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Nog één nummer te gaan en dan zijn we al weer aan de
zomervakantie toe. We zijn helemaal gewend aan de
lange zomerse dagen en het lijkt alsof de winter nooit
heeft bestaan. Na een lange werkdag genieten van het
balkon of tuin is voor ieder buitenmens weer aan de
orde van de dag. Zo lang het weer maar meewerkt, valt
het niemand op dat het vooral herhalingen zijn die de
kijkbuis ons brengt. Ontelbaar veel kanalen en nog niets
te zien… Ook die dagen lijken geteld, want het nieuwe
tv kijken verovert terrein. Het wachten op de volgende
aflevering van onze favoriete serie blijft ons bespaard;
hele seizoenen worden achter elkaar afgespeeld.
Al met al hebben we niet veel te klagen met onze luxeproblemen van onze westerse samenleving. Al geldt dat
niet voor iedereen natuurlijk. Want laten we niet vergeten
dat er in ons eigen land veel kinderen zijn die niet eens
een boterham mee naar school krijgen of zelfs zonder
ontbijt naar school gestuurd worden. Het lijkt allemaal
ver van ons bed, maar - trots als we zijn - wie zou er voor
uit komen? De koopkracht neemt toe wordt geroepen.
Geldt dat voor iedereen of zijn er ook nog mensen die de
boetiekjes in de binnenstad verruilen voor tweedehands
winkeltjes omdat ze hun baan kwijt raken en evenveel
monden moeten vullen?
Zo lang we er zelf warmpjes bij zitten, kijken en geven
we vooral aan de hard getroffen gebieden die ook heel
hard hulp nodig hebben. Misschien moeten we het eens
wat minder ver zoeken. Wie weet zorgen we dan voor
een beetje geluk vlak om de hoek…

Communicantjes van Belfort…in de Theresiakerk.

evenementen
Woensdag 10 juni:
Buitenspeeldag van 13.00 tot 17.00 uur;
info: www.facebook.com/buurtplatform.belfort.daalhof.
Donderdag 11 juni:
Voorstelling 'De Kerstentuin' in de grote zaal van Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22. Aanvang 15.00 uur,
inloop vanaf 14.30 uur.

Natasja Cornelissen

Woensdag 17 juni:
Lezing GVA over ADHD en Ritalin 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 4/5 juli.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 juni.
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Dinsdag 23 juni:
Buurtterras op de hoek Pomonahof/Vulcanushof.

Contact

Maandag 29 juni:
Buurtterras op de hoek Schippersdreef/Kremersdreef.

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

Zaterdag 4 juli:
Muzikale avond georganiseerd door Zaank en Kemedie
vereniging Maos en Neker in de zaal van de Greune in
Wolder. Aanvang 19.30 uur.

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

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

Dinsdag 7 juli:
Buurtterras op de hoek Apollohof/Jupiterhof.
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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!!!

Laat het ons weten. Wij willen faciliteren, dat burgers kunnen
doen wat goed en behulpzaam is.
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.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

PERSBERICHTEN

NIEUWS VAN HET BUURTPLATFORM
BELFORT-DAALHOF
Verkeer in Daalhof
Vorige maand hebben we gevraagd wat uw gedachten zijn
over het verkeer op de Appiushof. We hebben al meerdere
reacties gehad en hier zijn we erg blij mee. Om iets te doen
moeten jullie, bewoners, laten weten wat jullie wensen zijn.
Op het moment proberen we een dag te plannen, waarbij
gemeenteambtenaren met de bewoners door de wijk kunnen
wandelen en kunnen horen wat de problemen en wensen
zijn. Houd de Facebook pagina in de gaten voor meer informatie. En laat ons weten wat jullie mogelijke oplossingen
zijn voor de verkeersproblemen langs de Appiushof.

