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De gezellige, drukke en vooral ook groene maanden vol
spanning, cadeaus, eten, lichtjes en gezelligheid zijn
achter de rug. Rust. Voor het land boven de rivieren dan.
Want wij van het zuiden, wij ruilen het ene feest gewoon
voor het andere om. Kerstversiering eruit… rood geel en
groen erin! Dameszitting hier, herenzitting daar, ouderenzitting voor de wat minder jonge mensen onder ons. En zo
gaan we nog wel even door tot aswoensdag. Dan zijn er
overal prinsen uit te roepen en wie weet hebben we wel
weer een stadsprins te pakken in één van onze wijken.
Niet iedereen is natuurlijk een carnavalsvierder, dus zo
hier en daar is er wel wat rust te vinden.
Echt winter is het tot nu toe ook nog niet geweest, dus
een winterse wandeling zit er niet echt in. Dan maar een
winterse voorjaars-herfst wandeling met paddestoelen,
bloemetjes en zelfs vlinders laten zich deze winter wel
eens zien. Klimaatverandering door de mens of natuur?
De meningen verschillen nogal en voor beide valt wat te
zeggen, dus misschien is het gewoon van beide iets. De
aarde heeft immers al eerder een ijstijd gehad en werd
daarna ook weer warmer.
Over één ding zijn we het bijna allemaal eens: elk klein
beetje helpt en wat wij zelf scheiden en niet op straat
gooien, komt ook niet in de natuur terecht. Ooit al eens
stil gestaan bij hoeveel etenswaren in plastic verpakt zijn?
Kijk bij het boodschappen doen eens bewust naar wat in
plastic verpakt is. We zijn het gewend, maar is het echt
nodig? Er zijn vast wel betere oplossingen voor…
Voor nu veel leesplezier en als u uitgelezen bent, scheid
dan ook ons blad netjes waar het hoort, bij het oud papier.

Tijd voor verhalen over ‘vreuger’….bij de open haard…

EVENEMENTEN
Dinsdag 10 januari:
Nieuwjaarsborrel buurtnetwerk Belfort-Daalhof in De
Huiskamer van Daalhof van 13.30 - 16.30 uur.
Vrijdag 13 januari:
Inloopmiddag Masoek Sadja in ‘t Atrium van 13.30 - 17.00
uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. Entree 3,50 euro.
Woensdag 18 januari:
Lezing GVL over de relatie tussen mineralen, paramagnetisme en landbouw in de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur. Entree 10 euro incl. één consumptie.

Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 4/5 februari 2017.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 januari
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Zaterdag 21 januari:
Uitroepen nieuwe Prins van CV de Spoorzoekers in de
zaal van De Greune, Tongerseweg 223. Aanvang 17.11
uur, zaal open vanaf 16.00 uur.

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

Woensdag 25 januari:
Gespreksavond over het gebruik van ‘t Atrium en Daalhoeve in ‘t Atrium van 19.00 - 21.00 uur.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

7, 14, 21 februari:
Drieluik lezing in het Nederlands over de vele gezichten
van het moderne Spanje door Circulo Cervantes.

like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

1

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
Maandagavond

bewegen voor ouderen
thai chi
tafeltennis
biljarten
poweryoga, hathayoga & zumba
dartclub ’t Atrium (in ’t café)

inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-3619455

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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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.

Nieuwjaarsborrel
En nog vóór die tijd bent u ook uitgenodigd kennis te maken
met het buurtnetwerk en de activiteiten die we faciliteren.
Op dinsdag 10 januari kunt u tussen 13.30 en 16.30 naar
De Huiskamer komen voor een hapje en een drankje. Maak
kennis met de verschillende vrijwilligers, geef u zelf ook op
als vrijwilliger voor een project en hoor welke leuke initiatieven al op gang zijn gekomen tot nu toe.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

correspondentieadres: Claudiushof 21, 6215 EZ Maastricht
www.facebook.com/buurtnetwerk.belfort.daalhof
email: buurtnetwerkbd@gmail.com

Welkom in het jaar 2017, een nieuw jaar met nieuwe kansen
en uitdagingen. We hebben allemaal met veranderingen in
de wereld te maken, maar nog meer met veranderingen in
onze eigen buurt, onze eigen families. En wij allen kunnen
deel uitmaken van die veranderingen. Wij kunnen beslissen
wat gebeurt.

WijkLeerbedrijf
Wist u dat we een geweldige groep jongeren hebben die
zich graag willen inzetten in de wijk? Hier kunt u nog meer
over lezen elders in dit blad. Tot nu toe worden de meeste
hulpvragen in Daalhof ingevuld, maar het WijkLeerbedrijf wil
dit jaar ook uitbreiden naar de aanpalende wijken, dus ook
naar Belfort. Heeft u belangstelling, wilt u meer weten? Neem
dan contact op met het WijkLeerbedrijf via maastricht@
wijkleerbedrijf.nl of telefonisch met projectleider Mariël Goffin
via 06-20543678.

Buurtnetwerk
Als buurtnetwerk hebben wij ook verschillende veranderingen meegemaakt. Wij heten nu ‘Buurtnetwerk Belfort
Daalhof’. De gemeente stuurt al langer op een hogere
input van bewoners in de eigen wijken; burger participatie.
Het buurtnetwerk is er om burgers en burgerinitiatieven te
verbinden.
Wat betekent dit? Bewoners kunnen zelf met ideeën komen;
ze hoeven niet op een buurtnetwerk te wachten (of het bestuur te overtuigen). Het buurtnetwerk is er dan om te helpen
de juiste weg naar de gemeente te vinden, om te adviseren
en om te verbinden. Wij proberen een link te zijn tussen de
verschillende burger groepen en professionelen in de wijk.
Heel praktisch betekent deze verandering dat we een nieuwe
naam hebben. Dit kunt u al zien op de Facebookpagina. Ook
hebben we een nieuw e-mailadres: buurtnetwerkbd@gmail.
com. We zijn nog altijd op zoek naar mensen die zich graag
willen inzetten voor hun buurt en die het buurtnetwerk willen
versterken. Lijkt dit u iets? Laat het ons weten.

Woningsplitsing
Onlangs heeft de gemeente beleid opgesteld omtrent woningsplitsing. Dit treft vooral verschillende gebieden in Belfort. Hier is sprake geweest van wat sommigen zagen als
overlast van studenten. Nu heeft de gemeente duidelijkheid
gegeven over hoe woningen gesplitst kunnen worden en aan
welke voorwaarden voldoen moet worden. Intussen is er ook
gewerkt aan een keurmerk, een manier om aan te geven
of alles naar behoren loopt. Het is natuurlijk de bedoeling
dat alle partijen hun best doen de leefbaarheid van de wijk
positief te maken. Kijk ook op onze Facebookpagina om
hier meer over te lezen.
Huiskamer blijft uitbreiden
De Huiskamer is een plek waar bewoners niet alleen elkaar
kunnen ontmoeten, maar waar ze ook hun eigen project gestalte kunnen geven. Zo is er nu een naaiatelier, een creatief
café, lessen Nederlands en meer. Elders in dit blad vindt u
alle up-to-date informatie over openingstijden en activiteiten.

Verenigingsleven
Belfort en Daalhof hebben een rijk verenigingsleven. Dat
verandert niet in 2017. De carnavalsverenigingen hebben al
enkele activiteiten achter de kiezen, maar de belangrijkste
komen nog. Dit jaar is de Ouderen Sociëteit 50 geworden,
een gepaste leeftijd zouden we kunnen zeggen. Daarom
zullen er ook verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd worden. En voor de tweede keer wordt er een Opendeurendag voor verenigingen georganiseerd. In juni kunnen
we in Belfort kennis maken met verschillende verenigingen.
Misschien vind u er ook één om lid van te worden of om te
steunen. We houden u op de hoogte.
Accommodatie beleid
Vóór die tijd is het eerst belangrijk voor Daalhof (en dus ook
binnenkort voor Belfort) dat we goed weten hoe we onze
accommodaties willen gebruiken. In Daalhof gaat het om ’t
Atrium en Daalhoeve. De gemeente heeft in 2016 een pilotproject gevolgd om er achter te komen hoe deze gebouwen
gebruikt worden en of ze aansluiten bij de noden en wensen
van de wijk. Op woensdag 25 januari is van 19.00 tot 21.00
uur iedereen uitgenodigd in ’t Atrium om dit te bespreken,
samen met Spirato (die de avond in goede banen zal leiden), de bestuursleden van ‘t Atrium en Daalhoeve en het
buurtnetwerk. Het is de bedoeling van deze gespreksavond
te horen hoe deze twee accommodaties gebruikt worden
en kunnen worden. Worden de wensen van de buurt goed
ingevuld? Zien we andere mogelijkheden of hebben we
andere ideeën? Laat uw stem horen.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop
U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 17.50
5 Behandelingen voor € 82.50
10 Behandelingen voor € 160.00

Behandeling volgens afspraak:
 Zeepziedersdreef 3
 043-3479341
 06-10630263

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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Ik vind het heel erg leuk dat iedereen het op een andere
manier doet en ook anders presenteert.
Ik voetbal bij VV Daalhof. Ik speel graag met de hond. Ik vind
rekenen leuk om te doen. Ik speel veel buiten en ik game
veel. Ik woon in de Hazendans, mijn straat heet de Koninksemstraat. Ik woon op nummer 35. Ik ben jarig op 18 april.

