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We zijn alweer bij het laatste nummer van 2015 gekomen. De heerlijke avondjes vol gezelligheid en warmte
met ons gezin, onze familie en of vrienden zijn weer
aangebroken. Deze maand zijn we druk bezig met het
kopen van cadeaus en het treffen van voorbereidingen
voor de kerstdagen en natuurlijk de jaarwisseling. Want
wat is een jaarwisseling zonder vuurwerk, lekkere hapjes
en vrienden. De kerstversieringen en de lichtjes sieren
onze straten, huizen en tuinen en ook de kou heeft onze
warme najaarsdagen uiteindelijk weten te verslaan. Tijd
om onze goede voornemens van afgelopen jaar nog eens
te inventariseren en nieuwe te bedenken (of gewoon beginnen aan poging 2 van voornemen 2015)
Aan de andere kant sluiten we een heel bewogen jaar
af waarin we kennis maakten met enorme vluchtelingenstromen en wreedheden die we voorheen slechts kenden
van beelden in andere werelddelen. Iedereen heeft er zijn
mening over en zelfs goede vrienden staan hierin soms
lijnrecht tegenover elkaar. We horen zo veel verschillende verhalen in de media, dat we niet meer weten wat
we moeten geloven. Laten we de waarheid ergens in het
midden zoeken en vooral in onszelf en de mensen om ons
heen blijven geloven.
Laten we het nieuwe jaar met veel en vooral mooie vuurwerkknallen inluiden op een mooi jaar vol liefde, geluk en
gezondheid.
Mocht u nog op zoek zijn naar een lekker en feestelijk
kerstmenu, begin dan maar snel te lezen, want ook daar
hebben we aan gedacht. Namens de redactie fijne kerstdagen en ’n gooi roetsj.

Sint 1.0 en Piet 1.0 komen wellicht ook langs uw huis dit weekend?

EVENEMENTEN
Dinsdag 8 december:
Bijzonder concert met Chaconnes en andere Spaanse
lichtvoetigheid uit Frankrijk en Italië in de Cellebroederskapel, Cellebroedersstraat 4. Aanvang 20.00 uur. Entree
17,50 euro.
Zaterdag 12 december:
Kerstmarkt hobbyclub Harmonie St. Petrus & Paulus uit
Wolder in de Greune Zaol, Tongerseweg 336. Van 10.30
- 14.00 uur.

Natasja Cornelissen

Woensdag 16 december:
Lezing GVL over straling en e-smog in de grote zaal van
het Woonzorgcentrum Daalhof. Aanvang 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur. Entree 10 euro.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 2/3 januari 2016.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 december.

COLOFON

Redactie
Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Anneke Fokkema
Ernestine Gewin
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Joachim Wilbers

Donderdag 17 december:
Kerstmarkt IKC Dynamiek ten behoeve van Serious Request. zie ook pag. 16.

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

Zondag 20 december:
Midwinterconcert van Harmonie St. Petrus en Paulus
Wolder in de St. Annakerk aan de Via Regia. Aanvang
15.30 uur. Gratis entree, vrije gave mogelijk.

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

Kerstdansen in 't Atrium van 14.00 - ca 19.00 uur. Entree
2,50 euro.

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
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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!!!

Bankautomaat?
In Daalhof is er al een tijdje geen bankautomaat meer. Men
kan extra pinnen in de winkels, maar dat is niet altijd een
oplossing. Projecten in de buurt zoals de Huiskamer werken
met contante betalingen. Als iemand komt helpen met de
tuin of een ander karwei kunt u ook niet pinnen. Hoewel we
nog niets concreets kunnen melden wordt wel gewerkt aan
een oplossing voor dit probleem en kunnen we hopelijk in
2016 – misschien pas in het voorjaar – weer pinnen. We
houden u op de hoogte.

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
Het Matchpunt is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet
om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Zit u met vragen of een probleem waar u niet zo snel de oplossing voor
weet, stel deze dan tijdens de verschillende spreekuren in
de wijk. Heeft u iemand nodig die met u naar uw financiën
kijkt, u helpt met de computer, de tuin of gewoon gezelschap
houdt? Kom dan eens langs. Wilt u iemand helpen om lijn
in de financiën te krijgen, te helpen met de computer, de
tuin te onderhouden of door gewoon eens op bezoek te
gaan? Kom dan vooral ook eens langs. De spreekuren zijn
op de volgende momenten: maandag 10.00 - 12.00 uur op
de kinderboerderij Daalhoeve, dinsdag 14.00 - 15.30 uur
tijdens de huiskamer in ’t Atrium, woensdag 14.00 - 15.30
uur bij Mosae op de Herculeshof.
Wij zien u graag.

Verenigingen
Onze buurten kunnen zich verblijden met vele verenigingen
van allerlei aard. Van dans tot kunst, van sport tot ontspanning, carnaval tot levenstips: alles kan hier gevonden
worden. Binnenkort willen we dit in kaart brengen. Tevens
willen we een gelegenheid geven om alle verenigingen te
leren kennen. Bij welke vereniging bent u actief? 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.
Nieuwjaarstreffen
Wij willen in alle gezelligheid met u op vrijdag 15 januari 2016
proosten op het nieuwe jaar. Samen met Trajekt organiseren
we een nieuwjaarstreffen in het jeugdcentrum van Trajekt
aan de Aureliushof. Wij blikken dan terug op 2015 en kijken
vooruit naar 2016. Dit zouden wij graag met u doen. Vanaf
17.00 uur bent u van harte welkom voor een hapje en een
drankje. Wij wensen u alvast een prettig uiteinde. Tot 2016.

Maastricht Heuvelland Online
Het online platform www.maastrichtheuvellandonline.nl is als
digitale ontmoetingsplek goed op gang in onze buurten. Het
is gratis, eenvoudig in gebruik en voor iedereen in de wijk.
Diensten en producten van bedrijven en zorgaanbieders in
de buurt vindt u net zo gemakkelijk als verenigingen, of de
buurman om de hoek die net als u graag een potje biljart
speelt. Deze interactie helpt mensen langer hun zelfstandigheid te bewaren en zorgt voor meer verbinding tussen
bewoners van de wijk onderling.
De nieuwe website is een gemeenschappelijk initiatief van
zes zorg- en welzijnsorganisaties in de regio: Envida, Mosae
Zorggroep, LEVANTOgroep, Trajekt, Radar en XONAR. De
gemeente Maastricht denkt mee en levert ondersteuning om
de gewenste verbindingen tussen het online platform en de
inwoners, ondernemers en verenigingen van een bepaalde
wijk tot stand te brengen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Matchpunt die hetzelfde wil bewerkstelligen, maar
dan ‘face-to-face’.Heeft u zich al geregistreerd? Ga naar
www.maastrichtheuvellandonline.nl en meld u zich aan.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen
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

Studentenoverlast?
Belfort en Daalhof zijn zeer gevarieerde wijken. Daalhof huisvest zowel veel jonge gezinnen als veel gepensioneerden
en ouderen. Belfort is begonnen als een jonge wijk en begint
mee te gaan met de algemene vergrijzing. Dit betekent dat
sommige huizen ook vrijkomen. In een slecht klimaat voor
huisverkoop worden andere oplossingen gezocht. Zo zijn
er in de laatste jaren huizen omgebouwd tot studentenflat.
Variëteit in bewoners in een wijk is juist goed, maar dan
moeten bewoners met elkaar leren leven. Hoe kunnen we
het best met elkaar omgaan?
Ervaart u overlast van studenten in de buurt? Denk er eerst
aan, zoals met alle moeilijkheden, om de buurman/buurvrouw zelf te benaderen. Vaak kan een goed gesprek de
meeste problemen oplossen. Misschien moet er toch iets
structureels gedaan worden in de wijk. Laat ons weten wat
uw ervaringen zijn met studenten in de wijk.

