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Rustig, genieten, niks moet. Voor velen is dit het beeld van
vakantie. Voor anderen gaat het om zoveel mogelijke doen,
zien en beleven. Veel reizen, nieuwe of oude bekende plaatsen bezoeken, vrienden opzoeken of nieuwe vrienden maken. Ook al is het maar voor twee weken, de zomer is
gemaakt voor vakantie. Ook de redactie heeft de tijd gehad
zich te goed te doen aan allerlei ervaringen in de regen en
hitte van deze zomer, waarbij onze dank voor uw geduld bij
het missen van ’t Belhäöfke in juli. Nu zijn wij en u weer
terug. In dit nummer kunt u ook weer veel informatie vinden
over van alles in onze wijken.
Er zijn rommelmarkten van allerlei aard voor hen die leuke
dingen willen vinden, maar ook voor hen die anderen willen
helpen. We stellen nieuwe mensen, nieuwe bedrijven of
activiteiten in onze wijken voor en geven nieuwe recepten
om uit te proberen, zowel in ‘bon appetit’ als in ‘van de
boerderij winkel’.
Wist u dat er een nieuw carnavalsvereniging in Daalhof
komt? Groot nieuws. Er is geen eigen vereniging in Daalhof geweest sinds 1989. Maar op 1 september vestigt CV
de D’ Artagnans zich in Daalhof met als Hoftempel ’t Atrium.
U kunt het allemaal zelf meemaken vanaf het begin.
Er is ook belangrijk nieuws over de scholen in de wijk en
werken in de wijk. Wilt u nog meer te weten komen over de
wijk zelf, maak een wandeling met ‘Hof en Dreef’ - deze
maand in de ‘hitte’. Binnenkort komen er grote veranderingen: in 2014 verplaatsen we de datum van verschijnen en
krijgen we een nieuw logo. Ook komt er een nieuwe website,
zodat u ’t Belhäöfke zelfs op reis kunt lezen door de pdf te
downloaden. We houden u op de hoogte.
We zijn blij terug te zijn in onze wijken en hopen dat u ook
veel leesplezier beleeft met deze uitgave van ’t Belhäöfke.

Zomervakantie 2013:zon,zee en strand……

EVENEMENTEN
Donderdag 29 augustus:
Kijkochtend ABB Fons Olterdissen en OBS Elckerlijc tussen 9.00 - 12.00 uur. Meer info op pag. 22.
Zaterdag 31 augustus:
Open dag scouting Lord Baden-Powell: Het raadsel van de
Dousberg, Roemerstraat 50, van 14.00 - 17.00 uur. Meer
info op pag. 19 of www.scoutinglbp.com.
Zaterdag 21 september:
Feestavond Hazendans in sporthal Daalhof. Aanvang 20.00
uur, kaarten à 12,50 euro
alleen via voorverkoop. Meer info op pag. 3.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 21/22 september
Kopij: inleveren per e-mail vóór 25 augustus.
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Rommelmarkt Scouting Wolder (1e dag), Tongerseweg 342,
van 10.00 - 17.00 uur.

Contact
06 50888592
redactie@belhaofke.nl
 http://www.belhaofke.nl

Zondag 22 september:
Rommelmarkt Scouting Wolder (2e dag), Tongerseweg 342,
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Fancy-Fair/ Rommelmarkt Maastrichtse Verkennersband
op de speelplaats van de Sint Odaschool, Victor de
Stuersstraat, Maastricht, van 10.00 - 18.00 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
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Woensdagavond
Donderdagmid.
Donderdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagochtend

bewegen voor ouderen inl:
yoga inl:
tafeltennis
biljarten
poweryoga,hathayoga&zumba
huiskamer project
13.30 uur tot 17.00 uur
v.a.17uur hip hop les
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie
poweryoga,hathayoga&zumba
v.a. 18 uur puppy cursus
kienen bejaardenbond Daalhof
groot kienen van div. ver:
judo van Budoclub Daalhof
country dansen voor de jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)
rep: kinderköpkes
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stichting Traject
stichting Traject
043-3479867
043-3475146
0032-12236151(B)
06-24253636
06-50468369
043-3619455
0032-12236151(B)
043-3540206
043-3471371
043-3540518
043-3432441
06-18126993
043-3479093
06-40923577
06-46596426

huren van div:ruimtes
bellen van ma:tot en met
vrijdag tussen 10 uur en 12
uur 043-3540518

Atrium cafe geopend
maandag tot en met
donderdag 19 uur tot 1 uur
vrijdags tot 2 uur

BUURTPLATFORM
WIJK-INFO

GRAAFWERKZAAMHEDEN WIJK BELFORT
Zoals u wellicht heeft opgemerkt, vinden er sinds april jongstleden in de wijk Belfort de nodige wegwerkzaamheden plaats.
Gasleverancier Enexis is hier in samenwerking met
Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML) bezig gedeelten
van het gasnet te vernieuwen. Na afstemming met de gemeente Maastricht worden deze werkzaamheden in opdracht
van Enexis door de firma Bam Midden West uitgevoerd. Zo
draagt Enexis zorg voor de aanleg van een nieuwe hoofdleiding en WML voor een nieuwe waterleiding. Alle bestaande
gasleidingen zullen hierbij overgezet worden op de nieuwe
hoofdleiding. Inmiddels zijn er tussen de betrokken bewoners en de aannemer afspraken gemaakt over de bereikbaarheid binnen de wijk Belfort.

HAZENDANS FEESTAVOND
Buurtplatform Hazendans organiseert in het kader van
verbroedering voor haar bewoners en de bewoners van alle
omliggende wijken zaterdag 21 september haar jaarlijkse
feestavond in Sporthal Daalhof.
Het thema zal Roed en Greun zijn, met optredens van Big
Benny en Gino. De muziek wordt verzorgd door DJ Nando.
Aanvang 20.00 uur, kosten 12,50 euro per kaart (max. 4 kaarten p.p.) alleen te verkrijgen in voorverkoop. Wilt u alvast
kaarten reserveren? Stuur dan een mail naar
feestavondhazendans@gmail.com of kom tussen 20.00 en
21.15 uur naar de voorverkoopavonden op 4 en 5 september
in Sporthal Daalhof. VOL = VOL. Wij gaan wederom zorgen
voor een spetterende avond.

Om de overlast van de graafwerkzaamheden zoveel mogelijk
te beperken zal de aannemer zorgen dat de sleuf van elke
aangelegde leiding zo spoedig mogelijk hersteld wordt. Door
middel van verkeersborden die in Belfort langs de wegen
worden geplaatst, zullen bewoners geïnformeerd en op de
hoogte gehouden worden over deze graafwerkzaamheden.
Geschat wordt dat de werkzaamheden tot circa eind december 2013, begin 2014 zullen duren.

Buurtplatform Hazendans

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

Indien u meer informatie over deze werkzaamheden wenst
te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer, de heer Martijn Bohnen, tel. 0617998446. Tevens kunt u per e-mail contact opnemen met
Jo.Houtermans@enexis.nl.

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN
Na een fijne zomervakantie begint iedereen in het normale
ritme te komen. Dit betekent dus ook dat de scholen zijn
begonnen en het ook weer drukker wordt in het verkeer. Veel
mensen moeten weer even wennen aan die drukte.
Ook zijn er veel kinderen die voor het eerst op de fiets gaan
deelnemen aan het verkeer. Met een zware boekentas achterop is het wel even anders fietsen dan zonder al die bagage. Vaak ook een hele andere fietsroute naar een nieuwe
school waar je aan moet wennen en dan al die andere weggebruikers er nog eens bij, dat vergt heel veel aandacht en
oplettendheid in het verkeer.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

Dus voor iedereen: laat je niet afschrikken door de drukte
maar probeer op de juiste manier de regels toe te passen en
je komt veilig op de plaats van bestemming aan. Zorg ook
altijd dat je voertuig in orde is, zodat je niet voor verrassingen
komt te staan. Kortom, iedereen weer een veilig verkeersjaar
toegewenst.

KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

- Klassieke huidverzorging
- Spirituele huidverzorging
- Reiki- Reconnective Healing - Reconnection
- Amethistbed en edelsteen/ kristalbehandelingen
- Gongbad en klankschalen behandelingen
- Begeleidende meditatie, bewustwording en ontspanning
- Schilderworkshops

Lily Keijmis-Nivo

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

Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl
Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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VARIA
WIJK-INFO

ZWANGERE ZZP’ERS OVERBELAST
Martien Hermans, voorzitter van NOAB, werd op 24 juli jl.
door BNR geïnterviewd over de onbelaste zwangerschapsuitkering. Hieronder het artikel en het geluidsfragment.

ZOMER MAKE-UP
Vrolijke sieraden, een leuke zonnebril en een beetje makeup. Meer heb je niet nodig als je overdag naar het strand/
zwembad gaat, of ‘s avonds gaat flaneren langs de terrasjes.