DIT BEN IK
JAYDEN
Ik ben Jayden Flu en ik ben 8 jaar. Ik zit in groep 5 van de
combinatiegroep 5-6 van Kindcentrum Dynamiek, mijn juffen
zijn Corinne, Demi en Ellen.

Groetjes van Jayden.

VAN DE REDACTIE
CONTROLEUR TEKSTEN GEZOCHT
Binnen de redactie zijn de verschillende taken verdeeld
onder de redactieleden.
Onlangs heeft een redactielid dat al vanaf het begin in de
redactie zit aangegeven te willen stoppen. Zij doet bij toerbeurt met 2 andere leden de taalkundige controle van de
ingezonden teksten. Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe
‘controleur teksten’.
Bent u goed op de hoogte van de regels van de Nederlandse
taal, bekend met het computerprogramma ‘Word’ en wilt u
zo af en toe wat tijd steken in de totstandkoming van ons
wijkblad, neem dan contact met ons op via redactie@belhaofke.nl of tel. 06-50888592. We kunnen dan meer informatie
geven over wat deze taak precies inhoudt en nodigen u uit
een redactievergadering bij te wonen zodat u de andere
redactieleden kunt ontmoeten.

Ik vind het leuk op school. Wij zijn met de hele klas bezig
aan een project van Wereldoriëntatie. Ik werk samen met
Zoë en Damiano. Het gaat over het heelal, we hebben het
over de 8 planeten, een erg leerzaam onderwerp. Wij maken
het op een groot karton en als we het af hebben mogen we
het presenteren aan de hele klas.

De redactie

VOOR AL UW KLUSSEN, LOODGIETERSEN TEGELWERKEN IN EN OM HET HUIS.
TEL: 0650511720
EMAIL: J.M.WALTHOUWER@HOTMAIL.COM

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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Donderdag 12 januari, 14.00 - 16.00 uur: spellenmiddag

WIJK - INFO

Woensdag 18 januari, 14.00 - 16.00 uur: 5-cent kienen. U
krijgt er een uurtje mee om. Houdt u niet van kienen? Kom
dan gezellig cupcakes bakken met de studenten van het
Wijkleerbedrijf

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
Vaste activiteiten:
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom
voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering. En
om eens vrijblijvend deel te nemen aan een of meerdere
van onze activiteiten.

Donderdag 19 januari, 14.00 - 16.00 uur: ‘Happy Hour’.
Een gezellige middag waarbij u het eerste drankje voor de
helft van de prijs krijgt. Daarnaast wordt er muziek gedraaid
door onze eigen DJ en kunt u een tegen een kleine prijs een
lekker hapje kopen.

Maandag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur op afdeling H
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F

Woensdag 25 januari, 14.00 - 16.00 uur: 'Back in time'.
Een quiz georganiseerd door de studenten van het Wijkleerbedrijf.
Donderdag 26 januari, 14.00 - 16.00 uur: gespreksgroep met
de activiteitenbegeleiding. Start om 14.00 uur met iedere
maand een ander thema. Iedereen mag hierbij aanschuiven.

Dinsdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Spel-/Sjoel-/Kaart-/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysioen ergotherapeut om 14.00 uur

Noteert u ook alvast zaterdagavond 4 februari op uw kalender. Vanaf 20.00 uur seniorenzitting CV D’Artagnans.
Tot slot hebben we intussen een aantal mensen die graag
schilderen bij elkaar weten te brengen. Schildert u ook
graag maar liever niet alleen? Kom dan gerust een keer op
dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur een kijkje nemen.

Woensdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken, enz.) vanaf 14.00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in of rondom ons woonzorgcentrum. Vragen? Kom gerust een keertje binnenlopen.
Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM
Maastricht, tel. 043-3549500.

Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Van het verleden tot heden-middag. Afwisselende activiteiten vanaf 14.00 uur

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Vrijdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Wisselende activiteiten (bijv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen, enz.) op afdeling H

Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Vergoeding door zorgverzekeraars
voor acne behandelingen en
elektrisch ontharen.
Neem ook eens een kijkje op

Extra activiteiten:
Woensdag 11 januari, 14.00 - 16.00 uur: 5-cent kienen. U
krijgt er een uurtje mee om. Houdt u niet van kienen? Kom
dan gezellig vogelvoederbakjes maken met de studenten
van het Wijkleerbedrijf.

www.passionbeaute.nl

Aangepaste woningen voor
senioren (65+) die zorg nodig hebben.
Mosae Zorggroep heeft in de locaties
Daalhof, Recessenplein, Sint Gerlachus
en Campagne woningen beschikbaar.
U kunt zich aanmelden bij
Cliënteninformatie 043-3549180.
www.mosaezorggroep.nl

6

7

4) Voor ca 5-7 jaar: eenvoudige leesboeken (vanaf leesniveau avi-start) met fantasierijke verhalen
Vanaf ca 7 jaar (groep 3/4) gaan kinderen op de basisschool
boeken lezen naar gelang hun eigen leesniveau. Blijf ook
dan elke dag samen lezen - zelfs als je kind al zelf boeken
kan lezen - want hiermee help je je kind ontzettend tijdens
zijn/haar leesontwikkeling. Geniet van dit kostbare moment
samen. Veel leesplezier.

VARIA
Nathalie Narings (34) is pedagogisch medewerker en runt haar
eigen kleinschalige kinderopvang, ‘Kinderopvang NaNa’.

BOEKENWURMPJES
Op onze facebooksite (www.facebook.com/KinderopvangNana) plaatsten we een oproep en vroegen we jullie: over
welk onderwerp moeten wij onze volgende column schrijven? Wat houdt jullie nou bezig in het dagelijkse leven?
Het onderwerp van Nicole van Velzen is het onderwerp dat
we hebben gekozen. Deze keer schrijf ik over kleine boekenwurmpjes en het nut van voorlezen. Ook zal ik wat tips
geven voor goede (en vooral leuke) leesboeken.
Wat is nou gezelliger dan samen op de bank kruipen onder
een warme deken en dan een leuk boek lezen? Of voor het
slapen gaan in bed: pyjama aan, lampje brandt, boek erbij
en genieten van het verhaal en de plaatjes? Het klinkt zo fijn,
maar toch is voorlezen voor veel ouders niet vanzelfsprekend. Jammer, want wist je dat zelfs een baby van boeken
houdt en dat je je kind al vanaf de geboorte kunt voorlezen?
Waarschijnlijk belandt het boekje in je baby’s mond en denk
je dat je baby het niet interessant vindt, maar toch is dit een
vorm van ontwikkeling en ontdekken. Zing er een liedje bij,
wijs de plaatjes aan en maak geluiden. Na een paar keer zal
je uk het voorleesmoment gaan herkennen; je bevordert de
hechting, woordenschat en je baby legt verbanden. Onderzoek heeft uitgewezen dat baby’s die - vóór ze 8 maanden
oud zijn - worden voorgelezen later hoger scoren op taal en
een grotere woordenschat hebben. Kleine boekenwurmpjes
in de dop dus.
Zet je dit vervolgens door als ze ouder worden, dan houd
je de routine erin (lees: jij hoeft je ’s avonds niet meer in
bochten te wringen qua tijd, want 'o ja, we moeten nog voorlezen'), heeft je kind meer plezier in lezen en leren ze beter
zelf te lezen. Begin dus zo vroeg mogelijk met voorlezen en
houdt het in het begin vooral kort. Baby’s zullen spelen met
de bladzijdes, de kaft proeven en het boekje waarschijnlijk
ondersteboven ‘lezen’. Naarmate je kind ouder wordt, lees
je wat langere verhalen. Je kind kan de aandacht er wat
langer bijhouden. Je kunt dan vragen stellen en hiermee hun
fantasie prikkelen: hoeveel kippen staan er op het plaatje?
Welk geluid maakt een kip? Welke andere dieren wonen er
op de boerderij? Laat ze lekker nadenken en geef ze de tijd
om te kunnen antwoorden (wacht altijd 7 seconden voordat
je weer zelf gaat praten of een vraag stelt). Kinderen hebben
tijd nodig om informatie te verwerken.
Nog wat tips: gebruik verschillende intonaties, maak gebaren
en zorg voor interactie tijdens het voorlezen. Zorg voor een
rustige omgeving zonder radio, tv of gsm. Maak er samen
een fijn moment van, want uit onderzoek blijkt dat voorlezen
ook ontstressend werkt voor papa en mama. Even lekker
bijkomen na een drukke dag dus…
Welke soort boekjes zijn geschikt voor jouw kind?
1) Voor de allerkleinsten: knisperboekjes, blokboekjes en
voelboekjes (fijn voor de motoriek en tastzin).
2) Voor ca 1-3 jaar: flipflap boekjes, voelboekjes en geluidsboekjes (voor herkenning, aanwijzen plaatjes, fijne
motoriek).
3) Voor ca 3-5 jaar: prentenboeken met wat langere verhalen
(zelf lezen/voorlezen, samen prenten bekijken en er een
verhaal bij vertellen).

