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We zitten halverwege het jaar. Daarmee is de spannende
tijd van het studeren, examens maken en het lange wachten op het al dan niet verlossende telefoontje voor onze
afstudeerders achter de rug. Velen gaan een spannende
tijd tegemoet en maken zich klaar voor een stukje meer
zelfstandigheid. Voor de een is dat het jaar als brugklasser,
voor de ander het zoeken naar een kamer in misschien
wel een heel andere stad. Anderen doen het jaar nog
eens over en mogen dan voor een 2e keer de laatste
schooldag vieren. Tja, elk nadeel heb z’n voordeel zullen
we maar zeggen…
Waar hoogstwaarschijnlijk wel iedereen zich op voorbereidt, is in ieder geval de zomervakantie. Volgens de
kranten gaat het goed met de economie, we geven weer
meer geld uit en ook Turkije zou in trek zijn als lastminute
vakantie. Voor de zon en de temperatuur hoeven we tot nu
toe ons land nog niet uit, dus voor de achterblijvers geen
man overboord. Genoeg te doen in eigen land en die paar
druppels die soms uitmonden in een ware wolkbreuk…
dan zwemmen we gewoon in de regen. Het glas is zo vol
of leeg als je het zelf vult, toch?
Ook voor ons van de redactie is de tijd van een maandje
rust aangebroken. Wij blijven één maand uit de brievenbus, maar niet getreurd, in september vallen we gewoon
weer op de mat.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en mocht u zich
na het vorige nummer afvragen of er toch een hangplek
is? Blader dan maar snel door dit nummer, want een
oplettende lezer weet het antwoord. Helaas is het niet zo
rooskleurig als alle partijen zouden willen, maar er hoeft
maar een persoon te zijn die er een uitdaging en een
project in ziet om iedereen tevreden te stellen…

Het Vrijthof… anders bekeken…

EVENEMENTEN
Vrijdag 14 juli:
Indische Inloopmiddag Masoek Sadja in ‘t Atrium van
13.30 - 17.00 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. Entree
3,50 euro.
17 juli t/m 21 juli:
Zomercursus schilderen voor kinderen vanaf 7 jaar op
boerderij Daalhoeve van 10.00 - 12.00 uur. Meer info op
middenpagina’s.
25 juli t/m 6 augustus:
Fototentoonstelling 40 jaar Daalhoeve op boerderij Daalhoeve. Meer info op middenpagina’s.

Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 2/3 september 2017.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 augustus
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11 augustus t/m 13 augustus:
Ponykamp georganiseerd door boerderij Daalhoeve. Meer
info op middenpagina’s.

Contact

Zondag 27 augustus:
Open middag creatieve cursussen in kunstenaarsatelier
aan de Romeinsebaan, Daalhof van 12.00 - 17.00 uur.

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

Maandag 11 september:
Buurtterras op de hoek van de Ebenistendreef en Wolkammersdreef. Aanvang 19.00 uur.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
like ons op facebook

Maandag 25 september:
Buurtterras op de hoek van de Jupiterhof en Marshof.
Aanvang 19.00 uur.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
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
043-4094070

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

Voor het huren van diverse
ruimtes kunt u van maandag tot
en met vrijdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur bellen voor
een afspraak om de ruimtes te
bezichtigen.

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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BUURTNETWERK

Meer informatie vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/
contact/melding-doorgeven. Blijf melden.
De Huiskamer blijft groeien
In de Huiskamer krijgen bewonersinitiatieven een eigen plek.
Er is een middag voor mantelzorgers en/of hun partners,
een creatief café, boekuitleen en een ruilwinkel. Er zijn
cursussen Nederlands, een naaiatelier en meer. Dit alles
onder het genot van een kopje koffie/thee/fris voor de prijs
van 50 cent. De Huiskamer wordt gerund door vrijwilligers.
Mocht u zelf een idee hebben of wilt u anderen ontmoeten,
loop eens binnen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag
zijn er activiteiten.

buurtnetwerk belfort daalhof

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

De voorbije maand was bijzonder voor Belfort en daar kunt
u hieronder meer over lezen. Maar we zijn erg aangeslagen door het verlies van Bèr Hogenboom van de Ouderen
Sociëteit en ut Förtsje. Bèr heeft veel gedaan voor en met
de buurt en we zullen hem zeker missen. We zijn dankbaar
voor hoe hij zich ingezet heeft en voor zijn voorbeeld. Dankzij
zulke inzet blijft Belfort een bruisende buurt.
Opendeurendag
Wat een heerlijke dag in Belfort. Een middag vol muziek,
dans, sport, kunst, knutselen, snacks en goede gesprekken
voor alle leeftijden. Hartelijk dank aan de organiserende
partijen en vooral alle vrijwilligers. Heeft u de dag gemist?
Kijk op Facebook voor foto’s en maak nu al plannen om
volgend jaar mee te doen.
Zorgdag
Op zondag 8 oktober is er een kans om kennis te maken
met alle vragen en informatie rond preventie en zorg. De
Zorgeloze Zorg- en Gezondheidsbeurs is een dag voor
iedereen die fit en gezond wilt blijven, maar ook voor hen
die vragen hebben rond preventie of willen weten waar ze
hulp en zorg kunnen vinden.
Heeft u vragen die u beantwoord wilt zien? Zijn er zaken
waar u meer informatie over wilt hebben? Laat het ons nu
al weten zodat we deze dag compleet kunnen maken door
uw noden en vragen aan te pakken. Bent u zelf in de zorg of
gezondheidssector bezig en wilt u met deze dag meedoen?
Laat het ons weten.

Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op
onze Facebook pagina: www.facebook.com/buurtnetwerk.
belfort.daalhof. Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons
bereiken via e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

VERENIGINGSNIEUWS

Buurtterrassen en bedrijvige bewoners
Dit jaar zijn er al vier buurtterrassen in Belfort en Daalhof
gehouden. Na de zomer zijn er nog twee gepland: op 11
september op de hoek van de Ebenistendreef en Wolkammersdreef, en op 25 september op de hoek van de Jupiterhof en Marshof. Een buurtterras is een kans om elkaar te
ontmoeten en samen de eigen buurt beter te maken.
In Belfort bijvoorbeeld, is een groep samengekomen om de
speelplek op de hoek van de Kremersdreef en Ooftmengersdreef aan te pakken. De gemeente werd aangesproken en er
werd afgesproken om nieuw zand in de zandbak te krijgen,
onderhoud van de struiken te regelen en er zou gekeken
worden om speeltoestellen van elders in de stad op deze
plek te krijgen.

CV DE D'ARTAGNANS
Beste lezers van 't Belhäofke,
De carnavalsvereniging CV de D'Artagnans is in april weer
begonnen met de voorbereiding voor het nieuwe carnavalsseizoen van 2018. De carnavalsvereniging CV de
D'Artagnans zullen weer een kienmiddag en het uitroepen
van onze nieuwe Chevalier gaan organiseren. Ook aan het
organiseren van de seniorenzitting voor het nieuwe seizoen
van 2018 wordt keihard gewerkt.
Beste lezers van 't Belhäofke, graag zullen wij u op de
hoogte houden wat betreft het nieuwe carnavalsseizoen
van 2018 en de activiteiten van de carnavalsvereniging CV
de D'Artagnans.

Melden, melden, melden
We leven in een digitaal tijdperk en keuzes worden gemaakt
op basis van cijfers. Hoe vaker iets gemeld wordt, hoe serieuzer het is. Ziet u iets, meld het dan. Denk niet: “Iemand
anders zal dit al gedaan hebben.” Meld het toch, ook als
het nog een keer is.
U kunt melden via de ‘Maastricht Meldt’-app, maar als u al
vertrouwd bent met de ‘BuitenBeter’-app, kan dat ook. U
kunt ook melden zonder app.