MELDPUNT ‘VEILIG THUIS’
Sinds 1 januari 2015 kan iedereen die te maken heeft met
huiselijk geweld en kindermishandeling voor advies, hulp of
meldingen over huiselijk geweld terecht bij één meldpunt:
‘Veilig Thuis’. ‘Veilig Thuis’ is er voor iedereen, jong en oud,
die te maken heeft met huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling.
Communicatie over Veilig Thuis
Wij vinden het erg belangrijk dat zo veel mogelijk mensen
dit meldpunt en het telefoonnummer kennen. Daarom verspreiden wij folders, plaatsen wij artikelen in verschillende
media en brengen we ‘Veilig Thuis’ onder de aandacht via
social media. De landelijke overheid zorgt voor radio- en
televisiespotjes.
Heb je te maken met huiselijk geweld? Vermoed je geweld in
huiselijke kring in jouw omgeving? Word je zelf thuis mishandeld? Kom in actie. Bel gratis 24 uur per dag tel. 0800-2000.

Bankautomaat in Daalhof
Verschillende mensen hebben gevraagd of er een bankautomaat in Daalhof terug geplaatst wordt na de plofkraak van
de automaat aan de Herculeshof. ING laat weten dat zij niet
van plan is om opnieuw een automaat te laten plaatsen. SNS
bank is nog aan het onderzoeken of dit een mogelijkheid
is. De winkeliers aan de Herculeshof geven aan dat klanten
extra kunnen pinnen bij verschillende winkels. Zij zien er
dus ook geen noodzaak toe om een mobiele automaat te
plaatsen. Wij houden u op de hoogte van vorderingen op dit
gebied, maar als u dit belangrijk vindt, is het ook zaak dat u
dit zelf bekend maakt bij uw bank en winkelier.
Buurtterrassen
De locaties voor de buurtterrassen zijn bekend. Voor de
zomervakantie zijn er drie mogelijkheden om met de buurt
samen te komen en zaken te bespreken. Politie, handhaving,
gemeente, woningbouw en buurtplatform zullen aanwezig
zijn bij deze gelegenheden. Nog belangrijker: dit is een
gelegenheid om de buren ook te leren kennen.
Dinsdag 23 juni op de hoek Pomonahof/Vulcanushof;
Maandag 29 juni op de hoek Schippersdreef/Kremersdreef;
Dinsdag 7 juli op de hoek Apollohof/Jupiterhof.

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

Woensdag 10 juni is Buitenspeeldag.
Tussen 13.00 en 17.00 uur gaat Nickelodeon (kinder zender)
op zwart, dus geen reden om niet buiten te zijn. Er zullen
verschillende locaties zijn waar activiteiten gepland worden.
Actuele informatie over de activiteiten en locaties zijn op
onze Facebook pagina te vinden: www.facebook.com/
buurtplatform.belfort.daalhof. We hopen u daar ook te zien.

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

Wij willen helpen
Heeft u een idee, een initiatief dat voor de wijk belangrijk is?
Ziet u een nood die aangepakt moet worden? Als buurtplatform kunnen wij helpen. Misschien kent u de weg niet naar
de juiste instanties of weet u niet hoe aan het geld te komen
dat de gemeente beschikbaar heeft voor burgerinitiatieven?
Misschien wilt u geen stichting oprichten, maar wilt u wel iets
doen voor de wijk en heeft u een goed idee?

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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Nieuw is de Tienergroep voor jongens en meiden vanaf
groep 8. Deze jongens en meiden repeteren eerst gezamenlijk met de jongste leden van het koor. Aansluitend
repeteren ze nog als aparte tienergroep met liedjes die ze
zelf mogen uitzoeken.

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.

JEUGDKOOR DE BELTOONTJES

Wat is er zo leuk aan zingen?
Het leuke aan zingen is dat je op een muzikale manier bezig
met ontspanning.

Hoe is het zangkoor ontstaan?
Het zangkoor is negen jaar geleden ontstaan uit een idee van
Ninette van Wunnik . Er werd contact gelegd met scholen om
leden te werven. Met ongeveer 15 enthousiaste kinderen is
het koor toen begonnen met repetities in de kerk van Belfort.