PRIKBORD
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) mailen naar prikbordjes@belhaofke.nl vóór de 15e van de maand. U ontvangt een
bevestigingsmail met verdere instructies.

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder
verwijsbrief. Ook groepstherapie 'samen bewegen met
parkinson' en rugrevalidatie via David Back Concept. Fysio
Daalhof, Herculeshof 9/11, 6215 BB Maastricht, tel. 0433476946, fysiodaalhof@gmail.com, www.fysiodaalhof.nl.
Heeft u last van terugkerende computerproblemen en/of
een steeds trager werkende computer? Wij zijn gespecialiseerd in het verhelpen van alle mogelijke problemen en het
opnieuw optimaliseren van uw computer, zodat deze weer
snel en betrouwbaar is. Voor info 043-3631435 of www.
fixxcomp.nl.
Coaching: wil jij weer leren om in je eigen energie te blijven
en weer thuis te komen bij jezelf? Nieuwetijdskindercoaching. Hoogsensitiviteit. Spirituele consulten. Info tel. 0628839860, babette.cox@home.nl.
Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. Zet maar
een stap in de yogaruimte. U bent van harte welkom voor
een gratis proefles. Info en aanmelden bij Helen Vaessens.
Tel. 043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.
Carnaval komt eraan. Modanne atelier voor workshops,
kleding op maat en -reparaties.
Info www.modanne.nl óf modanne.atelier@gmail.com.
Kiezpunt Exclusieve Maatwerktrajecten zoekt nieuwe Zorgmaatjes. www.facebook.com/kiezpunt.eu of info@kiezpunt.
eu en u ontvangt informatie per e-mail.
Zumba in Atrium Daalhof. Yoga (ontstressen ook voor
klachten als burn-out, hyperventilatie, reuma, fibromyalgie,
oedeem, overgewicht of eetproblemen). Nu ook Yoga 65+
speciale groep voor mensen die moeilijk ter been zijn.
Chantalle Smeets, tel. 0032-12236151, 06-82291445, e-mail
info@dans-yoga.com, www.dans-yoga.com.
Angèle Schoonheidsspecialiste wenst u een goed en
vooral gezond Nieuwjaar toe. Een jaar waarin u ook nieuwe
producten en diensten van mij mag verwachten. Na de
carnaval volgt daar meer informatie over. Tel. 06-25065275,
mail angelebroux@home.nl, www.angelebroux.nl.
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uit van 2 naar 4. Dat betekent dat elke maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag deze enthousiaste kleintjes aanwezig
zijn en ook al regelmatig activiteiten doen met groep 1/ 2.
Niet alleen de sinterklaasviering, maar ook het kerstdiner,
een spannend voorleesverhaal of een activiteit rondom
Speelplezier zijn aanleidingen de samenwerking met de
kleuters te intensiveren. Ook geïnteresseerd en willen jullie
een kijkje komen nemen? Neem dan contact op met Julie
Hennessy (j.hennessy@mik-kinderopvang.nl).
De aanwezigheid van Centre Ceramique in ons Kindcentrum
geeft elk kind de mogelijkheid 2 boeken te lenen waarvan er
één mee naar huis mag. Dat gun je toch elk kind.
Het team van Trajekt timmert ook goed aan de weg. De activiteiten die na school worden georganiseerd, zullen vanaf
januari ook regelmatig in ons gebouw gaan plaatsvinden. Erg
fijn ook dat Mariella Bakker (de opvoedondersteunster van
Trajekt) elke woensdagochtend aanwezig is om mogelijke
vragen van ouders te beantwoorden.

WIJK - INFO
KINDCENTRUM DYNAMIEK
Hier weer een bericht vanuit Kindcentrum Dynamiek.
De eerste maanden van het schooljaar zijn voorbij gevlogen.
En wat zijn er de afgelopen maanden weer mooie dingen
gebeurd.
De Gouden Wereld (de natuurtuin naast onze school) krijgt
een steeds groter groeiende en bloeiende rol in onze lessen… Daarnaast worden teamleden regelmatig geïnspireerd
en geschoold om de 21e eeuwse vaardigheden, oftewel de
21th century skills, die kinderen in de toekomst nodig zullen
hebben, een plek te geven in de dagelijkse praktijk.
Onder andere samenwerken, ICT-vaardigheden, kritisch
denken, zelfregulering, communiceren, creatief denken en
sociale en culturele vaardigheden zijn skills die regelmatig
terugkomen bij de verschillende vakgebieden. Kinderen
worden beter voorbereid op de toekomstige maatschappij
en genieten ondertussen, evenals de leerkrachten, van vak
integratie binnen ons onderwijs. Een mooi moment om extra
naar uit te kijken is de ‘Dynamische week’ in april. Deze zal
vast niet onopgemerkt aan jullie voorbijgaan.
De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 genieten nog steeds
wekelijks van de drama-, muziek-, dans- en kunstlessen die
worden verzorgd vanuit Toon je Talent. Binnenkort kiezen
ze hun specialisatie. We zijn nu al benieuwd naar de eindvoorstelling en -tentoonstelling.
Ander goed nieuws is, dat het aantal peuters in onze school
blijft groeien. Vanaf januari breiden we het aantal dagdelen

Anderhalf jaar geleden zijn we gestart als Kindcentrum. Het
was een spannende tijd. Onze visie en uitgangspunten, de
organisatie en onze aanpak, het team en onze partners…
we hebben nog zoveel plannen met elkaar. Mooi te zien,
dat ons enthousiasme ook duidelijk voelbaar is bij kinderen,
ouders en dus ook al heel wat nieuwe aanmeldingen heeft
opgeleverd. Ook geïnteresseerd? Maak dan een afspraak
met Désirée Jorissen of Rächel van Lijf om een kijkje te
komen nemen (043-3430264).
Trouwens, noteer alvast in jullie agenda: zaterdag 25 maart
houden wij onze Open Dag van 11.00 tot 14.30 uur. Een
fantastische mogelijkheid kennis te maken met alle betrokken partners en sfeer te komen proeven.
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BON APPETIT
CHILI VAN 3 SOORTEN BONEN
Ingrediënten voor 4 personen:
300 gram zwarte bonen (blikje), 300 gram rode kidneybonen (blikje), 300 gram witte bonen (blikje), 2 uien, 1 groene
paprika, 8 tomaten, 1 chilipeper, 6 teentjes knoflook, 2
theelepels gemalen koriander, 300 gram kipfilet, snufje
zout en peper, olijfolie, verse tijm
Bereiding:
Maal de kipfilet fijn in een keukenmachine zodat je een soort
gehakt krijgt. Breng dit op smaak met een beetje zout, peper
en komijn en draai er kleine balletjes van.
Je kunt eventueel ook een scheutje kookroom en een beetje
paneermeel toevoegen. Bak de balletjes langzaam op laag
vuur in een koekenpan goudbruin in een scheutje olijfolie.
Je hebt zo de meest pure kipballetjes die je je kunt wensen.
Snijd dan de uien, paprika, tomaten, chilipeper en knoflook
fijn en bak dit in een ruime koekenpan aan in een scheutje
olijfolie.
Voeg de verschillende bonen toe en laat het gerecht tien
minuten pruttelen. Breng op smaak met iets zout en een
flinke draai grove peper uit de molen. Garneer het gerecht
eventueel met wat verse groene kruiden.
Serveer er brood of zilvervliesrijst (of een andere rijst naar
smaak) bij.
Idee voor de Carnaval? Lekker stevige maaltijd om goed te
genieten van het feest.
Tip voor de vegetariërs onder ons:
Ook zonder de kipballetjes is dit een heerlijk gerecht.