De complimenten namens de leden en het bestuur
Met vriendelijke groet, Secretaris John van Haaren. Alaaf.
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TOENTERTIJD

Op de een of andere manier gebeurde dan toch waar mijn
vader altijd zeer op beducht was. Mijn broer was net iets
te nieuwsgierig naar de kleine babyvisjes in het water en
gleed onderuit het water in en bijna tegen de zijkant van het
schip aan. Gelukkig waren we geladen en was het gevaar
iets minder groot. Maar door de stromingen kon er vanalles gebeuren. Mijn broer was letterlijk tussen wal en schip
gevallen. Je kunt het niet zo gauw bedenken, maar mijn
vader kwam aangerend en plukte mijn broer uit het water
die steeds maar schreeuwde: “te late, te late….” (hij kon al
wat praten maar sprak de taal nog niet goed. Hij zei toen
achter elke ‘t’ een ‘e’ er extra bij). Mijn vader was zo kwaad
en echt waar, mijn broer kreeg een heus pak slaag. Zoiets
waren wij helemaal niet gewend, hij sloeg nooit, maar de
schrik was zo erg dat het in een opwelling gebeurde. Later
begrepen wij ook waarom en had mijn vader er spijt van.
Nog vaak hadden we het erover…”te late, te late” ….we
kunnen er nu nog om lachen. De plaats van dat incident
was ‘Kwaadmechelen’ op de Kempen. Elke keer als we
er langs voeren met het schip rakelden we het weer op.
Mooie herinneringen hebben we toch aan onze vakanties
overgehouden. Daarover de volgende keer meer.

HOERA VAKANTIE (1)
Gelukkig was de grote vakantie in zicht, dat wilde voor ons
veel zeggen. Mijn broer kwam dan thuis met een grote koffer en een tas om vakantie te vieren. Ook ik had vakantie
en we verheugden ons erop om samen te zijn en te spelen.
De tijd die we samen waren was voor ons altijd bijzonder en
vreugdevol, we waren in feite ook altijd veel op elkaar aangewezen. Onze ouders konden tijdens het varen niet altijd
met ons bezig zijn. Daar stond dan wel tegenover dat, als we
voor een sluis lagen of in de weekenden langs de kant stil
lagen, ze alle tijd voor ons namen. Dat zijn dingen die dus
echt zijn blijven hangen. Ook het volgende moment is ons
altijd bijgebleven, nu vandaag de dag nog! Als we ergens
aan de kant, in een kanaal ofzo stillagen en niet voeren, dan
speelden wij op de wal. In de buurt van het schip natuurlijk,
het ouderlijk oogje wilde ons in het zeil houden. We hadden
wat aan wal gesleept. Deken, speelgoed, serviesje, poppen
en nog ’t een en ander, zoals denk ik alle kinderen doen. We
gingen dan picknicken en vadertje en moedertje spelen. Ik
vond mijn broer altijd erg lief en onderdanig. Hij at meestal
mijn brouwsels ook nog op, wat moet dat af en toe vies zijn
geweest. Pepermunt met koekjeskruimel en drop, toffee met
chocola en drop. Combinaties waar ik nu van griezel, maar
toen schijnbaar niet.
Zo gingen we in het spel op aan de schuine kant van de wal.
Mijn vader had wel de loopplank uitgelegd, waar wij geen
moeite mee hadden om daarover te lopen.

Springtime

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
4

Fidus is de nieuwe naam van:
Wilson Assurantiën & Makelaardij
Offermans Joosten
Offermans, Borger & Meuffels

verzekeringen
advies
makelaardij
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DIT BEN IK

LEZERSREACTIE
Geachte Natasja Cornelissen,

CHAYENNE REUTER

In Daalhof is wel degelijk een hangplek + basketbalplek
voor pubers of jongeren en wel in het park bij de drie grote
flatgebouwen. Het enige jammere aan deze hangplek is de
vele rotzooi en kapotte flessen glas die er liggen; etensresten
en er liggen geregeld uitgebrande fietsen of brommers enz.
Daar is een hangplek voor jongeren toch niet voor bedoeld
naar mijn gevoel? Of heeft u deze hangplek nog nooit
opgemerkt? Ook is het park een dumpplek voor afval van
mensen die te beroerd zijn om een gewone gemeentezak
in de supermarkt te kopen. Dit afval wordt dan tegen een
boom ‘aangeboden in een winkelzakje van de Aldi of de
Lidl’ of noem maar op. Ons park kan een schitterend park
zijn, maar is méér een vuilstort geworden jammer genoeg.
Tevens is het ook een plek waar geregeld auto’s stoppen om
‘bepaalde zakjes’ aan jongeren te komen brengen/verkopen.
En niemand doet er iets aan, jammer genoeg.
Hoi, ik ben Chayenne Reuter, ik ben 11 jaar en woon op
Daalhof. Ik woon daar samen met mijn moeder, vader, broer
en onze twee honden (Mace en Ziggy). Ik zit in groep 8b van
KC Dynamiek bij meester Ruud. Mijn hobby's zijn: tekenen,
knutselen, musical.ly en muziek luisteren. Momenteel volg ik
op school ook nog Spaans, wat ik erg leuk vind om te doen.
Ook ga ik al twee jaar naar de Wie-Kent School. Daar leer
je allemaal verschillende beroepen kennen en dan krijgen
we daar iedere week een les over. Dit is iedere zaterdagochtend op school. Ik heb veel vrienden en vriendinnen in
de klas en dat zorgt altijd voor een dolle boel. Mijn favoriete
eten is sushi, pizza en tortellini. Ik kijk vaak YouTube, hier
volg ik Ponkers, Marlin en nog vele andere. Mijn favoriete
zangers zijn Lil' Kleine, Kraantje Pappie en Ed Sheeran. Het
liefst lees ik boeken van Paul van Loon en Hellen Vreeswijk
omdat hun boeken spannend zijn. Als ik teken, teken ik vaak
dingen na, maar dan in mijn eigen stijl. Ik heb ook meerdere
tekenboeken waar ik graag dingen uitprobeer. Mijn favoriete
kleur is zwart of paars. Het liefst ga ik op vakantie naar
Duitsland. We toeren dan met de camper van de ene plek
naar de andere. Zo zie je iedere dag nieuwe dingen en je
kunt steeds ergens anders ijs eten of zwemmen. Waar we
dit jaar heen gaan weet ik nog niet, maar ik hoop wel dat
we lekker weer hebben.

Vriendelijke groet,

(naam bekend bij de redactie)

PERSBERICHTEN
MASOEK SADJA
Vrijdagmiddag 14 juli is er weer de Indische Inloopmiddag
Masoek Sadja in buurthuis ‘t Atrium van 13.30 tot 17.00 uur.
De zaal gaat open om 13.00 uur en de entree is 3,50 euro.
Deze inloopmiddagen voor iedereen staan in het teken van
gezelligheid, muziek, dans, cultuur en Indisch eten en zijn
tevens een prima gelegenheid om ervaringen en verhalen
uit te wisselen met muziek van Senang Hati. De catering
van het Indisch eten wordt verzorgd door Senang Hati.
Inlichtingen bij Kees Schepel, tel. 06-13521570.

Groetjes, Chayenne

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

Uw adres
adres voor
voor Zorg
Zorg Thuis,
Thuis, persoonsalarmering
persoonsalarmering en
en
Uw
wijkverpleging
wijkverpleging
Locaties: Recessenplein,
Recessenplein, Campagne,
Campagne, Licht
Licht &
& Liefde,
Liefde,
Locaties:
Scharwyerveld, Daalhof
Daalhof en
en Sint
Sint Gerlachus
Gerlachus (na
(na verbouwing)
verbouwing)
Scharwyerveld,

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl
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PRIKBORD

Modanne: Kledingreparaties en vermaak. Diverse workshops mogelijk. Info en/of aanmelden zie www.modanne.nl.
Poetshulp gezocht voor één uur per 14 dagen ad 15 euro
per keer. Tel. 043-3431597.

