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Kuikentjes, eitjes en haasjes worden straks weer naar
zolder verbannen en van de eetbare versies resten alleen nog maar de onafbreekbare verpakkingen. De eerste bijtjes zijn gesignaleerd (of zijn ze deze winter nooit
helemaal weg geweest?), dus op naar de tuincentra en
andere winkels vol aanbiedingen van bloemen en planten,
bloempotten en al het andere dat het buitenleven van
de komende maanden fleurig, gezellig en Bourgondisch
maakt!
Langzaam begint het buitenleven weer en ook het wandelen en genieten van de buitenlucht wordt met de week
aantrekkelijker. Nog even en we kunnen genieten van de
prachtige bloesem, gevolgd door de jonge groene blaadjes
aan de bomen. Weg winterdip, hallo mooie lange voorjaarsdagen. Waar de fiets deze winter vooral het hok of
de kelder zag, komt deze weer regelmatig buiten, blijven
iets meer auto’s thuis en daarmee wordt ook het milieu
wat vrolijker van de warmere dagen.
Onze kinderen zijn steeds meer buiten te vinden en omdat
niet elke speelplek een mooi hek eromheen heeft, zodat de
kans dat de kids achter hun bal aan hollen en zonder uit
te kijken over steken tot een minimum beperkt blijft, is het
voor ons met auto, scooter of fiets weer opletten geblazen.

De redactie wenst u fijne Paasdagen

evenementen
Zondag 12 april:
Braderie Daalhof. Van 10.00 tot 18.00 uur.
Open dag bij Ezelstal Hans en Grietje aan de Maastrichterweg. Open van 13.00 tot 16.00 uur, toegang gratis. Voor
informatie: www.ezelstalhansengrietje.nl.

Houdt de agenda goed in de gaten, want ook de braderieën en buitenfeesten komen er weer aan. Met deze
maand Koningsdag op de agenda, wordt het opnieuw
gezellig druk in de stad en is er genoeg te doen om deze
vrije dag vol gezelligheid om te krijgen.

Woensdag 15 april:
Lezing volgens het concept van de GVA in het Woonzorgcentrum Daalhof. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur, entree 10 euro. Zie pag 19.

Natasja Cornelissen

Donderdag 23 april:
Kijkochtend OBS Elckerlijc en ABB Fons Olterdissen.
Nieuwe ouders zijn van harte welkom tussen 9.00 en
11.00 uur om een kijkje te nemen.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van van 2/3 mei.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 april.
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Stephanie Debie
Anneke Fokkema
Ernestine Gewin
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Joachim Wilbers

Contact

Maandag 4 t/m donderdag 7 mei:
Voetbedevaart naar Scherpenheuvel, georganiseerd door
de Broederschap van het H. Kruis te Wyck.

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

Dinsdag 5 mei:
Busbedevaart naar Scherpenheuvel voor één dag.
Kosten 17 euro p.p., er zijn meerdere opstapplaatsen.
Opgave voor de Bedevaarten liefst zo spoedig mogelijk
maar tot uiterlijk 22 april bij: dhr. A.M. van den Boorn,
Ursulinenstraat 34, 6245 CJ Eijsden, tel. 043-4092518 of
06-12524650, email: fons.vdboorn@gmail.com.

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

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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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) Openingstijden Atrium café

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond

huiskamer project 13.30 - 16.30 uur
v.a.17.00 uur dansschool reality
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie

043-3540518
06-24253636
06-50468369
043-3619455

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
043-3478147

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond

v.a.17.00 uur dansschool reality
country dansen jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-18126993
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

Fysio Daalhof biedt u de oplossing voor:
-

Pijnklachten
Bewegingsbeperkingen
Ophoping van vocht
Kracht en stabiliteitsproblemen
Verminderde conditie

www.fysiodaalhof.nl 043-3476946
Herculeshof 9/11 6215 BB Maastricht
fysiodaalhof@gmail.com
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Van maandag tot en met
donderdag van 19.00 uur
tot 01.00 uur
Vrijdags van 19.00 uur
tot 02.00 uur

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.

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

Buurtterrassen
Wilt u kennis maken met de mensen die sommige zaken
regelen in de stad? Heeft u vragen of opmerkingen over
hoe zaken beter geregeld kunnen worden? Kent u de buren
nog niet? Bent u bereid om te helpen? U bent welkom met
vragen en uw vernieuwende ideeën bij een van de buurtterrassen die georganiseerd worden bij u in de wijk. Hoewel
de locaties nog niet vast staan, zijn enkele data wel bekend.
Voor de zomervakantie op 23 en 29 juni en 7 juli. Na de
zomervakantie op 8, 14 en 15 september. We houden u op
de hoogte van de locaties.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

Nieuws van Buurtplatform Belfort-Daalhof
Asfaltering Appiushof en Aureliushof
Vanaf 16 maart was de verkeersdoorstroming in Daalhof
behoorlijk ontzet door de asfaltwerkzaamheden aan de Appiushof en Aureliushof. Gelukkig is frustratie niet het enige
resultaat. Er is al langer behoefte aan een nieuwe asfaltering
van deze wegen geweest. Nu worden ook de fietspaden
aangepakt. Op de Penatenhof komen er fietspaden en de
fietspaden op de Aureliushof worden in het rood gekleed.

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

PERSBERICHTEN

De moeilijkste dagen op de Appiushof en Penatenhof (en alle
straten er achter) zijn nu voorbij, en ook aan de Aureliushof
(als alles goed is gegaan). Dit komt grotendeels doordat de
bewoners zelf ook de moeite gedaan hebben om hoffelijk
te zijn, aan elkaar te denken. Nu is nog de Kesselterweg
aan de beurt en dan kunnen de buurten genieten van een
gloednieuwe weg.

Cursus Natuurlijk tuinieren
IVN Maastricht organiseert deze cursus in samenwerking
met VTN Cadier en Keer (Vereniging tot Natuurbehoud). De
cursus is voor iedereen die meer wil weten over het tuinieren
met inheemse planten of planten die geschikt zijn voor ons
klimaat. In negen lessen komen allerlei onderwerpen aan
bod, zoals: ontwerp en inrichting, verschillende biotopen en
planten en water en vijvers. Hoewel de cursus gaat over natuurlijk tuinieren, wordt ook aandacht besteed aan het voordeel
dat insecten, vlinders, vogels en andere dieren hebben bij een
tuin die ingericht is met materiaal dat hier thuis hoort. Dit jaar
is de cursus uitgebreid met twee extra lessen over eetbare
planten. Als je net met de inrichting van een nieuwe tuin wilt
starten of je bestaande tuin gaat aanpassen, is het voorjaar
het meest geschikte moment om hiermee te beginnen. En
dan komt deze cursus als geroepen!

Horatiushof/Appiushof
Al vóór de asfaltwerkzaamheden was er vraag naar een oplossing voor de bocht bij de kruising Horatiushof/Appiushof.
Dit euvel is meerdere keren voor de gemeente gebracht - in
voorbije jaren en ook onlangs door het buurtplatform. Wij
hebben gevraagd of er een aanpassing mogelijk was van de
weg zelf of andere oplossing, tot nu toe zonder resultaat. We
zullen ons hiervoor blijven inspannen. Hoe meer mensen hun
stem hieraan kunnen lenen, hoe beter we gehoord worden.
Als u ideeën of gedachten heeft, laat het ons horen.
Behulpzame wijken
We willen allen bedanken voor het goed omkijken naar
elkaar tijdens de sluiting van de Lidl. Alle winkeliers in de
wijken waren attent op de behoeften van de bewoners, en
bewoners hebben voor elkaar de handen uit de mouwen
gestoken. Zo een samenwerking is mooi om te zien en
ervaren.

Het lesprogramma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 25 april: praktijkles: biotopen en grondsoorten,
door Irma Kokx en Tineke de Jong.
Woensdag 29 april: theorieles: biotopen en grondsoorten,
door Heerko Damsma.
Zaterdag 9 mei: bezoek tuin met vijvers, door Sies Willems.
Woensdag 13 mei: theorieles: water in de tuin, door Irma
Kokx en Tineke de Jong.
Woensdag 3 juni: theorieles: de eetbare natuur, door Nelle
Driessen en Susanne Eussen.
Zaterdag 6 juni: praktijkles: de eetbare natuur door, Nelle
Driessen en Susanne Eussen.
Zaterdag 13 juni: bezoek aan een tuin ter afsluiting van de
cursus o.l.v. Nelle Driessen.
Aanvang lessen: de theorielessen van 20.00 - 22.00 uur,
vinden plaats in het VTN-lokaal. Dit is de zolder van ‘t
Keerhoes aan de Limburgerstraat 78 in Cadier en Keer.
Parkeren kan op het om de hoek gelegen Raadhuisplein.
De praktijklessen van 9.30 - 12.00 uur zijn op verschillende
locaties. De kosten voor deze cursus bedragen 36 euro voor
IVN- en VTN-leden en 49,50 euro voor niet-leden.
Aanmelden: Irma Kokx, email: ipa.kokx@gmail.com, of tel.
043-3258339 (na 18.00 uur).
Bekijk ook onze website: www.ivn.nl/maastricht.