WijkLeerbedrijf Maastricht is er voor iedereen in de wijk
Daalhof die een steuntje in de rug kan gebruiken, van jong tot
oud. Het mes snijdt aan twee kanten: wijkbewoners krijgen
ondersteuning die zij nodig hebben en de studenten doen
werkervaring op en ronden op deze manier hun opleiding af
met een aantrekkelijke stageplaats. Twee jaar van ervaring
opdoen maakt dat het project is ingeburgerd in Daalhof. Samen met alle partijen in de wijk doet het WijkLeerbedrijf haar
best het leven in Daalhof zo aangenaam mogelijk te maken.
Er is een grote saamhorigheid ontstaan tussen jong en oud:
met bewoners, vrijwilligers en zorg- en welzijnsinstellingen.
Voor de komende jaren willen de partners ook een aantal
ambities waarmaken. De wens is het werkgebied in en om
Daalhof uit te breiden, zodat we ook andere bewoners met
een hulpvraag kunnen bereiken. De betrokkenheid van het
Buurtplatform via Matchpunt, de samenwerking met Trajekt
én het sociale wijkteam kunnen hier een bijdrage aan leveren. Ook is er behoefte om méér de verbinding te maken
tussen cliënten van Radar en Levanto met deelnemers, óók
bij cliënten van Radar of Levanto in de wijk. Verder willen we
het concept verbreden naar andere opleidingsniveaus binnen zorg en welzijn. Zo worden de komende periode zowel
deelnemers van de entree-opleiding alsook studenten van
de opleidingen Verzorgende IG en Verpleegkunde tijdens
hun stage ingezet binnen het WijkLeerbedrijf.
Meer weten?
Heeft u belangstelling, wilt u meer weten? Neem dan contact
op met het WijkLeerbedrijf via maastricht@wijkleerbedrijf.
nl of telefonisch met projectleider Mariël Goffin via 0620543678.

WILDGERECHTEN:
Hazenbout
Hertenbiefstuk
Wild Zwijn filet

WIJK - INFO

per gerecht 19,75

WIJKLEERBEDRIJF MAASTRICHT
Het WijkLeerbedrijf Maastricht is met een tweede groep van
start gegaan.
Vanaf begin november 2016 biedt het WijkLeerbedrijf Maastricht - Daalhof wederom ondersteuning aan bewoners van
Daalhof die wat extra handen kunnen gebruiken.
Donderdag 8 december 2016 heeft wethouder Janssen
het startsein gegeven voor een nieuwe groep deelnemers
in Daalhof. Naast de partners van het eerste uur, de gemeente Maastricht, Radar, Levanto, Mosae Zorggroep, de
onderwijspartners Leeuwenborgh en Zorgtechniek Limburg,
zullen ook de nieuwe partners Buurtplatform Daalhof en
welzijnsinstelling Trajekt de komende jaren een bijdrage
leveren aan het project.
Met dit initiatief speelt het WijkLeerbedrijf in op de veranderingen in de zorgvraag, waarbij informele zorg en wijkgericht
werken in eerste instantie centraal staan. De studenten van
de opleiding Helpende Zorg en Welzijn van Leeuwenborgh
ondersteunen wijkbewoners bij allerlei informele ondersteuningsvragen. Van huishoudelijk werk tot samen wandelen
en van boodschappen doen tot samen de dokter bezoeken.
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www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

willen met ons gebouw. En om te weten wat we willen met het
gebouw is het allereerst zaak te weten wat we in de toekomst
willen met ons onderwijs in relatie ook met de peuter- en
kinderopvang en de BSO. Momenteel zijn we dan ook druk
in gesprek met leraren, pedagogisch medewerkers, ouders
en leerlingen om zo ons onderwijsconcept voor de toekomst,
onze visie en koers opnieuw vast te stellen, alvorens de
architect en later de bouwvakkers aan de slag kunnen. In
het aanstaande voorjaar verwachten we dat de architect
aan de slag kan, zodat in 2018 daadwerkelijk met de bouw/
verbouwing van ons Kindcentrum kan worden begonnen.
Naast de bouwplannen zijn we druk met vieren, want naast
aandacht voor vakken als lezen, rekenen, taal en creatieve
en sportieve lessen is ook vieren iets dat we moeten leren.
En dus zijn Kerstmis en daarna Carnaval feesten die we ook
in ons Kindcentrum de nodige aandacht geven.

WIJK - INFO
KINDCENTRUM BELFORT OP WEG NAAR DE TOEKOMST
In september jl. openden wij ons nieuwe Jonge Kindplein en onthulden we tevens het logo
van Kindcentrum Belfort. Ons Kindcentrum,
dat gevormd wordt door Stichting Kinderopvang Pinokkio en basisschool J.F. Kennedy
is voor kinderen van 0 tot 13 jaar en is volop in beweging.
Zoals u wellicht via de diverse media hebt vernomen, gaat
Kindcentrum Belfort ook in de toekomst een grote en stevige rol spelen. In het Integraal Huisvestingsplan van de
Gemeente Maastricht, waarin staat dat het aantal basisscholen de komende jaren in aantal omlaag wordt gebracht,
is vastgelegd dat Kindcentrum Belfort in de toekomst een
belangrijke onderwijs- en opvangplek is voor de wijken
Belfort, Daalhof, Hazendans, Pottenberg én de omliggende
wijken. De gemeente heeft dan ook een bedrag van ca. 1,5
miljoen euro ter beschikking gesteld voor het vernieuwen
van ons schoolgebouw, zodat we nu en in de toekomst
kunnen zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en
goede opvoeding en opvang. Ook vanuit het schoolbestuur,
MosaLira, komt er een stevige financiële impuls voor verbeteringen en vernieuwing van ons gebouw.

Wij wensen alle inwoners van Belfort, Daalhof, Hazendans
én omringende wijken vanaf deze plaats alle goeds voor
2017 en we kijken uit naar de vele ontmoetingen met mensen, jong en oud, uit deze mooie Maastrichtse wijken.
Met vriendelijke groet,
Marc Houben en Marian van der Nat, Directie Kindcentrum Belfort

Gevraagd Overblijfkrachten Kindcentrum Belfort
Binnen Kindcentrum Belfort en specifiek basisschool J.F.
Kennedy zijn tientallen ouders en wijkbewoners actief als
vrijwilliger. Daar zijn wij heel blij mee en ook ontzettend trots
op. Zonder deze vrijwilligers kunnen wij niet functioneren
zoals we dat graag willen en zoals we dat nu ook kunnen. Wij
willen ons vrijwilligersbestand graag op peil houden en zijn
met name nog op zoek naar mensen die ons willen helpen bij
de Tussenschoolse Opvang, het zogenaamde overblijven.

U zult begrijpen dat we deze gelden maar één keer kunnen
uitgeven en dus is het zaak goed na te denken over wat we

Mensen die interesse hebben als overblijfouder te functioneren in ons Kindcentrum, kunnen zich melden via een
telefoontje (043-3440500) of e-mail m.houben@mosalira.
nl. Het overblijven vindt op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag plaats van 11.45 tot 13.10 uur. Ook als u maar
op 1 dag per week deze taak zou willen vervullen, bent u
van harte welkom.

VERENIGINGSNIEUWS
LEZING CIRCULO CERVANTES
Lezing in het Nederlands over de vele gezichten van het
moderne Spanje.
Spanje wordt door Jacqueline Hulst belicht in een drieluik op
7, 14 en 21 februari a.s. Voor velen is dit een unieke gelegenheid meer over dit land te weten te komen. In dit drieluik
behandelt de hispaniste en literair vertaalster de recente
geschiedenis van Spanje met veel aandacht voor culturele
uitingen: muziek, literatuur en film. Ze streeft ernaar haar
publiek te verrassen door juist minder bekende aspecten
hierover te belichten. Zie ook www.circulocervantes.nl.
Drieluik: dinsdag 7, 14 en 21 februari 2017, 20.00 uur.
Locatie: Ut Förtsje, Ebenistendreef 106, Maastricht.
Kosten voor de 3 avonden: leden 55 euro, niet-leden 85 euro.
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worden en welke duurzaamheidsambities daar bij horen. In
één van de komende edities van de middenpagina’s komen
we hier uitgebreider op terug.
Lammetjesdagen
Als u dit leest, zijn de eerste lammetjes op de boerderij geboren. Tot pakweg eind februari zullen er nog vele volgen.
Tijdens de Lammetjesdagen is de Koojstal op zondag een
uur langer open. Dus niet tot 17 uur, maar tot 18 uur.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 45, januari 2017

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Aangifte wegens smaad
Onlangs is een anonieme brief verspreid over onze boerderij.
De inhoud is bijzonder grievend en op alle punten onjuist.
Daarom hebben het bestuur, de beheerder en assistentbeheerder van Daalhoeve bij de politie aangifte gedaan
wegens smaad. We hebben de gemeente hiervan op de
hoogte gesteld en tevens de wijkagent bij de zaak betrokken.

