernieuwde samenwerkingsover-
eenkomst maken de partners een belangrijke doorstart 
in de transformatie van dit waardevol en uniek gebied in 
Maastricht. 
 
Vernieuwde samenwerking
Met de ondertekening van een vernieuwde samenwerkings-
overeenkomst bekrachtigen de contractpartijen: Gemeente 
Maastricht, Provincie Limburg, Natuurmonumenten, Stich-
ting Sint-Pietersberg Adembenemend (SPA), Stichting Ont-
wikkelingsMaatschappij ENCI-gebied (SOME) en Limburg 
Real Estate (LRE), hun ambitie om samen verder uitvoering 
te geven aan het transformatieplan voor het ENCI-gebied. 
William Gerardu, voorzitter SPA: "Na de scepsis die ik 
aanvankelijk had bij de wens van meerdere partijen om te 
komen tot een nieuwe vorm van samenwerken, heb ik er nu 
vertrouwen in dat we met deze vernieuwde overeenkomst 
op constructieve wijze verder kunnen werken aan een mooie 
toekomst voor dit gebied".

Het Plan van Transformatie (PvT) uit 2010 werd in decem-
ber 2021 geactualiseerd. De wijzigingsovereenkomst die 
vandaag werd ondertekend, vloeit voort uit de koers die in 
de actualisatie werd vastgelegd. Als gevolg van de verkoop 
van het ENCI bedrijventerrein aan LRE begin vorig jaar, 
neemt LRE als contractpartij de nog openstaande verplich-
tingen van ENCI inzake het PvT over. Hiermee wordt na 
een aanwezigheid in Maastricht van bijna 100 jaar vandaag 
officieel afscheid genomen van ENCI. "Wij blikken tevreden 
terug op de transformatie-opdrachten die sinds 2010 zijn 
gerealiseerd. 

Voor ENCI was het belangrijk dat de nieuwe eigenaar bijzon-
dere aandacht zou besteden aan het verleden en de erfenis 
van de site en er samen met de partners een positief vervolg 
aan zou breien. Wij hebben alle vertrouwen in LRE en zijn 
blij dat deze ondertekening een nieuwe fase inluidt, waarbij 
het bedrijf de resterende ambities officieel kan vormgeven."
 
Wethouder voor Stedelijke Ontwikkeling, Frans Bastiaens: 
"Vandaag zetten we als gemeente samen met álle PvT-
partijen het licht op groen voor een verdere, duurzame 
ontwikkeling van het voormalig ENCI-gebied in al zijn bij-
zonderheden. Deze wijzigingsovereenkomst is meer dan 
een officiële akte. Het is ook een hernieuwd vertrouwen 
van de partijen in een positieve samenwerking inzake de 
transformatie van dit bijzonder stukje Maastricht".

Lia Roefs, gedeputeerde voor Water, Wonen, Ruimte en 
Landbouw vult aan: "Er is in de afgelopen maanden achter 
de schermen hard gewerkt. Dat is uitgemond in een ge-
dragen, nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarvan de 
uitvoering snel op het terrein zichtbaar zal zijn". 

De voortgang van de gemaakte afspraken zal worden 
gemonitord door een bestuurlijke Stuurgroep, die wordt 
ondersteund door een uitvoerende Projectgroep waarin 
alle partners vertegenwoordigd zijn. Hiermee komt er meer 
directe sturing bij de betrokken partijen te liggen.
 
Samenhangend pakket van afspraken
Eén van de elementen die op basis van de nieuwe samen-
werkingsovereenkomst wordt uitgevoerd is de overdracht 
van de lage overgangszone (38+ NAP) – de strook tussen 
de groeve en de hoge overgangszone – van SOME aan 
Natuurmonumenten. 

Frans Reijnen, gebiedsmanager van Natuurmonumenten 
voor de Sint-Pietersberg: "Nu alle partijen de samenwer-
kingsovereenkomst hebben ondertekend, kan Natuurmo-
numenten de volgende stappen zetten. In samenwerking 
met de partners gaan we de lage overgangszone verder 
ontwikkelen met meer aandacht voor bezoekersontvangst 
door Natuurmonumenten, buitenactiviteiten en horeca. 
Ook willen we speelnatuur van OERRR realiseren, waar 
kinderen de natuur ontdekken door te spelen met mergel, 
zand, stenen en water en zo een unieke ervaring opdoen. 
Een deel van de diepe groeve zal op termijn ook zonder 
begeleiding toegankelijk zijn. We zullen de verhalen van 
de groeve terplekke op een aantrekkelijk wijze toegankelijk 
maken voor bezoekers."  
 
De hoge overgangszone (50+ NAP) wordt door ENCI over-
gedragen aan de Gemeente Maastricht. Als de toekomstige 
invulling van het voormalig ENCI-bedrijventerrein duidelijk 
is, zal deze zone in verkoop gaan. 
 
Tot slot wordt SOME, de stichting die in 2010 werd opgericht 
voor kwaliteitsbewaking van het Plan van Transformatie en 
voor ontwikkeling van de overgangszone, opgeheven. Door 
de vernieuwing van afspraken valt de ontwikkeltaak weg. De 
toezichthoudende taak wordt vormgegeven door de inrich-
ting van de Stuurgroep. Fedor Coenen, voorzitter SOME: 
"We zijn blij met de hernieuwde verbintenis van Gemeente 
Maastricht, Provincie Limburg, Natuurmonumenten, SPA en 
LRE tot de ontwikkeling van het ENCI-gebied.

Daarmee sluit, in goed overleg, het boek voor onze stichting. 
Terugbladerend zien we dat mede vanuit SOME mooie resul-
taten zijn bereikt, waarop de komende jaren voortgebouwd 
zal worden".  