Bezoek in Belfort
In maart is burgemeester Onno Hoes op bezoek geweest
in ’t Förstje in Belfort om vragen van de bevolking te beantwoorden. Ook werd er informatie gegeven over de veranderingen in de WMO. Het is goed om gehoord te worden.
Nu nog zien of er ook veranderingen komen. Er blijven nog
vragen over de verkeerssituatie in Belfort en hoe dit opgelost
zal worden.
Matchpunt
Er is in maart ook een vrijwilligersmarkt gehouden in Daalhof.
Dit is de verdere uitwerking van het verlangen om mensen
die zich voor de wijk willen inzetten te koppelen aan de
noden in de wijk. Misschien was u ook aanwezig. Heeft u
ideeën, of wilt u zich inzetten om anderen te helpen, er is
meer dan genoeg te doen. Ook tijdens de braderie op 12
april kunt u mensen aanspreken over dit nieuwe initiatief.
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Opnieuw een uitgever vinden - diegene die mijn verhalen
publiceerde was inmiddels overleden - was andere koek.
Communicatie over lange afstand loopt niet lekker, waarom
ik besloot het op eigen houtje te proberen. Dat bleef niet
onopgemerkt; weliswaar niet in Nederland, maar via het
internet wist een Amerikaanse uitgever mij te vinden, en
die vroeg om de roman “Wanderbach” te mogen vertalen en
uitgeven. Met als gevolg dat het verhaal van Tork die met zijn
honden door de bergen trekt en op het dorpje Wanderbach
stuit, in alle Engelstalige boekwinkels ligt, en op internet bij
bijvoorbeeld Amazon te koop is. Er is ook al interesse getoond voor eventuele film- en/of tv-serie rechten, maar hoe
dat allemaal zal aflopen ligt nog in de toekomst.

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

Joachim Wilbers
Sinds bijna vier jaar woon ik weer in Maastricht. Terug van
weggeweest, maar hier niet geboren. Mijn wieg stond in
Tegelen; destijds het dorp van pannen en Passiespelen.
Naar Maastricht kwam ik om hier te leren hoe ik kunstenaar
kon worden, wat ik als kind al wilde. Maar ik bleef er niet,
reisde over de wereld, en maakte mijn kunst. Eerst nog
als schilder, tot ik in de late zeventiger jaren in de VS met
computers in aanraking kwam...

Omdat ik mij met digitale kunst bezighield, lag het voor de
hand dat ik, toen er in 1997 in Antwerpen een cursus internet
ontwikkelaar kwam, mij er voor inschreef. Een vol half jaar
terug in de schoolbanken. Gelukkig had ik mij daarvoor al
bezig gehouden met programmeren en zo, en al was ik de
oudste van de klas: ik slaagde, net als de anderen, met lof.
Sindsdien houd ik me ook bezig met internet en het maken
van bijvoorbeeld websites...
Joachim: beeldend kunstenaar, schrijver, internet specialist

verenigingsnieuws
Lezing Círculo Cervantes
Geleidelijk veranderde mijn manier van werken, tot ik nu
eigenlijk alleen nog digitale kunst maak. Het grafische
begin gebeurt veelal nog met de hand, maar de afwerking
is helemaal voor rekening van de iMac. Voor wie werk wil
bekijken raad ik mijn website aan: joachimartist.16mb.com.

Op vrijdag 10 april wordt een lezing in het Nederlands
georganiseerd door de Círculo Cervantes: “Het onafhankelijkheidsstreven in en van Catalonië”, door Karel Vangerven.
Aanvang 20.00 uur in het Förtsje: Ebenistendreef 109, 6216
PS Maastricht (Belfort). Entree voor niet-leden 5 euro. Zie
ook de website op: www.circulocervantes.nl. De Círculo
Cervantes is een vereniging van mensen die geïnteresseerd
zijn in de geschiedenis en cultuur van Spanje en Spaans
Amerika. Lezingen zijn afwisselend in het Nederlands en
Spaans.

Naast schilderen en tekenen heb ik ook altijd geschreven,
en in de tachtiger jaren, toen ik in Amsterdam woonde,
werden mijn eerste verhalen in meerdere bloemlezingen
gepubliceerd. De uitgever vroeg mij een roman te schrijven,
maar daar was ik nog niet aan toe. Dat kwam later, terwijl ik
in Zuid Spanje leefde en werkte. Misschien bracht de bijna
eeuwige zon mij er wel toe.

LEZERSBRIEF
Buren helpen elkaar
Zoals iedereen in Daalhof weet is er veel overlast geweest
in verband met het opnieuw asfalteren. Op een avond liep
ik naar het milieupark aan de Herculeshof en teruglopend
naar huis haalde ik een oude dame in die zeer moeizaam
liep, weliswaar met een stok, maar toch. Ik vroeg haar waar
ze moest zijn en of ik haar kon helpen. Ze moest ergens
achterin de Penatenhof zijn en ik bood aan haar te begeleiden. Toen we bij het bewuste adres aankwamen gaf ze me
spontaan een zoen en haar kaartje met adres om eens een
kopje koffie te drinken. Als dat niet dankbaar is.........
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WWW.WILSONGROEP.NL
Apollohof 37

• 4 slpks, luxe badk. en keuk.
• Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

Numitorhof 50

Schippersdreef 22-D

Koperslagersdreef 15-C

• Hoek, 4 slks en mooi uitzicht
• Vraagprijs: € 154.000,- k.k.

• Royale woonkamer, 2 slks
• Vraagprijs: € 122.500,- k.k.

Wijkmeestersdreef 13

STAAT HIER VOLGENDE
KEER UW
WONINGADVERTENTIE?

St. Annadal 16-F

nieuw

nieuwe prijs
• 4 slks, kunststof kozijnen
• Vraagprijs: € 174.500,- k.k.

Prof. Moserstraat 15

• Luxe afwerking, 3 slks
• Vraagprijs: € 135.000,- k.k.

Hoogfrankrijk 62

• 5e verd. fraai zicht, 2 slks, lift
• Vraagprijs: € 124.900,- k.k.

Verkoopplannen?
Aankoopplannen?
Ik kom graag langs om uw wensen
te bespreken

nieuwe prijs
• Nabij station gelegen, 3 slks

• Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

• In centrum gel. 2 ruime slks
• Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

Kloosterbosch 20

Grannushof 20

verkocht
• Verkocht

• Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

Tel.: 043-3503535
Pascal Loontjens

Herbenusstraat 152

verkocht

verkocht
• Verkocht
• Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

• Verkocht

• Vraagprijs: € 227.500,- k.k.

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

PENSIOENEN
PENSIOENEN
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HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

Riksingenstraat 20

v.o.v.
• Verk. onder voorbehoud
• Vraagprijs: € 179.500,- k.k.
Stationsstraat
Stationsstraat 14
14
6221
6221 BP
BP Maastricht
Maastricht
(043)
(043) 350
350 35
35 35
35
info@wilsongroep.nl
info@wilsongroep.nl

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 H
Wisselende activiteiten (bijvoorbeedl uitstapjes, spellen,
geheugentraining, wandelen enz.) in de ruimte van de
Dagbesteding

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
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.

Extra activiteiten april:
Woensdag 1 april, 10.30 uur: Palmpasen viering o.l.v. pastoraal medewerker André Narinx onder begeleiding van
het Daalhofkoor. De palmtakken worden ingezegend en
iedereen is van harte welkom om deze viering bij te wonen.

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

Woensdag 8 april, 14.00 tot 16.00 uur: muziekman Peter
van de Broek met zijn keyboard en accordeon! Een gezellige middag vol herkenbare deuntjes. Voor 2,50 euro bent u
erbij, inclusief tafelhapjes. Graag inschrijven bij de receptie
van woonzorgcentrum Daalhof, maar u kunt ook ter plaatse
betalen.

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 14.00 uur
Tekenles van 10.00 uur en 11.30 uur; elke eerste dinsdagochtend van de maand wordt er door een vrijwilligster
tekenles gegeven.
Nagelverzorging van 14.00 uur tot 15.00 uur; elke dinsdagmiddag buiten de schoolvakanties. Uw handen masseren
en insmeren, oude nagellak verwijderen, nieuwe nagellak
aanbrengen, de nagels eventueel een beetje bijvijlen….