Dit is (onder voorbehoud) ons programma voor 2017:
- tot en met eind februari: Lammetjesdagen
- zondag 9 april: Braderie
- zondag 23 april: Kledingbeurs
- zondag 14 mei: Schaapscheren (en Moederdag)
- zondag 28 mei: Plantjesdagen
- zondag 18 juni: Preuve op Daalhof (en Vaderdag)
- dinsdag 3 oktober: Dierendag
- zaterdag 28 oktober: Halloween
- zondag 29 oktober: Zuurkool maken
- zondag 19 november: Dieren in de Winter
- zondag 26 november: Sinterklaas
- zaterdag 19 en zondag 10 december: Kerstsfeerdagen

Ook in 2017 doen we weer mee met de braderie

Volg de aankondigingen op de boerderij, deze middenpagina’s , onze website of Facebook voor eventuele wijzigingen.
De boerderij is gesloten op: nieuwjaarsdag, Carnavalszondag (26 februari), Pasen (16 en 17 april), Hemelvaartsdag
(25 mei), Pinksteren (4 en 5 juni) en Kerstmis.
Onze boerderij krijgt in 2017 nog meer zonnepanelen

Nieuwe zonnepanelen
Een aantal jaar geleden werd Daalhoeve één van de
voorbeeldprojecten in Maastricht op het gebied van zonneenergie. De ervaringen met onze zonnepanelen zijn dermate
goed dat wij het aantal gaan uitbreiden. De daken waarop
nu al panelen liggen, wordt helemaal vol gelegd. Ook op
een deel van het woonhuis komen zonnepanelen. Verder
komen er panelen op de volledige kapschuur. De uitbreiding
past in onze intentie mee te werken aan het streven van de
gemeente Maastricht om in 2030 klimaatneutraal te zijn. In
ons beleidsplan hebben we ons voorgenomen de komende
jaren te onderzoeken hoe we zelf klimaatneutraal kunnen
12

TERUG- EN VOORUITKIJKEN
Zoals u van ons gewend bent, kijken wij ieder jaar in
het januarinummer van de middenpagina’s terug op het
afgelopen jaar én vooruit naar het komende jaar. Dat
doen we deze keer met de twee bestuursleden die ons
bestuur dit jaar zijn komen versterken: Frens Lemeer en
Loen Schroeders. Ze werken inmiddels een jaar mee op
de boerderij. Wat troffen zij aan en hoe gaat het volgens
hen met Daalhoeve?

Wat is jullie achtergrond?
Frens: ‘Die ligt al sinds 1977 in het onderwijs. Vanaf 2001
ben ik zeven jaar directeur geweest van de Elckerlyc-school
in Daalhof en Boschpoort. Daarna heb ik nog op drie plekken
in het speciaal onderwijs gewerkt.
Vanaf de zomer van 2015 werk ik als zzp-er in het onderwijs
en doe ik in deeltijd diverse opdrachten voor scholen.’
Loen: ‘Ik ben eind 2015 met pensioen gegaan bij de gemeente Maastricht. Daar heb ik een aantal leidinggevende
functies gehad, van het buurtgericht werken en het Veiligheidshuis. De laatste twee jaar was ik procescoördinator
transformatie sociaal domein. Ik heb me daarbij vanuit de
gemeentekant beziggehouden met het opzetten van sociale
teams in buurten.’

Er komt dan een hiërarchische structuur met veel overhead.
Bij Daalhoeve is daarvan geen sprake. We werken samen
vanuit een groot gevoel van collegialiteit. Met wat mij betreft
als doel om groot te groeien door klein te blijven. Er is veel
enthousiasme en bevlogenheid om dat te realiseren.’
Hoe staat de boerderij er voor en wat is de belangrijkste
opgave voor 2017?
Loen: ‘Ik vind het om te beginnen al een ongelooflijke prestatie dat een relatief kleine groep bevlogen mensen heeft
voorkomen dat de kinderboerderij zou verdwijnen. Waar we
nu vooral mee bezig zijn, is ontdekken waar bij de omvorming naar zorgboerderij de pijntjes zitten. Hoe blijven we
inderdaad klein en houden we rust in de tent? Wat moet de
gemeente daarvoor doen? Dat is best spannend, maar de
basis is uitstekend. Daalhoeve heeft een sterk bestuur en
goede beheerders. We luisteren goed naar elkaar, gaan
respectvol met elkaar om en maken goed gebruik van ieders individuele krachten. Dat is bijzonder. Ik ken genoeg
voorbeelden van besturen en organisaties waarin haat en
nijd overheersen.’
Frens: ‘Helemaal mee eens. De omzetting naar zorgboerderij
kost veel energie en stelt ons voor allerlei uitdagingen. De
opgave is de goede dingen te doen en die goed te doen.
Daar slagen we steeds beter in, al zijn we er nog niet. Begin
2016 hebben we nagedacht over onze toekomst en ambities, wat heeft uitgemond in een beleidsplan. We weten nu
waar we staan en waar we heen willen, langs welke weg,
met welke middelen en in welke volgorde qua tijd. Dat plan
uitvoeren, en ons niet te zeer door alles en iedereen laten
afleiden, is de grote opdracht voor 2017.’

Frens Lemeer (l) en Loen Schroeders (r)

Hoe ben je in het bestuur gekomen?
Loen: ‘Ik ben nog voor mijn pensioen benaderd door een
ander bestuurslid. Voor mij stond voorop dat ik iets wilde
doen wat ik echt leuk vind. Bijzonder is natuurlijk dat ik
Daalhoeve, waarmee ik vanuit de gemeente heb gewerkt,
nu van de andere kant van de ronde tafel kan volgen en zelf
mede vormgeven.’

RECEPT VAN DE WINKEL
MOUSSELINE VAN KNOLSELDERIJ,
AARDAPPELEN EN APPEL
Mousseline zit tussen puree en saus in, lekker romig en
zacht. Heerlijk bij vis of een biefstukje.
Schil een halve knolselderij en snij in blokjes. Schil dezelfde
hoeveelheid kruimige aardappels in blokjes. Verder twee
zure appels schillen en in blokjes snijden. Doe alles samen
in een stevige pan en voeg melk en room toe, in even grote
hoeveelheden, totdat het net onderstaat.

Frens: ‘Ik zocht naar een plek waar ik in mijn vrije tijd mijn
bestuurservaring goed kon inzetten. Ik werd getipt dat het
bestuur op Daalhoeve uitbreiding zocht. Omdat ik op mijn
opadagen steeds vaker met mijn kleinzoon op de boerderij
kwam, was het logisch eens een mailtje te sturen. Na een
kennismakingsgesprek ben ik in oktober 2015 gestart. Als
je het belangrijk vindt ergens je schouders onder te zetten,
moet je niet thuis op de bank gaan zitten.’

Zet dit mengsel op een laag vuurtje of sudderplaatje en laat
langzaam sudderen. Roer regelmatig om aanbranden te
voorkomen. Laat het zo lang pruttelen totdat er bijna geen
vocht meer over is. Het moet wel goed gaar zijn, anders krijg
je een korrelige structuur.