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.

“Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil,
mag komen drinken van het water dat levend maakt. Je
hoeft er niets voor te betalen.” (Openbaring 22:17) Jezus
geeft levend water. Heb je dorst? www.gvcmaastricht.nl of
bel 06-48689617.

Animal hair care. Uw honden, katten, konijnen en cavia
trimsalon in Belfort. U bent van harte welkom in de salon
gelegen aan de Haammakersdreef 13. Voor afspraken bel
06-31056208. Kijk ook op de website www.animalhaircare.
nl of Facebook.

Ervaren docent (vmbo-havo-vwo) geeft bijlessen Nederlands op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het
voortgezet onderwijs (specialisatie dyslexie). Voor de basisschoolleerling bijlessen rekenen, taal- en leesvaardigheid.
Info tel. 06-39823537.

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische-, en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder
verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘samen bewegen met
Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Ook rugrevalidatie via DavidRug-Concept is mogelijk. Fysio Daalhof, Herculeshof 9/11,
6215 BB Maastricht, 043-3476946; fysiodaalhof@gmail.
com; www.fysiodaalhof.nl.

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine
groep leerlingen. Persoonlijke en professionele hulp en
uitleg bij het maken, leren en plannen van de leerstof. Info
tel. 06-39823537.

Avondcursussen schilderen in gezellig groepsverband
in kunstenaarsatelier Romeinsebaan, Daalhof. Begeleiding
door Wilma Pustjens, bevoegd kunstenares/docente. Start
woensdag 6 september 19.30-21.45 uur. De cursus is sterk
individueel gericht en geschikt voor zowel beginners als
gevorderden. wilmapustjens@home.nl, www.wilmapustjens.
nl of sms 06-53841785.

VAN DE WIJKAGENT
Graag willen wij ons nog eens voorstellen in ‘t Belhäöfke.
Ik, Harold Ceulemans, ben als wijkagent werkzaam in en
voor de wijken Daalhof, Hazendans en Dousberg. Voor
deze wijken is geen spreekuur meer omdat er te weinig
gebruik van werd gemaakt. Mijn collega, Eric Ravesteijn,
is als wijkagent werkzaam in en voor de wijken Belfort en
Pottenberg. Eric heeft iedere woensdag, met uitzondering
van de schoolvakanties, van 13.00 tot 15.00 uur spreekuur
in de Romein.
Mensen kunnen ook met ons in contact komen door het
landelijke politienummer 0900-8844 te bellen. Via internet
kan men ons bereiken door naar www.politie.nl te gaan,
in het zoekveld de naam van uw wijk te typen en op het
vergrootglas te klikken. Daarna ziet u de naam van de wijkagent die in die buurt werkzaam is. Als u op de naam klikt,
komt u op een pagina met een contactformulier. Door het
invullen en versturen van dit contactformulier kunt u een
bericht versturen.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

Harold Ceulemans

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
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

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

Ruttensingel 160a Maastricht. Tel.: 043 - 325 06 62

www.passionbeaute.nl

Dinsdag gesloten.
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Als ze op bezoek gaat bij haar vader in Amsterdam, wordt
ze door zijn familie omringd en voelt ze zich Ghanese. Daar
kan ze ook vaker genieten van de Ghanese kost die ze lekker vind. Maar terug in Maastricht of elders in Nederland,
is ze gewoon Mèlanie uit Nederland. Ooit eens wil ze op
bezoek in Ghana, maar als ze zich over 10 of 15 jaar moet
voorstellen, dan is het in een mooi (groot) huis met een paar
kinderen. “Huisje, boompje, beestje.” Een doodgewoon,
bijzonder Nederlands meisje.

GOED GELAND
MÈLANIE ADUHENE
“En wat ga je met je diploma doen?” Dit is de vraag die ieder
jong mens moet aanhoren aan het einde van hun middelbare
school carrière en waar velen nog geen antwoord op hebben.
Zo ook Mèlanie. Zij verhuisde naar Daalhof toen ze een jaar
of 8 was en is de laatste 10 jaar dan hier opgegroeid. Zij
heeft op de Olterdissenschool gezeten toen die nog bestond
en is verdergegaan naar de Bernard Lievegoedschool en
Leeuwenborgh om de studierichting handel te volgen. Maar
echte plannen voor de toekomst moeten nog komen. Een
doodgewoon meisje.
En toch is het leven van Mèlanie niet helemaal gewoon. Ze
werd in Zeeland geboren als dochter van een Nederlandse
moeder en Ghanese vader, net zoals haar oudere zus en
broer. Dat was jaren geleden en de familie is anders geworden, intussen met een stiefbroer en zus en een halfbroer
en zus. Mèlanie is dus Nederlandse, maar ook Ghanese.
“Mensen die me niet kennen, denken dat ik een buitenlandse
ben. Ze kijken alleen naar de buitenkant.”
Als je haar vraagt of ze zich meer Nederlandse of Ghanese
voelt, is het antwoord: “Ik heb er nooit echt over nagedacht.”
En het kan haar niet schelen wat anderen van haar denken,
ze is gewoon wie ze is. Ze gaat liever op vakantie naar de
warmere steden dan op skivakantie in Oostenrijk of ergens
kamperen. Ze houdt meer van de stad dan het platteland.
Maar ze vindt het prettig wonen in Daalhof, rustig en toch
dicht bij de stad.

Scott Raab

PERSBERICHTEN
ZONNEBLOEM DAALHOF
Omdat we dit mooie werk willen blijven doen, zijn we op zoek
naar vrijwilligers in Daalhof. Bij de Zonnebloem draait het
om mensen. Onze circa 40.000 vrijwilligers zetten zich in
om mensen met een lichamelijke beperking een fijne dag te
bezorgen. Met een bezoek, activiteit of een dagje uit. Zodat
zij ook volop van het leven kunnen genieten.
Wilt u een keertje met iemand erop uit, een bezoek brengen
aan iemand, een wandeling maken of iemand begeleiden bij
een activiteit? In de wijk Daalhof zijn we hard op zoek naar
nieuwe vrijwilligers die ons mooie werk mogelijk maken. Kom
met ons kennismaken. Informatie of aanmelden bij Nicolle
God: 06-21284702 of nicolle.god@zonnebloem.nl.
OPVOEDONDERSTEUNING TRAJEKT
ZOEKT VRIJWILLIGERS
Opvoedondersteuners zijn er voor ouders/verzorgers die
even behoefte hebben aan een helpende hand bij de opvoeding van hun kinderen. Voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden zijn wij op zoek naar vrijwilligers, mensen
die het leuk vinden met ouders en kinderen te werken, zowel
in een gezin als bij een groepsactiviteit. De tijdsinvestering
is rond de 4 à 5 uur per week.
Wat biedt Trajekt:
- zinvolle en fijne contacten met ouders en kinderen
- samenwerken in een team van vrijwilligers
- deskundigheidsbevordering
- begeleiding en ondersteuning
- onkostenvergoeding
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Voor Maastricht Oost, neem contact op met Marjo Voeten,
tel. 06-11874161, e-mail marjo.voeten@trajekt.nl.
Voor Maastricht West is de contactpersoon Mariëlla Bakker,
tel. 06-54977512, e-mail mariella.bakker@trajekt.nl.
Website: www.trajekt.nl.