Zwangere zzp’ers hebben jarenlang onterecht belasting betaald. Die belasting werd geheven over het inkomen dat de
verzekeraars uitbetalen tijdens hun zwangerschapverlof. Volgens de koepel van belastingkantoren moet dat inkomen
onbelast blijven. “Het gaat om het deel dat men ontvangt als
men zwanger is, dat is een zwangerschapsuitkering en die
loopt meestal over een periode van 16 weken in de
zwangerschapsperiode”, legt Martien Hermans, voorzitter van
belastingadviseursvereniging NOAB uit. “Dit betekent dus dat
de vrouwelijke zzp’ers tijdens hun zwangerschap onterecht
belasting hebben betaald. En dat mag volgens de wet helemaal niet”, zegt Hermans. “Want zwangerschap is geen
ziekte. En is dus in die zin geen arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van ziekte.”
“De fiscus denkt daar eigenlijk precies zo over”, zegt Hermans. “Er was voor ons geen onderscheid tussen ziekte en
arbeidsongeschiktheid vanwege zwangerschap. Daar blijkt
toch enige nuance in te zitten. En vandaar dat we het ook
voorgelegd hebben aan de fiscus. Er is een kennisgroep binnen de Belastingdienst en die heeft zich op het standpunt
gesteld dat er geen grondslag is voor heffing van inkomstenbelasting over zwangerschapsuitkeringen.”

Je kunt deze zomer experimenteren met felle kleuren voor
je oog make-up, maar ook de metallic kleuren zijn in opkomst. Deze metallic trend zet ook door voor komende winter. Leg het accent op je ogen of kies een verleidelijke kleur
lippenstift. Vergeet niet je nagels te lakken in een bijpassende kleur.

Hoeveel geld de zwangere zzp’er daarmee misloopt hangt af
van het verzekerde bedrag. Hermans rekent voor: “Het hangt
erg af van iemands inkomen, dat kan variëren. “Het is ongeveer een derde van het verzekerd bedrag per jaar. Stel dat
iemand voor 90.000 euro op jaarbasis verzekerd is, dan zou
die dus gedurende 16 weken een uitkering van 30.000 euro
krijgen. En daar de belasting over. Als iemand zo hoog verzekerd is, zal hij 52 procent belasting betalen. Dan zal het
om een belastingnadeel gaan van 15.000 euro voor zo’n individueel geval.”

Tip: ga je nog in Italië op vakantie? Daar verkopen ze lipstick
van het merk Kiko, als beste getest door de Duitse
consumentenbond en spot goedkoop.
Een mooie (al dan niet felle lipstick) geeft al snel een zomers effect. Laat de foundation achterwege en kies voor een
bronzing poeder. Dit geeft een subtiele glans aan je gezicht
en accentueert je bruine kleur. Een product dat ik echt kan
aanraden is de Lip ‘n Cheek van Kryolan. Dit product kun je
zowel als blush als op je lippen gebruiken. Lip ‘n Cheek is
waterresistent en blijft dus ook aan het zwembad of strand
goed zitten.

Tsja ..... toch eens goed in de gaten houden bij de aangifte
IB. Ook als de aanslagen opgelegd zijn. Treedt in ieder geval
in overleg met de fiscus. Wellicht dubbel geluk, enerzijds
een mooie baby en anderzijds een fiscale coulance (voor
oude gevallen).
Succes.

Ga je zonnen aan het strand of zwembad, dan heb ik de
volgende tip voor je: naast dat je je huid beschermt met een
zonnebrand crème is het ook verstandig je haren te beschermen met een olie, bijvoorbeeld de Absolute Oil, every day
beauty elixir van Syoss. Je haar droogt hier niet van uit,
sterker nog je haar wordt beschermd en gevoed terwijl jij
zont.

vanderzee-belastingadviespraktijk.nl

Breng na het zonnen een hydraterende crème op je gezicht
aan. De zon droogt je huid een beetje uit en deze crème
corrigeert dat. De meeste aftersun producten zijn namelijk
niet geschikt voor je gezicht.
Geniet van de zomer.

Behandeling volgens afspraak
Maandag en dinsdag gesloten

Edith Remmen, Visagie Maastricht

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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IN WIJK-INFO
DE ETALAGE

Door de grote hoeveelheid aanvragen en opdrachten hebben
wij besloten ons vanaf 2013 volledig op de spanplafonds te
richten. De enorme toepassingsmogelijkheden van deze plafonds - als renovatieproduct, vochtbestendig, afwasbaar,
akoestisch, volledig op maat in bijna elke gewenste kleur,
afwerking en een snelle, schone montage - maakt dat de
vraag stijgt. De montage van deze plafonds vraagt nogal wat
vakmanschap en het mooiste moment is toch elke keer weer
als we klaar zijn met montage. Het resultaat is elke keer
uniek en zorgt voor een tevreden gevoel bij de klant en mijzelf. Vaak worden de opgeleverde plafonds spontaan door
de klanten aangeboden om als voorbeeldplafond te dienen,
omdat ik bewust, uit kostenoverwegingen, zonder een eigen
showroom werk. Op deze manier kan ik de prijzen zeer vriendelijk houden en kunnen potentiële klanten toch het montageresultaat ter plekke bekijken. Ook zien we steeds vaker klanten weer terug voor een uitbreiding met deze plafonds in badkamer, keuken en of woonkamer.

EDWIN BUIJS EN SPANNENDE PLAFONDS
Mijn naam is Edwin Buijs. Ik ben getrouwd met Annemie en
wij hebben samen 3 jongens: Milan 15, Jordi 13 en Jerôme
van 9 jaar welke hier zijn geboren en opgroeien. Wij zijn in
1997 op de Marsanahof in Daalhof komen wonen. Dit nadat
we samen zijn gestart in een flat aan de President Rooseveldlaan te Maastricht.
Mijn hobby’s zijn uiteraard onze 3 jongens, hardlopen,
carnavalsvereniging de Mineurs en misschien ook wel Spanplafonds maken.

Door vooraf persoonlijk bij de klant thuis te komen met alle
voorbeelden, stalen van kleuren, lijsten, verlichting enz., kan
er een advies op maat worden gemaakt voor elke ruimte.
Onze ervaring zegt dat het werken op deze manier zorgt
voor duidelijke afspraken, een helder beeld van alle mogelijkheden en een zeer aantrekkelijke prijs.
Wat de toekomst brengt, weet vandaag de dag geen mens,
maar ik weet zeker dat onze toekomst steeds vaker ingevuld gaat worden met een schitterend Spannend Plafond.
Edwin Buijs

In 1992 ben ik, tijdens mijn beroepsperiode bij defensie, benaderd door een spanplafond bedrijf voor de functie van pr
adviseur. In deze periode ben ik besmet geraakt met het
virus ‘spanplafonds’. Door het zien van de enorme hoeveelheid mogelijkheden welke deze (destijds) relatief onbekende
spanplafonds boden en de montageresultaten, was ik direct
verkocht. De jaren hierna heb ik bij diverse (plafond)bedrijven
gewerkt en heb hier verschillende functies mogen uitvoeren,
van adviseur tot monteur. De rode draad in deze periode was
toch de spanplafonds.
Nadat in 2010 door de huidige crises mijn functie als vertegenwoordiger eindigde, was dit voor mij juist het laatste zetje
als zelfstandige door te gaan met een eigen spanplafond
firma ‘Spannende Plafonds’. Dit heb ik 2 jaar gedaan in combinatie met een functie als accountmanager in de B2B tak.

Vanaf 1 juni zijn wij ook speciaalzaak van
Vanaf 1 juni zijn wij ook speciaalzaak van

Vanaf 1 juni zijn LINGERIE
wij ook speciaalzaak
van
BORSTPROTHESES,
en BADKLEDING
BORSTPROTHESES, LINGERIE en BADKLEDING
Ruim assortiment
op voorraad
BORSTPROTHESES,
LINGERIE
en BADKLEDING

Ruim assortiment
op voorraad
Vergoedingen
van zorgverzekering
mogelijk.
Ruim assortiment
op voorraad
Vergoedingen
van zorgverzekering
mogelijk.
Wij werken ook op afspraak
Vergoedingen van zorgverzekering mogelijk.

Wij werken ook op afspraak
speciaalzaak in gezondheidsartikelen en zelfzorgartikelen
Wijonderhoud
werken ook op afspraak
levering
van scootmobielen,
inclusief service
en
speciaalzaak
in gezondheidsartikelen
en zelfzorgartikelen
vergoeding
mogelijk
via AWBZ
/ zorgverzekeraars
/ WMO
levering
van scootmobielen,
inclusief
service
en onderhoud
speciaalzaak
in gezondheidsartikelen
en zelfzorgartikelen
vergoeding
mogelijk via AWBZ
/ zorgverzekeraars
/ WMO
levering
van scootmobielen,
inclusief
service en onderhoud
vergoeding mogelijk via AWBZ / zorgverzekeraars / WMO

6

7

PRIKBORD

Einde vakantie aanbieding: een voet- of handmassage (ca
30 min.) voor 10 euro. Voor de eerste 3 bellers zelfs gratis
(bellen voor 28 aug.). Praktijk Homeostase, tel.: 0624405539.