Wat trof je aan bij Daalhoeve?
Frens: ‘Mij trof vooral de grote bevlogenheid bij iedereen,
maar ook de kwetsbaarheid en werkdruk. Met een klein
bestuur dat veel tijd in de boerderij stak om de doorstart mogelijk te blijven maken. En beheerders die veel werkvelden
en meerdere locaties goed wisten te runnen. Ik was echt
verrast door de grootte van de boerderij. We denken nog
steeds klein, maar met de omvorming tot zorgboerderij is ons
effect groot. Voor kinderen, voor (groot)ouders, maar zeker
voor de vrijwilligers die hier een fijne dagbesteding kunnen
invullen. Als je bij ons vrijwilliger bent, doe je er echt toe.’
Loen: ‘Ik sluit me hier bij aan. De boerderij is, en dat bedoel
ik positief, op een prettige manier amateuristisch. Veel
organisaties hebben de neiging te overprofessionaliseren.
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Doe alles in een Passe Vite en draai de massa erdoor, of
druk het door een bolzeef met een pollepel. Breng op smaak
met zout en peper, nootmuskaat en eventueel een kneepje
citroensap. Nakruiden altijd op het laatst doen.
Deze mousseline is ook lekker bij gebakken spruitjes. Snij
deze door de helft en smoor ze op de snijkant in roomboter
in een pan met wat zout (eventueel wat water toevoegen)
totdat ze mooi en goudbruin zijn.
Smakelijk! Vragen? Magda staat tot uw dienst.

www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
Tel.www.vestavastgoed.nl
043-3440168
| Fax |043-3440268
Tel. 043-3440168
Fax|043-3440268
info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

Als u kiest voor:
Maastricht - Malpertuis

Maastricht Daalhof

Maastricht55
- Biesland
Reinaartsingel

Maastricht
Belfort
Rodahof
32

Sint Theresiaplein 2









Zeepziedersdreef 16C

Als u kiest voor:

Kwaliteit
Gedrevenheid
ü Kwaliteit
Géén
opstartkosten of boete - clausule
ü Gedrevenheid
Positieve
ü Géénverkoop
opstartkosten of boete - clausule
Persoonlijke
ü Positievebenadering
verkoop
Geen
8
tot
5
mentaliteit
ü Persoonlijke benadering
Gediplomeerde
ü Geen 8 tot 5makelaars
mentaliteit& taxateur

ü Gediplomeerde makelaars & taxateur

Kies dan voor Vesta Vastgoed
• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Halfvrijstaande
• Ruime
achtertuin. woning;
• 6 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Knusse zijtuin.
Vraagprijs
€ 216.000 ,- K.K

Vraagprijs € 429.000 ,- K.K

VERKOCHT
• Tussengelegen
woning; O.V
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
• Instapklaar
modern appart.;
• Eventueel
met garage.
• Vrij uitzicht;
• Ideaal gelegen.
Vraagprijs
€ 219.000,-- K.K

Kies dan voor Vesta Vastgoed

Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling
043-3440168
Bel nu voor een
gratis en vrijblijvende

waardebepaling 043-3440168

Vraagprijs € 135.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht – Oud Caberg

Schippersdreef
Maastricht -52C
Malberg

Kroesmeestersdreef
13D
Maastricht - Malberg

Spartodonk
7 – Daalhof
Maastricht

Klosruwe 22

Reaalruwe 10

• Appartement opNIEUW!
2e verdieping;
• Rustig gelegen vrij uitzicht;
• Met• 2Mooie
slaapkamers.
hoekwoning;
• Rustig in groene omgeving;
• Met 4 slaapkamers.
Vraagprijs
€ 124.950,- K.K.

Vraagprijs € 207.500,- K.K.

Vulcanushof 63D

• Appartement met 2 slpkmrs.;
• Knusse woonkamer;
• Ideale
woning
voor 1-2 pers.
• Ruime
vrijstaande
woning.;
• Ideaal voor beroep aan huis;
• Direct gelegen
bij winkelvoorz.
Vraagprijs
€ 124.950,K.K

Vraagprijs € 235.000,- K.K

• Halfvrijstaande woning;
• Geheel op te knappen;
• Ruim• perceel
met tuin op voor
zuid. starter;
Hoek appartement
• Winkels/bus op loopafstand;
• Gunstig€geprijsd.
Vraagprijs
215.000,- K.K

Vraagprijs € 81.000,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
Heeft uvan
verkoopplannen?
of een taxatie voor het oversluiten
uw hypotheek, bel ons dan gerust.

Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
of een taxatie voorBel
hetdan
oversluiten
van uw hypotheek, bel ons dan gerust.
nu met 043-3440168
Bel dan nu met 043-3440168
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WIJK - INFO
DE HUISKAMER VAN DAALHOF
Sinds een half jaar heeft Daalhof een huiskamer, gelegen
aan de zijkant van het Atrium, naast de kerk.
Wat is de huiskamer?
De huiskamer is een ontmoetingsplek voor iedereen.
Wie is iedereen?
Jong, oud, alle nationaliteiten. Voor iedereen die samen een
kopje koffie wil drinken of iets wil ondernemen. Ontmoeten
staat centraal, passief of actief. Ontstaan uit buurtonderzoek
en buurtinitiatieven.
Wat wordt er al gedaan?
Dinsdag 13.30 - 16.30 uur: gezellige ontmoetingsmiddag
voor iedereen.
Gezelligheid en elkaar ontmoeten staat voorop.
Dinsdag 14.00 - 15.30 uur: matchpunt.
Een wijkservice punt waar mensen terecht kunnen met
hulpvragen of hulp aanbieden. Men kan geholpen worden bij
bijv. het invullen van formulieren. Er wordt nauw samengewerkt met professionele organisaties zoals sociaal wijkteam,
thuiszorgorganisaties, huisartsen.
Woensdag 14.00 - 16.00 uur: Nederlands praat-uur.
Mensen die moeite hebben met de Nederlandse spreektaal
kunnen oefenen in een gezellige sfeer onder het genot van
een kopje koffie/thee.

AQUARIUM
SPECIAALZAAK
van Guppy tot Discusvis

- vissen
- planten
- pompen
- complete aquariums
- benodigheden
Wij leveren kwaliteitsproducten van
o.a. Eheim, Juwel , Sera, Tetra
Geheel complete aquarium van € 59,95
Diepvriesvoer 100gr € 1,95
Spaar met de kortingskaart voor
gratis vissen of planten.
Openingstijden:
ma 13:00 - 18:00
di - vr 10:00 - 18:00
za 10:00 - 17:00
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Woensdag 14.00 - 15.30 uur: matchpunt.
Donderdag: 10.00 - 12.00 uur: naaiatelier, creatief café.
Er wordt samen gehandwerkt en kan er verstelwerk worden
verricht. Men kan gebruik maken van naaimaterialen zoals
naaimachine en naaigaren.
Donderdag 10.00 - 12.00 uur: matchpunt.
Donderdag 13.30 - 16.30 uur: mantelzorgers en zorgpartner.
Een inloop voor mantelzorger en/of hun zorgpartner. Je
kunt een kopje koffie/thee drinken, je verhaal kwijt, anderen ontmoeten, hulp vragen. Er wordt samengewerkt met
steunpunt Mantelzorg.
Donderdag 19.00 - 21.30 uur: naaiatelier, creatief café.
Incidenteel:
Praatgroep ouders van pubers, workshops, begeleiden van
kinderen met een rugzakje.
Boekcrossing: je kunt boeken halen en brengen.
Ideeën voor de toekomst: hobbyclub, schaakclub, samen
koken voor alleenstaanden, leesclub.
Door wie?
Buurtbewoners die mensen willen helpen. Zij doen dit vrijwillig, vanuit hun professionele achtergrond of omdat zij graag
andere mensen willen helpen, ontmoeten, nuttig bezig zijn.
Wat kun je als buurtbewoner?
Spreekt één van de dagen je aan? Loop dan eens binnen
als bezoeker of nieuwe vrijwilliger. Heb je zelf een initiatief
voor je buurt, kom dan vooral ook eens binnengelopen om
samen te brainstormen.
In het Belhäöfke houden we jullie iedere maand op de hoogte
en wordt een dagdeel uitgelicht.

Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

tongerseweg 402 .. 6215 ae maastricht .. 0438 52 31 40
tandartsmatthijs@metsers.nl .. www.metsers.nl
Openingstijden:
Maandag:
8.30
Woensdag:
8.30
Donderdag:
8.30
Vrijdag:
13.30

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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Pa stond daar dan te lachen omdat hij het zo komisch vond,
toch kwam hij mij snel weer oppakken en trok me overeind
om verder te schaatsen.
Op het bevroren water, tussen de schepen waar geschaatst
werd, stonden ook kraampjes. Ik weet het nog als de dag
van gisteren… heerlijke koeken, chocomel en soep kon
je er kopen. Het was een mooie tijd, zoals we nu zeggen:
nostalgie.

TOENTERTIJD
STRENGE WINTER
Ik was een klein, jong meisje dat, als het schip in de buurt
van Maastricht was, naar mijn ouders toe mocht. Ik had dat
voorrecht, terwijl mijn broer in een internaat in Voorburg
verbleef, een instituut voor doven. Hij kwam alleen maar in
bepaalde vakanties thuis; de grote vakantie, kerstvakantie
en paasvakantie. Dan waren wij altijd samen te vinden, een
heerlijke tijd om op terug te kijken.
Maar ook de mooie momenten konden niet altijd door ons
samen gedeeld worden. Dat is altijd toch een gemis geweest
waar we mee moesten leren leven.