Ruttensingel 160A

6214 SV Maastricht

T: 043 - 325 06 62

contact@walstock.nl

www.walstock.nl

Voor al uw 
Vakkundige
reparaties. 
ook e-bikes!

dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek



Buurtnetwerk als motor  
van de wijk 

 

 

In Maastricht zijn in veel wijken de 
zogeheten buurtnetwerken of buurt-
platforms actief. Zij vormen een hele 
belangrijke rol voor de leefbaarheid van 
onze wijken. In Belfort en Daalhof is een 
buurtnetwerk actief. Het BNW Belfort 
Daalhof vormt de spil om onze wijk nog 
leefbaarder te maken. Er wordt gekeken 
naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van het 
onderwijs, verenigingsleven, de 
ondernemers en de combinatie hiervan. 
De PvdA Maastricht draagt het 
buurtnetwerk een warm hart toe. 
Buurtnetwerken zijn de oren en ogen in de 
wijk en ook vaak aanwezig wanneer er in 
de gemeenteraad onderwerpen uit een 
bepaalde buurt op de agenda staan. De 
huidige voorzitter van buurtnetwerk 
Daalhof en Belfort, Nicole Neijman gaat 
stoppen. Bijzonder jammer, zeker omdat 
er nog meer bestuursleden opstappen. 
Het buurtnetwerk heeft daarom een 
oproep gedaan om nieuwe bestuursleden 
te vinden, die samen verder te bouwen 
aan Belfort en Daalhof. Bij interesse kun je 
het buurtnetwerk benaderen via 
buurtnetwerkbd@gmail.com 

Er spelen genoeg onderwerpen waarbij 
het buurtnetwerk een belangrijke rol kan 
spelen voor de gemeente. Kijk 
bijvoorbeeld naar de Omgevingswet die in 
2024 ingevoerd wordt. Maastricht 
ontwikkelt een nieuwe omgevingsvisie en 
er komt per wijk een omgevings-plan. Het 
idee is om het allereerste Maastrichtse 
Burgerberaad te laten nadenken over 
deze omgevingsvisie: een nieuwe vorm 
van burgerparticipatie waar de PvdA-
fractie erg nieuwsgierig naar is! Daarnaast 

wordt het hard gewerkt aan het 
gebiedsgericht werken: wellicht hebben 
jullie de burgemeester en wethouders al 
voorbij zien komen in de buurt. 

Jezelf laten horen in een buurtnetwerk, 
maar ook buurtgericht werken en 
burgerparticipatie bieden mooie mogelijk-
heden om mee te denken hoe jullie onze 
wijk de komende jaren zien, hoe groen we 
de buurt maken en hoe we als buurt willen 
samenleven. Om samen met elkaar na te 
denken aan welke bebouwingen behoefte 
is, hoe is het gesteld met de 
verkeersveiligheid in onze wijk en op 
welke manier de buurt samenwerkt met 
bijvoorbeeld de school en de 
ondernemers. Kortom, hoe werken jullie 
aan een leefbaar Belfort en Daalhof? 

De PvdA-fractie is op zoek naar een 
bevlogen burgerlid voor een van de 
domeinen van de gemeenteraad. 
Daarnaast zoeken we een fractie-
medewerker die ons ondersteunt bij het 
fractiewerk. Wil jij je met hart voor de stad 
inzetten voor Maastricht? Stuur dan een 
mailtje naar 
maren.slangen@gemeenteraadmaastricht.nl  

Wil je meer informatie of reageren? Neem dan 
contact op met je lokale raadslid, Henri 
Borgignons.  
E-mail: 
Henri.Borgignons@gemeenteraadmaastricht.nl 
06-28038094 
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NIJVERHEID
SINT SERVATIUS MELKPRODUCTEN

 
Ik vond een oude foto van de coöperatieve melkinrichting 
St. Servatius op de Statensingel 138 uit de vijftiger jaren. Op 
de wagen staat dat ze melkproducten maakten. Ze maakten 
onder andere boter en kaas in de fabriek op de Statensingel 
138 waar de foto is gemaakt. 
De fabriek zorgde voor werk aan velen uit de omgeving. 
Dag en nacht werd er gewerkt om de aangeleverde melk te 
verwerken tot de bekende eindproducten. Toetjes werden 
toen nog niet gemaakt.

In de latere jaren fuseerden verschillende melkfabriekjes 
uit Sittard, Beek en Maastricht en veranderde de naam in 
Sibema. Er kwam een fabriek in Heer-Maastricht. 

Velen zullen zich zeker nog kunnen herinneren dat op veel 
scholen tussen 1960 en 1970 melk werd uitgedeeld onder 
de naam De Witte Motor. Iedere dag melk voor de kinderen 
van de lagere scholen.
Tot de volgende maand.

Vriendelijke groeten, 
Huub. 

Copyright tekst en foto huub.reinders@home.nl / www.huubreinders.com

GEDICHT
OP HET BANKJE IN HET PARK

Ik zit hier lekker op mijn plek
Het winterzonnetje schijnt in mijn nek
In het park, zittend op een bankje
Stuur ik de zon stiekem een bedankje

Geniet van de stilte om mij heen
Tot in de verte iemand verscheen
Een moeder met kind in de kinderwagen
Ik zag dat ze mij iets wilde vragen

Mag ik naast u zitten klonk het opgewekt
Ik zag dat het kind lekker warm was toegedekt
Met de rust en de stilte was het nu gedaan
Tóch had ik geen zin om verder te gaan

Zij vertelde over haar leven
Het mooie kindje dat haar was gegeven
Ze vergeleek het kindje met de zon
De dag dat voor haar een nieuw leven begon

De zon had vandaag nu een dubbele betekenis
Dit was voor mij een nieuwe belevenis
Het zijn de kleine momenten in een dag
Ik hoop dat ik er nog vele beleven mag

Tekst: Ad Frijns

Implantologie
Tandprothetiek
Kunstgebitten
3D protheses

∞ Eigen tandtechnischlaboratorium
∞ Reparaties klaar terwijl u wacht

Kunstgebit of implantaten nodig? Wij zijn de specialist voor u.