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 1e van de maand van uitkomen.

Te huur gevraagd: appartement in Belfort. Info tel. 0615944347.

Inboedel te koop: wasmachine, condensdroger, Hülsta
wandmeubel, leren banken, eetkamertafel + stoelen, keukentafel + stoelen, schrijftafel + stoel, kleerkast, lampen, schilderijen enz. Info tel. 043-3628280/3476837/06-15122754.

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Leraar (vmbo-havovwo) geeft huiswerkbegeleiding in het komend schooljaar aan
kleine groep leerlingen. Extra aandacht en hulp bij specifieke leerproblemen. Inschrijven mogelijk tot maximaal vier
leerlingen. Info tel. 043-7503676 of 06-39823537.

Sylvia’s vakantieopvang voor konijnen en knaagdieren.
Zoekt u een vakantieopvang voor konijnen of knaagdieren,
kijk dan eens op mijn site: sites.google.com/site/vakantieopvang sylvia/.

Verloren bij de milieucontainer tegenover de Plus: sleutels
aan een rood lint in een gele plastic zak. De eerlijke vinder
mag deze terugbezorgen aan de Voldersdreef 102 (dhr.
Bergenhuizen).

Gevonden aan de Marsanahof: sleutel met geel kapje. Af te
halen bij: THC de Drietand, Planetenhof 26 A, tel. 0433210206.

Power- en Hatha yoga of Bodybalance. Op maandagwoens-dagavond en woensdagochtend. Ook voor mensen met
reuma, fybromyalgie, oedeem, astma of overgewicht. Zumba
Feel Good voor iedereen in de spiegelzaal van ‘t Atrium in
Daalhof. Chantalle Smeets (Trobar): info@dans-yoga.com,
tel.0032-12236151 of 06-39604718; www.dans-yoga.com.

Te koop: 2x zonwering kleur blauw. Breedte: 1.50 m, uitval
1.50 m. Geschikt voor slaapkamerramen. Prijs: 50 euro, info
tel. 06-25115954.
De Jazz-/Streetdancelessen van Dizzy Jazz Dance in de
gymzaal aan de Keurmeestersdreef 8 starten weer in de
eerste week van september. De eerste proefles is GRATIS
voor nieuwe leerlingen. Kom vrijblijvend meedoen of geef je
op: framaelle@hotmail.com of bel tel. 043-3472955.

SPIRIOSA

fie ook
tsv vo
erz or
eke uw
rin
ge

Spirituele beurs

1 september 2013, 11:00 uur tot 18:00 uur
Buurtcentrum Daalhof, Aureliushof 160, Maastricht

20 Mediums
Verkoopstands
3 Lezingen

Veldwezeltstraat 24
6215 JC Maastricht
06-53219877 (na 18 uur)
info@tweewielerserviceverhulst.nl

(bij entreeprijs inbegrepen)
Entree € 5,- (kinderen tot 14 jaar gratis)

Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 21.30 uur
Zaterdag op afspraak

www.spiriosa.nl

www.tweewielerserviceverhulst.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
G.Gruisen@planet.nl
www.guusgruisen.nl
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WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS

ROMMELMARKT SCOUTING LORD BADEN POWELL
Op zondag 29 september organiseert
Scouting Lord Baden Powell weer haar jaarlijkse rommelmarkt inclusief Rad van Fortuin
met prachtige prijzen. Uiteraard wordt ook
de inwendige mens niet vergeten en zijn ons
buffet en de snackbar de hele dag open. De
rommelmarkt wordt gehouden rond ons
groepslokaal aan de Roemerstraat op Pottenberg. Dit is achter de Mammoetflat.

ROMMELMARKT VAN SCOUTING WOLDER
De rommelmarkt van Scouting Henri DunantFlorence Nightingale is al decennia lang een
begrip in Wolder en omstreken. Het derde
weekend van september staat in veel agenda’s van vrijwilligers, maar ook van bezoekers,
standaard als bezet genoteerd. Ook de week
ervoor en de dagen erna zijn drukke dagen voor de voorbereidingen en de nazorg. Hier zijn met name veel vrijwilligers
actief die zorgen dat in het weekend alles klaar staat.
Al in oktober, direct na de voorgaande rommelmarkt, wordt
begonnen met een grote schoonmaak van de opslag waar
alle spullen verzameld worden. Vanaf dan rijdt het busje regelmatig rond om spullen op te halen. Gaat het vaak om
mensen die thuis bijv. de zolder aan het opruimen zijn, soms
gaat het ook om mensen die verhuizen naar een nieuwe
woning of naar een aanleunwoning met beperktere ruimte.
Sinds geruime tijd stellen we ook iedereen in de gelegenheid spulletjes te brengen naar onze opslag, gelegen aan de
Minervahof naast de goedereningang van Lidl. Dat kan op
elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur. Hebt u
veel of grote zaken die u kwijt wilt en bent u niet in de gelegenheid het te brengen, stuur dan een mail naar
hd_fn@hotmail.com. Wij nemen dan met u contact op.
Het kan natuurlijk ook zijn dat u het leuk vind om te helpen,
bijvoorbeeld achter één van de kramen. Ook dan kunt u een
mail sturen naar genoemd e-mail adres.

Voor onze rommelmarkt kunnen we nog heel wat spullen
gebruiken. Hebt u nog spullen die in goede staat zijn en die
u toch kwijt wilt, wij komen ze graag bij u ophalen. Echter
geen grote meubelen, ijskasten, gasfornuizen e.d. U kunt
telefonisch contact opnemen met dhr. Moes 043-3470074 of
dhr. Kersemakers 043-3433761. Mailen kan ook:
info@scoutinglbp.com. Wij maken dan met u een afspraak
om de spullen te komen ophalen. Het ophalen gebeurt op de
zaterdagen 7, 14 en 21 september.
In elk geval hopen we dat u op zondag 29 september een
kijkje komt nemen op ons elk jaar toch weer gezellig buitenfeest. U bent welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.
FANCY-FAIR/ROMMELMARKT VERKENNERSBAND
Zondag 22 september houdt de Maastrichtse
Verkennersband van 10.00 tot 18.00 uur hun
‘Fancy-Fair /Rommelmarkt’ op de speelplaats van
de Sint Odaschool, Victor de Stuersstraat,
Maastricht. Het is een ouderwetse rommelmarkt
met unieke koopjes (boeken, kleding en schoenen, antiek, elektronische apparatuur, speelgoed en meer)
en ‘een hepke en drenkske’.

Een week voorafgaand aan de rommelmarkt vindt de grootste operatie plaats. Dan worden alle spullen overgebracht
naar ons HK aan de Tongerseweg 342 en worden de reclameborden opgehangen. Vrijdags worden de marktkramen opgebouwd en ’s zaterdags wordt - in alle vroegte - de verkoopwaar netjes over de kramen verdeeld. Elk jaar weer staan er
dan inmiddels rijen mensen te wachten om als eerste hun
slag te kunnen slaan. Vanaf dan is het twee dagen lang een
komen en gaan van kopers en vrijwilligers. Komt de een om
dat ene echte stukje antiek te vinden, de ander komt gewoon voor de gezelligheid.
Dit jaar wordt onze rommelmarkt gehouden op 21 en 22 september aan de Tongerseweg 342, in en voor ons HK. U bent
tussen 10 en 17 uur van harte welkom om ook dit jaar weer
deze gezellige rommelmarkt mee te maken.

Ook zullen er vanaf 13.00 uur diverse artiesten voor u optreden. Verder is er een Rad van Avontuur en voor de kinderen
een groot springkussen. De entree is inclusief een
consumptiebon.
De Maastrichtse Verkennersband heeft veel jeugd in opleiding. De inkomsten van dit jaarlijkse evenement zullen worden gebruikt voor het aanschaffen en onderhouden van de
instrumenten.