Is er nog plek voor nieuwe zangvogeltjes?
Nieuwe jongens en meiden zijn altijd van harte welkom om
lid te worden!
Waar en hoe kunnen nieuwe leden zich aanmelden?
Iedereen die het leuk lijkt om bij ons koor te komen zingen,
kan op een dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur (voor
de tienergroep tot 20.00 uur) naar de St Jozefkerk aan de
Peymeestersdreef in Belfort komen om samen te repeteren.
Ben je na zo’n eerste repetitie enthousiast, dan kun je lid
worden.
Voor meer informatie zie onze website
www.debeltoontjes.nl of onze pagina op Facebook.

Hoe komt het koor aan zijn de naam?
De naam is verzonnen door een moeder van een koorlid,
duidend op de wijk Belfort en zingen (toontjes)

VARIA

Uit hoeveel leden bestaat de groep momenteel?
Het koor bestaat op dit moment uit 35 leden in de leeftijd
van 6 tot 14 jaar. De meisjes zijn in de meerderheid maar we
zijn er trots op dat we ook vier jongens in het koor hebben
die het heerlijk vinden om te zingen.

FRIS EN FRUITIG
Onderweg naar de Ardennen en de Eifel vallen de seizoensveranderingen zeker op, geniet ik steeds weer van de natuur
die alles geeft wat hij in zich heeft. Of het nu winter, zomer
herfst of lente is..... die kleurschakeringen zie je nergens
zoals in deze groene, lommerrijke omgeving.

Waar en hoe vaak wordt er gerepeteerd?
Er wordt één keer per week gerepeteerd in de kerk van
Belfort op de dinsdagavond. Hoewel we in de kerk repeteren
benadrukken we dat we géén kerkkoor zijn!

Limburg, vooral het zuidelijke deel heeft veel overeenkomsten, ook daar is het genieten pur sang. De bloesem aan de
bomen is eerder in het Limburgse land in bloei dan richting
Ardennen, juist dat geeft dat gevoel dat het voorjaar langer
duurt. Heerlijk al dat nieuwe frisse groen te zien, al die
verschillende kleuren groen, rood, geel en de opkomende
gekleurde bloemen langs de bermen. Je kunt er geen genoeg van krijgen. De lente heeft zijn verschillende gezichten,
dat klinkt raar wat ik nu schrijf, toch is het zo, het nieuwe
leven van het vee in de weiden, de bomen en struiken die
ontluiken. De zon schijnt, de regen valt met bakken uit de
hemel en dan staat er plots weer storm op het menu met
hagel of onweer. Vaak vind ik het onverklaarbaar. “Er is niks
zo veranderlijk als een mens” zeggen ze, maar praat me niet
van het weer, dat kan er ook wat van.

Wat voor liedjes zingen de Beltoontjes?
Het koor zingt veel pop- en musicalliedjes, waarbij vaak
meerstemmig wordt gezongen.
Hebben jullie ook regelmatig grote optredens?
Ja, we hebben regelmatig mooie en sjieke optredens. Vorig
jaar hebben we met Carnaval gezongen bij de machseuverdrach in het stadhuis, hebben we meegedaan aan de
landelijke korenwedstrijd van de Efteling, we hebben meegelopen en gezongen in de Reuzenstoet in de binnenstad
en we hebben Sinterklaas mogen verwelkomen aan de kade
en in het stadhuis. Maar ook kleinere optredens, zoals in
verzorgingstehuizen en tijdens magisch Maastricht in de
binnenstad vinden de kinderen super leuk om te doen.
Wat moet je kunnen om lid te worden van de zanggroep?
Om lid te kunnen worden hoef je géén auditie te doen. Vanaf
6 jaar ben je welkom om gezellig samen met de andere
kinderen leuke, populaire, mooie, stoere en ontroerende
liedjes te komen zingen.

Maar alles heeft zo zijn zin. Storm om het oude hout uit
bomen te laten verdwijnen, regen om de frisse kleur op het
groen te geven en te laten groeien, de zon komt daarbij en
dan is het feest. De bloesems veranderen langzaam in sappig fruit. Heerlijk toch. Genieten dus van een frisse appel of
ander weldadig fruit.
Springtime
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WWW.WILSONGROEP.NL
Menno van Coehoornstraat 52

Hoogfrankrijk 62

Koperslagersdreef 41-D

nieuw
• Te renov. woning, 5 slks en tuin
• Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

Wolkammersdreef 69-C

nieuwe prijs
• In centrum gelegen, 2 slks
• Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

• Net app. grote woonk. 2slks
• Vraagprijs: € 119.500,- k.k.