   
             

Bij ons kunt u terecht voor:

 

Wist u dat:

 

 

 
Vergoedingen volgens 

uw verzekeraar

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

Als afgestudeerd tandprotheticus is Maurice van Hoften specialist op het gebied van alle 
uitneembare voorzieningen zoals, kunstgebitten, gedeeltelijke protheses en dergelijke en 
wordt als zodanig erkend door alle zorgverzekeraars. 

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

• implantaten 
• gebitsprotheses 
• protheses op implantaten 
• frameprotheses 
• gedeeltelijke plaatprotheses 
• opvulling van protheses 
• reparaties 

Gratis parkeren
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NIEUWS

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve 
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 113,  maart 2023

Keurmerk
Onze boerderij heeft onlangs na een officiële audit het keur-
merk Kwaliteit Laat Je Zien verworven. Dit is hét keurmerk 
voor Nederlandse zorgboerderijen. Hiermee kunnen we 
onze samenwerking met de Coöperatie Limburgse Zorg-
boeren met drie jaar verlengen. 

En verder:
- hebben wij afscheid genomen van onze dromedarissen 
op het Erica-terrein;
- zijn de jaarlijkse Lammetjesdagen voorbij. Half februari 
waren er 260 lammetjes geboren;
- verwachten we veulens van onze mini-paardjes en kalfjes 
van onze mini-runderen;
- blijven de kleine Ouessant-schapen ook in 2023 de be-
grazing verzorgen onder de zonnepanelen op Belvédère;
- is de boerderij op dinsdag 21 maart gesloten wegens het 
uitje met onze vrijwilligers; 
- vindt er in de redactie van deze middenpagina's een wis-
seling van de wacht plaats. Vanaf de volgende editie neemt 
Jan Smeets de taken over van John Cüsters.

Nu onze psychologe Marie zwangerschapsverlof heeft, 
worden haar taken tijdelijk overgenomen door Gilberte 
Pinckaers. Hoe bevalt het haar op de boerderij?

Stel je eerst eens voor.
'Ik heb lang gewerkt als ergotherapeut. Daarna heb ik tijde-
lijke projecten gedaan in de zorg voor onder meer ouderen, 
verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten en 
minderjarige vluchtelingen. Vervolgens heb ik twintig jaar 
als manager gewerkt aan zorgvernieuwing. De laatste jaren 

VOORSTELLEN: GILBERTE

deed ik dat bij Radar, totdat ik daar ben vertrokken. Ik heb 
me toen voorgenomen voortaan alleen maar dingen te doen 
waar mijn hart bij ligt. Nadat ik een klus had afgerond, kwam 
de vacature als vervanger van Marie op mijn pad.' 

Waarom heb je gesolliciteerd?
'Ik ben opgegroeid op een boerderij en het is altijd mijn 
droom geweest zelf een zorgboerderij te beginnen. Toen mijn 
ouders ophielden, was het vanwege persoonlijke omstandig-
heden niet mogelijk hun boerderij over te nemen. Nu ben ik 
op Daalhoeve alsnog op een zorgboerderij terechtgekomen.'

Hoe bevalt dat?
'Heel goed. Ik ben blij hier te kunnen werken, ook al is het 
maar tijdelijk. Het werk zelf, maar ook de activiteiten van de 
boerderij en de mensen die hier werken, zijn heel gevarieerd. 
Er is veel dynamiek met ook een winkel en horecavoorzie-
ning. En ik vind de begeleiding van de deelnemers heel 
laagdrempelig. Het is ook vrij uniek dat op deze zorgboerderij 
drie hoog opgeleide medewerkers werken. Ik vind het verder 
leuk om te zien met hoeveel plezier (groot)ouders met hun 
(klein)kinderen over het terrein rondlopen. Maar het is nog 
leuker hoe blij mensen ervan worden om op deze boerderij 
te werken. Daar krijg ik echt energie van.' 

ESSAY VAN GOVERT
Onlangs verscheen het jaarverslag van Boerderij Daal-
hoeve over 2022. U vindt het op onze website. Net zoals 
in voorgaande jaren vroegen we onze ambassadeur en 
filosoof Govert Derix om voor het verslag een essay te 
schrijven. Dat deed hij, deze keer getiteld 'Alle stem-
men tellen!'

In mijn roman De boom nemen bomen het op voor dieren 
en het leven in het algemeen. In dat boek speelt Maastricht 
een belangrijke rol. De burgemeester, wethouders, de 
hoofdcommissaris van politie, musici van het symfonieor-
kest, bewoners van het Landbouwbelang, een pastoor, de 
stadsdichter en vele anderen worden door de boom met 
zachte hand gedwongen zich te bezinnen op hun relatie tot 
de natuur. Als een lopend vuur gaat het verhaal de aardbol 
over. Onlangs besefte ik echter dat de kinderboerderij daarin 
schittert door afwezigheid Een mea culpa lijkt op zijn plek!

De roman mondt namelijk uit in een natuurverdrag. Het 
lijkt geen toeval dat de grootste boom van Europa (die tot 

BOERDERIJNIEUWS
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RECEPT VAN DE MAAND

Een stem voor de alpaca's op Daalhoeve

Gegratineerde koolschotel

Ik probeer wat goedkope recepten te geven, die toch su-
perlekker zijn!