Verschillende jaren later was hij het ook die zei: kom ga met
me mee naar de stad en ik ga iets moois voor je kopen. Ik
kreeg echte schaatsen, kunstschaatsen. Oh echt, deze waren voor mij een groot geschenk en heb ze ook vaak gebruikt.
Op de schaatsbanen in St. Pieter, op de sintelbaan en het
tennisveld, kon je schaatsen. Deze hadden ze onder laten
lopen met water. Daar hadden we altijd grote pret.
Ik had aan mijn vader een goede leermeester met geduld,
liefde en het doorzettingsvermogen om mij het schaatsen
aan te leren. Gek eigenlijk, hij leerde ons dingen die hij kon
maar ook dingen die hij niet kon… zwemmen bijvoorbeeld.
Oh echt, een schipper die wel kan varen maar niet zwemmen? Gevaarlijk toch hoor, toch heeft mijn vader achteraf
het allergrootste geluk gehad in zijn schippersbestaan.
Op dat leren zwemmen kom ik later terug.

Het schip had een lading en we voeren van België (Smeermaas) door het kanaal, langs het stadspark, naar de Belgische grens van klein Ternaaien. De lading ging richting
Luik-Verviers. Het was koud en guur weer, er was sneeuw
op komst. Telkens als er sneeuw was, was ik erg blij. Dan
kon ik er met de slee opuit, tenminste als ik getrokken werd
door opa, oma of ouders. We gingen dan meestal naar de St.
Pietersberg, echt super leuk. De berg afglijden en dan weer
terug naar boven. Natuurlijk nog niet van het allerhoogste
punt want daar was ik te klein voor.

Springtime

Het was behoorlijk gaan vriezen en mijn ouders lagen aan
de St. Pieterskade. We raakten ingevroren. Rondom ons
schip en de andere schepen en sleepboten was een aardige
laag ijs gekomen. Ik dacht vroeger altijd: misschien maakt
dat de romp wel kapot en wordt het schip lek. Maar zo gauw
gebeurt dat niet zei mijn vader. Ze kunnen tegen een stootje,
het schip is gemaakt van ijzer en staal. Het kraakte af en toe
enorm, kan me dat nog herinneren. Eng vond ik dat, maar
meestal gebeurde er niks. Na een paar dagen zei mijn vader;
kom op Roeleke (zo was mijn naam vroeger omdat er veel
Roelie’s in de familie waren), je gaat nu leren schaatsen.
Vroeger bestonden er Friese doorlopers en bootjes (ik heb
ze nog beide in mijn bezit). Voor mij had pa kleine bootjes
gekocht, kleine schaatsjes die onder schoenen gebonden
werden en zo werd ik op het ijs gezet. Mijn vader was een
zeer goede schaatser. Hij deed graag aan sierschaatsen;
zwieren en zwaaien, achten schaatsen. Zo leerde hij mij
dat ook. Handen vast en niet bang zijn om te vallen. Nou,
zodra hij mij losliet… oeps, boem, bam… op het ijs en auw
dat deed pijn.

Health & Body 4-ever in shape

Forever bij Nastacha
Bent u opzoek naar energie?
Futloos? Moe? Slecht uit bed?
Graag weer in uw favoriete broek of jurk?
Mooie huid, nagels en zoveel meer?
Vraag dan nu informatie aan over de
9-daagse reinigingskuur, en ga strak
en vitaal het nieuwe seizoen in!!
Stuur me een Whatsapp of voeg me toe op facebook: Nas Tacha
www.310002049738.fbo.foreverliving.com
nastacha76@gmail.com
06-36563184

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

Ruttensingel 160a Maastricht. Tel.: 043 - 325 06 62
Dinsdag gesloten.
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IN DE ETALAGE
FACE TO BE
Hallo, ik ben Ulrike van Gestel, ben afkomstig uit Eschweiler
net over de grens. Samen met mijn man woon ik al vele
jaren in Maastricht waarvan de laatste 6 jaar met plezier
in Pottenberg. Mijn hobby’s zijn fotograferen, wandelen,
uitgebreid koken voor vrienden, ga graag naar de naailes
en tevens af en toe salsa dansen.

Als apothekersassistente en tijdens mijn studies Biologie en
Buitengewoon Onderwijs was ik altijd geïnteresseerd in de
gezondheid van mensen.
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Ik heb een voltijds studie schoonheidsspecialiste in Aken
gevolgd waar de theorie meteen in de praktijk werd gebracht.
Mijn droom is het altijd geweest voor mezelf te werken. Het
leuke is dat ik mijn eigen baas ben en mijn creatieve ideeën
kan omzetten. Tevens steek ik veel tijd in extra scholing.
Face to Be Schoonheidssalon is een eenmanszaak. Ik vind
het heerlijk mijn eigen tijden in te kunnen plannen en de zaak
optimaal in te richten voor mij en de klanten. Daarnaast werk
ik regelmatig met andere ondernemers samen, bijvoorbeeld
met lokale fotografen. Soms werkt mijn man mee aan de
administratie en natuurlijk is hij altijd proefkonijn voor nieuwe
producten en behandelingen.
Ik werk niets liever dan met mijn handen, je hebt direct
contact met de huid. Hierdoor voel en zie ik meteen hoe de
huid reageert en welke behandeling het beste past. De biologische producten van het Duitse merk Rosel Heim sluiten
hier naadloos bij aan. Mijn motto is ‘Looking good – Feeling
better’ en dit gevoel wil ik mijn klanten graag meegeven.
Leuk is de uitdaging zelf een bestaan op te bouwen. Het
is mooi te zien dat veel mensen me ondersteunen en dat
klanten positieve reacties geven. Je probeert allerlei initiatieven uit en dat betekent ook dat er dingen zijn die anders
lopen dan je verwacht, soms ook minder snel gaan dan je
had gehoopt.
Voorlopig kijk ik met name uit naar het komende jaar en de
initiatieven die gepland staan. Zo organiseer ik samen met
andere ondernemers een Verwenmarkt. Natuurlijk wil ik mijn
salon succesvol verder uitbouwen met tevreden klanten.
Voor meer informatie zie de advertentie of kijk op www.
facetobe.nl, Facebook/ Face to Be of stuur een e-mail naar
ulrike@facetobe.nl of bel 06-54614775.

Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
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Hoe stoer klinkt jou ninja naam?
Plaats de lettergrepen van jou eigen
naam, achter elkaar

4 KIDS
Gelukkig Nieuwjaar!

Voorbeeld Belhaofke
Zu-ku-ta-ri-ka-mo-lu-me-ku

Moge al jullie wensen in 2017 uitkomen!

Schrijf hieronder je EIGEN ninja naam:

Kinder mop:
Shelly is naar de tandarts geweest.
Als ze thuiskomt, vraagt haar moeder: ‘
Deed het pijn? ‘ Shelly zegt: ‘ Ik geloof het wel’.
De tandarts sprong in de lucht toen ik hem in
zijn vinger beet.

____________________________________
Een nieuw jaar met 4 seizoenen:
De vrolijke Lente start op 31 maart,
De zonnige Zomer start op 23 juni
De bladerende Herfst gaat van start op
21 september en de feestelijke Winter start 21
op december.

Al krassend knutselen:
Benodigdheden: een vel wit papier, een potlood,
een wit, blauw, oranje en zwart waskrijtje (meer
kleuren mag natuurlijk ook)
1) Kleur het papier met het witte waskrijtje.
Het vel wit papier ziet er nu uit als veel
sneeuw.
2) Kleur nu alles wat wit is, blauw. Begin
hierbij helemaal boven het papier.
3) Kras met de achterkant van je potlood een
rond hoofd en een leef voor bijvoorbeeld
je sneeuwpop. Kras dan ook een paar
sterren en bijvoorbeeld een maan.
4) Kras nog twee armen en een paar
sneeuwvlekken. Teken nu een oranje
neus, zwarte knopen en een mond en
ogen.

Maar je mag natuurlijk tekenen wat je wil 
Stephanie Debie
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WIJK - INFO

Lijkt het je leuk of ben je nieuwsgierig? Kom dan een keer
kijken of meedoen, je bent van harte welkom. Voor meer
informatie: tienmonsuwe@kpnmail.nl.