NAGEKOMEN
Gevonden op 20-06 jl. 4 sleutels in oranje, ijzeren hoesje
bij de flat aan de Schippersdreef in de buurt van huisnr.
30/40. Reageer via prikbordjes@belhaofke.nl als ze van
u zijn.
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IN DE KIJKER

Waar ook je verborgen talent zit? Laat het leven, leven in
muziek, dans, of schilder en tekenwerk, het draagt bij aan
de innerlijke rust van geest en lichaam.

WILMA, NANCY EN MIEKE

Als afsluiting van mijn gesprek met de drie dames heb ik nog
even over het praktische deel doorgevraagd. Duidelijk is dat
het bieden van persoonlijke aandacht daadwerkelijk gerealiseerd kan worden omdat ze werken met kleine groepen
met een maximum van zes. De dames hebben ieder een
eigen ruimte/atelier die naar eigen smaak is ingericht maar
ook functioneel is. Ook hanteren ze erg vriendelijke prijzen,
is inschrijving per kwartaal of half jaar mogelijk (afhankelijk
van de cursus) en kun je een proefles nemen. Het was een
leuke ontdekking dat er in de buurt een klein, professioneel
creatief cursuscentrum zit.

Creatieve cursussen in verschillende richtingen in Daalhof

Meer informatie is te krijgen via: wilmapustjens@home.nl
(creatief volwassenen), www.facebook.com/Nancy.J.H.North
(creatief kinderen), of miekeverhooren@home.nl (dans
enz.).
Open middag zondag 27 augustus 12.00 tot 17.00 uur, u
bent van harte welkom.
Roelina Lenten

Het was even zoeken voordat ik de juiste ingang naar de
kunstenaarsateliers aan de Romeinsebaan had gevonden,
maar binnen wachtte mij een warm welkom. Ook voor de
toekomstige creatieveling is het even opletten. Ik sprak daar
met drie kunstenaars die vanuit een gemeenschappelijke visie creatieve cursussen aanbieden. Deze vormen een goed
en gevarieerd programma. Van dansimprovisatie met Mieke,
schilderen voor volwassenen door Wilma en tekenen voor/
door kinderen met Nancy. Zie hiervoor ook de advertentie
in deze editie.
Tijdens mijn gesprek werd duidelijk dat de kunstenaars inhoudelijk meer willen bieden dan alleen een leuke bezigheid.
Ze gaan uit van de persoon die ze voor zich hebben. De kwaliteiten en talenten van de cursist staan voorop. “Plezier in
het proces richting eigen resultaat” is hun motto. Ik luisterde
aandachtig toen me uitgelegd werd hoe de cursussen voor
volwassenen en kinderen in elkaar zitten. Bovengenoemd
motto lijkt me zeker bij de kindercursussen belangrijk. Het
gaat immers om de persoonlijke creatieve ontwikkeling.
Vaak wordt gezegd: “Ik kan niet tekenen, niet schilderen of
dansen”, maar in ieder van ons zit wel een of ander talent
verborgen. Daarbij komt nog dat het schilderen, tekenen
of het dansen erg ontspannend is en je geest leeg maakt.

PERSBERICHTEN
WIA SPREEKUREN
Spreekuur voor vragen over arbeidsongeschiktheid en
uitkering.
Ook tijdens de zomervakantie kunt u onze spreekuren bezoeken op dinsdagochtend in Gulpen en op dinsdagmiddag
in Wyckerpoort/Wittevrouwenveld. In Malberg zullen echter
geen spreekuren zijn in week 29, 30 en 31 (20, 27 juli en
2 augustus).
Onze ervaringsdeskundige spreekuurhouders blijven dus
beschikbaar om met u mee te denken en uitleg te geven
(gratis) als het gaat om WIA, WAO, Wajong, WW of Participatiewet bij arbeidsongeschiktheid.
WijkServicePunt Wyckerpoort/Wittevrouwenveld, Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht. Tel. tijdens spreekuur:
06-12122947. Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30
uur. Vrij inlopen.
WijkServicePunt Manjefiek Malberg, Malbergsingel 70, 6218
AV Maastricht. Tel. tijdens spreekuur 06-13239973. Iedere
donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Vrij inlopen. Niet
in week 29, 30 en 31.
Gemeentehuis Gulpen, Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA
Gulpen. Tel. tijdens spreekuur: 06-30042209. Afspreken:
043-4072579. Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. Vrij
inlopen.
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl.
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Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans
Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03

AQUARIUM

NIEUW : AVONDCURSUSSEN
Tekenen en Schilderen.
Nu ook ’s avonds in kunstenaarsatelier
Romeinse Baan te Daalhof . Maximaal 6
personen. In gezellig groepsverband
met een persoonlijke begeleiding door bevoegd
kunstenares/docente Wilma Pustjens. Start:
woensdagavond 6 september 2017 van 19.30- 21.45 uur.
Voor meer informatie kijk op www.wilmapustjens.nl
onder “workshops/cursussen” of mail/sms
wilmapustjens@home.nl , 06-53841785

SPECIAALZAAK
van Guppy tot Discusvis

- vissen
- planten
- pompen
- complete aquariums
- benodigdheden
Wij leveren kwaliteitsproducten van
o.a. Eheim, Juwel, Sera, Tetra
Geheel complete aquarium van € 59,95
10 kardinalen voor € 10,Spaar met de kortingskaart voor
gratis vissen of planten.

Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

Openingstijden:
ma 13:00 - 18:00
di - vr 10:00 - 18:00
za 10:00 - 17:00

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Voor prijzen en afspraken bel telefoonnummer 043-3475631
of e-mail: info@haarstudiocarla.nl
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Groenbeheer Vaeshartelt
Met ingang van 1 juni onderhoudt een team vrijwilligers
van onze boerderij een terrein van 11 hectare rond Kasteel
Vaeshartelt. Het gaat hierbij om het reguliere onderhoud van
al het grasland, de landelijke hagen en het fruit. We doen
dit in opdracht van de Bosgroep, een onderneming die het
maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft
staan. De opdracht is voor ons een welkome uitbreiding
van onze activiteiten als zorgboerderij. In het beheer rond
Vaeshartelt kunnen we vijftien mensen een zinvolle dagbesteding aanbieden. Zij gaan meerdere malen per week op
locatie aan het werk. De overeenkomst met de Bosgroep
loopt in eerste instantie tot 1 januari 2018.
Elders op deze pagina’s vindt u een overzicht van onze
activiteiten in het groenbeheer.

S

W
U
E
I

N
J
I
ER

RD
E
O

B

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 51, juli 2017

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Datum fototentoonstelling 40 jaar Daalhoeve
Van de al eerder aangekondigde fototentoonstelling ter
ere van 40 jaar Daalhoeve is de datum bekend. De tentoonstelling vindt plaats van dinsdag 25 juli t/m zondag 6
augustus. Wij nodigen iedereen van harte uit een kijkje te
komen nemen.

Onze nieuwe volieres op de binnenplaats

ONS GROENBEHEER

Schildercursus voor kinderen
Deze zomer, in de week van maandag 17 t/m vrijdag 21 juli,
organiseert Peter Brouwers op Daalhoeve een zomercursus
schilderen voor kinderen vanaf 7 jaar. De cursus is dagelijks
van 10 tot 12 uur. Voor inschrijvingen en meer informatie:
www.peterbrouwers.net

Boerderij Daalhoeve is al tijden meer dan alleen een
kinderboerderij. We zijn op steeds meer plekken buiten
de boerderij actief als groenbeheerder. Zo kunnen wij
vrijwilligers en mensen die moeilijk hun weg vinden in
deze maatschappij een plek bieden voor een zinvolle
dagbesteding. Inmiddels zijn dat er al meer dan dertig.
Daar krijgen wij een vergoeding voor van de gemeente
Maastricht, die deze mensen anders een duurdere zorgplek moet aanbieden. Waar zijn wij inmiddels actief?