Schil 1 kilo aardappelen en snijd ze in blokjes, kook deze 
in ongeveer 20 minuten met wat zout, schud ze af en houd 
ze apart. Ondertussen snipper je drie uien in ringen, en 750 
gram savooie- of spitskool in dunne reepjes. Smoor in een 
pan de uienringen in een eetlepel boter bruin in ongeveer 10 
minuten. Hou ze apart en smoor dan in het bakvet de kool. 
Rasp er nootmuskaat over en voeg wat zout en peper toe, 
met 1 dl groentebouillon. Deksel erop en op een heel zacht 
vuur smoren tot de kool gaar is. Proef onderwijl en roer af 
en toe. Rasp intussen ook 100 gram belegen kaas en meng 
dit met een halve liter melk en wat peper en nootmuskaat.
 
Laat de kool uitlekken, maar bewaar het vocht! Dit heeft 
veel smaak en kan bij het mengsel van kaas en melk. Zet 
de oven aan op 200 graden. Vet een ovenvorm in met wat 
boter, doe er om en om eerst de aardappelblokjes in, de kool 
en de uienringen. Laag na laag, en eindig met de uienringen.

Schenk het kaas-melk-mengsel over de ovenschotel met 
wat vlokjes boter. Bak het af in ongeveer 20 minuten tot 
het mooi goudbruin is. Breng op smaak naar eigen wens. 
Dit is heel lekker met bal gehakt. En met nog veel meer…
Maar bedenk: alles mag en niks moet!

Smakelijk eten en heb je vragen? Magda staat tot je dienst. 

voor kort in Palermo stond) ineens midden in de Stad van 
het Verdrag (Maastricht) staat. Het Verdrag van Maastricht 
is een verdrag van landen en mensen. Maar wat zou er 
gebeuren als ook planten, dieren en andere levensvormen 
en 'dingen', zoals de luchtkwaliteit, de zee, de bodem, de 
stilte en de Maas gelijkwaardige partners zouden zijn? Het 
sociale contract, dat de grondslag vormt van onze cultuur, 
ontstond ooit om een einde te maken aan de oorlog van 
allen tegen allen. Een natuurverdrag kan een einde maken 
aan de oorlog van mensen tegen de natuur, en daarmee 
tegen zichzelf.

Maastricht heeft met dit idee gestoeid. Een paar jaar terug 
schreven we een essay getiteld 'Wij, de Maastrichtse natuur' 
dat de basis had moeten zijn van nieuw natuurbeleid. In 
dat essay bepleitten we dat ook planten, dieren en andere 
levensvormen (zelfs bacteriën en de zee) een plek zouden 
krijgen in de gemeenteraad. Zo zou een 'Parlement van 
Leven' ontstaan dat zou werken aan een duurzame stad. 
Toenmalig wethouder Gert-Jan Krabbendam wilde de stem 
van de oehoe wel verwoorden en wethouder John Aarts die 
van de Mosasaurus en de Mestreechter Geis. Samen met 
Frans Theunisz werd dit idee op muziek gezet.

Daarna werd het stil. Tot een discussie onlangs tussen de 
ambassadeurs van Daalhoeve. Daarin herinnerde Klasien 
Horstman aan het grote belang van deze nieuwe manier 
van denken waarmee in Maastricht bijna geschiedenis was 
geschreven. Het inspirerende boek De gezonde stad, dat 
de hoogleraar filosofie van de publieke gezondheidszorg 
schreef samen met Mare Knibbe, bevat vergelijkbare aan-
zetten.

Intussen is bekend dat een student van de Universiteit Maas-
tricht Boerderij Daalhoeve door de bril van het natuurverdrag 
zal bestuderen. Hoe maken mensen, dieren en planten een 
zorgzame plek voor elkaar? Is Daalhoeve een schoolvoor-
beeld van een natuurverdrag? Misschien wordt een volgend 
jaarverslag niet alleen door mensen geschreven, maar ook 
door de dieren en planten en andere bewoners van Daal-
hoeve. In Daalhoeve tellen tenslotte alle stemmen mee.

2023 wordt een belangrijk en spannend jaar. Het natuurver-
drag, dat beleidsmakers en politici in een la lieten liggen, 
kan vanuit Daalhoeve alsnog tot leven worden gewekt. Van 
onderop, vanuit alle vrijwilligers en bezoekers, vanuit de 
koeien en de kippen, de vruchtbomen en de sla. 

Daalhoeve als proefplek voor een inclusieve duurzame pu-
blieke ruimte waarin alle stemmen tellen: het zou me niks 
verbazen als dit de komende jaren nieuwe beleidstaal wordt. 
En een uit het leven gegrepen verhaal dat het verdient om de 
aardbol rond te gaan. Is het niet mooi en passend om juist 
op een kinderboerderij te ontdekken hoe we samen vorm en 
inhoud kunnen geven aan waarachtig inclusief samenleven?

De dames van Keigoed.org verfraaiden deze rustruimte
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PATRICK DE BIE

Patrick De Bie uit Noorbeek is sinds juli 2022 de nieuwe diri-
gent van de drumband van Harmonie Kunst Door Oefening. 

Van jongs af aan is hij bezig met muziek. Op jonge leeftijd 
werd hij lid van de drumband van Schutterij Sint Brigida in 
Noorbeek, waar zijn vader al sinds de heroprichting in 1956 
lid van was. Deze schutterij werd oorspronkelijk opgericht 
in 1622 en werd in 1956 nieuw leven ingeblazen. Nieuwe 
ideeën doet hij o.a. op bij het WMC (Wereld Muziek Con-
cours) en door het bezoeken van concoursen en concerten.