Dak & Homeservice Maastricht
L.Tonigold

Claudiushof 2
6215EZ Maastricht
043-851 57 23
06-53 13 10 38
tonigold@home.nl
www.tonigold.eu

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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De mythe vertelt ons dat hij bij zijn geboorte zo lelijk was dat
zijn moeder hem letterlijk weggooide. Later maakte hij een
smidse onder de berg Etna (nog altijd een vulkaan in Italië).
Hij zorgde er voor dat hij met het mooiste meisje mocht trouwen: Venus.
En zo is het ook in deze dagen als we de zon opzoeken,
weg van de regen, maar dan kreunen we onder de warmte en
het zweet, happend naar een zuchtje wind en hopend op
een regendruppel. Als het regent, dansen we even in de koelte
(tenzij we schuilen voor de denderende donder en het gevaar
van de bliksem). Een machtig mengsel van schoonheid en
natuurgeweld houdt ons in de ban.
Zo ook de Vulcanushof: een open parkeerplaats, kaal, in de
verste verste niet mooi te noemen, naast een speelpleintje
voor kinderen. Aan de overkant zien we de mooie tuinen vol
groen en bloemen, de huiselijke schoonheid van een woning
waar liefde blijft. Vuur brengt allerlei nuttige dingen, maar
dan moeten we wel hittebestendig zijn om van ze te kunnen
genieten.

BON APPETIT
KIPPENBOUT MET SPINAZIE EN APPELSTROOP
Ingrediënten voor 4 personen: 4 grote kippenbouten, 1 bouillon blokje (kip), 4 el. appelstroop, 1 grote ui, 3 tenen knoflook, 6 el. olijfolie, 2 pakjes spinazie (diepvries), rozijnen of
krenten, pijnboompitten, nootmuskaat, room, peper en zout
Voorbereiding: Bestrooi de kippenbouten royaal met peper
en zout. Pocheer ze vervolgens ongeveer 60 minuten in
kippenbouillon, het is ook lekker een halve ui aan de bouillon
toe te voegen. Snipper de ui en hak de knoflook. Als je
diepvriesspinazie gekocht heb, is het handig deze in kleinere blokjes te snijden. Rooster de pijnboompitten.
Bereidingswijze: Dep de kippenbouten droog met keukenpapier en leg ze vervolgens op een met olie ingesmeerde
bakplaat. Bestrijk de kippenbouten royaal met appelstroop.
Fruit de ui aan in olijfolie en voeg de knoflook toe. Voeg na
enkele minuten de spinazie toe en laat de spinazie op een
rustig vuurtje ontdooien en zich meningen met de ui en knoflook. Zorg dat de spinazie niet verbrandt.
Carameliseer de kippenbouten onder een hete grill (200 220 graden) gedurende ongeveer 5 minuten. Breng de spinazie op smaak met zout, peper en een beetje nootmuskaat.
Voeg de krenten of rozijnen (naar smaak) en de pijnboompitten toe. Voeg na enkele minuten nog een klein scheutje
room toe.

Scott Raab

VARIA
WIJK-INFO
VERDIEN EEN EXTRAATJE
Heeft u kinderkleding over? Dan kunt u die via De Gouwe op
Pottenberg verkopen. 75% van de opbrengst is voor u en
25% voor de activiteiten van de Buurtbrök. Een mooie kans
een zakcentje te verdienen of met de opbrengst andere kinderkleding en/of speelgoed te kopen. U kunt de kinderkleding
alleen aanleveren op dinsdagen tussen 12 en 16 uur. Kopen
kan van dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 18 uur.
De Gouwe heeft ook een prachtige speelgoedwinkel opgezet. U zult verbaasd zijn over de mooie inrichting en de kwaliteit van het speelgoed. Door er te kopen steunt u de doelen
van De Gouwe. U maakt daardoor de groentetuinen voor de
voedselbank en het kerstfeest en vakantieweekenden voor
gezinnen in problemen mogelijk.

Serveertips: Serveer de gecarameliseerde kippenbouten
met de heerlijke spinazie (die zoete, zoute, notige en kruidige smaken bevat). Het is lekker om een zachtgekookt eitje hier op te leggen. Serveer met gekruide aardappeltjes of
rijst.

WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

Heeft u speelgoed over, dan is de Gouwe daar heel erg blij
mee. U kunt het van dinsdag tot en met zaterdag tussen 12
en 18 uur brengen. U kunt het ook laten ophalen. Bel dan Ed
Kemmerling, tel. 06-12951996. Kledingwinkel, speelgoedwinkel en kunstgalerie De Gouwe vindt u op Terra Cottaplein
1, 6216 BH Maastricht.

HITTEBESTENDIG
Bij het schrijven van dit stuk smelten we allemaal van de
warmte. Wie zou dit een kleine twee maanden geleden gezegd hebben toen we snakten naar de zon?
Deze maand bewandelen we de juiste straat en bespreken
we de juiste god voor zulke warme dagen, namelijk de
Vulcanushof, van Vulcanus - de god van de vulkanen.
We bereiken de Vulcanushof het makkelijkst door Daalhof
via de Aureliushof en de Herculeshof binnen te komen en
aan het eind van de Herculeshof rechts de Numitorhof in te
slaan. De eerste weg rechts is de Vulcanushof. Daar vinden
we de achterkant en de parkeerplaatsen van de appartementen aan de Herculeshof en een speelpleintje tegenover de
eengezinswoningen.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Vulcanus, die uit de Romeinse mythologie komt, was de
zoon van Jupiter en Juno en was man van Venus.
Hij maakte als smid de bliksemschichten voor Jupiter en in
deze zomerse dagen hebben we dat ook gezien en gehoord.

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht
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Expositie amateurkunst
In de weekenden van 13/14 en 20/21 juli hadden wij op de
boerderij een zeer succesvolle expositie amateurkunst in
de breedste zin van het woord. Voornamelijk bewoners uit
de omliggende wijken lieten hun kunnen bewonderen in de
vorm van schilderijen van zeer uiteenlopende aard en techniek maar ook keramiek, naaldkunst en bronzen beeldjes.
Tijdens de openingstijden waren er ook demonstraties te zien.
De reacties van de bezoekers, die ondanks het zeer warme
weer naar de expositie kwamen, waren unaniem positief. Een
schouderklop daarom aan het adres van bestuurslid Hub
Ritchi die dit initiatief aandurfde en realiseerde. Dit smaakt
zeer zeker naar meer, dus volgend jaar weer.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 7, augustus 2013

EVEN TERUGKIJKEN
Boeken- en muziekbeurs
Op 19 mei hielden we op de boerderij een grote boeken- en
muziekbeurs. De opbrengst hiervan bedroeg in totaal 875
euro, een bedrag dat volledig ten goede komt van de boerderij. De niet verkochte restanten bieden we opnieuw aan tijdens de zomerrommelmarkt op 25 augustus. Volgend jaar
krijgt de boeken- en muziekbeurs een vervolg. We danken
iedereen die voor de beurs spullen heeft ingebracht voor hun
bijdrage aan het voortbestaan van de boerderij.

Mooi werk tijdens de expositie amateurkunst

IN DEN HOOF

Kroonappels
Enige maanden geleden deed Boerderij Daalhoeve mee aan
de verkiezing van de Kroonappels: de beste maatschappelijke initiatieven in Nederland. Mede door uw steun bereikten
we de landelijke finale. We wonnen niet de hoofdprijs, maar
kregen wel net als alle andere finalisten een bedrag van 2500
euro. Dit geld wordt gereserveerd voor de aanleg van de overkapping van het terras bij de speeltuin aan de achterzijde
van de boerderij. Daarnaast leggen we een bedrag opzij voor
een barbecueavond voor alle vrijwilligers die zich zo hard voor
onze boerderij inzetten.

De Tomaat
De tomaat is een uit Mexico afkomstige eenjarige plant die
in ons klimaat geen rijpe vruchten kan voortbrengen, tenzij
ze vroegtijdig onder glas wordt gezaaid. U zaait de tomaat
half april in een kleine serre of zaaibakje met kap. Vroeger
was er maar een soort tomaat, tegenwoordig wel zes met de
gewone tomaat, gele tomaat, kerstomaat, trostomaat, vleestomaat en babytomaat.
De tomaat behoort tot de nachtschade familie en is verwant
aan aardappelen, paprika’s en aubergines. Het is aan te raden deze soorten niet te kort bij elkaar te planten. In een
serre is het niet mogelijk tomaten, paprika’s en aubergines
samen te planten. De gewone tomaat is zaadvast, dat wil
zeggen dat er zelf zaad van kan worden gewonnen. De hybride rassen brengen wel veel meer tomaten op maar zijn
niet zaadvast.

Bezoek van slechtzienden en blinden
Vrijdag 12 juli bezocht een vriendenclub bestaande uit vijf
slechtzienden en twee blinden onze boerderij. Na een kort
welkomstwoord van bestuurslid Joost Nijssen vertelden we
in het kort over de geschiedenis van de authentieke boerderij
als gebouw en als hedendaags laagdrempelig ontmoetingspunt voor iedereen. Assistent-beheerder Eleanor Merx nam
de slechtzienden en blinden vervolgens mee voor een rondgang over het complex. Waar mogelijk werden dieren ter hand
genomen om ze ‘zichtbaar’ te maken. Een bijzondere ervaring voor deze bezoekers.
Rond half vijf werd het bezoek afgesloten. De bezoekers
spraken hun waardering uit en gaven aan zeer zeker nog
eens terug te komen.