Woensdag 15 april, 14.00 uur: Franse middag met muziek
en specifieke Franse hapjes, 2,50 euro p.p. Gelieve in te
schrijven bij onze receptie.
De overige woensdagen bent u welkom om bijvoorbeeld
samen een kaartje te leggen, een spelletje te doen of gewoon een kop koffie of thee te komen drinken.
Info Mosae Zorggroep, WoonZorgCentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM Maastricht, tel: 043-3549500

Woensdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Wisselend programma (bijvoorbeeld muziek, optredens,
thema-middagen, bakken enz.) in de middag vanaf 14.00
uur
Vijf-cent Kienen variabele ruimte vanaf 13.45 uur

Autorijschool Bastiaens
r omwegen
e
d
n
o
z
n
e
d
“We rij
wijs”.
naar je rijbe

Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Van het verleden tot hedenmiddag, afwisselende activiteiten, vanaf 14.00 uur

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

www.rijschoolbastiaens.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

0057088.pdf 1
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Bekijk onze website
ook via uw smartphone!

Zutendaallaan 24 Maastricht

Van Hasseltkade 1D

Royale en instapklare stadswoning met 5 (!) slaapkamers,
inpandige garage, keuken met diverse app., badkamer met
ligbad & douche, extra douche op 2e verdieping, tuin op zuid.
€ 289.000,-

LICHT, RUIMTE, & PRIVACY. Rustig wonen op een
toplocatie. Hedendaags ruim appartement (133m²) met lift,
royale woonkamer, badkamer , 2 slaapkamers & balkon.
€ 299.500,-

Bilserbaan 9

Mèdoclaan 180

Woonhuis met 3 garages
gelegen op riant perceel

Levensloopbestendige
woning met garage

€ 495.000,-

€ 335.000,-

Wolkammersdreef 79c

Planetenhof 76

Instapklaar en modern
afgewerkt appartement

Royale 2 /1 kap woning
met uitbouw & garage

€ 124.500,-

€ 235.000,-

Herculeshof 27 D

Gezocht:

Henisstraat 7

Momenteel hebben wij grote vraag naar
modern afgewerkte & instapklare
eengezinswoningen in de prijsklasse
tussen de € 190.000,- en € 300.000,-.
Appartement met lift 3
slaapkmrs & ruim balkon
€ 124.500,-

Heeft u verkoopplannen?

Woning met 3
slaapkamers & ruime tuin

Neem vrijblijvend
contact op voor een informatief gesprek.

€ 162.500,-

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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Verloren op Aswoensdag op de Kremersdreef-Schaliedekkersdreef-Tinnegietersdreef-Wolkammersdreef: gouden
armband (Grieks motief meander). Info, tel. 06-34328718
.
Te koop aangeboden: Sport/toermotor Suzuki GSX600 F,
bouwjaar 2003, km: 7500, met alarm, in zeer goede staat!
Vraagprijs 1750 euro. Info, tel. 06-21953159.

prikbord
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) met het geld in een
enveloppe inleveren/in de brievenbus doen op Dianahof 54 vóór
de 15e van de maand.

Te koop wegens ziekte: Adria 425Line met wc, drie persoons met voortent en losse luifel en groen zeil. Vraagprijs
3000 euro. In zeer goede staat, staat altijd droog in stalling.
Info, F. J. Ensinck, tel. 043-8514188, Glazeniersdreef 35,
Maastricht.

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.

Bij Angèle Schoonheidsspecialiste kunt u al vanaf 27,50
euro terecht voor een gezichtsbehandeling. Romulushof 40,
tel. 06-25065275, www.angelebroux.nl.

Vanuit uw aanvullende zorgverzekering worden fysio-, manuele-, geriatrische- en/of oedeemtherapie vergoed. Ook
zonder verwijsbrief. Nu ook groepstherapie “Samen bewegen met Parkinson” in gymzaal Daalhof. Fysio Daalhof,
Herculeshof 9/11, 6215 BB Maastricht, tel. 043-3476946,
fysiodaalhof@gmail.com; www.fysiodaalhof.nl.

Gezocht: garage in Belfort, Daalhof of Hazendans voor het
stallen van een motor. Contact gegevens: annemariek_88@
hotmail.com.

Richard Smit meubelstofferingen: uw meubels stofferen
met of zonder herstel binnenwerk? Bel vrijblijvend tel. 0032468138770 of rsmitmeubelstoffering@hotmail.com en laat
u verrassen door de prijs en mogelijkheden.

Bijlessen en huiswerkbegeleiding in de Hazendans.
Vallen de schoolresultaten tegen? Ervaren docent (vmbohavo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine groep
leerlingen. Bijlessen Nederlands op alle niveaus onder- en
bovenbouw (specialisatie: dyslexie), examentraining. Ook
voor basisschoolleerlingen (rekenen, taal- en leesvaardigheid). Info, tel. 06-39823537.

Gevonden op Pomonahof: zwart sleutelmapje met drie
sleutels eraan. Info, tel. 06-47189292.
Te koop t.e.a.b.: Hobby de Luxe Classic Toercaravan
400T, bouwjaar 1989, compleet met reservewiel, Dorema
voortent met uitritsbare wanden, grondzeil en vele extra’s.
Opbouwlengte caravan vier meter, compleet met eindkeuken. Rondzit, verwarming en toiletruimte met ingebouwd
Thetford cassettetoilet. Info, tel. 043-3433841.
Ouderen-Soos Wolder houdt op dinsdag 21 april een kienmiddag met leuke prijzen in het Parochiehuis, Tongerseweg
355 te Wolder. Iedereen is welkom. We beginnen om 14.00
uur. Komt u ook?
Te koop: stacaravan Ardennen (70 km), 10 jaar, is z.g.a.n.,
één grote tweepersoons slaapkamer, totaal vijf slaapplaatsen. Ingerichte keuken, badkamer met wc, wastafel, douche,
vaste aansluiting water, elektra en riool, gas. Terrein 200
m2, prijs 7000 euro, inclusief inventaris, tuinhuisje. Tel.
06-22448264.

Behandeling volgens afspraak
Maandag en donderdag gesloten

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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Onze openingstijden
Van 1 mei tot 30 september

Van 1 oktober tot 30 april

Maandag 12/21 uur

Maandag 12/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 9/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 10/21 uur

Zaterdag/Zondag 10/18 uur Zaterdag/Zondag 11/18 uur
John en Connie Wolters-Dingena
Aureliushof 145a Maastricht
Tel. 043-3430340
conniedingena@kpnmail.nl
www.zonnehofke.info.nl

Voor aankoop en reparatie van TV en LCD,
Audio en Video apparatuur en schotel-installaties

Guus Gruisen
Reparatie Techniek
Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667
gruis010@kpnmail.nl
www.guusgruisen.nl

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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BON APPETIT

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

Pittige groente couscous
Ingredienten:
240 gr cous cous
400 gr oosterse roerbakgroente
150 gr haricots verts
150 gr sugar snaps
1 ui
1 groenteboullion tablet
4 eetl chilisaus
200 ml kokosmelk
50 gr cashewnoten
1 eetl olijfolie

Taxpc

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

Bereidingswijze:
Bereid de couscous volgens de gebruiksaanwijzing met
een halve groenteboulliontablet, schil de ui en snipper
deze fijn, verwarm in een wok 1 eetl olijfolie en fruit de ui
in circa 2 min, voeg dan de haricots en de sugarsnaps toe
en bak deze nog 2 min mee. Roer in een kom de kokosmelk en de chilisaus door elkaar, giet dit bij de groenten in
de wok en verkruimel de rest van de groentetablet erbij.
Laat alles vervolgens nog ongeveer 5 min garen, verdeel
de couscous over vier borden, en schep hier de groenten
overheen, garneer het geheel met cashewnoten.
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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

Café - Eetkamer Saint Servais
Feestje?!
In onze zaal organiseren wij voor iedere
gelegenheid en geheel naar eigen wens uw feestje.
Onze zaal is ook zeer geschikt voor uw communiefeestje,
vergadering, presentatie of workshop.
Er bestaat ook de mogelijkheid om aan huis te cateren.
Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Kinderpret bij Servais
Vanaf heden hebben wij op woensdag en zaterdagmiddag speciaal voor onze kleine gasten onbeperkt
pannenkoeken met ranja voor maar €3,50. Gelieve vooraf te reserveren.

Menu's
Wekelijks wisselend 3 gangen keuze menu’s:
Midweek menu €17,50.
Weekend menu €24,50.