Ponykamp
In de zomervakantie organiseren we opnieuw een ponykamp. Dit vindt plaats van vrijdag 11 t/m zondag 13 augustus.
Het ponykamp is inclusief overnachting en uiteraard veel
leuke activiteiten met dieren. Opgeven kan op de boerderij
bij Déanne of Atina.

- Eigen boerderijterrein.
We beheren uiteraard ons eigen terrein van 1,8 hectare.
Hier vindt u onder meer onze Eetbare Loper, het pad langs
allerlei eetbare streekproducten.
- Natuurtuin Gouden Wereld.
Dit is ons oudste groenproject buiten het eigen terrein. De
Gouden Wereld is de natuurspeelplaats die wordt gebruikt
door de basisscholen en buitenschoolse opvang in Daalhof.
We doen er het maaiwerk en halen bladeren weg. Het terrein
is niet openbaar toegankelijk.
- Bloemenperken plein Daalhof.
Ook dit is een langlopend project van onze boerderij, en
bovendien een van de eerste voorbeelden in Maastricht
waarbij de gemeente het groenbeheer overdroeg aan anderen. Het idee daarvan was en is dat dit bijdraagt aan de
noodzakelijke bezuinigingen bij de gemeente. Tegelijkertijd
is het mogelijk om zo kwalitatief hoogwaardiger en mooier
(maar onderhoudsintensiever) groen te bewaren. Op het

Daalhoeve een week dicht
Boerderij Daalhoeve zal na afloop van de zomervakantie, rond eind augustus, een week dicht gaan. Volg onze
Facebook-pagina, de website of de aankondigingen op de
boerderij voor de precieze data.
Parkieten op de binnenplaats
Het zal de meesten van u zijn opgevallen dat op onze binnenplaats al enige tijd nieuwe volières hangen met verschillende soorten parkieten, kaketoes en papegaaitjes. Voor de
kenners: we hebben in huis kakariki’s (uit Nieuw-Zeeland),
muisparkieten (Argentinië en Zuid-Brazilië), roze kaketoes
(Australië), bourkes parkieten (Australië) en muspapegaaien (komen over de hele wereld voor). De verschillende
kromsnavels passen in ons beleid om op de boerderij ook
ruimte te geven aan uitheemse dieren.
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plein in Daalhof bij het zorgcentrum zijn dat de vierkante
bloemenperken. Wij beheren niet de grote groene border
onder de flats. Dat doet de gemeente.
- Dierenpark.
In 2015 namen wij het beheer over van de dieren in het
stadspark van Maastricht. Het dierenpark is onderdeel van
de herinrichting van het terrein van de Tapijn-kazerne. De
werkzaamheden starten dit najaar. De dieren die wij daar
verzorgen, zullen dan naar elders worden verplaatst. Alleen
de vogelvolière blijft staan. Volgens plan wordt de nieuwe
dierenweide eind voorjaar 2018 opgeleverd. We komen er
later op deze middenpagina’s op terug.
- Erica-terrein.
Dit terrein van 1 hectare van de Stichting Elisabeth Strouven
hebben wij vorig jaar beplant met hoogstam fruitbomen. De
bomen die niet zijn aangeslagen, hebben we dit jaar vervangen. Verder hebben we meidoorn-hagen aangeplant en het
gras opnieuw ingezaaid. Dat is de reden dat het terrein dit
jaar niet wordt begraasd. Op het terrein staan zo’n honderd
fruitbomen. Enkele appelbomen dragen dit jaar voor het
eerst vrucht. De komende jaren gaan ook de andere bomen
(kersen, peren, pruimen) vrucht dragen. We beheren dit
terrein sinds 2016.
- Heuvel tegenover tankstation.
Op dit gemeentelijke terrein van driekwart hectare aan de
Keurmeestersdreef grazen onze minipaardjes. We hebben
hier meidoorn-hagen en zes bomen geplant: drie kastanjes
en drie walnoten. We beheren ook de bestaande hagen van
veldesdoorn rond de heuvel. Als de paardjes in de wei lopen,
is het terrein niet toegankelijk.
- Rozenperken.
In het kader van het project Mijn Groen Maastricht beheren
wij in opdracht van de bewoners drie rozenperken aan de
Lutetiahof en een strook blokhagen aan de Vestahof.
- Vaeshartelt.
Ons nieuwste project in het kader van ons groenbeheer.
We schrijven er al over onder Activiteiten en nieuws op
deze pagina’s.

Deze blokhagen worden beheerd door Daalhoeve

NIEUWE ATTRACTIE
De laatste weken is op onze boerderij hard gewerkt aan een
nieuwe attractie: een verblijf voor uitheemse dieren. We hebben tot deze uitbreiding besloten omdat er in Maastricht geen
plek is waar kinderen met deze dieren in aanraking kunnen
komen. De dichtstbijzijnde mogelijkheid is het Gaiapark in
13

Kerkrade en dat is niet meteen naast de deur.
Vanwege de beschikbare ruimte ligt de nadruk op onze
boerderij uiteraard op kleine dieren. In het nieuwe verblijf
komen stokstaartjes, prairiehondjes, schildpadden, de twee
ara’s en stekelvarkens te wonen. Daarnaast hebben we al
langer alpaca’s, wallaby’s, nandoes, kaketoes en parkieten.
Het nieuwe verblijf wordt de komende weken feestelijk geopend (check Facebook of website voor datum en tijdstip),
maar kom gerust nu al kijken om te zien hoe mooi het is
geworden. En dat is uiteraard gratis.

Moeder stokstaartje inspecteert haar nieuwe verblijf

RECEPT VAN DE WINKEL
Baba ganoush (gerookte aubergine dip)
De zomer is begonnen, dus tijd voor de barbecue. Bij deze
het recept voor een heerlijke aubergine dip. Op mijn werk
mijden mensen deze ietwat gerimpelde groenten… maar
voor deze dip zijn ze heel lekker.
Zet de oven aan op 180 graden. Neem ongeveer 650 gram
aubergines, snij ze in de lengterichting door midden. Snij
vervolgens voorzichtig een kruis in het vruchtvlees en smeer
de beide helften in met wat olijfolie en zout.
Leg de twee helften op de bakplaat in de oven met de
vleeskant naar boven en laat ze mooi roosteren. Draai ze
wel af en toe om. Aubergine moet goed gaar zijn, dus als
daarvoor meer tijd nodig is, doen! Als de schil zwart wordt,
is dat alleen maar goed, dat zorgt voor de rokerige smaak.
Na enige tijd zal de schil een beetje papierachtig worden.
Meng intussen het sap van een citroen en twee eetlepels
tahini-pasta (sesamzaadpasta, goed verkrijgbaar bij de
Marokkaanse winkel of een goede supermarkt). Daarbij
komen twee heel fijngehakte knoflooktenen, een theelepel
komijn, twee eetlepels gehakte munt en platte peterselie.
Hou wat over voor de garnering.
Laat de gare aubergine afkoelen en schraap het vruchtvlees
eruit. De schil wordt niet gebruikt. Meng dit alles door de bovenstaande dressing, eventueel in de foodprocessor. Breng
op eigen smaak met meer citroensap en/of zout.
Serveer in een mooi schaaltje, met wat munt en peterselie,
mooie olijfolie, granaatappelpitjes en een snufje chilipoeder
of zwarte peper. Lekker met brood om te dippen, of op vlees
van de barbecue. Niks moet, alles mag.
Smakelijk. Vragen? Magda staat tot uw dienst.