Tomaten zijn zeer gevoelig voor ziektes, zoals:
- neusrot met rotte plekken die beginnen aan het uiteinde
van de tomaat. Dit voorkomt u door de plant voldoende water
te geven en niet te bemesten met kunstmest;
- aardappelziekte die begint met bruine vlekken op de bladeren en stam. Daarna worden de vruchten aangetast. Door de
tomaten in een open serre te planten en alleen aan de voeten water te geven kan deze ziekte worden voorkomen.
12

Boerderijwinkel
Onze Bofkippen lopen nu in de wei en stal van de boerengeiten buiten. Voorheen zaten ze nog in de stal binnen. U
kunt ook bij ons terecht voor hele konijnen of delen van het
konijn. Onze konijnen hebben de ruimte en zijn gehuisvest
in groepen. Dit komt hun welzijn ten goede.
We zijn momenteel met een nieuwe slager bezig die voor
ons verschillende droge worsten kan gaan maken: diverse
varkensworsten van onze eigen dieren maar ook van het rund,
schaap en geit.
Deze maand komt onze eerste echte boerderijhoning. De
bijen hebben veel werk verricht dit jaar en een aantal potten
honing hebben we kunnen oogsten.

Om de planten te bevruchten, zijn geen insekten nodig. Een
tomaat is een zelfbestuiver; de planten om de twee dagen
even aantikken is voldoende. Tomaten hebben steun nodig
van stokken van een meter hoog. De plantafstand bedraagt
40 tot 50 cm. Als de tomaat vier of vijf kruinen heeft, wordt de
top verwijderd. Heel belangrijk is het verwijderen van dieven
in de oksels van de zijtakken. Indien u een dief niet verwijdert, wordt hij al gauw 30 cm lang. De groei daarvan gaat ten
koste van de goede vruchten.
Vruchten, die in het late najaar, bij het dreigen van vorst, nog
niet rijp zijn maar al een lichtrode tint krijgen, kunt u op een
zonnige plek alsnog laten rijpen.
Wist u trouwens dat de tomatenplant heel giftig is? Alleen
de vruchten zijn gifvrij.
Veel tuinplezier!

Lammetje
Half juli is een van onze ooien bevallen van een lammetje.
Hiermee heeft ze ons zeer verrast. Deze ooi was de laatste
twee jaar niet drachtig geweest. Moeder en kind maken het
goed.

Hub Ritchi

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

Biggetjes
In de komende weken is een aantal zeugen uitgeteld. Kom
geregeld langs en laat u verrassen in onze kraamstal.

Zomerrommelmarkt
Zondag 25 augustus vindt van 11.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse zomerrommelmarkt plaats. U kunt zich tot vrijdag 23
augustus inschrijven. Kosten voor het huren van een kraam:
10 euro.

RECEPT UIT DE WINKEL
Gazpacho (Spaanse koude groentensoep)
Dit is een heerlijke gezonde soep, dorstlessend, caloriearm
en vol vitamines omdat niks wordt verwarmd!
De soep:
1 komkommer schillen, zaad eruit nemen en in stukken snijden;
5 rijpe tomaten ontvellen en in stukken snijden. Ontvellen:
10 seconden in kokend water houden, dan afkoelen in koud
water. Snij eerst een kruisje in de onderkant, en haal het
kroontje eruit;
een halve groene en rode paprika ontdoen van zaad en lijsten en in stukken snijden;
2 tenen knoflook fijnsnipperen;
1ui fijnsnipperen;
4 sneetjes oud casinobrood zonder korst in blokjes snijden
en ongeveer 30 minuten laten weken in wat water;
4 theelepels zout;
mix alles in een blender, staafmixer of keukenmachine en
voeg water toe naar de gewenste dikte;
4 eetlepels goede olijfolie en 1 eetlepel tomatenpuree toevoegen en mixen, daarna 4 eetlepels goede sherryazijn of
rode wijnazijn;
minstens 2 uur koelen.

Zomerrommelmarkt op 25 augustus

Q-koorts
In de laatste week van juli zijn alle dieren weer ingeënt tegen
de Q-koorts. Deze vaccinatie wordt ieder jaar herhaald. De
lammeren krijgen twee maal een vaccinatie met een tussenpoos van drie. De volwassen dieren krijgen één vaccinatie.
Dit moet ieder jaar gebeuren vóór 1 augustus. De overheid
ziet hier streng op toe.
Vriendinnetje voor Bèrke
Onze Berkshire beer Bèrke heeft een vriendinnetje gekregen. Dit bijzondere varkensras komt in Nederland maar zeer
weinig voor. Na lang wachten en veel zoeken hebben we een
zeugje kunnen aanschaffen uit een andere bloedlijn dan onze
beer. Volgend jaar krijgen we ons eerste raszuivere nestje
Berkshire varkens.

De garnituur bestaat uit kleine blokjes van een halve komkommer (geschild en ontzaad), een halve groene en rode
paprika, een uitje, ham, gekookte eitjes en geroosterd casinobrood met knoflook.
Smakelijk eten!
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Magda Moulen
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JILL

NIEUW SEIZOEN DIZZY JAZZ DANCE

Hoi allemaal, ik ben Jill Brouwers. Mijn mama heet Esther
en mijn papa heet Marc. We wonen met zijn drietjes in de
Saturnushof.

Dizzy Jazz Dance is een leuke, gezellige dansclub waar
kinderen (jongens en meisjes) van 4 tot 18 jaar terecht kunnen om op een leuke, ontspannen en recreatieve manier
samen plezier te beleven aan het dansen op uitdagende
muziek.
De basis van Jazzdance is natuurlijk de klassieke dans, maar
tijdens de lessen vind je vele elementen van allerlei danssoorten terug: van de moderne, streetdance, dansexpressie,
urban en eigentijdse dansstromingen. Plezier staat voorop
bij Dizzy Jazz Dance. De Jazzdance/street-dance lessen
worden momenteel verzorgd door twee dansdocenten: Marjon
Driessen en Coco Klink, in de gymzaal aan de Keurmeestersdreef 8. De lessen gaan weer van start in de 1e week van
september. De 1e proefles is gratis voor alle nieuwe leerlingen. Lestijden:
Maandag 15.40-16.40 uur Mini Jazz voor 4-6 jaar, 16.4017.40 uur Jazzdance voor 6-8 jaar.
Dinsdag 17.00-18.00 uur Jazzdance voor 8-10 jaar, 18.0019.00 uur Jazz/streetdance voor tieners vanaf 12 jaar.
Donderdag 15.45-16.45 uur Jazzdance voor 10-12 jaar.
Zaterdag 11.00-12.00 uur Streetdance voor 8-12 jaar.

Ik kwam een paar weekjes eerder dan verwacht, omdat dat
voor mij en voor mijn mama beter was. Toen zag het er even
naar uit dat ik op de verjaardag van mijn opa ter wereld zou
komen. Ik zag het echter niet zo zitten steeds aandacht en
cadeautjes te moeten delen. Dus heb ik een beetje getreuzeld en ben pas een dag later op vrijdag 15 maart in het AZM
geboren. Ik was toen een klein en fijn meisje van iets meer
dan 2 kilo maar daar merk je inmiddels niks meer van.

Kom vrijblijvend meedoen of geef je op via mail: framaelle@
hotmail.com of bel 043-3472955. Kom .... en ga swingend
het nieuwe schooljaar in.

Ik ben een heel vrolijk meisje, een echt lachebekje. Behalve
als ik honger heb, dan is het even menens. Een slaapkopje
ben ik ook. Het doorslapen had ik al snel onder de knie,
zodat mijn papa en mama de hele nacht kunnen slapen en
overdag fit zijn om met mij op pad te gaan en te spelen.

Schoonheidssalon Parels
www.parels-uiterlijkeverzorging.nl
Romy Tonigold

Mijn papa en mama vinden de naam Jill een leuke naam. Al
heel lang geleden, lang voordat de ooievaar zou komen, hadden ze al besloten dat als ze ooit een dochtertje zouden
krijgen, ze de naam Jill zou krijgen. Dus hier ben ik.