Het ''Zo'' Lunchbuffet!
Iedere zondag vanaf 12:30 tot ± 15:30 uur.
Met als voorgerecht diverse koude
vis/vlees gerechten, salades, brood
en onze huisgemaakte dagsoep.
Als hoofdgerecht warm vis/vlees gerecht
met bijpassende saus, aardappelen en brood.
Ter afsluiting zoet dessert en een kaasplateau.
€ 18,50 per persoon. Mee etende kinderen € 5.Susserweg 1
6213 NE Maastricht
T 043-3212944
info@cafestservais.nl
www.st-servais.nl
www.facebook.com/stservais
Openingstijden: Dagelijks geopend vanaf 12:00 uur. Dinsdag rustdag.
Vanaf heden zijn wij dus ook de maandag weer geopend vanaf 12:00 uur.
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Spreekuur maandagochtend
Vijf organisaties (Radar, Envida, Levanto, Trajekt en Mosae
Zorggroep) houden op maandagochtend van 10.30 tot 12.00
uur een spreekuur op de boerderij. Mensen uit Daalhof en
directe omgeving kunnen hier terecht met vragen over zaken
als financiën, administratie, huisvesting en dagbesteding.
De aanwezige professionals zoeken samen met u naar
antwoorden en oplossingen. Ook kunnen zij u verwijzen
naar de juiste andere instantie, mocht dat nodig zijn. Wilt u
het spreekuur bezoeken, bel dan aan bij de voordeur rechts
van de poort.
12 april: grote braderie in Daalhof
Op zondag 12 april is weer de grote braderie in Daalhof.
Daalhoeve is dan gewoon open. Omdat de middenstal wordt
verbouwd, zijn het terrein en de ruimtes wel slechts beperkt
toegankelijk. Maar de Koojstal is wel open. U kunt dus altijd
bij ons terecht voor een drankje en hapje.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 25, april 2015

Kledingbeurs op 19 april
Op zondag 19 april houden we op de boerderij een kledingbeurs. Wie nog kleding en boeken kwijt wil, kan deze inleveren bij Noël Frissen, Schippersdreef 29, tel. 06 - 21475094.
De opbrengst van de beurs komt ten goede aan de boerderij.

BIJZONDERE KRUIDEN
Nederland is in de ban van het zelf kweken van groenten,
met het tv-programma ‘Van Hollandse Bodem’ en de actie
met kweekbakjes van Albert Heijn. Wij dragen een eigen
steentje bij door aandacht te besteden aan het kweken van
bijzondere kruiden. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan
op de recepten van Magda, zodat u meteen een idee heeft
waar u het kruid voor kunt gebruiken. Veel informatie kunt u
vinden op zaaikalender.com. Deze website biedt een goed
overzicht van wanneer kruiden (maar ook groenten) kunnen
worden gezaaid (binnen of buiten) en geoogst.

Kikkerdrilmiddag op 22 april
Op woensdag 22 april kunnen kinderen bij ons terecht om
wat kikkerdril mee naar huis te nemen. Dan kunnen ze zelf
zien hoe uit een eitje een klein kikkertje groeit. Wij vertellen ze dan ook hoe ze de kikkervisjes moeten verzorgen.
Neem wel een eigen jampotje mee om de kikkerdril in mee
te nemen. Als de kikkervisjes eenmaal groot genoeg zijn,
komen ze terug naar de boerderij en dan zetten wij ze terug
waar ze vandaan komen. Maar dat wordt allemaal uitgelegd
op 22 april.

Wij starten onze serie met koriander. Een kruid dat geliefd
is in buitenlandse recepten (en bij een klein aantal mensen
gehaat, wat te maken zou hebben met genetische factoren).
Koriander kunt u in deze maand april of nog in mei binnen
zaaien of buiten onder glas. Zaait u binnen, dan hebben
de zaadjes om te kunnen ontkiemen vocht en een warme
plek nodig (bijvoorbeeld een vensterbank in de zon). U
stopt de zaadjes een centimeter onder de grond in een
liefst biologisch afbreekbaar kweekpotje, of anders in een
kweekbak. Er zijn ook alternatieven zoals de plastic bakjes
van afhaalrestaurants en champignonbakjes.

Plantjesdag op 3 mei
Op zondag 3 mei houden wij onze jaarlijkse plantjesmarkt.
U kunt dan voor al uw perkgoed bij ons terecht. Van zomerbloeiers tot groente- en kruidenplanten en vaste planten, de
plantjesmarkt biedt voor elk wat wils.
Eendenvijver wordt kalkoenverblijf
De eendenvijver op het boerderijterrein gaat dicht en wordt
omgebouwd tot kalkoenverblijf. De kalkoenen op het terrein
hebben nu nog geen eigen hok. Daar wordt nu het stalletje
bij de (voormalige) vijver voor ingericht.

Het duurt ruim twee weken voor de koriander ontkiemt. Vanaf
mei kunt u ze verplanten en buiten in een pot zetten, of in
de volle grond met een tussenruimte van 25 cm. Koriander
staat graag in de zon en houdt van losse grond die bovendien kalkhoudend en humusrijk is. Tussen het zaaien en het
oogsten zitten ongeveer vier maanden. Zaait u half april, dan
kunt u dus vanaf augustus gaan oogsten. Dat doet u door
de blaadjes te knippen (en vers te gebruiken, drogen van
de blaadjes lukt niet). U kunt ook een heel bosje oogsten,
op de kop hangen en dan uitschudden met een schoteltje
eronder om de zaadjes op te vangen. Ook de zaadjes kunt
u in gerechten gebruiken. Het oogsten van zaadjes zal
overigens niet lukken als u de koriander in een pot kweekt.
Succes!

In blijde verwachting…
De Lammetjesdagen zijn net achter de rug. We hebben zo’n
165 lammetjes mogen begroeten, wat minder dan gedacht.
Dat komt omdat er meer eenlingen waren dan normaal. Zoiets valt van te voren niet te voorspellen. Dat geldt ook voor
het tijdstip waarop wij twee jonge alpaca’s kunnen begroeten. Beide merries zijn op dit moment drachtig. Vaak sterft
het vruchtje echter voortijdig. Daar merk je niks van, maar
de merrie wordt dan wel opnieuw gedekt en raakt opnieuw
in verwachting. Spannend dus wanneer we onze volgende
jonkies kunnen verwachten.
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Alaaf, een donatie van de Tempeleers
Afgelopen carnaval hebben de Tempeleers Daalhoeve geadopteerd als het goede doel waarvoor de Zate Hermeniekes
in de stad geld hebben ingezameld. Dat heeft een bedrag
van boven de duizend euro opgeleverd. We zijn daar heel
blij mee en danken de Zate Hermeniekes en de Tempeleers
voor hun inzet. Veer zien gruuts op uuch. Alaaf!

Braad het vlees mooi bruin aan in een stevige braadpan,
er mag royaal wat zout op. Haal het braadstuk uit de pan.
Snijd 4 sjalotten in schijfjes en bak deze zachtjes in dezelfde
braadpan. Voeg dan l afgestreken eetlepel mosterdzaad, 1
eetlepel korianderpoeder (net als alle volgende eetlepels
ook afgestreken), vier kruidnagels, een stukje kaneel,1 eetlepel komijn en 1 eetlepel kurkuma toe en stoof de kruiden
zachtjes mee, zodat de smaken langzaam vrijkomen. Alle
kruiden zijn te koop bij een Toko.
Voeg vervolgens een eetlepel tomatenpuree, een scheutje
azijn, 200 ml kippenbouillon, drie tenen gehakte knoflook, 1
eetlepel geraspte gember en naar smaak sambal toe. Even
laten pruttelen. Doe het braadstuk terug in de pan en laat
ongeveer 35 tot 45 minuten heel zachtjes gaar worden op
een sudderplaatje. Het is ook lekker er wat aardappels bij
te doen, in vieren gesneden, maar dat hoeft niet.
Snijd het vlees in plakken en doe er saus en wat yoghurt
overheen. Serveren met rijst (als je geen aardappels erbij
doet), bloemkool of wat je lekker vind aan groenten.
Eet smakelijk. En heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.

HULP UIT DE BUURT

De Dierenpolitie bracht ons twee weeslammetjes

MEE-IMKEREN
Ons nieuwe Bijenhuis is na lang voorbereiden eindelijk zo
goed als klaar. Op zondag 26 april wordt het officieel geopend door wethouder Van Grootheest, om 15 uur. In het
Bijenhuis komen tien bijenkasten met elk één bijenvolk. Elk
volk kan zo’n 40 tot 60 duizend bijen bevatten, dus in totaal
zijn er straks een half miljoen bijen.
Onze bijen kunnen op het eigen terrein en in de directe
omgeving (bijen vliegen uit tot zo’n drie kilometer van
hun kast) al hun voedsel verzamelen. Dat begint met de
voorjaarsbloeiers en de wilgenkatjes. Daarna volgt de fruitbloesem, gevolgd door de bloesem van de lindenbomen
en kastanjebomen. Bijen halen het meeste voedsel weg
van de lindenbomen en die zijn overal in Maastricht te vinden. Het zijn sterke bomen die onder meer langs de hele
Tongerseweg staan.
Ons Bijenhuis is bedoeld om met name kinderen te leren en
laten zien hoe honing wordt geproduceerd. Daarom kunnen
zij eens in de maand mee-imkeren. Dat kan voor het eerst
op woensdag 13 mei. Uiteraard gebeurt dat op een veilige
manier zodat kinderen niet kunnen worden gestoken door
de bijen. In ons Bijenhuis produceren we ook honing die we
straks in de boerderijwinkel verkopen.