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

Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

Als u kiest voor:
Maastricht - Malpertuis

Maastricht Daalhof

Maastricht55- Pottenberg
Reinaartsingel

Maastricht
- Biesland
Rodahof
32

Keramieksingel 143









Sint Theresiaplein 2

Kwaliteit
Als u kiest voor:
Gedrevenheid
Géén
of boete - clausule
ü opstartkosten
Kwaliteit
ü Gedrevenheid
Positieve
verkoop
ü No cure, no
pay!
Persoonlijke
benadering
ü All-in formule; professionele fotografie, videotour
Geen
tot 5 mentaliteit
ü8
Persoonlijke
benadering
Gediplomeerde
makelaars & taxateur
ü Geen 8 tot 5 mentaliteit
ü Gediplomeerde makelaars & taxateur

Kies dan
voor
Vesta Vastgoed
Onze
diensten:
• Halfvrijstaande
woning; OV.
VERKOCHT
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime
achtertuin.
• Ideale
starterswoning;
• Rustig gelegen;
Vraagprijs
€ 216.000 ,- K.K
• 3 slpkmrs.

Vraagprijs € 239.000 ,- K.K

• Tussengelegen woning;
VERKOCHT
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
• Eventueel
met garage.
• halfvrijstaand;
• 6 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
Vraagprijs
€ 219.000,-K.K
• Knusse
zijtuin.

üAankoopbegeleiding
Bel nu voor
een gratis en vrijblijvende
üVerkoop
waardebepaling
043-3440168
üTaxatie
üHypotheken

Vraagprijs € 429.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht – Oud Caberg

Schippersdreef 52C

Kroesmeestersdreef 13D

Spartodonk 7

Maastricht - Pottenberg
Klokbekerstraat 68

• Appartement op 2e verdieping;
• Rustig gelegenVERKOCHT
vrij uitzicht;OV.
• Met 2 slaapkamers.

• Keurig onderhouden;

Vraagprijs
€ 124.950,- K.K.
• Vrij uitzicht;
• Met 3 slaapkamers.

Maastricht – Sint Pieter

Maastricht – Wolder

St. Willibrordusstraat 25

• Appartement met 2 slpkmrs.;
• Knusse woonkamer;
VERKOCHT OV.
• Ideale woning voor 1-2 pers.

Heukelommerweg 17

• Halfvrijstaande woning;
VERKOCHT
• Geheel op te knappen;
• Ruim perceel met tuin op zuid.

• Rustig, kindvriendelijk wonen;

• 4 slaapkamers;
Vraagprijs
€ 124.950,- K.K

• Veel privacy in de ruime tuin.

• Ruim en sfeervol;

Vraagprijs
€ 215.000,K.K
• ideaal
voor doorstromer;

• 3 slpkmrs; vierde mogelijk.

Heeft
u verkoopplannen?
Vraagprijs
€ 400.000,- K.K
Vraagprijs € 279.000,- K.K
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
of een taxatie voor het oversluiten van uw hypotheek, bel ons dan gerust.

Vraagprijs € 219.000,- K.K.

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

Bel dan nu met 043-3440168

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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- Snorkel/duikbril
- Slippertjes/waterschoenen
- Leesboekjes
- Kleurspullen
- Babyfoon (oplader!)
- Slaapmuziekje (oplader!)

VARIA
Nathalie Narings (35) is pedagogisch medewerker en runt haar
eigen kleinschalige kinderopvang, ‘Kinderopvang NaNa’.

EHBO/medisch
- O.R.S. oplossing
- (kinder)paracetamol/zetpillen
- Koortsthermometer
- (baby)neusspray (voor bijv. in het vliegtuig)
- Ontsmettingsmiddel
- Persoonlijke medicijnen
- Insectencrème/-spray
- Pleisters
- Tekentang/insectenkit
- Medisch paspoort

VAKANTIE INPAKLIJST
Het is zomer. Zon, bbq’en, buiten spelen, erop uit naar het
zwembad of de zee. De zomer doet veel mensen goed en
de meesten van ons gaan binnenkort lekker op vakantie.
Om het jullie makkelijk te maken, krijgen jullie een handige
vakantie-inpaklijst (voor vakantie met kids).
Scheur deze pagina uit en leg hem bij je koffer. Iets ingepakt?
Vink het af, zodat je niets vergeet. Fijne vakantie.
Algemeen
- Paspoort/ID-kaart (baby’s bijschrijven in paspoort)
- Vaccinaties
- Zonnebrandcrème
- Aftersun
- Shampoo/crèmespoeling
- Douchegel/babyolie
- Handdoeken
- Badlakens/badcape
- (kinder)tandpasta/tandenborstel
- Borstel/kam
- Haargel
- Mapje haarelastiekjes/speldjes
- Badkleding
- Reguliere kleding
- Nagelgarnituur
- (wegwerp)washandjes
- Wereldstekker
- Plaspotje (i.v.m. zindelijkheidstraining)
- Draagdoek
- (baby)slaapzak

Onderweg
- Eten/drinken
- Baby(fles)voeding
- Plastic lepel
- Vochtige babydoekjes
- Slabbetjes
- Speelgoed
- Strandbal (handig als je moet wachten onderweg)
- Plastic zak (komt altijd van pas)
Tips
- Maak het jezelf gemakkelijk en koop wat nodig is op de
plaats van bestemming. In de meeste landen hebben ze
Olvarit babyvoeding, Pampers luiers en andere (bekende)
merken baby-/kinderspullen. Ook (water)speelgoed en dingen zoals pleisters en babydoekjes koop je overal. Scheelt
behoorlijk wat kofferinhoud.
- Koop een mini-opblaasbaar badje/bootje voor je baby of
dreumes. Blaas het op en zet het naast je strand- of zwembadstoel onder een parasol: je uk is blij en speelt lekker in
het water en jij kunt gemakkelijk een oogje in het zeil houden
en natuurlijk genieten van je welverdiende vakantie.
- Lange autorit? Stop wat kleine cadeautjes in een koffertje
en laat je kind bijvoorbeeld elk uur iets uitpakken. Je zult
zien: de autorit gaat veel sneller en relaxter…

Baby
- Luiers/zwemluiers
- Baby(fles)voeding
- Babyfles/extra speen
- Babyvitamines
- Speen
- Favoriete knuffel/tuttel (reserve!)
- Persoonlijke toiletspullen
- Hoofdbescherming (petje/muts)
- (water)speelgoed

(let op: dit is een algemene inpaklijst. Het kan voorkomen
dat er iets mist op deze lijst; schrijf het er dan gerust bij om
zo je persoonlijke checklist compleet te maken.)
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Enthousiaste vrijwilligers gezocht.
Om de tweeëntwintigste editie van het Het Parcours weer tot
een succes te maken, hebben we jou nodig. In de aanloop
naar, gedurende en na afloop van Het Parcours hebben
wij tientallen vrijwilligers nodig om ons team te versterken.
Verschillende teams zullen verantwoordelijk zijn voor logistiek/techniek, programmering, locaties, PR & communicatie,
vrijwilligers office, backoffice en hospitality guides. Alle
vrijwilligers worden voorzien van een lunchpakket en een
T-shirt van Het Parcours om gedurende het evenement te
dragen. Vind je het leuk als vrijwilliger bij te dragen aan dit
evenement en een onvergetelijke dag te hebben? Meld je
dan nu aan.

PERSBERICHTEN
HET PARCOURS 2017 ZOEKT
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS
Ondersteun de start van het culturele seizoen van Maastricht.
De tweeëntwintigste editie van Het Parcours vindt dit jaar
plaats op zondag 10 september van 12.00 tot 19.00 uur.
Tijdens Het Parcours geven theaters, toneelgezelschappen,
musea en andere culturele instellingen een voorproefje van
hun programma voor het komende seizoen. Op diverse
podia en mooie plekjes in Maastricht zullen amateurs en
professionals dan sprankelende optredens geven en een
variëteit aan activiteiten organiseren. De toegang is gratis.