Schoonheidsspecialiste
KOC gediplomeerd
aangesloten bij de ANBOS
Neptunushof 77
6215 XW Maastricht
06-38532876

Groetjes en een lach, Jill
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VARIA
WIJK-INFO

EFFE
LACHEN
WIJK-INFO

WOORDZOEKER

De onderwijzer van groep zes vroeg aan de leerlingen wat
het verschil was tussen “klimaat”en “weer”. Een van de kinderen zei: het “klimaat”is wat je verwacht, het “weer”is wat je
krijgt.
De leerlingen van groep acht moesten een opstel maken
waarin de begrippen godsdienst, adel, liefde en mysterie
waren verwerkt. Tot grote verbazing van de juf was de slechtste leerlinge van de klas na drie minuten al klaar. Ze had het
volgende geschreven: - Hemeltje lief, riep de gravin, ik ben
zwanger, maar ik weet niet van wie.
Mijn vrouw gedraagt zich langer hoe slechter, klaagt een
ontmoedigde man tegen zijn vriend. Vroeger was ze zo lief
en gedienstig, maar nu…..ze loopt tegenwoordig van kroeg
naar kroeg, van bar naar bar….- drinkt ze? -Nee, ze zoekt
mij!
Het verloofde paar had een stevige ruzie achter de rug. – Je
krijgt alles terug wat je mij ooit gegeven hebt!! Riep ze nijdig.
– begin dan met de kussen! Antwoordde hij slim. Ze zijn nu
getrouwd.
Eigenaar van een carwash tegen een vriend: - Er zijn drie
soorten automobilisten. Er zijn er die hun auto zelf wassen
en er zijn er die hem laten wassen. – En de derde soort? –
Die wachten tot het regent.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
Wilt u ook;
Ñafslanken Ñ vermindering van cellulitis
Ñ een mooie strakke huid
Ñ en een goede bloedsomloop
d.m.v. ultrasonischegolven in combinatie
met elektrische spierstimulatie verliest u al
centimeters na de eerste behandeling.
Behandeling volgens afspraak:
Zeepziedersdreef 3
043-3479341
06-10630263
Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis.
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CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

Wist u dat…….
•
•
•
•
•
•

wij u vanaf programma 2 een gratis geurboompje kado
geven, voor deze actie geld op=op
wij cockpit- en waxdoekjes vanaf nu ook verkopen bij de
wasstraat
wij vanaf programma 3 uw auto extra handmatig
voorbehandelen met een borstel
regelmatig acties zullen voeren en deze op o.a. facebook
bekend zullen maken
er ook cadeaubonnen verkrijgbaar zijn voor elk gewenst
programma
de kinderen een gratis lollie krijgen

Reflexzône-therapie
gewoon eens uitproberen!!
het is:

eilig + effectief
italiserend +ontspannend
errassend + boeiend
rijblijvende informatie?

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Bel 043-3263708
www.plexusreflex.nl
J.Vroemen-Saparoee, natuurgeneeskundig reflexzône therapeut,
voeding- en gezondheidsconsulent

Cantecleerstraat 108 Maastricht
(Malpertuis)
Lid v.d. LVNG/SBRAG/TBNG
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WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS
HET RAADSEL VAN DE DOUSBERG
De vakanties zijn voorbij, de scholen weer begonnen. Het
wordt nu dus tijd er in het weekend op uit te trekken en je
vrienden te ontmoeten, samen leuke dingen te doen en op
zoek te gaan nieuwe belevenissen. Bij scouting is niets te
gek. En.... wij hebben weer plek voor nieuwe vrienden/vriendinnen.
Gezelligheid is een sleutelwoord tijdens de wekelijkse bijeenkomsten, maar zeker ook tijdens de speciale bijeenkomsten waarbij kennis wordt gemaakt met kinderen van andere
groepen. Het afgelopen jaar zijn de kinderen met de bus
naar de speeltuin ‘klein Zwitserland’ in Tegelen geweest. Daar
kwamen vele kinderen uit Limburg samen om feest te vieren.
De jongeren deden mee aan een internationale bijeenkomst
met jongeren uit Polen, Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en Engeland. Een andere taal spreken is, als het gezellig is, een stuk leuker dan op school. Samen lachen en samen plezier maken. Dit alles gebeurt onder leiding van deskundige vrijwilligers.
Wil jij ook die gezelligheid ervaren? Wij organiseren een speciale dag voor alle kinderen van Belfort, Daalhof, Hazendans
en Pottenberg op zaterdag 31 augustus tussen 14 en 17 uur.
Je kunt deze dag helemaal gratis mee doen en proberen het
raadsel van de Dousberg te ontrafelen.
Heel lang geleden, toen er nog bijna geen huizen op Dousberg
of zelfs in de weide omgeving hiervan stonden, woonde er
een een smid op de vijfsprong bij de Heserstraat. Men noemden hem Dous. Omdat er in die tijd nog geen achternamen
waren noemde iedereen hem Dous de smid. Dous werkte
iedere dag hard in zijn smidse waar hij zwaarden en hoefijzers maakte voor de strijders van die tijd. ‘s Avonds, in zijn
vrije tijd, maakte hij bijzondere sieraden, die hij dan ook weer
aan de strijders verkocht. Om niet overvallen te worden, begroef hij de edelmetalen die hij gebruikte ergens in de buurt
van zijn huis. Niemand wist precies waar. Waarschijnlijk ligt
ergens nog een restje van de sieraden en metalen begraven.
We gaan met zijn allen op onderzoek en gaan de sporen van
Dous de Smid volgen en het raadsel van de Dousberg ontrafelen. Weet jij de oplossing te vinden?

Voor de ouders die willen komen kijken, staat de koffie met
wat lekkers klaar. En als je na deze dag de smaak te pakken hebt, kun je gedurende de maand september helemaal
gratis mee doen.
Tot zaterdag 31 augustus om 14 uur bij ons gebouw aan de
Roemerstraat 50. www.scoutinglbp.com.

WIJK-INFO
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TAI-CHI IN MAASTRICHT
29 Juli werd een Tai-Chi workshop in het Stadspark van
Maastricht gegeven voor het goede doel (een project voor
kinderen die niet of weinig kunnen sporten door bijvoorbeeld
overgewicht). Dit was zo’n groot succes, dat de Tai-Chi lessen elke zaterdagmiddag aangeboden blijven worden. De
bijdrage die mensen kunnen leveren, gaat nog steeds naar
het goede doel, maar het hoeft niet, dus ook mensen die
niets kunnen missen, kunnen gewoon vrijblijvend meedoen.
De lessen worden aangeboden door Monique Cerpentier.
Deze ex-media vrouw en o.a. Yoga en Tai-Chi docente heeft
een eigen praktijk waarin ze mensen helpt met een aangeboren gave. Monique opende haar praktijk inmiddels al bijna
acht jaar geleden in Enschede. De gratis lessen zijn zes
jaar geleden gestart in Twente om in de financiële crisis te
laten zien dat door ‘te kijken naar wat je te veel hebt en daar
wat van weg te geven’ een crisis een andere beleving kan
krijgen. ‘Geef eens wat weg, ik doe het ook’, was de actie
die veel bladen en kranten haalde.
Dit jaar verhuist Monique naar Noorbeek, daarom worden de
lessen verplaatst naar Maastricht, dit maal met een twist:
ze zet zich in en probeert aandacht te trekken voor een goed
doel binnen een dojo in Maastricht. Kai-O Dojo zet zich in
voor kinderen die om welke reden dan ook niet of moeilijk
kunnen of willen sporten. Steeds meer kinderen kampen met
overgewicht en steeds meer kinderen blijven maar achter de
computer en voor de t.v. zitten. Sporten wordt minder en men
ziet vaak dat dat ook een uitwerking heeft op school en thuis.
Kai-O Dojo gaat met deze kinderen de natuur in. Er worden
veel bijzondere spelletjes gedaan zoals boogschieten, maar
ook is er veel natuureducatie. Zo hebben de kinderen niet
meer het gevoel van ‘moeten sporten’, maar gaat het eigenlijk elke week weer vanzelf.
De lessen blijven buiten als het weer het toe laat. Als het te
koud wordt, is er een winterstop. Het blijft gratis of tegen een
vrije gift. Les wordt gegeven op alle niveaus en de lessen zijn
er voor iedereen, jong en oud.
Locatie: stadspark Maastricht, verzamelpunt: parkeerplaats
bij de vijver, datum: elke zaterdag, tijd: 13.30 uur verzamelen, les duurt tot ongeveer tot 15.00 uur. Benodigdheden:
jezelf in gemakkelijke schoenen.
Voor info kunt u bellen met Monique op 06-16775287, of
mailen naar MoniqueHICT@gmail.com.

19

VARIA
WIJK-INFO
SAMEN PIANO SPELEN
Een oudere dame zoekt iemand om samen met haar piano
te spelen: Quartre main. Dit zou bijvoorbeeld één keer per
14 dagen kunnen zijn. Heeft u belangstelling? U kunt zich
melden bij de redactie om dan telefonisch contact te maken.
LIEFDE ALLEEN IS NIET GENOEG
Als een geliefde of naaste wordt getroffen door niet aangeboren hersenletsel sta je als (mantel)zorger voor grote uitdagingen en obstakels. Zeker ook op emotioneel gebied.
De term Mantelzorg geeft aan dat de zorg de naaste omhult
als een warme mantel. Dit suggereert liefde alleen volstaat.
Helaas is dit een misvatting.
Bijbehorende minder aangename gevoelens zijn er ook. Het
niet uiten van die gevoelens is de voedingsbodem voor ongezonde stress en een bedreiging voor de gezondheid. Als
mantelzorger zijn vele talenten en kwaliteiten vereist om de
vaak langdurige zorg te kunnen bieden. Men geeft het beste
van zichzelf weg en staat vaak te weinig stil bij de eigen
gevoelens en behoeften. De Breincafés in september gaan
over ‘Liefde alleen is niet genoeg: gevoelens, valkuilen en
tips’. Deze avond wordt verzorgd door medewerkers van de
Steunpunten Mantelzorg.