RECEPT UIT DE WINKEL
Indiase curry van varkensfilet
Neem een stuk van ongeveer 500 gram varkensfilet. U kunt
hiervoor terecht in onze winkel. Wij hebben nu ook vlees van
het Berkshire-varken. Dit vlees is werkelijk zalig!!!

Siemen voert een koekje aan een cavia

Op de boerderij krijgen we regelmatig hulp van mensen uit
de buurt. Niet alleen van onze reguliere vrijwilligers, maar
ook van kinderen of volwassenen die iets bijzonders doen.
Zoals Siemen. Siemen kwam op de boerderij met de vraag
of hij caviakoekjes mocht bakken voor onze cavia's. Hij legde
uit wat het inhield, hoe hij ze zou maken en dat cavia's er
dol op zijn. Nou, dat wilden we wel eens zien!
Nog geen twee uur later stond Siemen weer op de boerderij
met een bus vol caviakoekjes. En inderdaad, de cavia's
vonden het heerlijk! We kregen het recept meteen ook
mee. Siemen heeft ook met een paar stukjes afvalhout een
caviahuisje gemaakt, waarbij hij er rekening mee hield dat
schroefjes niet uit mogen steken, in verband met de veiligheid. Wat leuk om te zien dat een jongeman als Siemen dit
met zoveel passie voor cavia's doet!
Meer weten? Kijk op deze website: www.mycavygarden.nl
Siemen bedankt!
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Vesta vastgoed

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

Maastricht - Trichterveld

Maastricht – Belfort

Soendastraat 15

Tinnengietersdreef 40E

Verkocht o.v.
• Nieuwe woning met garage;
• Heerlijke tuin op het zuiden;
• 3 slpkmrs, 4 mogelijk!.

Vraagprijs € 319.000,-- K.K

Verkocht o.v.
• 2 slpkmrs (16 en 11 m2) ;
• Goed gelegen t.o.v. O.V;
• Met parkeerplaats en berging

Vraagprijs € 219.000,- K.K

Als u kiest voor:








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

Kies dan voor Vesta Vastgoed
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Biesland

Maastricht - Belfort

Valeriushof 33 B

Porthoslaan 44

Kroesmeestersdreef 7F

• Ruime bovenwoning met terras;
• 3 slpkmrs (4 mogelijk);
• Gunstig gelegen tov winkels.

• Ruime woning met 4 slpkmrs;
• Geheel te moderniseren;
• Op goede stand gelegen.

• Appart. met 2 slaapkamers;
• Zeer ruime berging 17m2;
• complex met Lift.

Vraagprijs € 139.000,- K.K

Vraagprijs € 275.000,- K.K.

Nieuw

Vraagprijs € 149.000,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
of een taxatie nodig voor het oversluiten van uw hypotheek, bel ons dan gerust.
Bel dan nu met 043-3440168
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Wijk-info
HOF
EN DREEF

Een kaarsrechte boom staat voor ons, dus draaien we af
naar links om uiteindelijke voor een kappelletje te staan. Hier
in de buurt vinden we een nieuwer graf met een bank – zodat
men op bezoek kan komen en rust kan nemen.

Tussen hemel en aarde
Op een zonnige dag beginnen we onze wandeling aan de
rand van Daalhof bij de toren op de Trichterweg. Onder
de toren horen we kinderstemmen van de speeltuin aan
de rechterkant. Links maakt een ekster geluiden die lijken
op een gamesconsole. Wij lopen verder begeleid door een
dikke groene muur aan de rechterkant, terwijl we de woonwagens links passeren en verder weg de achterkant van
Belfort aanschouwen.
Bij de Javastraat rechtsaf worden we door de ontknoppende
planten begroet, een belofte van leven bij de poort van de
begraafplaats. Als we door de poorten lopen zien we de
toren recht voor ons, ver weg, reikend naar de hemel. Maar
wij draaien linksaf op het eerste pad en lopen verder. In
deze stille, rustige wereld van groene bomen en slapenden
komen we allerlei verhalen tegen: de kip en gans bij Jan Hul
en Maria van Meesen, een standbeeld van een koppel dat
elkaar troost – waar zij liggen naast het graf van hun te vroeg
geboren kindje, een uitbundig kunstwerk van een grafsteen
bij Ingrid Philips, of een groepje kinderen in een kring bij Els.

Op het pad rennen twee eekhoorns heen en weer om nootjes
te rapen. We zijn niet alleen. Opa en oma komen binnen
met de kleinkinderen. Een jong stel loopt voorbij met hun
kind en een kaars. Ze zoeken nog de weg – dit is misschien
de eerste keer, een begin van een traditie – een plicht of
een voorrecht?
We verlaten de begraafplaats via de poort aan de Tongerseweg en gaan rechts tot aan een klein pad – het Godenpad.
Hier kunnen we naar de Neptunushof om te eindigen bij de
toren die zo vaak zoveel lawaai maakt(e). Via deze toren
hebben ze berichten van soldaten gestuurd. Later was het
radio en nu van alles en nog wat via de kleine, ongelooflijk
krachtige computers die we telefoons noemen en die we in
onze zakken dragen.
Om ons heen horen we de geluiden van het leven: iemand
die een nieuw project aan het zagen is, mensen in hun tuin
bezig met de nieuwe beplanting en het onkruid weghalen,
fietsen die rinkelen. Het leven gaat door. Voor sommigen is
informatie van boven gewoon lawaai of een storing. Voor
anderen is het omhoog kijken een bestemming, een doel en
een leidraad. Allemaal laten ze hun verhalen hier beneden,
voor iemand of niemand te horen.

Een nieuw graf volledig bedekt met rozen ligt tegenover het
verlaten en bijna vergeten graf van Antonius Marchand. Bij
het ene graf groeit een boom – op het graf. Verder naar
binnen passeren we wilgen die lijken op meiden die hun
gezichten bedekken met hun lange haren.

Scott Raab
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stel zo mijn aanbod voor jong en oud samen”. Ondanks dat
haar baas rekening houdt met haar werkzaamheden voor
‘Jewelzz for fun’, hoopt Joyce over vijf of 10 jaar de trotse
eigenaar van haar eigen winkel ‘Jewelzz for fun’ te zijn en
dit dan te kunnen delen met al haar vrienden, kennissen
en familieleden. “Want als je echt iets wilt kun je net zoals
ikzelf, het beste jezelf blijven, in jezelf blijven geloven en
vooral de mensen om je heen blijven waarderen”, aldus
Joyce van Nunspeet.

in de etalage
Joyce van Nunspeet
Joyce van Nunspeet is 30 lentes jong en woont samen met
vriend Nick en hond Juul in Daalhof. Deze rasechte Maastrichtse werkt al jaren als apothekersassistente in Maastricht.
Naast haar grote paardenhobby en haar eigen paard, ‘Ti
Sento’, is zij al circa twee jaar de trotse eigenaar van ‘Jewelzz for fun’, een kleinbedrijf waar zij diverse mode accessoires zoals sieraden, tassen, sjaals en kleding verkoopt.

Voor meer informatie over ‘Jewelzz for fun’ kunt u een e-mail
sturen naar: info@jewelzzforfun.nl of contact opnemen met
tel. 0031655877922.

Op de vraag hoe en waarom zij ‘Jewelzz for fun’ is begonnen, antwoort Joyce: “Ik begon met wat geld te lenen bij
pap en mam en verkocht wat sieraden hier en daar. De
vraag vanuit vrienden groeide en mijn hobby liep al snel uit
de hand. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een inmiddels
succesvolle onderneming”.