See you @ Het Parcours 2017 Maastricht.
Aanmelden kan vóór 15 juli 2017 via deze link: http://bit.
ly/2rSNTZ6.

Editie 2017
Het thema van Het Parcours 2017 is ‘Een grenzeloos Parcours’. Met dit thema wordt meer aandacht gevraagd voor
het Euregionale cachet van het festival, open Monumentendag en het 25-jarig bestaan van het Verdrag van Maastricht
(Maastricht Treaty). Bezoekers worden via een culturele
route getrakteerd op een breed Euregionaal programma,
de route is grenzeloos. Het rijke cultuurhistorische erfgoed
van Maastricht wordt gelinkt aan diverse kunstuitingen.
Het grenzeloze karakter komt ook terug in het maken van
cross-overs tussen de diverse disciplines. Dit jaar zal de
route worden uitgebreid met bijzondere verborgen plekken.

Vakantie of weekendje weg? Laat uw kat(ten) met een
goed gevoel achter in hun eigen vertrouwde omgeving.
tel. 06-23760800

www.happycathome.nl
* Uw kattenoppas aan huis *

16

CURSUSSTUDIO ROMEINSE BAAN,
Romeinse Baan 299B, Daalhof

1. Cursus tekenen/schilderen voor volwassenen
Woensdagavond : 19.30 – 21.45 uur
START : 6 september 2017, latere instap mogelijk
Maandag en dinsdagavond : 19.30-21.45 uur
start in januari en september 2018
info: wilmapustjens@home.nl

2. Het Tekenlokaal voor kinderen van 6 tot 13 jaar
Doorlopend op woensdagmiddag
van 15.00 tot 16.30 uur. START : per direct
info: nancy.j.h.north@gmail.com

3.Mandalatekenen
woensdag per 14 dagen : 10.00 – 12.00 uur
Dansimprovisatie Woensdag : 19.00 – 21.00 uu
Pilates Body Balance Donderdag: 9.30 – 10.30 uur
Dans en Meditatie Donderdag: 19.00 – 20.00 uur
Alle cursussen starten 6 en 7 september 2017.
info: miekeverhooren@home.nl

kleine groepen
creatieve omgeving
professionele
docenten !

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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BON APPETIT

VARIA

PASTASALADE (4 personen)

VROLIJKE FRANS

Benodigdheden:
300 gr pasta
150 gr kipreepjes of eventueel hamreepjes
5 tomaten
2 (bos)ui
2 el pesto
2 tl Italiaanse kruiden
2 el crème fraîche
75 gr rucola
halve tot 1 komkommer
zout/peper

‘vrolijke Frans’ zo wordt hij genoemd
‘vrolijke Frans’ zo is hij bij zijn vrienden beroemd
iedere dag lachen dat is zijn moraal
plezier in het leven geldt voor ons allemaal
een goed begin van alledag
is opstaan met een gulle lach
bekijk het leven van de positieve kant
houd blijdschap en optimisme vast in de hand

Bereidingswijze:
Zet als eerste een pan water op en kook de pasta gaar
volgens de bereidingswijze op het pak. Snijd de tomaten,
bosui en komkommer in stukjes. Als de pasta klaar is met
koken, kun je de pasta eventueel even spoelen met wat koud
water. Meng de pasta vervolgens met de stukjes tomaat,
(bos)ui, crème fraîche, komkommer, rucola, de kipreepjes
en de pesto. Breng het geheel op smaak met zout, peper
en Italiaanse kruiden. Dek de schaal met de pastasalade
af en bewaar de pastasalade in de koelkast totdat je hem
gaat serveren.

zo is het leven goed te leven
er is zoveel vrolijks te beleven
Frans geniet als het leven hem toelacht
het is nog leuker dan hij had verwacht
iedere dag het goede eruit pikken
heerlijk om je in een gulle lach te verslikken
steeds de goede momenten bewaren
zo kan Frans zijn goede humeur verklaren
een vervelend moment komt altijd wel eens voor
maar een mooie glimlach helpt je overal door
een opgewekt karakter, pluk elke dag een roos
geniet van het leven en word nimmer boos

Lekker voor bij de BBQ of zo maar bij de lunch.
ouder worden met steeds een glimlach op het gezicht
zo eindigt ‘vrolijke Frans’ zijn positieve gedicht
tekst : Ad Frijns

Gezocht voor wetenschappelijk onderzoek:

Middelbare mannen en vrouwen
met overgewicht
In dit onderzoek testen we het effect van een bessenextract
dat mogelijk een gunstig effect heeft op bepaalde functies
van het brein, de gemoedstoestand, de elasticiteit van de
halsslagader, de leverfunctie en de bloeddruk.
Wij zoeken medewerking van:
• Gezonde vrijwilligers (m/v)
• Leeftijd: 40 – 60 jaar
• BMI 25-35 kg/m2
• Niet-rokend
• Geen bloeddrukverlagende medicatie
Het onderzoek bestaat uit een screening (30 minuten) en
vier testdagen (ieder maximaal 1,5 uur). Daarnaast dient u
gedurende zes maanden dagelijks het door ons aan u toegewezen product in te nemen.

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. 043-321 59 25
www.osteopathiemorgenstern.nl
osteopathiemorgenstern@hetnet.nl
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht

Tijdens het onderzoek testen we bepaalde functies van het
brein, vinden er bloedafnames, bloeddruk- en hartslagmetingen plaats en zullen er vragenlijsten ingevuld worden.
Daarnaast wordt er een echo van uw halsslagader gemaakt.
Vergoeding: € 150,- en reiskosten
Heeft u interesse of vragen, neem dan contact op met
drs. Mandy Lambrix, via e-mail:
mandy.lambrix@bioactor.com of tel: 043-7114558
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4 KIDS

‘t Belhäöfke wenst iedereen een fijne vakantie!

Landen puzzel: In welke landen liggen deze
steden? Schrijf de letter die voor het goede land
staat in de cirkel. Welk woord wordt gevormd van
boven naar beneden?

Zandkasteel doolhof: Kun jij de weg naar uitgang vinden?

Stephanie Debie
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- Woensdag 5 juli, 14.00 - 16.00 uur: Jeu de Boules.
- Donderdag 6 juli, 14.00 - 16.00 uur: ‘Sjoefelen’. Weet u
niet wat dat is? Kom kijken en laat u verrassen.
- Vrijdag 14 juli, 10.00 - 12.00 uur: Carma Schoenenverkoop.
- Woensdag 19 juli, 14.00 - 16.00 uur: spelletjesmiddag.
Vandaag mag u denken aan spelletjes met taal zoals,
woordslang en galgje.
- Donderdag 20 juli, 14.00 - 16.00 uur: happy hour met dj
Giel.
- Woensdag 26 juli, 14.00 - 16.00 uur: denkspelletjes met
een bal. Bewegen, concentreren, nadenken …
- Donderdag 27 juli, 14.00 - 16.00 uur: gespreksgroep onder
begeleiding van de activiteitenbegeleider.
- Woensdag 2 augustus, 14.00 - 16.00 uur: Jeu de Boules.
- Woensdag 9 augustus, 14.00 - 16.00 uur: zomerfeest met
muziek van Peter Derks.
- Donderdag 10 augustus, 14.00 - 16.00 uur: ‘Sjoefelen’.
- Donderdag 17 augustus, 14.00 - 16.00 uur: happy hour
met dj Giel.
- Woensdag 23 augustus, 14.00 - 16.00 uur: quiz.
- Donderdag 24 augustus, 14.00 - 16.00 uur: gespreksgroep
onder begeleiding van de activiteitenbegeleider.
- Woensdag 30 augustus, 14.00 - 16.00 uur: pannenkoekenmiddag.