Godding Uitvaartzorg

Waar en wanneer?
Op maandag 2 september 2013 geeft Geeke Siemons,
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in
Welzijn uitleg over het onderwerp in het Activiteitencentrum
Sittard, Wielewaalstraat 1.
Op maandag 9 september geeft Hans Pluijmaekers, Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg uitleg over het
onderwerp in Activiteitencentrum Brunssum, De Insel 18.
Op maandag 17 september geeft Yvonne van Rooij, Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg uitleg over
het onderwerp in het Activiteitencentrum Maastricht,
Symphoniesingel 60.
De aanvang is telkens om 19.30 uur. De toegang is gratis.
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
NAH kan iedereen overkomen. Het kan ontstaan na een ongeval, een beroerte of reanimatie bijvoorbeeld. Het leven verandert drastisch voor degene die het overkomt. Vaak is volledig herstel niet mogelijk. Ook voor de naaste omgeving van
de getroffene zijn de gevolgen groot. Door lotgenoten te ontmoeten in een breincafé ontstaat er een voedingsbodem voor
acceptatie, begrip, tips, adviezen en ervaringsuitwisseling.
Er wordt ruim gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. Tevens is er uiteraard de ruimte om te praten met aanwezige lotgenoten. Bent u deze avond verhinderd? Zie voor
data, tijdstippen, thema’s en locaties van volgende bijeenkomsten: www.meezuidlimburg.nl/agenda-overzicht .

Roger Brandts
Roger
Brandts
Hazendansplein
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Roger
Brandts
6215 JB Maastricht
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Roger
Brandts
Hazendansplein
16
Telefoon:
06-43001591

Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

6215 JB Maastricht
6215
JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
Hazendansplein
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Telefoon:
06-43001591
Telefoon:
6215 JB06-43001591
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E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
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NGS Licentienummer:
452439
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06-43001591

Kijk voor meer info:
www.goddinguitvaartzorg.com
tel. 06 23 01 37 24 (24 uur bereikbaar)
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SVEN CUSTERS

EZEL PACO

Hallo, mijn naam is Sven Custers. 23 september word ik 11.
Ik heb ook een zusje, Danique, zij is 8 jaar. Ik speel vaak
met mijn hond van 3 jaar, een Engelse cocker spaniël. Verder hebben wij nog 1 konijn.

ALWEER EEN DAG REGEN....

Sinds 2008 woon ik op de Hazendans. Ik zit in groep 7 op de
JF Kennedyschool in Maastricht. We hebben twee leraren
en dat zijn juf Marion en meester Ramon. Mijn lievelingsvak
is geschiedenis en rekenen vind ik saai. Mijn hobby’s zijn
computeren, voetballen, buitenspelen en fietsen. Mijn
lievelingseten is friet en ik hou niet van witlof.
Ik voetbal bij Leonidas E2 en ik ben spits. Volgend seizoen
ga ik naar de D. Dan voetballen we op een groot veld. We
trainen nu 1 keer in de week en volgend jaar waarschijnlijk 2
keer.

volgens de pastoor komt van bovenaf de zegen
dat betekend voor ons gewoon weer een dag regen
regen goed voor het land en de groei van het gras
wij hoopten dat het een zonnige dag was
“onder moeders paraplu” is jeugdsentiment
zonder jas door de regen, dan ben je een flinke vent
niets is vervelender dan een nat pak
dan maar die vervelende regenjas voor het gemak.

Groetjes Sven
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“na regen komt zonneschijn” is ook een oude spreuk
maar niemand vind een fikse regenbui echt leuk
eerst zonneschijn en daarna regen....
dat valt alle mensen toch zeker tegen

ACTIVITEITENCENTRUM BELFORT
ZOEKT VRIJWILLIGERS
Ons activiteitencentrum is uitgebreid. Daarom zoeken we
weer vrijwilligers om onze cliënten te ondersteunen bij verschillende activiteiten. Het gaat om het begeleiden van mensen met lichamelijke beperkingen, niet aangeboren hersenletsel of licht verstandelijk gehandicapten.
Op dit moment zijn we op zoek naar iemand die kan ondersteunen bij het jeu de boulen. Daarnaast zoeken we mensen die onze cliënten kunnen begeleiden bij computeractiviteiten en nog specifiek iemand die kennis heeft van fotoshop. Ook zoeken we een vrijwilliger die samen met een
cliënt op een tandem wil fietsen en nog iemand die 1x per 2
weken mee wil gaan zwemmen op woensdagmiddag. Voor
tuinwerkzaamheden is er in de zomer ook plek voor een vrijwilliger. Als laatste zou het fijn zijn als zich iemand meldt die
onze muziekactiviteit zou kunnen helpen begeleiden.
Heeft u interesse in één van de bovenstaande activiteiten,
dan kunt u een mail sturen naar ac_belfort@radar.org of bellen met 043-3233975.
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lekker koesteren in de warme zonnestralen
maar bij regenweer is het echt balen....
gelukkig regent het niet iedere dag
dat morgen het zonnetje maar weer schijnen mag
regen hoort bij het Nederlandse weer
die opmerking maken we ook iedere keer weer
het is slechts een troost bij die natte wegen
te weinig zonneschijn hebben we gekregen
maar mopperen over het weer heeft weinig zin
morgen opstaan met een mooie ochtendzon is een goed
begin
hopen op een mooie zomer is het enige dat we kunnen
een zonnige vakantie is wat we iedereen gunnen.
tekst Ad Frijns
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SAMEN STERK-SAMEN MEER: EEN NIEUWE SCHOOL
De basisscholen OBS Elckerlijc en ABB Fons Olterdissen
gaan hun krachten bundelen in een nieuwe school. De nieuwe
school zal van start gaan na de zomervakantie in 2015. Om
deze nieuwe school vorm te geven, is tijdens een ouderavond in het Atrium het project ‘samen sterk-samen meer’ in
het leven geroepen. Het project ‘samen sterk-samen meer’
heeft als doel een geheel nieuwe school te ontwikkelen uit
het beste van de scholen OBS Elckerlijc en ABB Fons
Olterdissen. Een kindcentrum waar naast basisonderwijs
onder andere kinderopvang en een peuterspeelzaal ook aanvullende kindactiviteiten plaats gaan vinden.
Goede scholen met sterke karaktereigenschappen
Rob Beaumont, bovenschools manager van Stichting Jong
Leren waaronder de beide scholen vallen, licht toe: “De twee
scholen hebben nu hun eigen sterke karakter. Beide presteren momenteel boven het landelijk niveau.
OBS Elckerlijc staat bekend om haar Jenaplan achtergrond:
ieder kind is uniek, we leren van elkaar en met elkaar, we
vieren met elkaar in werk, spel en gesprek.
ABB Fons Olterdissen heeft als speerpunten autonomie,
relatie en competentie. Allemaal ingrediënten die in de hedendaagse leer- en werkcultuur actueler zijn dan ooit. Het
competentiegericht onderwijs bij de beroepsopleidingen en
‘Het Nieuwe Werken’ zijn immers gebaseerd op deze principes.”
Krimp biedt kans
De belangrijkste reden van het samengaan is de krimp in de
regio. “Dan maak je van een nood een deugd” aldus de heer
Beaumont. “Er is niet gekozen voor het krampachtig vasthouden aan twee scholen met twee eigen identiteiten. Er is
voor gekozen goed te kijken naar de krachten van beide scholen en hieruit een geheel nieuwe school te formeren die gericht is op de toekomst: basisschool 3.0.”
Ouders praten mee
De ouders van de kinderen die nu op de scholen zitten, zijn
op 5 juni jl. geïnformeerd over de ontwikkelingen. Daarnaast
was er tijdens deze ouderavond direct gelegenheid mee te
denken over de toekomstige school. Frits van Dijk, directeur
van beide scholen: “Na een informatief deel hebben de ouders
in een stevige workshop in feite de do’s en dont’s voor de
nieuwe school mogen formuleren. We hebben ervoor gekozen niet zelf te bepalen hoe de school er uit moet zien, de
huidige ouders zijn tenslotte onze beste ambassadeurs.
Overigens hebben we ook al de ouders van kinderen die volgend jaar op school komen, uitgenodigd voor deze avond.
We hebben ontzettend veel informatie verzameld en kunnen
dus aan de slag met het opstellen van de missie en visie van
de nieuwe school.”
Locatie
Veel zaken zijn nog niet bekend, bijvoorbeeld op welke locatie
de nieuwe school zal komen. Hierover worden gesprekken
met de Gemeente gevoerd. De scholen liggen beiden in
Maastricht West, in de wijken Hazendans, Daalhof en Belfort.
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Kijkochtenden
In het nieuwe schooljaar zullen er kijkochtenden zijn op beide
scholen. Dit betreft doorgaans de laatste donderdagochtend
van de maand. ‘Nieuwe’ ouders zijn dan in beide scholen van
harte welkom om sfeer te komen proeven, samen met hun
‘bijna-kleuter’. Zij krijgen een rondleiding door het gebouw,
mogen in groep 1/2 gaan kijken en gaan in gesprek met de
directeur of het aanspreekpunt (lid managementteam) van
school. Op deze manier krijgen nieuwe ouders een beeld
van deze scholen en kunnen zij met deze beelden in gedachten een keuze maken voor een basisschool voor hun
kind. Nieuwe ouders zijn in 2013 welkom op de volgende
donderdagen tussen 9.00 en 12.00 uur: 29 augustus, 26 september, 31 oktober en 28 november. In het eerste Belhäöfke
van 2014 verschijnen de volgende data. Mocht u verhinderd
zijn op deze dagen, kunt u altijd bellen voor een nieuwe afspraak. ABB Fons Olterdissen tel. 043-3540830, OBS
Elckerlijc tel. 043-3430264.