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
Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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buitenkant bijvoorbeeld Heiligennamen van A t/m Z, gesplitst
in man/vrouw/kind en deze weer alfabetisch. De prentjes
hadden wel allemaal dezelfde afmetingen en pasten netjes
in wijnkistjes. Nu heb ik ze door de modernisering van de
prentjes ook nog onderverdeeld in ca. 30 thema’s zoals:
kerken, wegkruisen, kapelletjes, handen, bloemen, bomen,
zelfgemaakte schilderijtjes, sport, scheepvaart, dieren, muziek en nog meer. Mijn oudste prentje dateert uit ca. 1865,
deze persoon was rond 1800 geboren.

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.

HET VERZAMELEN VAN BIDPRENTJES
Ongeveer 50 jaar geleden is het sparen van bidprentjes
begonnen... Mijn grootouders bewaarden alle prentjes van
familie, bekenden, buren en collega’s in een schoenendoos.

Soms denk ik wel eens: had ik ze maar op alfabet gesorteerd.
Dat is omdat er mensen zijn die met hun stamboom bezig
zijn en informatie willen hebben. Soms kan ik deze mensen
helpen, jammer dat het niet altijd lukt.
Het liefst verzamel ik bidprentjes uit Maastricht en omstreken. Ze worden allemaal door mij gelezen; elk prentje heeft
zijn verhaal. Bij het krijgen van de bidprentjes kan ik al snel
zeggen: die heb ik of niet. De prentjes worden altijd met
elkaar vergeleken en de best uitziende gaan in de verzameling. In totaal heb ik nu ongeveer 140.000 prentjes. Het is
een leuke hobby waar je al snel een uurtje mee zoet bent.
Natuurlijk zijn bidprentjes altijd welkom en ik hoop dat deze
hobby nog lang de mijne kan zijn.
Chrit (info bij redactie bekend)

Bij het overlijden van opa en oma kreeg ik die schoenendoos
uit Heer van mijn moeder. Zo is mijn interesse ontstaan in
het verzamelen van bidprentjes. Doordat ik ze ging sparen
was ik nieuwsgierig naar andere spaarders, maar ook
wilde ik mijn collectie graag uitbreiden. Dat er zo’n grote
verscheidenheid in soorten bestond kon ik op dat moment
niet bevroeden. Ik gaf ruchtbaarheid aan mijn hobby en zo
kwam ik gemakkelijk in contact met andere spaarders, maar
ook met mensen die de prentjes voor mij bewaarden of die,
net als ik ergens een schoenendoos hadden geërfd en niet
wisten wat ermee te doen.

VERENIGINGSNIEUWS
KERSTMARKT IN WOLDER
De hobbyclub van Harmonie St. Petrus & Paulus uit Wolder
organiseert ook dit jaar een Kerstmarkt in de Greune Zaol
aan de Tongerseweg 336. Deze vindt plaats op zaterdag
12 december van 10.30 tot 14.00 uur. De voorbije weken
en maanden hebben de leden van de hobbyclub heel wat
prachtige kerststukjes, kerstkransen, kerststalletjes, vogelvoederhuisjes, nestkastjes en nog veel meer mooie dingen
gemaakt die bij een kerstmarkt horen. Daar carnaval dit
jaar erg vroeg valt zijn er ook carnavalskransen, clowntjes
en andere leuke carnavalsversieringen te koop. Gedurende
de markt zorgen jeugdensembles van de harmonie voor
stemmige kerstmuziek. De entree is uiteraard gratis. De
opbrengst komt ten goede aan de harmonie. We hopen
velen op 12 december te mogen begroeten.

Er is een grote verscheidenheid in prentjes o.a. series die
bestaan uit Heiligennamen van A t/m Z, (uitgegeven in series
van 4, elke serie van 4 past bij elkaar), verschillende Maria’s
met soorten mantels op voorkanten, mannenfoto’s, vrouwenfoto’s, drukkerijen, wegkappellen en kruisen. Kortom: teveel
om op te noemen. Hoe ga je dan sorteren en indelen? Ook
daar zijn de spaarders verschillend in. Ik ben begonnen ze
op drukkerijen (ca. 30 stuks) te sorteren, vervolgens aan de

MIDWINTERCONCERT VAN
HARMONIE ST. PETRUS EN PAULUS
Zondagmiddag 20 december om 15.30 uur vindt het traditionele Midwinterconcert van Harmonie St. Petrus en Paulus
Wolder plaats in de St. Annakerk aan de Via Regia. Behalve
de harmonie o.l.v. Matty Cilissen verzorgt ook de melodische
percussiegroep o.l.v. Paul Schrader een optreden.
Sopraan Liza Lozica en een kinderkoortje verlenen zowel
hun medewerking aan het concert van de percussiegroep
als aan dat van de harmonie. De toegang is gratis, maar
een vrijwillige gift is mogelijk.
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WWW.WILSONGROEP.NL
Bontwerkersdreef 20-H

Numitorhof 64

 Woonkamer met veel lichtinval
 3 slaapkamers
 Luxe badkamer en keuken
 Instapklaar hoekapp. met lift

 Tussengelegen woonhuis
 Doorzon woonkamer, gesl. keuk.
 3 slaapkamers, vlizotrap zolder
 Leuke tuin en mooi vrij uitzicht

Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

Vraagprijs: € 149.000,- k.k.

Herculeshof 27-D

Nieuwsgierig naar de
waarde van uw woning?

 Woonk. met half open keuken
 3 slaapkamers
 3e verdieping met lift
 Gelegen nabij winkels

Gratis waardeadvies!

Vraagprijs: € 122.500,- k.k.

Vleeshouwersdreef 17

Hogeborg 37

 Halfvrijstaand
 4 slaapkamers (optie tot 5)
 Royale woonk. met aanbouw
 Diepe garage

 Woonkamer met luxe keuken
 6 slaapkamers
 Verrassend ruime woning
 Nabij winkels en wandelgebied

Vraagprijs: € 249.500,- k.k.

Vraagprijs: € 187.500,- k.k.

Erasmusdomein 22-B

Heerderweg 50

 Woonkamer met open keuken
 2 slaapkamers
 1e verdieping met lift
 Nabij AZM, UM en uitvalswegen

 Woonk. met separate keuken
 4 slks., complete moderne badk.
 Balkon, stadstuin en souterrain
 Gelegen bij centrum en station

Vraagprijs: € 125.000,- k.k.

Vraagprijs: € 247.500,- k.k.

VERKOCHT

Ook verkoopplannen?
Vanwege de vele verkopen
zijn we op zoek naar
nieuw te verkopen woningen.

Zepperenbank 19

Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

Bernhardlaan 21

Tel: 043 350 35 35

Vraagprijs: € 445.000,- k.k.

Pascal Loontjens

VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

HYPOTHEKEN
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MAKELAARDIJ

Stationsstraat 14
6221 BP Maastricht
(043) 350 35 35
info@wilsongroep.nl

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

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Extra activiteiten:
Donderdag 10 december van 10.00 - 12.00 uur: Carmen
schoenenverkoop.