Vanwaar die interesse in muziek?
Ik kom uit een muzikale familie. Bijna de hele familie van 
mijn moeder zat bij de harmonie in Banholt en mijn vader 
bij de Schutterij in Noorbeek. In eerste instantie kreeg ik 
mijn opleiding intern bij de drumband van de Schutterij. 
Daarna kreeg ik les op de Rijksmuziekacademie in Voeren 
(B). Hier heb ik alle slaginstrumenten leren bespelen bij de 
heer Jo Zinzen. 

Nu vind ik het leuk om mijn kennis en kunde over te dragen 
aan anderen. In Mheer doe ik bij de Koninklijke Harmonie 
Sint Cecilia de directie (dirigeren) en de opleiding bij de 
drumband. Bij de drumband van de Schutterij in Noorbeek 
doe ik de opleiding. Sinds kort ben ik ook in Daalhof actief als 
dirigent bij de drumband van harmonie Kunst Door Oefening.

Hoe bevalt het bij Kunst Door Oefening?
Erg goed. Het is een leuke vereniging en de mensen zijn 
erg enthousiast. De drumband bestaat uit ongeveer twaalf 
mensen, zowel mannen als vrouwen. Drumband dekt de 
lading eigenlijk niet meer. Je kunt beter spreken van een 
melodisch slagwerkensemble. Het is geweldig om met deze 
groep aan de gang te zijn op weg naar meer melodisch werk. 
De groep staat hiervoor open en dat merk je. 

Er zijn vier kinderen in opleiding, waarvan er drie in de groep 
kunnen meespelen. Ik werk graag met enthousiaste mensen 
die bereid zijn zich verder te ontwikkelen.

Kunnen jullie nog nieuwe leden gebruiken?
Zeer zeker. Zowel bij de harmonie als bij de drumband is 
versterking welkom. Hoe meer leden je hebt, hoe groter 
de mogelijkheden zijn. Zowel ervaren muzikanten als 
nieuwelingen zijn welkom. Als je wilt kennismaken met de 
slagwerkgroep, kom dan gerust eens langs op vrijdagavond 
tussen 20.00 en 21.30 uur en voor het harmonie orkest kun 
je op donderdagavond terecht tussen 19.45 en 22.00 uur. 

KDO is gevestigd in Daalhof aan de Romeinsebaan 295 
in de voormalige gymzaal van de Fons Olterdissenschool 
(rode deuren). Voor meer informatie kun je terecht op de 
website of stuur een mailtje naar de secretaris via info@
harmoniekunstdooroefening.nl of bel 043-3618418.

Wanneer kunnen de mensen een optreden bijwonen?
Op zondagmiddag 19 maart is er een gratis optreden van de 
slagwerkgroep. Dan is er ook een optreden van de samen-
speelgroep o.l.v. Frances van Deurse-Maassen. Uiteraard 
is iedereen van harte uitgenodigd om te komen luisteren. 
De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 
uur aan de Romeinsebaan 295. Ik hoop veel mensen dan 
te mogen begroeten.

Ton Nilsen

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

MASOEK SADJA

De Pelita-inloopmiddag Masoek Sadja op vrijdag 17 maart 
2023 is een informele ontmoetingsbijeenkomst niet alleen 
voor mensen met een achtergrond uit voormalig Nederlands-
Indië, maar ook voor andere belangstellenden. Tijdens de 
bijeenkomst kunnen de bezoekers praten over hun ervarin-
gen onder het genot van muziek, een drankje en een hapje. 
De catering wordt verzorgd door Senang Hati.

De zaal in het buurthuis 't Atrium, Aureliushof 160, Daalhof-
Maastricht gaat open om 12.30 uur. De middag is van 13.00 
tot 17.00 uur en de entree is 4 euro per persoon.

Voor inlichtingen over Pelita en deze middag kunt u terecht 
bij S.Hehalatu tel.: 06-30994306.

PERSBERICHTEN
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JOURNAAL 

 Week van de Lentekriebels - In de week van 20 maart organiseert onze 
school de ‘Week van de Lentekriebels’. Dit is een nationale projectweek 
voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een 
week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het thema voor 
de Week van de Lentekriebels 2023 is: ‘Wat vind ik fijn?’. Onderwerpen die 
hierbij aan bod komen zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt 
en een positief zelfbeeld. Aandacht voor seksualiteit en relaties is een 
onderdeel van ons Gezonde School-vignet, welk we al ruim 5 jaar bezitten. 
 

 
 

Terugblik carnaval 2023 - Als kindcentrum  kijken we in deze 
editie nog even terug op een mooie viering van het 
carnavalsfeest. Zo namen we samen met kinderopvang 
Samen Spelen deel aan de Kindervastelaovendsexpositie van 
de Tempeleers in het MUMC+. De Tempeleers en het 
ziekenhuis waardeerden dit zeer en het leverde ons 
daarnaast een prachtige oorkonde en een cadeaubon op, 
welke we goed zullen besteden aan kinderboeken. Op vrijdag 
10 februari bezocht Stadsprins Stefan I samen met de 
Tempeleers onze school om samen met alle kinderen de 
schoolprinsenparen uit te roepen. Bij de kleuters kwam prins 
Joey en prinses Yuana  onder het masker vandaan en het 
‘grote’ schoolprinsenpaar werd gevormd door prins 
Xavier  en Prinses Shakyra, allebei uit groep 7. We zijn ‘gruuts’ 
de stadsprinses in ons midden te hebben! De echtgenote van 
stadsprins Stefan werkt immers als juf Aimee in groep 6A van 
onze school. Op vrijdag 17 februari trokken we vanaf de 
Kinderboerderij in optocht naar het Atrium om daar een 
heerlijke carnavalsmiddag te hebben samen met alle 
kinderen én in aanwezigheid van  CV De Mineurs! Ook deze 
carnavalsvereniging onderhoudt een warme band met de 
Kennedyschool! Al vele jaren verzorgen ze belangeloos in de 
groepen 3 lessen Carnavalogie! Uiteraard was ook onze eigen 
zaate Hermenie Jee-Ef-Kaa van de partij. Al vele jaren wordt 
deze gevormd door kinderen, ouders en buurtgenoten! 