Naast haar webwinkel www.jewelzzforfun.nl staat Joyce
regelmatig met stands op paardenevenementen, braderieën
en andere markten in Nederland en België. Daarnaast geeft
zij nog eens gezellige thuisparty’s vanuit haar woning aan de
Valeriushof 61B in Daalhof. “Door deze thuisparty’s vanuit
thuis te geven, hoop ik een gezellig familiegevoel te creëren
en dat iedereen zich bij mij op zijn gemak voelt”, aldus Joyce.
Op de vraag wat haar onderneming anders maakt dan
anderen, antwoordt Joyce: “‘Jewelzz for fun’ is laagdrempelig. Ik volg goed de trends wat ‘hip en happening’ is en

Afslanken met de Benexere BodyProgress

LIMBURGSE ASPERGES

 afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop
  

- traditioneel met achterham
- zalmfilet Hollandaise
- gerookte zalm Bearnaise

U verliest al centimeters na de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 17.50
5 Behandelingen voor € 82.50
10 Behandelingen voor € 160.00

per gerecht 19,75

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

www.eetcafe1900.nl

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak

043 - 3435427
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Ouderensociëteit Belfort
krijgt burgemeester op bezoek

Hulpeloos
Je bent hulpeloos aan anderen overgelaten, je voelt, je bent
in vrijheid beperkt. Je bent afhankelijk van anderen....een
mantelzorger die voor je zorgt. Ik had geluk, ik had er een,
maar zovelen om ons heen hebben dat niet en waar moet
dat heen in deze tijd van bezuinigen en van het jakkerig
bestaan?
Velen zijn en blijven afhankelijk van anderen, hulp van
buiten. Bij mij was het gelukkig van voorbij gaande aard.
Maar toch: door beperkter te zijn in je leven roept het toch
speciale gedachten en emoties op. Je denkt er niet altijd over
na, totdat je even in moet houden met ons haastig bestaan.
Je gaat weer naar buiten en ziet ineens alles met andere
ogen....het is als nieuw en vooral als het zonnetje schijnt
dan voel je en ruik je de lente.
Er komt weer nieuw leven in de brouwerij in onze natuur,
ook een babyboom in de kinderboerderij...volop nieuw leven.
Maar hoeveel mensen kunnen niet naar buiten en hiervan
genieten, dat realiseer je je pas als je in je omgeving beperkingen voelt.

Woensdag 11 maart jl. was er in de ouderensociëteit Belfort
een vragenuurtje waarin vragen gesteld konden worden die
onder de bewoners van Belfort en Daalhof leefden en waar
ze graag een antwoord op wilden hebben.
Verschillende vragen werden door burgemeester Onno Hoes
beantwoord of op papier gezet om deze voor te leggen aan
de gemeenteraad. Dat waren vragen die een specifieke
benadering nodig hebben zoals slechte fietspaden en
stoepen, hondenpoepbeleid en veiligheid op straat. Onze
wijken zijn tenslotte al vele tientallen jaren oud en hier en
daar aan een renovatie of een opknapbeurt toe. Ook zijn er
in die jaren te weinig parkeerplaatsen gepland, niet wetende
dat het aantal bewoners in de wijken zo zou toenemen.
Het parkeerbeleid in de wijk en rondom de scholen heeft
aandacht van de heer Hoes. Over ouderenmishandelingen
die voorkomen in relatie met bijv. dementie wordt gedacht
om voorlichting te vragen aan de GGD. Deze instantie kan
hier meer over vertellen. Over het openbaar vervoer en de
buslijnen kon de heer Hoes kort zijn want daar heeft hij geen
enkele invloed op.
Burgemeester Hoes was erg duidelijk in zijn spreken en
antwoorden en iedereen was tevreden. Met een groot applaus voor zijn bereidwilligheid naar de sociëteit Belfort te
komen, werd met voldoening afscheid genomen.

We zijn in de vastentijd en op weg naar Pasen, een nieuw
begin....een nieuw leven. Kunnen wij ook hier of daar een
steentje bijdragen om mensen te laten mee genieten van
onze mooie natuur? Zou toch fijn zijn en ons een PAASBEST
gevoel geven toch?
Springtime

Springtime

* Volledige kunstgebitten
(ook implantaten - klikgebit)
* Uw kunstgebit weer passend
maken
* Reparaties klaar terwijl u wacht
* Weekendservice na tel. overleg
* Vergoeding via zorgverzekeraar

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
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de buurvrow

WinWin Maastricht start samenwerking

de buurvrow is noe èrreg kraank
hèl heet zie gewèrrek, hiel häör leve laangk

Het Maastrichtse bedrijf WinWin Maastricht is een aantal
afzonderlijke samenwerkingen aangegaan met voetbalclub
MVV Maastricht, zorgorganisatie Zorg in Ontwikkeling (ZIO)
en SNS Bank. De drie organisaties hebben aangegeven
WinWin Maastricht verder te willen uitdragen.

zie leefde häör eige leve, noets heet zie geklaog
aon geine heet ze oets einige höllep gevraog
wie veer kôste, hat zie zoe häör eige leve
zie waor neet einzaam, mèh is toch altied allein gebleve

WinWin Maastricht startte in juni 2014. Het concept, bedacht
en opgezet door vader en zoon Jos en Maurice Dassen,
biedt een online platform aan de lokale ondernemer. Op
WinWin Maastricht staan hun informatie en aanbiedingen op
een handige en overzichtelijke manier gerangschikt. Zo is er
bijvoorbeeld een onderverdeling naar wijk gemaakt, zodat
consumenten in één oogopslag zien welke aanbiedingen
verkrijgbaar zijn in hun wijk. De website vormt een ontmoetingsplek tussen de lokale ondernemer en de consument.

groete gesprekke, die hoofde ze neet
mèh in häör ouge zaog me soms väöl verdreet
e präötsje make waor neet häöre stèrrekste kant
en ès ‘t neet aanders kôs, gaof ze diech allein mèr
‘n hand
iech kin häör good, mèh iech kin häör neet èch
hat zie in häör leve noe allein mèr zoeväöl pech

125 ondernemers in Maastricht zijn inmiddels partner van
WinWin Maastricht. WinWin Maastricht heeft met zowel
MVV Maastricht als ZIO en SNS Bank afgesproken, dat de
drie organisaties WinWin Maastricht via hun kanalen verder
uitrollen. Maurice Dassen van WinWin Maastricht: "Wij zijn
er trots op dat drie grote en bekende partijen bereid zijn
WinWin verder onder de aandacht te brengen. Dat is goed
voor ondernemend Maastricht, goed voor de consument."
Zie ook www.winwinmaastricht.nl

hartelijk lache waor gèt wat ze hiel wienig deeg
zie keek miech wèl aon, ‘nne glimlach waors al wat iech
daan kreeg
mèh noe heet zie höllep nuudig, zie kin ‘t neet mie allein
zie kin neet mie stoon, wie me zeet “op häör eige bein”
ès gooje buur gaon iech noe èlken daag häör
eve bezeuke
en soms maak iech daan gèt lèkkers klaor in häör
eige keuke
iech moot häör noe hèllepe, dat veul iech ès mien pliech
mien beloening is daan de dankbaarheid op häör geziech
zie vertèlt miech noe gèt miejer, mèh dat is mie
e gefluuster
ze is blij ès iech gewoen eve naor häör luuster
euver häör verleije vertèlde zie neet dat gaof ze neet bloet
dat heet ze veur ziechzèllef bewaord, tot in häören doet
teks : Ad Frijns
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ROMMELMARKT TTV DAALHOF

GEZOND VERSTAND AVOND

Een poosje geleden ben ik op zolder achter het schot gedoken om eens na te gaan wat er allemaal al jaren staat
zonder dat ik dat gemist heb. En dat was best veel. Allemaal
goede spullen, zonde om weg te gooien. Maar wat doe je er
dan mee? Maar weer bewaren voor als ik het later nog eens
kan gebruiken? De knoop doorgehakt: weg er mee. Toen
kwam de rommelmarkt van TTV Daalhof op mijn pad. Ik kan
me niet herinneren dat ik ooit eerder op een rommelmarkt
spullen heb verkocht - dus best een kleine uitdaging - en
een tafel gehuurd.

Woensdagavond 15 april begint om 20.00 uur de volgende
lezing volgens het concept van de landelijke stichting Gezond Verstand Avonden.
Dit keer komt Jack van Dijk, orthomoleculair geneeskundige,
vertellen over het orthomoleculair behandelen van autisme.
Jack schrijft: "Autisme en autisme spectrum stoornissen
worden gekenmerkt door een waaier van klinische, gedragsmatige en biochemische abnormaliteiten. De orthomoleculaire geneeskunde, met haar unieke diagnostische
methoden en specifieke, individuele aanpak, is de sleutel
voor een succesvolle behandeling van autisme en autisme
spectrum stoornissen".
De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het WoonZorgCentrum Daalhof, Herculeshof 22. Vanaf 19.30 uur
is de zaal open, Jack begint met zijn lezing om 20.00 uur.
Meestal zijn de lezingen rond 22.00 uur afgelopen, maar
het kan ook zijn dat het wat later wordt als er veel vragen
van uw kant zijn.
U komt het WoonZorgCentrum binnen via de deur naast de
hoofdingang. In verband met de veiligheid van de bewoners
gaat deze deur rond 20.30 uur dicht. Komt u na deze tijd,
dan moet u even aanbellen met de bel bij de hoofdingang.
Iemand van het personeel komt de deur dan voor u openmaken.
De entree is 10 euro, contant en het liefst gepast te betalen,
er is geen pinapparaat aanwezig. Koffie, thee en fris zijn
tegen een schappelijke prijs aan de bar in de grote zaal te
koop.