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

Woensdag 16 december van 13.30 - 16.30 uur: jaarlijkse
Kerstmarkt waarbij diverse standhouders hun zelfgemaakte
producten en hapjes verkopen. Dit alles tegen schappelijke
prijzen. Gratis toegankelijk. Iedereen is van harte welkom.

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

Donderdag 17 december van 14.00 - 16.30 uur: u kunt weer
terecht bij professioneel kapster Gertie om u haar te laten
knippen, watergolven of föhnen. DJ Giel zorgt die middag
voor de muziek.
Maandag 21 december 13.30 uur: bezoek aan de kerststallententoonstelling in het klooster van Wittem. Toegang en
vervoer zijn voor eigen rekening. Meer informatie bij activiteitenbegeleidster Marianne (tel. 043-3549500).

Dinsdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Spel-/Sjoel-/Kaart-/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysioen ergotherapeut om 14.00 uur
Nagelverzorging van 14.00 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 23 december 10.30 uur: Kerstmis o.l.v. pastoraal
medewerker Narinx, m.m.v. Daalhofkoor ‘Gouwe Ouwe’.
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 (bv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken enz.) vanaf 14.00 uur
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
Vrijdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F

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
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Bekijk onze website
ook via uw smartphone!

Planetenhof 79 Maastricht

Rijkhovenstraat 16 Maastricht

Instapklaar hoekwoning met moderne keuken, 3
slaapkamers, luxe badkamer, vaste trap naar zolder met
dakkapel, tuin op zuiden, 4 airco-units.
€ 215.000,-

Moderne en ruime 2/1 kap woning met o.a. een riante
uitbouw, kantoor-/atelier of hobbyruimte aan huis, 4
slaapkamers, 2 badkamers, royale dakkapel, tuin op zuid.
€ 299.500,-

Lindenplein 2

Afgelopen 2 jaar verkozen tot
“Beste Makelaar van Nederland”,
het mooiste compliment aan ons gegeven.
Ook met 2016 al in het zicht,
blijven wij naar deze titel streven.

Karbindersdreef 6

€ 106.000,-

2/1 kap woning met
uitbouw en garage.
€ 249.000,Romerodomein 11E

De beste service en volle aandacht,
dat is wat u van ons verwacht.
Wij maken dit graag voor u waar,
en wensen u een zalig kerst…
en een gelukkig nieuwjaar!

hoekwoning met uitbouw
en dakkapel.
€ 169.500,Appelhegge 46

Riant appartement met
uitzicht over de Maas.

Instapklare hoekwoning
met uitbouw en dakkapel.

€ 630.000,-

€ 205.000,-

Gezocht:

Tinnegietersdreef 42 A

Momenteel hebben wij grote vraag naar
modern afgewerkte & instapklare
eengezinswoningen in de prijsklasse
tussen de € 190.000,- en € 350.000,-.
Heeft u verkoopplannen?

Appartement in “Residence L’Artisan” met riant terras, 2
slaapkamers, centraal gelegen nabij winkels en openbaar
vervoer..
€ 169.500,-

Neem vrijblijvend
contact op voor een informatief gesprek.

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
7

PRIKBORD

WIJK - INFO
NIEUWJAARSRECEPTIE DAALHOF/BELFORT

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.

Beste buurtbewoners,
Wij willen in alle gezelligheid met u op vrijdag 15 januari
2016 proosten op het nieuwe jaar. De receptie wordt georganiseerd door het Buurtplatform Belfort-Daalhof samen met
Trajekt in het jeugdcentrum van Trajekt aan de Aureliushof.
Wij blikken terug op 2015 en kijken vooruit naar 2016 en dit
zouden wij graag met u doen. Vanaf 17.00 uur bent u van
harte welkom voor een hapje en een drankje. Wij wensen
u alvast een prettig uiteinde. Tot 2016.

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(VMBO-Havo-VWO) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine
groep van maximaal vier leerlingen. Persoonlijke hulp bij
het maken, leren en plannen van de leerstof. Specialisatie
dyslexie. Bijlessen Nederlands, rekenen en leesvaardigheid
voor de Basisschool. Meer info 06-39823537.

OPROEP AAN DE BEWONERS VAN BELFORT

“Verzamel geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze
weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. … Waar je schat is, daar zal ook je hart
zijn.” Waar is jou schat? www.gvcmaastricht.nl

In de laatste jaren is in verschillende delen van Belfort overlast van studenten ervaren, waaronder de Zeepziedersdreef
en de Wolkammersdreef. De bewoners zelf willen graag een
beter beeld vormen van waar er nog meer in de wijk overlast
ervaren wordt. Kitty Nuyts (kitty.nuyts@gmail.com) van de
Liberale Partij Maastricht heeft zich beschikbaar gesteld om
een inventarisatie te maken van bewoners die studentenoverlast ondervinden. Ervaart u overlast? U kunt reageren
door uw e-mail adres en reactie te sturen naar Kitty Nuyts.
Met uw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Te koop: Winterbanden Good Year voor Mazda 2 Maat
M+S 175 65 R14 82T. Tel: 043- 3637143
Biedt zich aan: Gediplomeerde Zorghulp, Ouderenzorg. Ik
help bij uw verzorging en huishoudelijke werkzaamheden.
Ik ondersteun u bij activiteiten in het dagelijks leven, houd
rekening met uw persoonlijke wensen en probeer uw onafhankelijkheid te stimuleren. Kennis maken? Bel Margot
06-53939067

KERSTDANSEN IN DAALHOF
Op zondag 20 december zal in buurtcentrum ‘t Atrium voor
de eerste keer de speciale editie van Kerstdansen op Daalhof plaatsvinden. Stichting Buurtcentrum Daalhof, Dansen
in het Park en de Bejaarden- en invalidenbond Daalhof hebben zich samen ingezet om een gezellige Kerstdansmiddag
voor senioren te realiseren. Alle partijen zijn al actief voor
de senioren van Daalhof en omstreken: Buurtcentrum ‘t
Atrium met de Stichting Jong en Oud, William Bartels met
het wekelijkse Dansen in het Park en de Bejaardenbond die
al 26 jaar actief is.
Het wordt een gezellige Kerstdansmiddag waar de mensen
onder het genot van een hapje en een drankje, mede mogelijk gemaakt door de Winkeliersvereniging Daalhof, kunnen
genieten van een warme sfeer met diverse optredens. Zo
draagt Jäögkoer de Kinderköpkes o.l.v. Saskia Theunisz
en Monique Maes zijn steentje bij aan de organisatie en
verzorgt tevens, zoals we van hun gewend zijn, een geweldig optreden. Het muzikale duo Gonnie en Nico met hun
heerlijke dansmuziek en onze sympathieke zingende kapper
Jef Verheijde zijn ook aanwezig. Tussendoor fijne dans- en
luistermuziek van DJ William.
Er wordt ook heel toepasselijk een mooi kerstverhaal verteld,
dus u kunt rekenen op een sfeervolle middag. We beginnen
om 14.00 uur en eindigen rond 19.00 uur. De entreekaartjes kosten slechts 2,50 euro en zijn verkrijgbaar bij Marjo
Clermonts (Bejaarden- en invalidenbond Daalhof), William
Bartels (Dansen in het Park) of bij Buurtcentrum ‘t Atrium.
Wacht niet te lang, want we hebben maar maximaal 120 zitplaatsen. Tip voor alle senioren: mis deze middag niet als u
graag danst en/of graag wil samenzijn in een vertrouwde en
warme kerstsfeer. Wij zien u graag op zondag 20 december
in Buurtcentrum ‘t Atrium.