• Luxe app. Incl. gehele inventaris
• Vraagprijs: € 129.500,- k.k.

Schippersdreef 22-D

Ovidiushof 18

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

• 3 (mog. 4) slks. en garage
• Vraagprijs: € 167.500,- k.k.

STAAT HIER VOLGENDE
KEER UW
WONINGADVERTENTIE?
Koperslagersdreef 15-C

Planetenhof 85

Ook verkoopplannen?
Ik kom graag langs voor een
vrijblijvende waardebepaling
Tel.: 043-3503535

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

Riksingenstraat 20

• 4 slks en leuke tuin
• Vraagprijs: € 169.500,- k.k.

Prof. Moserstraat 15

verkocht
• Verkocht

• Vraagprijs: € 179.500,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

Pascal Loontjens

Numitorhof 50

verkocht

verkocht
• Verkocht
• Vraagprijs: € 154.000,- k.k.

• Verkocht

• Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

PENSIOENEN
PENSIOENEN
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HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

Joseph Hollmanstraat 51-A

verkocht
• Verkocht
• Vraagprijs: € 235.000,- k.k.
Stationsstraat
Stationsstraat 14
14
6221
6221 BP
BP Maastricht
Maastricht
(043)
(043) 350
350 35
35 35
35
info@wilsongroep.nl
info@wilsongroep.nl

Vrijdag:
Kienen 13.45 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Wisselende activiteiten (bv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen etc.) in de ruimte van de Dagbesteding

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

Extra activiteiten:
Woensdag 3 juni 14.00 uur: optreden van koor CELEBRATION. Een ontspannen en gezellige muzikale middag met
herkenbare meezingers. Inschrijven kan bij onze receptie
tegen betaling van 2.50 euro of tijdens het evenement zelf
bij de activiteitenbegeleiding.

Maandag tot en met vrijdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur

Woensdag 10 juni en 24 juni van 14.00 -16.00 uur: spellenmiddag en try out Wii spellen o.l.v. de leerlingen van het
Wijkleerbedrijf. Spring eens binnen om kennis te maken met
deze (voor velen mensen) nieuwe spelvorm.

Maandag:
Kienen 13.45 uur
Wisselende activiteiten in de ruimte van de Dagbesteding
vanaf 14.00 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F

Donderdag 11 juni van 10.00 - 12.00 uur: Carma schoenenverkoop in de grote zaal van ons woonzorgcentrum.
Woensdag 17 juni vanaf 14.00 uur: bakken de vrijwilligers
Nico en Frans en activiteitenbegeleidster Marianne weer
verse wafels, te koop tegen een klein prijsje.

Dinsdag:
Spel/Sjoel/Kaart/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysiotherapeut 14.00 uur
Elke eerste dinsdagochtend van de maand wordt er door
een vrijwilligster tekenles gegeven. Interesse? Meld je dan
op de eerste dinsdag van de maand met potlood en gum
in de grote zaal. We starten tussen 10.00 en 10.30 uur en
sluiten af rond 11.30 uur.

Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM
Maastricht, tel: 043-3549500

Woensdag:
Wisselend programma (bv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken etc.) in de middag vanaf 14.00 uur
Vijf-cent kienen vanaf 13.45 uur in variabele ruimte

Autorijschool Bastiaens
wegen
m
o
r
e
d
n
o
z
“We rijden
wijs”.
naar je rijbe

Donderdag:
Kienen 13.45 uur
Van verleden tot hedenmiddag, afwisselende activiteiten,
vanaf 14.00 uur
Iedere donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur: Maastrichter breicafé, entree 3 euro, gratis kopje koffie/thee
(geen alcohol).
Iedere donderdagavond repeteert Accordeonvereniging
Scala vanaf 19.00 uur in de grote zaal van ons woonzorgcentrum. Iedereen mag komen luisteren. Koffie/thee en
frisdrank zijn tegen betaling verkrijgbaar.