                   

Jaarboek Maastricht -  De groepen 8 gaan dit jaar 
meeschrijven aan het Jaarboek Maastricht! Zij 
gaan op hun eigen wijze invulling geven aan een 
deel van de inhoud van het boek door middel van 
een terugblik op het eerste halfjaar, enkele 
interviews en mooie verhalen over hun school 
en/of bijzondere leerlingen en leerkrachten. Voor 
het schrijven aan het jaarboek krijgen de 
leerlingen een aantal gastlessen en bezochten zij 
de boekhandel Dominicanen.  

Nieuwbouw - Achter de schermen worden de 
puntjes op de i van ons nieuwbouwplan gezet. Toch 
is er ook al iets zichtbaar van de aanstaande 
bouwfase die na de zomervakantie daadwerkelijk 
van start gaat: Radar heeft namelijk m.i.v. 1 januari 
jl. het gebouw verlaten. Dit gebouwdeel dient 
namelijk eerst gesloopt te worden om plek te 
maken voor de nieuwbouw. Tot aan de 
daadwerkelijke sloop wordt het gebouw tijdelijk 
beheerd door Maximus. Maximus zal de ruimtes 
die paar maanden verhuren aan mensen in de 
creatieve sector, kunstenaars of hobbyisten. 
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TOENTERTIJD

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

SCHILDEREN

Ik kwam pas nog een beschilderd kledinghangertje tegen, 
echt heel mooi, bekeek het eens aandachtig en vond die 
bloemenfiguurtjes en blaadjes wel wat hebben. Zo'n een-
voud en zo mooi! Let wel, was op een houten kledinghanger, 
die waren vroeger veel meer, tegenwoordig is 't allemaal 
plastic. 

Mijn gedachten gingen toch weer terug naar de tijd toen 
deze beschilderingen gedaan werden door een zeer goede 
vriend. Oorspronkelijk was hij vertegenwoordiger in verfpro-
ducten, die ook wij nodig hadden op ons schip. Zo werden 
wij bevriend, mede ook doordat zijn vrouw en mijn moeder 
samen in een ziekenhuis hadden gelegen. Het leek echt wel 
of die Louis alles kon, buiten het schilderen en tekenen van 
objecten of op het doek, kon hij ook heel goed boetseren en 
mooi houtsnijwerk maken. Hij woonde ook in Maastricht en 
doordat hij vertegenwoordiger was kwam hij overal, in België 
en Nederland. Daar had ik dan weer een beetje meer geluk 
bij. Als mijn ouders ergens in België waren en er was in de 
buurt  een klant bij wie hij moest zijn, dan kon ik mee rijden 
en was ik een keer extra aan boord, dat was niet onprettig. 

Tevens deed hij ook leuke dingen met mij en pa: we gingen 
wandelen in het bos, die waren er toen talrijker dan nu, er 
werden leuke stukken hout gezocht en die ging Louis bewer-
ken met een mesje, eventueel een klein kapbijltje. Hij liet ons 
op een voorzichtige en veilige manier zien hoe dat gedaan 
moest worden. Zo maakte hij kaarsenstandaards, beelden 
en houtsnijwerken die dan weer op een plank(je) gelijmd 
werden. Om het geheel compleet te maken beschilderde 
hij deze voorwerpen, zo heb ik een beeld van hout; ook 
uitgesneden dat verschillende gezichten heeft, de originele 
verf zit er nog steeds op, zo ook op 't kledinghangertje. Gek 
genoeg heb ik het bewaard, waarom? Ach, misschien toch 
omdat het mooi is en er kleven nostalgische herinneringen 
aan die we stiekem koesteren. 

Louis was dus echt een alleskunner en zo deed hij ook bij 
ons zijn kunst uiten door in de kamer de binnenkant van de 
deurtjes van de kasten te verven, hij ging hier helemaal in los. 
Zo ook werd er een vakantie gepland met zijn vrouw om aan 
een reisje mee te doen op de Kempen, waar menig potje verf 

is gesmeerd. De roef, de stuurhut en de theehut (de keuken 
dus) aan de buitenkant geverfd met mooie frisse kleuren en 
tekeningen die gepast waren, mocht en kon ook niet teveel 
poppenkast zijn. Op de achterkant van de stuurhut en op de 
ijzeren schuifdeur naar de machinekamer was een mooie 
schildering gemaakt. Vol trots was daar de Maastrichtse ster 
geschilderd, echt prachtig. Als je die foto's ziet van toen, is 
dat echt iets om trots op te zijn, dat waren we dus ook: trots 
op Maastricht.

Jaren later zat nog steeds alles goed in de verf, ondanks de 
zon, regen, sneeuw en ijs. Er werd nog wel eens een likje 
hier of daar bijgeverfd maar over het algemeen is 't goed 
blijven zitten. Tot groot genoegen van vader, dat varen met 
een beschilderd schip gaf een blij gevoel, ook voor de an-
dere schippers was het een genot, er werd al gezegd: "Daar 
komt de mooie Nooitvolmaakt weer aan". Trotser dan met 
dat compliment konden Louis en vader niet zijn, het was 
een mooie tijd, die vervlogen is.