WIJK - INFO
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.
Maandag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 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
Dinsdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Spel/Sjoel/Kaart/Knutselmiddag 14.00 uur
- Gymnastiek onder professionele begeleiding van een
fysio- en ergotherapeut 14.00 uur.
Dinsdagavond repeteert het koor ‘Gouwe Ouwe’ op afdeling
H. Heeft u interesse? Ga gerust een kijkje nemen en laat u
wegwijs maken. Ze starten om 18.30 uur.

Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum. Vragen? Kom gerust een keertje binnenlopen.

Woensdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken, verwensalon) vanaf 14.00 uur
Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselende activiteiten (bijv. Happy Hour/DJ/Hapjes, Sjoefen Spel, gespreksgroep) vanaf 14.00 uur

Afslanken met de Benexere BodyProgress

Vrijdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
- Wisselende activiteiten (bv. spellen, geheugentraining,
quiz, zingen etc.) op afdeling H
Extra activiteiten:
- Woensdag 5 juli, 14.00 - 16.00 uur: ‘muziekactiviteit’ met
Peter Derks. Samen gezellig meedoen op een wisselend
ritme met wisselende instrumenten.

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

• Locatie Belfort
Ooftmengersdreef 10
6216 SK Maastricht
• Locatie Centrum
Brusselsestraat 38
Wzc. De Beyart
6211 PG Maastricht

www.praktijkschiepers.nl
Tel: 043 - 34 30 539

• Fysiotherapie
• Osteopathie

• Sportfysiotherapie • Fysiofitness
• Oedeemtherapie
• Zwangerfit®

OPEN SPREEKUUR

Op locatie Belfort
(acute klachten, sportblessures)
ma 16.30-17.30, woe 13.30-14.30.
Vooraf aanmelden wenselijk op
06 - 54 21 48 60
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Onze praktijk kenmerkt zich
door een aangenaam persoonlijke
omgeving waar hoogwaardige
zorg wordt gegeven. De praktijk
heeft ruime openingstijden,
ook buiten kantooruren.

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 zorgverzekeraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie,
neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie,
sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie i.o.,
fysiotherapie bij COPD en perifeer vaatlijden,
dry needling.
Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)
Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl

UITVAARTVERZORGING

van THOR

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

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

‘jongeren’ zijn inmiddels iets minder jong geworden, vandaar
dat het woord ‘jongeren’ niet meer terug te vinden is in de
naam van het koor. Na de repetities raken we aan de praat
over het heden en over het verleden. Zo komt het gesprek
ook op Michel uit. Inderdaad, er is iets gebeurd. Dit wekt
mijn belangstelling, fotografie is een andere hobby van mij
en ik ben met eigen ‘projectjes’ bezig: het verhaal achter
mensen in beeld en woord weer te geven.
Via Marlou vraag ik of Michel interesse heeft om hieraan mee
te werken, ik krijg bevestiging. We maken een afspraak. Op
de betreffende dag en tijdstip bel ik aan, Michel doet open
en heet me welkom. “Koffie, of iets anders?” “Koffie graag”,
antwoord ik. We gaan zitten en ik begin met ‘het interview’;
so what happened?
Michel begon lang geleden met het werken als schoenmaker in de zaak van zijn vader. Na een tijdje begon hij voor
zichzelf, ook als schoenmaker. Helaas pakte dat anders
uit dan gedacht en na enkele jaren als zelfstandige stopte
hij met de zaak. Michel gaat in loondienst werken bij een
bedrijf dat aangepast schoeisel maakt. Het is even wennen
maar het gaat prima. In 2010 slaat het noodlot toe, op een
ochtend kan hij niet meer lopen, zijn linkerzijde is verlamd.
Alarmbellen gaan af, onderzoek wijst nadien uit dat Michel
drie herseninfarcten heeft gehad, het zal je maar overkomen.
Zijn leven (en dat van Marlou) staat op de kop: plotseling
zijn de ‘zekerheden’ weg. Een lange revalidatieperiode
volgt, langzaam maar zeker gaat het beter, maar het wordt
nooit meer zoals voorheen. De herseninfarcten laten een
spoor na: een deel van zijn hersenen functioneert niet meer.
Ook zijn karaktereigenschappen blijken veranderd te zijn,
omgaan met veranderingen is plotseling moeilijk geworden.
Na een herstelperiode wil Michel weer aan het werk. Echter,
de integratie bij zijn werkgever blijkt niet gemakkelijk. Allerlei praktische beperkingen komen boven en deze blijken
helaas onoverkoombaar, werken gaat niet meer. Michel
valt in een gat, niet alleen financieel maar ook emotioneel:
hoe nu verder?
Er is hulp, maar ja, je moet het toch zelf doen. Dat is natuurlijk
gemakkelijk gezegd.
De vrijgekomen tijd wordt gevuld met vrijwilligerswerk (in
mijn ogen wordt dit nog steeds flink onderschat en ondergewaardeerd), werkzaamheden voor de bewonerscommissie en met zijn hobby modelbouw. In de kelder staat
een modelspoorbaan en in de huiskamer wordt gebouwd
aan een achtbaan op schaal, herinneringen uit mijn jeugd
komen boven…

OUDE AMBACHTEN
BIERBROUWER (2)
Na de foto van de knecht met schort van brouwerij De Zwarte
Ruiter, die op de Gildenweg in het Blauwdorp pauzeerde met
paard en wagen, deze keer een andere foto van dezelfde
bierbrouwerij uit Maastricht. Op de nu geplaatste foto ziet
u een bierton, de "beerton vaan Marres", volgens kenners
met een inhoud van zo'n twintigduizend liter. Het gebouw
op de achtergrond is van de oude broederschool, die eind
1980 werd gesloopt. Het gebouw deed ook dienst als patronaatsgebouw van Sint Mathias. Meneer Hoedemakers
was blijkbaar de kuiper van de ton en had een café aan
de Varkensmarkt. De foto is in 1927 gemaakt, toen kostte
een halve liter bier vier cent. Het bier kwam alweer van
bierbrouwerij de Zwarte Ruiter aan de Sint Annalaan. Voor
de bierton staat een elitair gezelschap van de toenmalige
brouwerij. De man met de bolhoed is de brouwer Marres.
Een oudere Maastrichtenaar wist nog te vertellen dat het
gebouw waar het paard met de bierton voor staat, tijdens
de oorlog werd gebruikt als bankdistributiekantoor en later
ook dienst deed als Volkskredietbank. Op de foto uit mijn
archief staat geen naamsvermelding van de fotograaf maar
ik denk dat de foto is gemaakt door Jos Weynen.
Huub Reinders, huub.reinders@home.nl.

Ruud

VARIA
REPORTAGE MICHEL JONGEN
Mijn eerste kennismaking met Michel dateert van ruim 30
jaar geleden.
Zijn vrouw Marlou en ik zongen toendertijd bij hetzelfde jongerenkoor. Op een gegeven ogenblik ging ik elders zingen
en we verloren elkaar uit het oog.
Een jaar of vier geleden zag ik Michel weer vanaf een afstand. Zag ik dat nu goed? In een rolstoel? Inderdaad, oeps,
hier is blijkbaar iets niet goed gegaan.
Een tijdje later kom ik Marlou weer tegen. Hoe kan het
verkeren, weer bij een zangkoor, ditmaal in Daalhof. ‘Music
was my first love’, zong John Miles ooit, lang geleden. De
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