Zondag 22 maart was het dan zover. De grote zaal stond
vol met tafels die langzamerhand gevuld werden met allerlei
'goederen'. De markt zou om 9.30 uur van start gaan. Om
9.00 uur stonden er al een hoop mensen te wachten voor
hun 'koopjesjacht'. De hele morgen was het een komen en
gaan van mensen. Rond het middaguur werd het wat stiller
(etenstijd nam ik aan) en 's middags kwamen er wel nog wat
mensen maar niet meer zoals 's morgens. Mensen die vaker
op de rommelmarkt van TTV Daalhof stonden, vertelden
dat dat andere keren wel anders was. Toen was het 's middags net zo druk als 's morgens. Binnen vrij korte tijd was
het grootste deel van mijn spullen tegen een schappelijke
prijs van eigenaar verwisseld. Ik heb een heel gezellige dag
gehad en er nog een zakcentje aan overgehouden ook.

Wilt u naar de lezing komen, dan graag van te voren even
aanmelden zodat ik de zaal kan aanpassen aan het aantal
te verwachten bezoekers. Dit aanmelden kan via tel. 0624405539 of een mail naar gva.maastrichtwest@gmail.com.
Misschien tot ziens.
Helaas is wegens ziekte van Lex Abeling zijn lezing over
Bio-holistische tandheelkunde 18 maart jl. niet door kunnen
gaan. Zijn lezing zal opnieuw ingepland gaan worden.
Anneke Fokkema

Een tafelhuurster.

Voor al uw Schilderwerk
Binnen en Buiten
Kwalitatief vakmanschap voor een eerlijke prijs
Wij komen graag bij u langs voor persoonlijk
advies en een vrijblijvende offerte
Hulsman Schilderwerken, Kompveldstraat 22,
3620 Veldwezelt telefoon: 0032 – 478 67 20 37

www.hulsmanschilderwerken.com
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4 KIDS
4 KIDS

Paas Rebus
Paas Rebus

Mopje: Fransje vraagt aan de leraar: ‘meneer kun
je ook straf
krijgen
vooraan
ietsde
datleraar:
je niet‘meneer
gedaan kun
Mopje:
Fransje
vraagt
hebt?’.
Waarop
de voor
leraariets
zegt:
niet’.
je
ook straf
krijgen
dat‘natuurlijk
je niet gedaan
Gelukkig
maar
zegt
Fransje:
‘Want
ik
heb
mijn
hebt?’. Waarop de leraar zegt: ‘natuurlijk niet’.
huiswerk maar
niet gemaakt.
Gelukkig
zegt Fransje: ‘Want ik heb mijn
huiswerk niet gemaakt.
Veel kleur plezier!
Veel kleur plezier!

Mijn oplossing: _____________________
Mijn oplossing: _____________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Raadsel: Juf: ‘Lucas, je moet je gezicht beter
wassen, ikJuf:
kan‘Lucas,
zo zienjewat
je vanmorgen
gegeten
Raadsel:
moet
je gezicht beter
hebt’.
Lucas:
‘Wat
dan
juf?’
‘Brood
met
wassen, ik kan zo zien wat je vanmorgen gegeten
chocoladepasta’.
‘Fout
juf! Dat
hebt’.
Lucas: ‘WatLucas:
dan juf?’
‘Brood
metwas
gisteren!’
chocoladepasta’.
Lucas: ‘Fout juf! Dat was
gisteren!’

Hotel puzzel:
De
enepuzzel:
speler zet een kruisje
Hotel
en de
een
rondje.
De
eneandere
spelerspeler
zet een
kruisje
Degene
die als
eerste
drie
en
de andere
speler
een
rondje.
kamers
op
een
rij
bezet
heeft
,
Degene die als eerste drie
heeft gewonnen.
kamers
op een rij bezet heeft ,
heeft gewonnen.

Dit is verticaal  ||
Dit is horizontaal
verticaal  ||=
Dit is schuin
horizontaal 
 //=
Dit is schuin
 //

Stephanie Debie
Stephanie Debie
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De scootmobielclub
Maakt u gebruik van een scootmobiel en wilt u niet thuis zitten, maar er lekker op uit gaan? Dan kunt u zich aanmelden
voor deelname aan de scootmobielclub. Om de drie weken,
in de maanden april tot oktober, gaan wij er samen op uit om
te genieten van mooie tochten langs schitterende plekjes
in de omgeving. Tijdens de pauze kunt u onder het genot
van een kopje koffie of een glaasje fris gezellig met elkaar
praten. Voor meer informatie kunt u bellen met: Lisette van
Lieshout, tel. 043-3624739, email: joke3308@gmail.com.

DIT BEN IK
Brique Gadet
Ik heet Brique, ik woon in Maastricht en ben ook in Maastricht
geboren. Op 22 mei 2003 ben ik geboren in het huis waar ik
nu woon. Dat huis staat aan de Cyclopenhof. Mijn hobby’s
zijn honkbal en hip-hop. Ik dans bij dansschool Reality en ik
honkbal bij HSCM (Sportpark West). Ik ben niet de enige die
honkbal leuk vind, want ik honkbal met een klasgenootje:
Thomas Tijssens.

Nordic walking
Vindt u het leuk om in een groep te wandelen? Informeer
dan eens bij onze Nordic walking club!
Wij maken het hele jaar door tochten door Zuid-Limburg;
circa 26 tochten per jaar. We carpoolen naar de plek waar
we willen vertrekken. Meestal vinden onze tochten op
maandag- of woensdagmiddag plaats. Is uw interesse
gewekt? Stuur uw naam, adres en telefoonnummer naar:
Josée d’ Olieslagers, email: a.olieslagers@home.nl. Of bel
naar: Buurtcentrum Mariaberg, tel. 043-7630040.

WIJK - INFO
Joepie, een schommel!
Op woensdag 25 februari 2015 is eindelijk, na een traject
van ongeveer twee jaar, dan toch een nieuw speeltoestel
geplaatst in het speeltuintje aan de Apollo-/Jupiter-/Tellus
- en de Pallashof. Dit was een gemist speeltoestel voor de
jeugd in onze buurt. Dit is gebleken na een enquête onder
de spelende kinderen die ons speeltuintje komen bezoeken.
Helaas is gebleken bij jaarlijkse inspectie dat de glijbaan en
de wipkip in zeer slechte conditie, zelfs een gevaar waren,
door het feit dat de toestellen zeer ernstig aan het rotten
waren. Daarom is door de Gemeente Maastricht besloten,
dat deze verwijderd werden en dat op deze plaats de schommel werd geplaatst. Wij als ouders van kleine kinderen,
vinden dit zeer jammer, maar wel begrijpelijk.
Over een aantal jaren zullen we proberen om een nieuwe
glijbaan te laten plaatsen door de Gemeente Maastricht in
samenwerking met het Buurtplatform Belfort Daalhof. Via
deze weg willen wij dan ook de fijne samenwerking met de
Gemeente Maastricht en het Buurtplatform prijzen. Als laatste wil ik aan alle jeugd zeggen: “Ga lekker plezier maken,
heb respect voor de speeltoestellen, maak alsjeblieft niets
kapot, des te langer hebben jullie hier plezier van!”.

Thuis woon ik samen met mijn vader (Eric Gadet), moeder
(Carmen Gadet) en zus (Myrte Gadet). Wij hebben ook nog
een hond die heet Iggy. Het is een Spaanse waterhond. Mijn
lievelingseten is pizza. Ik heb een hekel aan niks eigenlijk.
Wij gingen altijd naar Italië met vakantie maar nu gaan we
naar Spanje. Nerja, daar is het altijd zonnig en lekker warm.
Op mijn kamer heb ik een Samurai zwaard hangen (voor de
sier).En ik zit nu nog op Elckerlijc, in groep 8 en in augustus
ga ik naar het St. Maartens-college vmbo.
Heel veel groetjes,
Brique.

verenigingsnieuws
Actieve activiteiten met anderen
Fietsen door Nederlands en Belgisch Limburg
Heeft u zin om er eens lekker tussen uit te gaan, de fiets te
nemen en te genieten van mooie bossen, uitgestrekte landschappen en pittoreske dorpen? Dan kunt u zich opgeven
voor de fietsclub van Trajekt. Ieder jaar zetten wij 10 mooie
tochten voor u uit. Voor de luttele prijs van 10 euro (voor het
hele seizoen) kunt u hieraan deelnemen.