‘KINDEREN VAN DE RONDE TAFEL’
Wij zijn Khadischa en Sem en wij zijn van
de Stedelijke Kinderraad. Deze kinderraad
heet ‘kinderen van de ronde tafel’ en wij willen graag vertellen wat de kinderraad is en
wat we doen:
We zijn nu met 11 kinderen van 9 tot en met
13 jaar. We komen uit verschillend wijken: de Heeg,
Heugemerveld, Limmel/Nazereth, Daalhof, Malberg, Caberg/
Malperthuis en Pottenberg. Dit zijn wijken waar kinderwerkers
van Trajekt zijn, want zij helpen ons.
Een keer per maand vergaderen we op maandagavond. We
kijken dan naar wat leuk is in onze wijken, maar ook juist
wat niet leuk is. Dus soms echte problemen. Daar proberen
we dan samen een oplossing voor te bedenken. Nu hebben
we het bijvoorbeeld over het gevaarlijke verkeer, zwerfvuil en
overlast van tieners. De vergaderingen zijn gezellig, maar
ook serieus ! Tijdens de vergaderingen leren we vergaderen; een kind isde voorzitter en een ander kind maakt een
verslag van wat we besproken en afgesproken hebben. Iedereen komt aan de beurt. We luisteren naar elkaar en denken met elkaar mee maar af en toe wordt er ook een grapje
gemaakt.
De meeste kinderen van de kinderraad zijn officieel geïnstalleerd door wethouder Mieke Damsma op het oude stadhuis
van Maastricht.
Wij zitten in de kinderraad omdat we het leuk vinden om
anderen kinderen te helpen met problemen in de wijk. Sommige kinderen zijn gevraagd door de kinderwerker, en er zijn
ook kinderen die gevraagd zijn door klasgenoten of vrienden
die ook in de kinderraad zitten. Want op een bepaalde leeftijd mag je wel nog mee doen, maar stoppen kinderen van
zelf omdat ze op de middelbare school zitten en geen tijd
meer hebben door huiswerk.
We willen iedere maand iets vertellen in de buurtblaadjes.
Deze stukjes kunnen jullie herkennen aan ons logo. Tot de
volgende keer maar weer oki doki!!!

Sem en Khadischa van de stedelijke
kinderraad ‘kinderen van de ronde tafel’
Contact persoon: karin.rutten@trajekt.nl
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VREUGER
IN DE WIEK

CARNAVAL
NIEUWE CARNAVALSVERENIGING
Sinds 1989 had Daalhof voor het laatst een eigen carnavalsvereniging. Vanaf 1 september 2013 vestigt een nieuwe carnavals vereniging zich in Daalhof: Carnavalsvereniging CV
de D’Artagnans. ‘Vaan Daalhof, Mestreech’, met Hoftempel
’t Atrium, Aureliushof 160. Houd een oog op berichtgeving in
dit blad om het begin van deze vereniging te volgen. Wilt u
meedoen aan het bouwen van deze vereniging? Wilt u deel
uitmaken van de enige echte CV voor Daalhof? Voor meer
informatie zie de Kretser: cvdartagnans@live.nl.
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De reacties van u, beste lezers en lezeressen van ons wijkblad, zijn erg positief. Ik kreeg foto’s van onze wijken die van
harte welkom zijn en te zijner tijd zeker geplaatst worden.
Ook krijg ik wel een aanvulling of commentaar over de tekst
bij de geplaatste foto. Zo schreef Nico dat de straaltoren niet
151 meter hoog was zoals ik schreef, maar slechts 60 meter. Nico wist er alles van; hij had dertien jaar in de toren
gewerkt, op het hoogste punt nog wel en hij wist het zeker
omdat hij de bouwtekeningen had gezien. Dus correctie, de
toren is 60 meter hoog, zonder de antennes (straalzender).
De foto van deze maand is gemaakt in de wijk Belfort, ook
wel tuinwijk Belfort genoemd, in het begin van de jaren 1960,
vermoedelijk uit een bouwkraan. Links in beeld zien we een
gedeelte van de in aanbouw zijnde flat op de huidige
Wolkammersdreef, daarachter de bomen en het groen van
ziekenhuis Sint Annadal, waar toen de ingang naar het ziekenhuis en de parkeerplaats voor de bezoekers was. Dit parkeerterrein lag achter de huidige Beeldsnijdersdreef. De huizen in aanbouw op de voorgrond moeten op de huidige
Zeepziedersdreef liggen, met daarachter de Geelgietersdreef
en de Wolkamersdreef. Hier werd een Romeinse sarcofaag
gevonden, die in het Bonnefantenmuseum te zien is. Dan
zien we in de verte een hoogbouw flat, welke de Annadalflat
moet zijn, ook gebouwd door aannemersmaatschappij
WILMA.
Huub Reinders
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FUSIE ONDERWIJSSTICHTINGEN GOEDGEKEURD
De onderwijsstichtingen S.K.O. Mergelland en Jong Leren
hebben toestemming gekregen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap te fuseren. Stichting Jong
Leren is het bestuur van 14 openbare en algemeen-bijzondere basisscholen in Maastricht en het Heuvelland. S.K.O.
Mergelland is het bestuur van 10 katholieke scholen in de
gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem. Na de fusie wordt onderwijs verzorgd aan 24 scholen, voor ruim 4.000
leerlingen en door 375 personeelsleden.
Vlak voor de kerst 2012 hebben beide organisaties een verzoek ingediend bij het ministerie te mogen fuseren. Aanleiding hiertoe was een voorgenomen bestuursbesluit van beide
besturen samen verder te willen gaan als één nieuwe organisatie. Het was voor beide besturen helder dat op dezelfde
weg doorgaan, met een dalend leerlingenaantal door de krimp,
het zelfstandig voortbestaan op langere termijn lastig zou
worden. Immers de demografische ontwikkelingen m.b.t. de
ontgroening en vergrijzing slaan stevig toe in Zuid-Limburg.
Aangezien beide besturen ervan overtuigd zijn dat de beste
kwaliteit voor onderwijs gebaat is bij een stevige organisatie, is de keuze voor fusie vooral gebaseerd op deze kwaliteitsverbetering. Deze ontwikkeling wordt tevens onderschreven in de brief van staatssecretaris Dekker, waarin hij aangeeft dat in krimpregio’s het samengaan van besturen een
keuze kan zijn op basis van kwaliteit en niet op basis van
kwantiteit. De aanvraag voor de fusie is unaniem onderschreven door beide Gemeenschappelijke Medezeggenschapraden, de vijf gemeenten waar beide organisaties scholen hebben en de N.K.S.R. (Nederlandse Katholieke School
Raad). Nu de toestemming van het Ministerie van OC&W
verkregen is, kunnen beide organisaties hun nieuwe statuten aanbieden aan de gemeenteraden waar openbaar onderwijs is gevestigd (Maastricht-Meerssen-Valkenburg aan de
Geul) en aan de N.K.S.R.
De beoogde fusiedatum is 1 januari 2014. In aanloop naar de
fusie zijn de bestuursbureaus van S.K.O. Mergelland en Jong
Leren al gehuisvest in een nieuwe locatie. Deze is gelegen
aan het Oranjeplein 201, 6224 KV Maastricht. Tevens is er
al een College van Bestuur in oprichting, een Raad van Toezicht in oprichting en een G.M.R. interim ingesteld.
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