Springtime

ALZHEIMER CAFÉ MAASTRICHT: 
DEMENTIE ZELF ERVAREN

Als gevolg van dementie veranderen mensen. Voor de 
omgeving is dat vaak moeilijk te begrijpen en in te voelen. 
Waarom is het belangrijk om het perspectief van mensen 
met dementie beter te begrijpen? En hoe kan zelfervaring 
hierbij helpen? Dr. Niels Janssen van het Alzheimer Centrum 
Limburg heeft in een Europees onderzoek met collega's een 
product ontwikkeld, bedoeld voor professionals om symp-
tomen die kunnen voorkomen bij dementie zelf te kunnen 
ervaren. Deze manier helpt professionals zich beter in te 
leven in de problemen waar naasten met dementie in het 
dagelijks leven tegenaan kunnen lopen. Woensdag 15 maart 
komt Niels hierover vertellen. 
De bijeenkomst is gratis. We vinden het fijn als u laat weten 
dat u komt. Dat kan door een mail te sturen naar: alzheimer-
cafemaastricht@gmail.com of via 06-83045556. 

Datum: 15 maart, van 19.30 tot 21.30 uur (zaal open om 
19.00 uur).
Plaats: Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39, 6222 TE 
Maastricht (nieuwe locatie).

PERSBERICHTEN
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4 KIDS
 

Stephanie Debie 

4 KIDS  
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BON APPETIT

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

GROENTEMUFFINS

Ingrediënten: 
150 gram meel, 125 ml melk, 150 gram yoghurt natuur, 1 
theelepel bakpoeder, 1 theelepel kerrie, beetje boter, 1 cour-
gette, 2 wortels, 1 lente-uitje, 2 eieren, 100 gram Schang-
nauer notenkaas, zout en peper naar smaak toevoegen.

Bereiding: 
Rasp de courgette en de wortelen en de lente-ui in kleine 
stukjes. Stoom alles met een beetje olie in een koekenpan 
en laat het dan afkoelen.

Vulling voorbereiden:
Rasp de kaas fijn en meng goed met de bloem, zout, kerrie 
en bakpoeder in een kom. Voeg melk, eieren en yoghurt toe 
en daarna opnieuw goed mengen.

Vormmuffins:
Vet het muffinbakje in met een beetje boter. Roer de ge-
stoomde groenten onder het deeg en voeg het mengsel toe 
aan de afzonderlijke muffinblikken. 
Bak in het midden van de oven 30-35 minuten op 200 gra-
den, boven-en onder- warmte, tot ze goudbruin zijn.

VOOR DE RAMEN

Schone streeploze ramen
Schone streeploze ramen krijg je door ze met een prop 
kranten te zemen. Zijn je ramen erg vies, was ze dan eerst 
met een spons met water en zeep. Zeem de ramen daarna 
met een prop kranten met een scheutje ammoniak erop. Als 
er geen zand op je ramen zit, kun je direct met je prop en 
ammoniak aan de slag. Zo klaar, en geen gedoe.

Weetje cola
Met cola kun je van alles schoonmaken. Dat cola viezig-
heid en vet goed kan oplossen komt doordat er veel zuur 
in cola zit. Het zuur lost vet en viezigheid op. Waarom cola 
zoveel zuur bevat, veel meer dan andere frisdranken, is niet 
duidelijk. De colarecepten blijven geheim.

Je kunt vies geworden sieraden in een badje met cola zetten. 
Een paar uur laten staan en ze glimmen weer als vanouds. 
Je kunt er roestvlekken mee verwijderen: een beetje cola 
op een doekje en weg poetsen. Giet een fles cola leeg in je 
toilet en je toiletpot wordt weer stralend schoon. Wel altijd 
weer goed naspoelen.

En misschien niet meer drinken nu je weet hoe heftig dit 
goedje is. Cola lost niet alleen vuil op, maar ook glazuur 
op je tanden.

KRUIDEN GROENTEMUFFINS (BLADSPINAZIE)

Ingrediënten:
150 gram bladspinazie, gedroogde tomaten zonder olie, 6 
tabletten groentebouillon, 50 ml (1/4 theelepel instant bouil-
lon), 1 rode paprika, 8 eieren, 2 theelepels bieslookringen, 2 
theelepels peterselie, 2 theelepels basilicum fijngehakt, zout 
en peper naar behoefte, snufje paprikapoeder, 1 theelepel 
geraspte nootmuskaat en 1 theelepel citroensap.

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 180° C (gas: niveau 2, convectie: 
160° C). Laat de spinazie ontdooien en pers overtollige 
vloeistof eruit. Week de tomaten ongeveer 10 minuten in 
bouillon, giet uit en hak met de spinazie. Was de paprika, 
verwijder de zaadlijsten en snijd de paprika's in blokjes.
Klop de eieren met bieslook, peterselie, basilicum, zout, 
peper, paprikapoeder, citroensap en nootmuskaat. Meng 
de groenten met eimassa en verdeel in 12 siliconen muf-
finbekers. Bak de kruidenmuffins ongeveer 25 minuten in 
het midden van de oven.

KINDERCONCERT UNIVERSITEITSORKEST
MAASTRICHT

Kom zondag 19 maart naar ons kinderconcert en luister 
naar het muzikale verhaal van Repelsteeltje, gecomponeerd 
en geschreven door Arie van Hoek. Als je je het Spookslot 
in de Efteling nog herinnert, dan zul je Danse Macabre 
van Saint-Saëns ook zeker herkennen. Daarnaast spelen 
wij ook de ouverture 'Die Entführung aus dem Serail' van 
Mozart, een muzikaal verhaal over de geliefden Belmonte 
en Konstanze...

Aanvang: 11.00 en 14.30 uur. Tickets: www.um-orkest.nl. 
Kinderen 5 euro, volwassenen 12,50 euro, gezinsticket 30 
euro (2 kinderen, 2 volwassenen).

Waar: de Groene Zaal Wolder.