Angèle schoonheidsspecialiste wenst u fijne feestdagen
en een goed en gezond 2016 !! Tel: 06-25065275,
angelebroux@home.nl, www.angelebroux.nl
Pianoles, ontdek hoe leuk het kan zijn. Voor beginners
tot ver gevorderden. Voor jong en oud!! Ook al kun je nog
helemaal niks!! Info: mevr. Willy Riemens, 06-15903299
Kunstenaars: zijn er onder u schilders, etsers, zeefdrukkers
die willen exposeren? Wij, Kunsthal de Wijze Grijze nodigen
u uit in de Haagerpoort in Amby te exposeren.
Contact lalaurijssens@gmail.com of 043-3434094.
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.
Richard Smit meubelstofferingen: uw meubels stofferen
met of zonder herstel binnenwerk? Bel vrijblijvend naar tel.
0032-468138770 of rsmitmeubelstofferingen@hotmail.com
en laat u verrassen door de prijs en de mogelijkheden.
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.

Team Kerstdansen op Daalhof. (Marjo, Anita en William)
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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

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

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

6215 JB Maastricht
6215
JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
Hazendansplein
16
Telefoon:
06-43001591
Telefoon:
6215 JB06-43001591
Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer:
452439
Telefoon:
06-43001591
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E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer: 452439
NGS Licentienummer: 452439

Bereiding: verwarm voor het koffiemengsel de koffie, 1
eetlepel melk en 100 ml water in een pannetje en roer door
elkaar. Voeg de helft van de chocolade toe en roer erdoorheen. Neem een ander pannetje of kom en klop daar 70 ml
melk, de andere helft van de gesmolten chocolade en de
likeur door elkaar.
Klop de slagroom met de klop-fix in een schone kom stijf.
Neem de glazen of kommetjes er bij en schep een klein
beetje slagroom op de bodem. Sop de koffieleutjes in het
koffiemengsel en verdeel over de laag slagroom. Doe er
weer een laagje slagroom over en bestrooi met een beetje
geraspte chocolade. Sop de chocolate chip koekjes in het
likeurmengsel en maak hiermee de volgende laag. Als
de koekjes niet passen maak je ze op maat. Herhaal de
laagjes slagroom, geraspte chocolade en likeurkoekjes tot
bovenaan het glas en verdeel ook nog een laag Maltesers
ertussendoor. Eindig met een laag slagroom, chocoladerasp
en garneer met de overgebleven Maltesers. Bewaar het in
de koelkast.

BON APPETIT
3 GANGEN KERSTMENU (2 PERSONEN)
Voorgerecht: courgette met Parmaham
Ingrediënten: 1/2 courgette, 4 lapjes Parmaham, 100 gr
ricotta, snufje peper, olijfolie om te besmeren. Materialen:
prikkers
Bereiding: snijd de courgette met een kaasschaaf of mandoline in dunne plakken. Besmeer de plakken met een dun
laagje olijfolie en bestrooi ze met een snufje peper. Verhit
een (grill)pan en bak de plakken courgette 2 à 3 minuten.
Laat ze iets afkoelen en leg er dan een – over de lengte
doorgesneden – halve plak Parmaham op. Besmeer over
het hele oppervlak wat ricotta en rol ze op. Prik ze vast met
een prikker en serveer op een leuk schaaltje.
Hoofdgerecht: romige risotto met erwtjes en in knoflook
gebakken garnalen
Ingrediënten: 500 ml warme bouillon, 175 gr risottorijst, 200
gr garnalen, 1 teentje knoflook, 150 gr erwtjes (diepvries),
1 ui, scheut witte wijn, 1 rode peper, 50 gr geraspte kaas,
handje sla naar keuze, 1 citroen, olie om te bakken.
Bereiding: snipper de ui en snijd de rode peper (zonder
zaadjes) in kleine stukjes. Verhit een beetje olie in een pan,
voeg de ui en rode peper toe en fruit kort aan. Voeg de risottorijst toe en bak even mee tot hij glazig begint te worden.
Blus af met een scheut witte wijn. Als de wijn is opgenomen
door de risottorijst voeg je ongeveer een soeplepel bouillon
toe. Blijf dit herhalen tot bijna alle bouillon is opgenomen,
dit duurt ongeveer 20 à 30 minuten. Roer op het einde de
(bevroren) erwtjes en de kaas door de rijst en laat nog even
doorwarmen. Proef of de risottorijst zacht is en van binnen
nog een beetje stevige bite heeft. Snijd de citroen doormidden, pers 1 helft uit en besprenkel hiermee de risotto. Snijd
de andere helft in schijfjes. Bak de garnalen met een fijngehakt teentje knoflook en een beetje olie in een koekenpan
gaar in ongeveer 3 minuten. Serveer de risottorijst met een
handje sla, de knoflookgarnalen en een schijfje citroen.

VARIA
LEZING OVER STRALING EN E-SMOG
Woensdagavond 16 december komt Luc Bisschoff uit
Susteren spreken over straling en e-smog. Luc is woon-/
bouwbioloog en werkt ook met biofotonentherapie.
Iedereen kent de begrippen e-smog (elektrosmog) en
straling. Vaak wordt dit in verband gebracht met (vooral
chronische) ziektes. Wat wordt nu precies bedoeld met de
termen e-smog en straling? Welke stralingen en/of velden
werken op ons lichaam in en hoe kunt u zich daartegen
beschermen? D.m.v. een presentatie en korte voorbeelden
zal Luc antwoord op deze vragen geven.
Plaats: de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Entree: 10 euro,
contant te betalen, er is geen pinapparaat aanwezig.
Aanmelden: gvl.maastrichtwest@gmailcom of tel. 0624405539.
De lezingen van de GVL zijn
toegankelijk voor alle inwoners
uit Maastricht en omgeving.

Nagerecht: trifle met Maltesers en Baileys
Ingrediënten: 250 ml slagroom, 1 zakje klop-fix, 3 blokjes
gesmolten melkchocolade van reep, 70 ml melk + 1 eetlepel,
1 à 2 eetlepels Baileys (of soortgelijke likeur), 100 ml koffie,
20 gr geraspte chocolade, 50 gr Maltesers, 10 gr koffieleutjes
(of speculaas), 200 gr chocolate chip koekjes.

Anneke Fokkema,
gastvrouw GVL Maastricht west.
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Feestelijke opening terrein Erica (onder voorbehoud)
Op woensdag 9 december vindt ’s middags het plantfeest
plaats op het voormalige terrein van tuincentrum Erica aan
de Hermesweg. Gedeputeerde Patrick van der Broeck van
de provincie Limburg plant dan de eerste boom van de
hoogstam fruitboomgaard die Daalhoeve op dit terrein gaat
aanleggen en onderhouden, in nauwe samenwerking met
de Stichting IKL-Limburg. Iedereen is van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.
Bij het ter perse gaan van deze Belhäöfke was het doorgaan van het plantfeest overigens nog niet helemaal zeker.
Mogelijk moet op het terrein eerst (archeologisch) bodemonderzoek plaatsvinden. Mocht dit zo zijn, dan moet de
start van dit mooie nieuwe project van Daalhoeve helaas
worden uitgesteld.
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Boek voor een boek
Sinds kort hebben wij in onze middenstal een mini-bibliotheek ingericht. Volgens het principe van ‘boek voor een
boek’ kunt u hier een boek meenemen als u zelf een ander
boek terugplaatst. Ook kunt u ter plekke gratis een boek
lezen, lekker warm bij de knusse kachel. Een warm drankje
erbij en u bent zo een paar uur verder.