Ralph Vertommen, Buurtschap ApoJupHer.

EFFE LACHEN

Onze eerste fietstocht zal plaatsvinden op 7 mei. Wij vertrekken om 13.00 uur vanaf het Misericordeplein, (te bereiken
via de Bogaardenstraat). De tochten zijn altijd om de twee
weken. Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Rob Josten, tel. 043-3479834, email: robjosten@hotmail.
com.
Barbara Roebroeks, tel. 043-7630260, email: barbara.roebroeks@trajekt.nl.

Ouder worden
Drie oudjes zien elkaar terug na lange jaren: “Wat doe jij
sinds je met pensioen bent?”. De eerste zegt: “Ik fotografeer”. De tweede zegt: “Ik tuinier”. De derde zegt: “Ik doe
opsporingswerk”.“Ah! En in wat?”. “Iedere dag zoek ik mijn
bril, mijn wandelstok, mijn valse tanden, mijn sleutels”.
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Hoewel een slank, soepel en sterk lichaam natuurlijk mooi
meegenomen kan zijn, gaat yoga niet over presteren.

PERSBERICHTEN
Start ‘Heart for Life’
‘Heart for Life’ is een serie lessen: Bewust Bewegen (sport)
en Yoga voor onszelf en voor goede doelen.
Mijn diepste verlangen en beweegredenen zijn om iets door
te willen geven en mijn steen bij te dragen aan een beter
en liefdevol leven voor mens, natuur en aarde. ‘Heart for
Life’ begint bij mezelf: bewust omgaan met mens, natuur en
milieu. Iedereen weet dat het niet goed gaat met de aarde
(opwarming, vervuiling, klimaatverandering). Dit heeft een
directe impact op alle levende wezens op aarde.
De lessen beginnen vanaf maandag 13 april van 20.45 21.45 uur en woensdag 15 april van 18.00 -19.00 uur. Duur:
tot 6 en 8 juli zijn 12 lessen (drie maanden). Instappen later
is ook mogelijk. Kosten: 30 euro per maand, voor de hele
cyclus 85 euro. Een proefles kost 5 euro. De contributie gaat
rechtstreeks naar de goede doelen: UNICEF en Stichting
Peta Dier in Nood.

Waar gaat yoga dan wel over?
Yoga beoefening gaat erover om bewust aanwezig te blijven
bij wat je voelt en bewust te ademen als je beperkingen of
moeilijkheden tegenkomt. Wanneer je bewust bent van de
inspanning en spanning die een (yoga) houding in je lichaam
oproept, dan lost die spanning vanzelf op. De kunst is om
door alle gevoelens heen te ademen. In de yoga wordt de
adem getransformeerd tot Prana: levensenergie. Met elke
inademing breng je nieuw leven in je lichaam, met elke
uitademing reinig je het. In het oefenen met de adem, leer
je ruimtes in het lichaam te openen en te voelen, waardoor
de adem vrij gaat stromen, zodat er een ontspannen en
energiek gevoel vrij zal komen.
Wanneer we de signalen van spanning negeren raakt onze
energie stroom geblokkeerd. Ook emotionele stress wordt
opgeslagen als lichamelijke spanning. Door stress en spanning is het sneller ademen en het vasthouden van de adem
een logische reactie. Echter, een krachtige en bewuste
manier van ademen wakkert het vuur van binnen aan en
kalmeert uiteindelijk ons zenuwstelsel en helpt om spanning
en stress het hoofd te bieden. De intensiteit van het bewust
aanwezig zijn, tijdens de yoga beoefening, zal doorwerken
op lichamelijk en emotioneel gebied en zal ons een stevige
basis brengen op alle niveaus.

De opbouw van de lessen zijn als volgt:
- Bewust bewegen (sport): dynamisch conditie opbouwen.
- Yoga: adem, flexibiliteit en krachtondersteuning voor je
lichaam.
Met als afsluiting van de les een relaxatie, waarbij we thuiskomen in ons lichaam.
Op welke wijze
Bewust bewegen (sport), yoga, dans, meditatie, e.d. zijn
mogelijkheden om direct in contact te komen met je lichaam,
adem, intuïtie, verlangens, kracht en kwetsbaarheid. Met
de zachte krachten je grenzen verleggen, omgaan met
beperkingen en onvermogen, weerstanden toelaten en
loslaten. Eigenlijk komt alles neer op bewustwording. Eerst
word je je bewust van je lichaam. Je zult merken dat het
lichaam ontspant en meer in balans komt. Je leert jezelf
voelen en dragen in denken en voelen.
Zo’n 558.000 Nederlanders beoefenen yoga. In de Verenigde Staten zijn dat er ruim 20 miljoen. Veel argumenten
die ik hoor van mensen die nog nooit yoga gedaan hebben
zijn opmerkingen als: “Yoga is niets voor mij, ik kan niet
stilzitten of ik ben niet lenig genoeg”. Ambitie en yoga gaan
niet samen.

De lessen zijn voor iedereen toegankelijk
Het is telkens weer een fascinerende uitdaging wanneer je
datgene wat je in de yogales hebt ervaren kunt integreren in
je dagelijks leven. Iedereen heeft zijn beperkingen, geestelijk
en lichamelijk. Doorademen als het moeilijk wordt, het voelen
en respecteren van grenzen, de ruimte innemen die er voor
je is. We zullen met mededogen en liefde naar onszelf kijken.
Het dominante denken verliest zijn kracht.
“Oefenen” heeft vaak de bijklank van plicht, maar je kunt
de tijd voor jezelf ook als een cadeau beschouwen. Als je
nieuwe mogelijkheden ontdekt in je lichaam, werkt dat door
op andere gebieden: er komt ruimte voor nieuwe gevoelens
en ervaringen. We zullen leren ons zelf de ruimte te geven,
leren het lichaam en de adem te ervaren,leren om onszelf te
ontvangen, met alles wat we opdat moment in ons dragen.
Welkom in Heart for Life. Chantalle Smeets e-mail: info@
dans-yoga.com , tel.: 0032-12236151.
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Wijk-info
VREUGER
IN DE WIEK

Komt u bij toeval een oude foto of dia tegen die ik mag
gebruiken voor deze rubriek, dan zou ik daar heel blij mee
zijn. Ik kom die graag ophalen.

Residence l’Artisan

Wilt u de geplaatste foto in kleur zien? Geen probleem. Stuur
even een mail en ik stuur u het beeld. Info: huub.reinders@
home.nl of huub.reinders@belhaofke.nl.

Hier zijn we weer met een luchtopname in panorama model.
Deze keer zoals u al wel zult hebben gezien een gedeelte
van Belfort.

Met rechts beneden de halfronde flat: Residence I’Artisan.

WIJK - INFO

De rotonde was er toen nog niet. Helemaal links de weg
naar Daalhof waar u de flat ziet. Het kerkhof staat er net
niet meer op.

Verandering in de WMO
Op 11 maart 2015 werd er bij de ouderensociëteit een infomiddag gehouden over de WMO. De heer Ad Frijns van de
seniorenpartij kwam hier uitleg over geven. In januari 2015
is er verandering gekomen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), we moeten nu meer voor elkaar
gaan betekenen.
Iedereen heeft recht op de WMO mits men een indicatie
heeft. Iedere gemeente in Nederland gaat anders om met
de invulling van de WMO. Voor Maastricht geldt: men krijgt
individuele begeleiding, dagbesteding, kort durend verblijf in een zorgtehuis, hulp in de huishouding (bijvoorbeeld
voorzieningen in de vorm van een traplift), en Vervoer Op
Maat (bijvoorbeeld een scootmobiel). Maar aanpassingen
in huis, zoals een verhoogde wc of extra handvatten vallen
er niet onder. Een indicatie krijgen gaat via de huisarts,
wijkverpleegkundige of via het WMO-loket. Of u een eigen
bijdrage betaalt is inkomensafhankelijk en wordt bepaald
door de richtlijnen van het CAK. Als u al een WMO heeft
in 2015 dan verandert er dit jaar niets voor u. Er wordt wel
in 2015 opnieuw gekeken of de indicatie zal veranderen
voor u in 2016. Als u al in een verzorgingstehuis woont
verandert er niets voor u. Ook als u al op de wachtlijst staat
voor een verzorgingstehuis verandert er niets. Alleen voor
de nieuwelingen wordt het anders. Er zullen in Maastricht
twee verzorgingsafdelingen zijn en wel op Campagne en
Scharwijerveld. De aanleunwoningen zullen veranderen in
serviceflats en daar komt men alleen nog met een indicatie
voor in aanmerking.
Heeft u verder vragen neem dan gerust contact op met
wmo@maastricht.nl, tel. 045-5719999
of www.hoeverandertmijnzorg.nl, tel. 08000126.
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