PERSBERICHTEN
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CAMERAWANDELING
OPENING HOEG BRÖGK

Bijna twintig jaar geleden was de officiële opening van de 
'Hoeg Brögk'. De loopbrug werd door burgemeester Leers 
geopend tijdens een licht lasershow. Ik maakte toen ook 
foto's met een speciale Noblex panorama camera. Er zat 
een normale kleinbeeldfilm in. De foto's konden tot een 1.2 
meter worden vergroot bij de Elka fotocentrale in België. 
Het kostte een 'paar centen' maar dan had je wel wat. Het 
digitale fototijdperk stond toen nog in de kinderschoenen.

Het plaatsen van de 'Hoeg Brögk trok heel wat kijkers. Ik 
was toen in het stadsdeel Céramique en maakte de foto 
die u in het wijkblad ziet. Deze brug verbindt de oostoever 
met het historische stadshart van Maastricht. De brug heeft 
een lengte van 164 meter en een breedte van 7,2 meter, hij 
is geheel uit staal gemaakt met een gewicht van 690 ton. 
Toen ik opnames van de brug maakte, dacht ik terug aan 
opnames die ik gemaakt had omstreeks 1960. In die tijd 
liep ik met mijn camera door Maastricht en maakte zoals bij 
iedere wandeling verschillende opnames. Mijn herinnering 
ging uit naar het stadspark waar we vroeger in het weekend 
gingen dansen, maar ik herinnerde mij ook destijds opna-
mes te hebben gemaakt van de plaats waar nu de nieuwe 
'Hoeg Brögk' ligt.
Op de plaats waar ik de foto maakte op die 16e augustus in 
2003, keken veel mensen naar het plaatsen van het laatste 
brugdeel.

Met vriendelijke groeten, Huub

Copyright tekst en foto huub.reinders@home.nl / www.huubreinders.com

AMERICAN FOOTBALL IN MAASTRICHT

Een week vóór de vrolijkheid van Carnaval losbarstte in de 
stad, vond het grootste sportevenement van de Verenigde 
Staten plaats. Dat was midden in de nacht voor iedereen 
in Europa. De Super Bowl is niet alleen de bekroning van 
de beste ploeg van het jaar, maar ook een mediaspektakel 
met miljoenen kijkers. Sommigen willen alleen de 'Halftime 
show' zien, dit jaar was dat Rihanna.

Tickets om in het stadion de ploeg 'live' te zien spelen kosten 
6000 euro of meer, maar de Super Bowl is ook online of via 
de desbetreffende zender te bekijken. 

In een sportcafé in Malberg kwamen destijds de spelers 
van de lokale Amerikaanse voetbalploeg bij elkaar om de 
Super Bowl te bekijken. Jawel, óók in Maastricht wordt er 
aan Amerikaans voetbal / American Football gedaan door 
de 'Maastricht Wildcats'. De 'Wildcats' waren in 1998 eerst 
opgericht als de 'Limburg Wildcats' en hebben zelfs de 
finale van de 'Tulip Bowl' gespeeld: hét Nederlandse kam-
pioenschap. Maar dit team viel uit elkaar en werd opnieuw 
opgericht in 2002 als de 'Maastricht Wildcats'. 

Sinds 2006 speelden de 'Wildcats' in de hoogste divisie van 
de American Football Bond-Nederland (AFBN). In 2007 en 
2011 wonnen deze 'Wildcats' de 'Tulip Bowl'. Na de winst 
in 2011 is dat team uit elkaar gevallen en sindsdien speelt 
men in de eerste divisie. Een roemrucht, recent verleden 
voor een ploeg die elk jaar vecht om sportief met de besten 
mee te doen. 

American Football wordt ook gespeeld in Duitsland en 
België waar de concurrentie ook behoorlijk zwaar is. Voor 
Maastricht, zoals voor zovele steden-teams, blijft het een uit-
daging om spelers te vinden. American Football is natuurlijk 
nog niet zo bekend in Europa als in de VS. Daar heeft n.l. 
iedere middelbare school een ploeg die op vrijdag speelt. 

Weet u nog niets over deze sport, bezoek dan een thuiswed-
strijd. Om de Super Bowl te bekijken moet men nog altijd 
bereid zijn om midden in de nacht ergens te gaan kijken. 
De 'Wildcats' spelen op de velden van Sportpark West (Ne-
genputruwe 1). Ze speelden hun eerste thuiswedstrijd al op 
26 februari, maar u kunt ze nog een keer thuis zien spelen 
op 2 april en 7 en 28 mei, elke keer vanaf 14.00 uur. Dan 
ziet u ook mensen uit Daalhof die in het team meespelen. 

Wilt u meer weten over het team en de sport? Kijk op maas-
trichtwildcats.nl. 

Voor de liefhebbers: de 'Kansas City Chiefs' versloegen de 
'Philadelphia Eagles' dit jaar om de Super Bowl te winnen. 
Hoe zullen de 'Maastricht Wildcats' het dit jaar doen in de 
competitie?

SPORT
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Asa Groep wordt Zeker Heuts 
 

 Vanaf 01 maart 2023 veranderd de naam van ASA Groep in  
          Zekerheuts.  

 
 
Pascal Loontjes RM-RT & Henri Borgignons RM-RT 
 

    
 
 
 

       
 
Op zoek naar jullie nieuwe droomplek? Dan zijn wij voor jullie de 
actieve makelaar. De verkoop of aankoop van jullie woning is bij ons 
in goede handen. Ook kunnen wij voor jullie de hypotheek regelen 
 
 

Courtage tot 01 juli extra gunstig  
 

 
Berceusestraat 46, 6217EK, Maastricht 043-3639575 info@zekerheuts.nl 
Met vestigingen in Nuth-Maastricht-Landgraaf-Born-Bocholtz-Amstenrade-Roermond-Belfeld. 
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