B

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 33, december 2015

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Kerstsfeerdagen
Op zaterdag 12 en zondag 13 december vinden op Daalhoeve de jaarlijkse kerstsfeerdagen plaats. Met speciale hapjes,
muziek en vooral een gezellige sfeer. Kijk voor het precieze
programma op onze website of pagina op Facebook.
Aanbod feestdagen in de winkel
Speciaal voor de feestdagen heeft onze boerderijwinkel
binnenkort heerlijk vlees in de aanbieding, zoals lamsrack,
lamsbout en konijnenbout. Plaats tijdig uw bestelling in
verband met de drukte en om teleurstelling te voorkomen.

De minibieb in de middenstal

Gezinsuitbreiding
Rond de feestdagen verwachten wij weer gezinsuitbreiding.
Onze Duroc-zeug en twee Saddleback-zeugen gaan dan
voor het eerst werpen. We verwachten in totaal zo’n dertig
biggen.
Tegen de zomer gaan ze naar de slacht en kunt u voor het
eerst genieten van het heerlijke vlees van beide varkensrassen. In één van de volgende edities van deze middenpagina’s besteden we meer aandacht aan deze varkens.

Weekendmenu
In de Koojstal kunt u elk weekend genieten van een weekendmenu. Check onze pagina op Facebook voor het komende menu.
Spreekuur Matchpoint op maandag
Elke maandagochtend, van 10.30 tot 12.00 uur, kunt u op
Daalhoeve terecht voor het spreekuur van Matchpoint.
Vrijwilligers helpen u dan op weg op allerlei gebied, van
belastingen tot en met computerhulp en zorg.

DÉANNE INTERVIEWT ATINA

Jan Linders Clubspaaractie
Onze boerderij heeft dit jaar weer meegedaan aan de
Clubspaaractie van de vestiging van Jan Linders aan de
Tongerseweg. Dit heeft ons een bedrag opgeleverd van 888
euro. Daar zijn we uiteraard heel blij mee en we danken Jan
Linders en alle mensen die ons hebben gesteund dan ook
voor dit mooie resultaat.
Ook onze hartelijke dank aan iedereen die ons heeft gesteund bij de Maastrichtse Jeugd Collecte in de week van
19 tot en met 24 oktober. Dit heeft Daalhoeve een bedrag
opgeleverd van 819,76 euro.

Onze boerderij heeft sinds enige maanden twee nieuwe assistent-beheerders, Déanne Naebers en Atina Schellen. We
hebben hen gevraagd elkaar voor deze middenpagina’s te
interviewen, zodat u hen beter leert kennen. In deze tweede
aflevering legt Déanne een aantal vragen voor aan Atina.
Stel je eerst eens voor.
Mijn naam is Atina Schellen, ik ben 25 jaar oud en woon in
Maastricht.
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Hoe ben je met Daalhoeve in contact gekomen?
Ik ben in augustus 2013 als vrijwilligster in de dierverzorging
op de kinderboerderij begonnen. Dit was eerst alleen door
de week. Daarna ben ik gevraagd om ook in de weekenden
te komen werken.

RECEPT VAN DE WINKEL

Hoelang ben je al actief op de kinderboerderij?
Momenteel ben ik ruim twee jaar actief op de kinderboerderij.
Dit doe ik met veel plezier!
Hoe ziet je dag eruit op Daalhoeve?
Door de week starten we om 9 uur met de dierverzorging.
Alle dieren worden gevoerd en krijgen schoon water. Hierna
vegen we de kralen van de geiten en alpaca’s en mesten
we de stallen van de varkens en paarden uit. Om half 11
is er een kleine pauze van 15 minuten. Hierna vertrekt een
groepje vrijwilligers naar het stadspark in Maastricht. Van
11 tot 1 uur worden ook hier de dieren gevoerd en verzorgd.
Samen met de achtergebleven vrijwilligers zorgen we er
dan voor dat het terrein van de boerderij er netjes bij ligt en
dat alle materialen worden opgeruimd. Om 1 uur volgt een
grote pauze tot half twee. Woensdagmiddag is een echte
paardenmiddag. We hebben dan pony- en ezelritjes vanaf
2 uur. Als de ritjes vanwege slecht weer niet doorgaan,
vertrekken we met onze pony’s en ezel om met hen en de
kinderen een lange wandeling te maken. Rond 4 uur is de
paardenpret gedaan en moeten we weer terug zijn om de
dieren te voeren. Om 5 uur is de dag voorbij!
Waarom werk je hier, wat vind je er vooral leuk aan?
Ik houd ervan om lekker in de buitenlucht met dieren bezig
te zijn. Het leukste is dat geen dag hetzelfde is! Ook het
contact met de bezoekers en kinderen is erg leuk.

Ovenschotel met aardappel en savooiekool
Breng een ruime pan met water en wat zout aan de kook.
Schil ondertussen 2 grote aardappels. Schaaf deze in hele
dunne plakken, in de keukenmachine of met een keukenschaaf of -rasp. Blancheer de schijfjes in het kokend water,
ongeveer 3minuten, en laat ze uitlekken op een schone
theedoek.Pel 6 mooie bladen van de savooiekool, snij de
nerf eruit en blancheer ook deze in het kokende water en
laat ze uitlekken op een doek. Als je meer laagjes wil maken,
maak dan meer aardappel en meer savooiekool klaar.
Zet de oven op 180 graden. Vet een ovenschoteltje in met
boter, en leg dakpansgewijs de aardappelschijfjes erin. Bestrooi met wat zout en peper en een snuf nootmuskaat en
leg dan de koolbladeren erop. Op de kool leg je vervolgens
ongeveer 6 plakjes Taleggio. Kun je deze Italiaanse kaas niet
vinden (hij is lastig te krijgen), pak dan een andere lekkere
smeltkaas, zoals Gruyère of Emmenthaler.
Leg dan weer een laagje aardappelschijfjes, met eventueel
weer een laagje kool en kaas. Dek de schotel altijd af met
aardappeltjes. Aluminiumfolie over de schotel en 25 minuten in de oven zetten, daarna nog 5 minuten zonder folie!
Heb je meer laagjes gemaakt, zet de schotel dan ongeveer
40 minuten in de oven. De aardappeltjes mogen lekker
goudbruin zijn.
Dit bijgerecht smaakt overal lekker bij, bijvoorbeeld bij
braadworstjes of een bieflapje.
Smakelijk eten. Vragen? Magda staat tot uw dienst.

LAMMETJESDAGEN

Atina met haar lievelingsdier

Heb je een lievelingsdier op de boerderij?
Ik heb meerdere lievelingsdieren op de boerderij. Zo zijn er
de drie katten Miem, Milou en Morris waar ik helemaal gek
van ben. Ook is er een heel lief schaap dat we met de fles
hebben grootgebracht!
Heb je een leuke of gekke herinnering aan de boerderij?
Onlangs ben ik met onze vaste paardenverzorger Robert
op een cursus hoefbekapping voor paarden geweest! Dit
was erg leuk en leerzaam. Nu kunnen wij het zelf af en
toe overnemen van onze vaste hoefsmid. Zo zullen de tien
minipaardjes, de shetland-pony en de ezel er altijd netjes
bijlopen!
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De jaarlijkse Lammetjesdagen van Daalhoeve komen er
weer aan. In de week na Sinterklaas komen ongeveer 150
schapen naar de boerderij. Op 11, 12 en 13 december
worden ze geschoren en gescand om te zien welke schapen drachtig zijn. Vanaf 6 januari zijn de eerste lammetjes
te verwachten, van drie schapenrassen (brilschaap, poll
dorset, shropshire, mergellander en blue de maine) en onze
eigen angora geiten en boerengeiten. Dit jaar komen vier
stagiaires van het CITAVERDE College in Heerlen ons weer
helpen bij de vele bevallingen die gaan plaatsvinden. Tijdens
de Lammetjesdagen, die duren van begin januari tot eind
maart, is de Koojstal op de zondagen langer open, tot 19 uur.