LEZING ‘RELATIE TUSSEN MINERALEN,
PARAMAGNETISME EN LANDBOUW’

MASOEK SADJA

Woensdagavond 18 januari komt Marc Daelemans - woonachtig in Zichem, België en wereldautoriteit op het gebied van waterzuivering met
behulp van planten - naar het Woonzorgcentrum en spreekt
over Natuurlijke landbouw: ‘brood uit stenen’ (mineralen
i.p.v. mest) en ‘paramagnetisme, piramides en landbouw’.
Tijdens de lezing krijgt u tekst en uitleg over de volledige
water- en voedselkringloop met o.a. de natuurlijke landbouwmethoden van Julius Hensel met daarbij het belang van mineralen voor de gezondheid van de bodem, het water, plant,
dier en mens. En… wat wisten de Egyptenaren duizenden
jaren geleden wat hedendaagse landbouwers (nog) niet
mogen weten? Hoe kunnen wij ook in deze tijd Piramides
en Piramide- energie gebruiken voor het stimuleren van
de vruchtbaarheid en het verhogen van opbrengsten van
groenten en fruit.
Meer informatie over de inhoud van deze lezing vindt u op
www.praktijkhomeostase.nl/ GVA-GVL. Plaats: de grote zaal
van het Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree: 10
euro incl. één consumptie, contant te betalen (er is geen
pinapparaat aanwezig). Aanmelden: gvl.maastrichtwest@
gmail.com of tel. 06-24405539.
De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor alle inwoners uit Maastricht en omstreken. U bent weer van harte
uitgenodigd.

Vrijdagmiddag 13 januari is er van 13.30 tot 17.00 uur
weer een Indische Inloopmiddag, Masoek Sadja, in buurtcentrum ‘t Atrium. Deze middag wordt georganiseerd door
de Stichting Pelita. De zaal gaat open om 13.00 uur. Deze
inloopmiddagen staan in het teken van gezelligheid, muziek, dans, cultuur en Indisch eten en zijn voor iedereen
een prima gelegenheid om verhalen en ervaringen uit te
wisselen. Cateringbedrijf Senang Hati verzorgt het Indisch
eten. Entree 3,50 euro.
Inlichtingen bij Kees Schepel tel. 06-13521570.

NIEUWE LEDEN GEZOCHT
De Maastrichtse Country Dancers zoeken nieuwe leden.
Elke donderdag dansen wij van 19.00 tot 22.00 uur in de
zaal van de Greune in Wolder. Countrydansen in niet leeftijdgebonden en iedereen kan het leren. Men heeft niet per
se een partner nodig om mee te dansen omdat we zowel
line als partner dansen beoefenen.
De lessen voor beginners starten om 19.00 uur en de lessen
voor gevorderden om 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom een les mee te dansen. Wij
worden ondersteund door een fantastische lerares. Ons
adres is Harmonie St. Petrus en Paulus, Tongerseweg 336.

Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west.

CARNAVAL

Voor ontzorging op administratief
en fiscaal gebied kunt u terecht bij:

UITROEPING PRINS CV DE SPOORZEUKERS
Bèste vastelaovendsvrun,
Zaoterdag 21 jannewarie is ‘t weer zoe wied. CV de Spoorzeukers, de vastelaovendsvereineging vaan scouting Henri
Dunant Florence Nightingale, reup um 17.11 oor hunne nuije
hoeglöstigheid oet. Dit fies zal plaots vinde in de Greune Zaol
gelege aon de Tongerseweeg 336. Veer zalle d’r mèt zien
alle ‘n spetterend keenderfies vaan make en hope tot geer
daor allemaol beij aonwezig zeet. Vaanaof 16.00 oor geit
de zaol ope en zeet geer vaan harte welkom op us fieske.

VERENIGINGSNIEUWS
VOLKSDANSGROEP ZOEKT LEDEN
Volksdansgroep SiSaDus zoekt nieuwe leden. Wij dansen
op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de zaal van
Parochiehuis Wolder, Tongerseweg 335A in Maastricht. We
zijn op zoek naar enkele nieuwe leden. Ervaring is niet echt
noodzakelijk, een beetje gevoel voor dansen is wel handig.
We dansen met name voor het plezier en de gezelligheid.
Ons programma is internationaal, met de nadruk op dansen
uit Oost-Europa, de Balkan, Turkije en Israël.
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Taxpc

de administratieve dienstverlener
die tegen een goede
prijs / kwaliteitsverhouding uw
administratieve zorgen wegneemt

Clement
van Gerwen
Clement van Gerwen
TaxPC
Wim Duisenbergplantsoen 31,
Boschcour
35,
JR Maastricht
6221
SE6221
MAASTRICHT
www.taxpc.nl
info@taxpc.nl
www.taxpc.nl
info@taxpc.nl
06-42487014
06-42487014

Fysiohof en Fysiotherapie Oostermaas verder onder

Fysio043 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige
en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts
en we hebben contracten met alle zorgverzekraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
Oncologische fysiotherapie, Oedeemtherapie,
Neurorevalidatie, Geriatrische fysiotherapie,
Sportfysiotherapie, etc.
Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)
Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl

UITVAARTVERZORGING

van THOR

WOONKAMER

BADKAMER

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.

KEUKEN

SLAAPKAMER

VERANDA

Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

100% Kwaliteit GARANTIE !
Meestal binnen 1 dag klaar,
Onderhoudsvrij,
Geschikt voor elke ruimte,
Inclusief LED verlichting,
Snelle schone montage!

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

wilt u meer weten?
+31 641001684

www.spannendeplafonds.nl
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Tel: 043-3256241

OUDE AMBACHTEN
DE ARTIEST
De eerste foto van dit jaar is weer een feit. De komende
maanden zult u foto’s zien van oude beroepen. De meeste
gilden of ambachten die gedurende een bepaalde tijd bestonden, zijn verdwenen. Zoals de leemplakkers, de looiers,
de ijsstaven slepers of de olieman. Deze straattypes draaiden soms overuren, maar verdwenen.

Zo’n groepsapp werkt proactief. De gebruikers dienen zich
te houden aan de zogenaamde SAAR-afkorting:
S = Signaleer,
A = Alarmeer 112,
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen,
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon verstoren (de zaak stuk te maken). Doe dit alleen als
je dit veilig kan doen zonder risico’s. Maak bijvoorbeeld een
praatje met de persoon.
Deelnemers mogen deze WhatsApp-groep alleen gebruiken
waar die voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten. Daarvoor zijn andere sociale platforms geschikt,
zoals de Facebookpagina van Buurtnetwerk Belfort-Daalhof.
Stel dat je thuis ernstig gewond bent geraakt en niet zelfstandig naar buiten kunt, maar wel kunt WhatsAppen, dan
kun je een hulpoproep via de WhatsApp-groep plaatsen.
Er zijn twee WhatsApp-groepen:
- Belfort Noord voor de bewoners tussen Keurmeestersdreef
en Pottenberg
- Belfort Zuid voor de bewoners tussen Keurmeestersdreef
en Borneostraat/Planetenhof.
De gemeente zal binnenkort ook WhatsApp-borden plaatsen
langs de toegangswegen van Belfort.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Belfort Noord: Caroline Berghmans (06-46366353) of Bouke
van Ee (06-11375578)
Belfort Zuid: Jerzy Miac (06-81848996).

Ik begin met de A en dit is de Artiest. Met kermissen of
andere feestelijke gelegenheden op de Markt werden volksspellen opgevoerd; amusement voor de arbeiders, waar ook
het sjieke volk naar kwam kijken. Een ijzerdraad gespannen tussen twee houten palen, hier vertoonden acrobaten
hun kunsten. Het was feest voor de stad. De toeschouwers
werden er ook bij betrokken met het spel ‘bosduivelen’,
een geliefd spel. Deelnemers moesten met hun mond geld
oprapen uit een kom met siroop. Ook werden jonge varkens
ingesmeerd met zeep; wie de glibberige big wist te vangen,
mocht hem houden.
De opnames zijn in het begin van de vorige eeuw gemaakt
met een glasplatencamera. Reg.no foto: 125-14.
Huub Reinders

WIJK - INFO
BUURTPREVENTIE BELFORT
Sinds januari 2016 is buurtpreventie Belfort actief. Het is
een burgerinitiatief.

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans

Waarom dit burgerinitiatief en met welk doel?
De laatste tijd zijn er veel inbraken in de wijk geweest en
ook op straat is het niet altijd veilig, vooral door drugsrunners die zich in de 30 km-zones ophouden. Daarom hebben
een aantal bewoners het initiatief genomen per buurt een
WhatsApp-groep te starten met als doel elkaar te waarschuwen bij gevaar. Natuurlijk wordt de politie ingeschakeld
d.m.v. 112-meldingen. Na een 112-melding komt de politie
in actie.

Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03
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