Vesta vastgoed

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

Vesta Vastgoed dankt al haar klanten van het afgelopen jaar
en hopen u in het nieuwe jaar te mogen begroeten!
VERKOCHT / VERHUURD IN 2015
Berg en Terblijt - Rijksweg 144
Bingelrade - Dorpsstraat 55
Brunssum - Haansberg 74
Brunssum - Prins Hendriklaan 106-110
Brunssum - Rumpenerstraat 19-21
Cadier en Keer - Eckelraderweg 15
Eijsden - Beezepool 52
Eijsden - Emmastraat 46
Eijsden - Gascogne 26
Heerlen - Adenauerlaan 73
Heerlen - Schaesbergerweg 126
Heerlen - Van der Maesenstraat 1E
Hoensbroek - Hommerterweg 17
Maastricht - Ambyerstraat-Noord 3B01
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht

- Ambyerstraat-Noord 3B02
- Ambyerstraat-Noord 3B03
- Aureliushof 105H
- Bemelerweg 60
- Borghaag 62
- Brusselseweg 299
- Cramer van Brienenstraat 103
- Dokter van Kleefstraat 28B
- Fatimaplein 45
- Hogeborg 34
- Hoograamstraat 132
- Junohof 33
- Kasteel Aldengoorstraat 17E
- Klokbekerstraat 58

AANGEKOCHT IN 2015
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht

-

Kroesmeestersdreef 7F
Eckelrade - Klompenstraat 2
Lammergierstraat 17a
Eijsden - Diepstraat 19
Meendaal 191
Heerlen - Klompstraat 27
Meerssenerweg 5m
Maastricht - Centaurenhof 19
Menno van Coehoornstraat 44b Maastricht - Muzenhof 24
Moselborg 69
Maastricht - Plutohof 15
Neerrepenstraat 13
Maastricht - Pletzersstraat 32
Oranjeplein 90C
Maastricht - Valeriushof 3A
Porthoslaan 44
Maastricht - Remushof 28
Rademakersdreef 10
Maastricht - Heukelommerweg 3
Reijershaag 11
Schaliedekkersdreef 70
Schovenlaan 100

Maastricht - Soendastraat 15
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht

- Sphinxlunet 66E
- Tinnegietersdreef 40E
- Trappendaal 24B
- Valeriushof 25A
- Valeriushof 33B
- Vergiliushof 45A
- Via Regia 142E
- Voldersdreef 10
- Voldersdreef 90
- Volksplein 44
- Zeepziedersdreef 55

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u van

Vesta vastgoed

10% korting op uw kerstboom

Obbicht - Ecrevissestraat 24
Sittard - Korenbloemstraat 6
Stein Lb - Wilhelminaplein 35-35A

Ulestraten - Paus Joannesstraat 20

Wij wensen u allen fijne
feestdagen en een
(vast)goed 2016!!

Alleen in te leveren bij
verkooppunt:

St. Theresiakerk
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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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WIJK - INFO
NIEUWS VANUIT IKC DYNAMIEK
Er wordt gezwoegd en gezweet maar zeker ook genoten.
Behalve het dagelijkse lesprogramma op het gebied van
rekenen, lezen en taal, krijgen de kinderen ook technieklessen en wordt er regelmatig gewerkt met lessen rondom de
21st Century Skills, vaardigheden om kinderen nog beter
voor te bereiden op onze huidige werkmaatschappij. Hierbij
moet gedacht worden aan vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken en zelfsturing. Tussendoor horen we
enthousiaste geluiden en reacties als kinderen hun nieuwe
biebboek uitkiezen bij dBos, onze eigen schoolbibliotheek.
Behalve deze activiteiten tijdens de lesuren, horen we ook
kinderstemmen voor en na school, van meisjes en jongens
die gebruik maken van de voor- of naschoolse opvang bij
MIK. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn andere klaslokalen
na schooltijd gevuld met ‘kunstenaars-in-spe’ die werken
aan een eigen kunstwerk bij de beeldende lessen en oefenen ‘acteurs-in-spe’ hun rollen bij de toneellessen. Dit alles
aangeboden vanuit Kix.
In het nieuwe jaar zullen kinderen vanaf groep 5 hun typevaardigheden gaan vergroten bij de typecursus van de
Typetuin, ook weer aangeboden vanuit Kix. Ideaal voor
ouders, aangezien de kinderen meteen na school worden
opgevangen en begeleid naar de betreffende ruimte waar
de naschoolse activiteit plaatsvindt. Kinderen gaan samen
met vriendjes en vriendinnetjes aan de slag met hun passie.
In de weekenden treffen we vervolgens weer jongens en
meisjes van de bovenbouw bij de Wie-Kent School, die de
komende tijd weer gaan kennismaken met nieuwe beroepen
en ook zelf aan de slag gaan met graffiti.
Verder – nog heel vers van de pers – kunnen we jullie trots
vertellen, dat de kinderen in Maastricht en omgeving hebben meegedaan aan een digitale verkeersquiz op school,
dus ook de groepen 7 en 8 van onze school. Groep 7a van
meester Marcel heeft zelfs de regiofinale bereikt. Op 11
november hebben ze het opgenomen tegen 5 verschillende
groepen 8 uit de regio. De uitslag is bij het maken van dit
tekstbericht nog niet bekend.

IKC Dynamiek, mee aan de actie rondom Serious Request.
Alle groepen worden uitgebreid geïnformeerd over het thema
en het goede doel en er vinden natuurlijk ook weer allerlei
acties plaats. Kinderen zullen vooraf acties bedenken om
geld in te zamelen. Op school wordt hard geknutseld en op
donderdagavond 17 december vindt de afsluiting van dit
alles plaats met een Kerstmarkt met mooie werkstukken die
verkocht gaan worden. Ook kan er gesmikkeld en gesmuld
worden van allerlei lekkernijen die alle betrokkenen hebben
klaargemaakt. Kix levert een bijdrage met een leuke workshop voor alle kinderen. Als extra zal er een heuse veiling
plaatsvinden van aangeboden diensten door ouders, familieleden, personeel enz. Natuurlijk zal een clubje er persoonlijk
zorg voor dragen, dat het geld in de kerstvakantie naar het
Glazen Huis in Heerlen wordt gebracht.
Een hele hoop om te lezen, te horen, te zien. Wij genieten
elke dag weer van ons eigen IKC Dynamiek. Een ieder die
bij ons betrokken is, is trots. Trots om ‘bewoner’ te zijn van
ons Integraal KindCentrum.
Ook enthousiast geworden? Kom dan zeker een kijkje nemen of bel voor een kennismakingsgesprek met dhr. F. van
Dijk of Rächel van Lijf (043-3430264).

VREEMDE AAN DE DEUR
Op 14 oktober jl. is in Belfort bij een mevrouw van 92 aangebeld. Voor de deur stond een hele aardige, vrij jonge vrouw
met blonde haren. Zij vertelde dat ze van de Zonnebloem
was. De oudere mevrouw heeft haar binnen gelaten en ze
hebben samen in de woonkamer gepraat. De vrouw heeft
geen pasje laten zien en ook geen foldertje achtergelaten.
Bij nader inzien vond de oudere dame het toch een beetje
raar en heeft toen de vrouw weg was haar vriendin gebeld.
Die vriendin vertrouwde het ook niet erg en heeft haar
aangeraden om na te kijken of ze iets miste en ja hoor, een
mapje met geld was weg uit de slaapkamer. Waarschijnlijk
heeft de vrouw ervoor gezorgd dat de voordeur niet goed
gesloten werd en is een 2e persoon binnengekomen.
Namens de Zonnebloem willen wij erop wijzen dat wij ons
altijd kunnen legitimeren en nooit zo maar op goed geluk
naar mensen toe gaan. Er wordt van te voren een afspraak
gemaakt. Zeker in deze donkere dagen zijn er helaas mensen die vooral ouderen proberen te verleiden om de deur
open te doen en onbekenden binnen te laten.
Namens besturen en vrijwilligers van de Zonnebloemafdelingen Annadal en Zonnetrio MOC.

Nog meer goed nieuws: in het kader van de Kinderboekenweek die in het teken stond van wetenschap en techniek,
heeft groep 8b van meester Roger meegedaan aan de
Junior Innovation Challenge, een wedstrijd voor kinderen
van de basisscholen (bovenbouw) en middelbare scholen.
Kinderen kregen de opdracht een idee te bedenken om de
wereld nét iets mooier, beter of leuker te maken. Van het
idee werd een filmpje gemaakt en op de Facebookpagina
van de JIC geplaatst. Uit de vele inzendingen die zijn binnengekomen bij de deskundige jury van de Junior Innovation
Challenge zijn Jurian en Loek van groep 8b uitgekozen
met hun ingestuurde filmpje. Zij bedachten een fiets met
stuur- en zadelverwarming. Bovendien kan de fiets tijdens
het fietsen je telefoon opladen. Met dit idee staan ze in de
finale en op 30 november vertegenwoordigen zij onze school
in het Continium in Kerkrade.

WILDGERECHTEN:
Hazenbout
Hertenbiefstuk
Wild Zwijn filet

per gerecht 19,75
www.eetcafe1900.nl

Wat staat er verder nog allemaal op de rol? Natuurlijk doen
ook wij, als kinderen, ouders, leerkrachten en partners van

043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht

We wandelen een voetbalveldje voorbij, bewijs van actie die
nu rustig verder slaapt totdat de warmte terugkeert. Tegenover de Karbindersdreef gaan we linksaf richting ‘Ut Förtsje’.
Hier komen allerlei activiteiten samen. De mensen van de
‘Ouderensoos’ begeven zich tussen de ouders en kinderen
van de opvang. Het is zeer binnenkort tijd voor de Sint – en
voor velen dan toch nog de Kerstman. Maar voor nu zijn de
scholen nog bezig. Hier lopen we achter de John F. Kennedyschool. en vinden dan het Activiteitencentrum Belfort.

VAN DE MAAND
JURRE
Ik wil me graag even aan alle lezers van ’t Belhäöfke voorstellen. Mijn naam is Jurre van Eijsden en ik ben geboren
op zondag 23 augustus 2015 om 9.43 uur. Bij mijn geboorte
was ik 53 cm lang en woog ik 3265 gram. Na 2 nachtjes in
het ziekenhuis in Maastricht gelegen te hebben, mocht ik
lekker met mijn papa Ben en mijn mama Maud mee naar
ons huis aan de Plutohof.

Als we de bocht maken voorbij de Jeu de Boules en het
voetbalveldje zien we de achterkant van twee kerken: moderniteit en geschiedenis. De ‘Koninkrijkszaal’ van de Jehova’s
Getuigen staat gebroederlijk naast de Sint Jozefkerk. We
vervolgen onze weg langs de Sint Jozef en steken over naar
de Slotmakersdreef. Hier slaapt een wijk witte woningen
rustig achter het winkelcentrum Belfort. Aan het begin van
de straat staat een soort bonsaiboom in het groot in alle rust
tegen een witte muur. Aan het einde van de straat buigt een
statige wilg neer om ons te begroeten.
Wij verlaten de rust en gaan linksaf voorbij Hair by Roger
richting het winkelcentrum. Als we de bocht omgaan naar
de voorkant van het winkelcentrum stappen we van de rust
in het drukke leven – en dat allemaal zo dichtbij elkaar. Hier
gaat alle drukte van deze rustige tijd onverminderd door.
We maken ons op voor het drukke feestseizoen. Het is tijd
om te genieten van familie, om rustig terug te trekken en
na te denken, om met spanning vooruit te kijken naar de
komende dagen.

Ik had eigenlijk al rond 13 augustus geboren moeten worden.
Ik heb het geduld van mijn papa en mama (én oma’s en
opa’s en tante) dus al flink op de proef gesteld. Mijn mama
stond daar niet van te kijken want zij had al in het begin van
de zwangerschap voorspeld dat ik op zondag 23 augustus
2015 geboren zou worden.
Mijn papa en mama genieten volop van mij en ik vind het
heerlijk om lekker in badje te gaan of buiten in de kinderwagen een wandeling te maken met ons drieën.

Scott Raab

WIJK-INFO
HOF
EN DREEF
RUSTIG DE DRUKTE IN
Onze wandelingen zijn een jaar geleden in Belfort begonnen en eindigen dit jaar dan ook in Belfort. In 2016 zullen
we de tijd nemen om in de wijken te kijken naar bijzondere
bouwwerken. Maar voor deze maand maken we een laatste
wandeling.
We beginnen achter aan de Wijkmeestersdreef, aan de rand
van Belfort, en lopen eerst naar de Gewantmakersdreef en
dan linksaf richting winkelcentrum. Het is nu eindelijk kouder
geworden na een warm en kleurrijk najaar. Nu zijn de kleuren
verdwenen en we wandelen tussen struiken en huizen. Misschien ligt er sneeuw. Aan de ene kant het geluid van druk
verkeer, aan de andere kant de rust van een woonwijk. Het
is hier een druk, rustig leven. Bij de Ebenistendreef gaan
we linksaf langs de huizen. Aan deze kant van de weg ligt
een brede strook groen voor de huizen. Aan de andere kant
kunnen we de bedrijvigheid van het winkelcentrum zien en
horen. Aan deze kant wat lijkt een rustige woonwijk, aan de
andere kant een flat vol leven.
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Afslanken met de Benexere BodyProgress
 afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop
  

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

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

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

DIT BEN IK
DAPHNE MOODY
Hallo, ik ben Daphne en ik zit op het IKC Dynamiek in groep
7 bij meneer Marcel. Mijn hobby‘s zijn reddingszwemmen en
musical spelen. Bij de musical zijn we nu aan het oefenen
voor Belle en het Beest. Op woensdag 11 mei staan mijn
vriendin Megan en ik samen op het podium met nog andere
kinderen van de musicalles.

Dionie's
voor licentie A kinderartikelen:
o.a. Disney - Marvel - Warner Bross - Hello Kitty
in december 10% korting op vertoon van deze advertentie

Mariastraat 3A - 6211 EP Maastricht

Mijn andere hobby is reddingszwemmen. Dat doe ik op
donderdagavond in het Geusseltbad. In januari moeten we
gaan zwemmen voor echte redders en die beslissen dan of
ik een brevet krijg en door mag naar een volgend groep. Ik
heb al Brevet Junior Redder 2, 3 en 4 gehaald en ik ga nu
op voor Brevet Zwemmend Redder 1.
Daarnaast speel ik heel graag buiten met mijn overbuurmeisje Jamie en nog heel veel andere kinderen.
Groetjes, Daphne Moody

PERSBERICHTEN

NOSTALSJIEK SFEER EN BROCANTE
DÉ WINKEL VOOR MOOIE OUDE
BROCANTE SPULLEN UIT VERVLOGEN
TIJDEN ZOALS EMAILLE, LUIKEN, SERVIES, MEUBELS, KEUKENSPULLEN,
PASPOPPEN ENZ. OOK VOOR EEN LEUK
CADEAU OF WOONACCESSOIRES
KUNT U BIJ ONS TERECHT.
TERRA COTTAPLEIN 15
6216 BH MAASTRICHT
TEL. 06-40105180
NOSTALSJIEK@ZIGGO.NL

NIEUW BOEK OVER JO DE MOMMER
‘Jo de Mommer: Twaalf ambachten dertien ongelukken’
is het tweede boek van Huub Reinders over Jo de Mommer. Huub beschrijft de belevenissen van een geboren
Maastrichtenaar die marskramer werd en zich opwerkte tot
middenstander. Hij drijft met zijn vrouw een klein winkeltje
in de binnenstad. Maar dan slaat de crisis toe. Na veel
vallen en opstaan besluiten ze de winkel te verkopen. Jo
moet ander werk gaan zoeken. Hij begint als postbode: zijn
twaalfde beroep. Zijn nieuwe baan gaat niet van een leien
dakje en samen met Jo krijgen wij een andere kijk op de
Maastrichtse samenleving. Reinders put andermaal uit de
verhalen van stadgenoten om het leven als middenstander
en als postbode in de stad te beschrijven.
320 pagina’s. In beperkte oplage leverbaar. Reserveren
kan via www.huubreinders.com of huub.reinders@home.
nl. Prijs:19.95 euro - gratis verzending binnen Nederland.
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OPEN OP DINSDAG, DONDERDAG EN ZATERDAG
VAN 11.00-17.00 UUR

* 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

John dé Schilder
voor al uw schilderwerk binnen en buiten.
Netheid Correctheid Betrouwbaarheid !!
Kijk gerust op mijn internet site
www.johndeschilder.nl voor
aanbiedingen en garanties.
Ook voor het plaatsen van glas,
rolluiken, laminaat en parket.
Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.

Autorijschool Bastiaens
r omwegen
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“We rij
wijs”.
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ij
r
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r
a
a
n
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

www.rijschoolbastiaens.nl
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4 KIDS

Hoedje terugbrengen: Kun jij de hoed
naar de sneeuwman terugbrengen?

Kleurplaat: Veel kleurplezier!
Zwart =2
Blauw =5

Punten verbinden: Wat zie jij als jij
onderstaande puntjes met elkaar verbind?

oranje =4
geel = 8

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

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur

van 14

decemb
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WIJK-INFO
VREUGER
IN DE WIEK
BELFORT EN TRICHTERVELD
Hier zijn we weer eens met de laatste panoramafoto dit jaar.
Rechts beneden zijn enkele woningen in de wijk Trichterveld
te zien, waarvan sommige nu al zijn afgebroken en nieuw

WIJK - INFO
LANCERING MAASTRICHTHEUVELLANDONLINE.NL
Het nieuwe online buurtplatform www.maastrichtheuvellandonline.nl is eind september officieel de lucht in gegaan.
Onder grote belangstelling werd dit heuglijke feit gevierd
samen met alle betrokkenen: bewoners in de buurt, ondernemers, verenigingen, initiatiefnemers en geïnteresseerden.
Een hoop reuring en gezelligheid. Het online buurtplatform
start voorlopig in de wijken Daalhof en Wittevrouwenveld.
Wat is een online buurtplatform?
Het online platform brengt de verschillende (digitale) initiatieven die er zijn in één platform samen. Per regio en zelfs
per buurt. Zoals bijvoorbeeld Matchpunt, een buurtinitiatief
dat buurtbewoners fysiek met elkaar verbindt. Het online
platform is van de buurt. De naam www.maastrichtheuvellandonline.nl is bewust gekozen om te laten zien dat er niet
iets nieuws is bedacht, maar dat juist alle goede bestaande
(buurt)initiatieven bij elkaar gebracht zijn. Informatie is zo
voor iedereen gemakkelijk te vinden. Nadat de gebruiker een
eenmalig account heeft aangemaakt, komt deze automatisch
in zijn eigen buurt terecht. Het platform is gratis.

zijn gebouwd. Op de plattegrond van Maastricht staat bij
de wijk Mariaberg vermeld. Verder ziet u een gedeelte van
Belfort, de storende streep op de foto links is een gedeelte
van het vliegtuig. De bomen op de Gewantmakersdreef
waren toen nog niet geplant.
De foto is in kleur te zien, u kunt deze bekijken door even te
mailen. Deze ontvangt u gratis als service van ons wijkblad.
huub.reinders@home.nl

Gemeenschappelijk initiatief
De nieuwe website is een gemeenschappelijk initiatief van
zes zorg- en welzijnsorganisaties in de regio: Envida, Mosae
Zorggroep, LEVANTOgroep, Trajekt, Radar en XONAR. De
gemeente Maastricht denkt mee en levert ondersteuning
om de gewenste verbindingen tussen het online platform
en de inwoners, ondernemers en verenigingen van een
bepaalde wijk tot stand te brengen. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met onder andere Matchpunt in Daalhof en
Buurtnetwerk Wittevrouwenveld. Het online buurtplatform
Maastrichtheuvellandonline.nl wordt gezien als een pilot
voor deze regio. De interactie op het platform helpt mensen langer hun zelfstandigheid te bewaren en zorgt voor
meer verbinding tussen bewoners van de wijk onderling.
Cubigo en SocialCare
Cubigo (www.cubigo.nl) ontwikkelt de digitale basis van het
platform. Social Care (www.socialcare.nu) is verantwoordelijk voor het beheer van het platform.
Succes is afhankelijk van gebruik
Het kost tijd om het platform van informatie te voorzien en
gebruikers te attenderen op het bestaan van het platform.
Geïnteresseerden worden uitgenodigd te kijken op www.
maastrichtheuvellandonline.nl en een gratis account aan
te maken.

Meer informatie?
Hoe ziet het online buurtplatform eruit?
Het online platform is een internetpagina waar jong en oud Voor meer foto- of filmmateriaal of informatie over het online
via een muisklik op een plaatje (een zogenaamde cube) platform kunt u contact opnemen met Sylvia Vranken (comgemakkelijk toegang heeft tot informatie. Er zijn diensten munity management, te bereiken via sylvia@socialcare.nu
te vinden van bijvoorbeeld zorgaanbieders in de buurt en of 06-41827390. Ook kunt u contact opnemen met Simone
van bedrijven zoals de supermarkt. Ook is er informatie over Poell (project management) te bereiken via simone.poell@
verenigingen in Daalhof te vinden. Of een bericht van de levantogroep.nl of 06-24735255.
buurman om de hoek die graag een potje biljart speelt. Daarnaast wordt het actuele buurtnieuws van Daalhof geplaatst
en is zichtbaar welke activiteiten er in de buurt plaatsvinden.
Men kan ook spelletjes op het platform spelen. De gebruiker
bepaalt wat voor hem of haar interessant is.
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