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

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

www.rijschoolbastiaens.nl

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

Bilserbaan 9 Maastricht

Van Hasseltkade 1D

Woonhuis gelegen op royaal perceel met o.a. 3 garages, een
royale multifunctionele ruimte geschikt is voor hobby of werk
aan huis, berging, serre en tuin met optimale privacy.
€ 495.000,-

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

Frederikbastion 68

Mèdoclaan 180

Perfect afgewerkt met
uitbouw & dakkapel

Levensloopbestendige
woning met garage

€ 265.000,-

€ 335.000,-

Tacitushof 18

Geelgietersdreef 4

Modern afgewerkt
Zolder met dakkapel

Rustig gelegen
Zolder met dakkapel

€ 185.000,-

€ 164.900,-

Kroesmeestersdreef 7E

Oranjeplein 86D

Tinnegietersdreef 46F

Via Regia 155B

App met lift 3 slaapkmrs &
dubbele garage

Appartement met lift en 2
slaapkamers

Appartement met lift en
overdekte parkeerplaats

VERKOCHT

€ 129.500,-

€ 145.000,-

€ 174.900,-

binnen 2 weken

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

VARIA
GEZELLIGE MUZIKALE AVOND

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.

Zaterdagavond 4 juli zal in de zaal van de Greune in Wolder
een bijzondere muzikale avond plaatsvinden, georganiseerd
wordt Zaank en Kemedie vereniging Maos en Neker. Het
motto van onze vereniging is al bijna 35 jaar: Zingentere,
Speulentere en Amuzere, iets dat deze avond zeker tot uitdrukking zal gaan komen. Onze vereniging, die momenteel
bestaat uit ongeveer 50 mannen en vrouwen, is sinds vier
jaar onderdeel van de Wolderse gemeenschap, omdat wij
daar wekelijks te vinden zijn in het Parochiehuis, waar ons
vaste repetitielokaal is.

Richard Smit meubelstofferingen: uw meubels stofferen
met of zonder herstel binnenwerk? Bel vrijblijvend tel. 0032468138770 of rsmitmeubelstoffering@hotmail.com en laat
u verrassen door de prijs en mogelijkheden.
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 70, 6215 BP Maastricht, tel. 043-3476946,
fysiodaalhof@gmail.com; www.fysiodaalhof.nl.

Twee jaar geleden hebben we de komische muziekproductie
“Kin t get Minder” acht avonden lang voor het publiek mogen
brengen in de zaal van de Greune. De komende productie
“En nog ’n Fijnen Daag“ zal in oktober 2015 wederom in
Wolder in acht voorstellingen aan het publiek getoond gaan
worden. In de komende periode zult u hier nog veel over
gaan horen en zien. Maar we doen nog meer. Zo organiseren we zaterdagavond 4 juli in samenwerking met Fanfare
Cornelius van Borgharen en de jeugd van de Beltoontjes
een spetterende en gezellige muzikale avond.

Bijlessen of huiswerkbegeleiding in de Hazendans.
Ervaren docent (vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding
aan kleine groep van maximaal vier leerlingen. Hulp bij
maken, leren en plannen van leerstof. Bijlessen Nederlands
op alle niveaus (specialisatie: dyslexie). Ook voor basisschoolleerlingen. Info, tel. 06-39823537.

Het programma bestaat uit afwisselde stijlen van de diverse
muziekgezelschappen. De aftrap zal worden gegeven door
kinderkoor de Beltoontjes. Dit 35 leden tellende jeugdkoor
koor o.l.v. van Petra Lamberts, timmert in en om Maastricht
en daarbuiten al heel wat jaartjes aan de weg en heeft
daarbij al diverse succesvolle optredens mogen verzorgen.
Vervolgens zal Fanfare St. Cornelius uit Borgharen voor u
een mooi optreden gaan verzorgen. Deze bekende fanfare,
waar onze eigen Maos en Neker dirigente Miriam Bronckers
tevens in speelt, staat onder leiding van Wilfred Sassen en
heeft ook op diverse concoursen en festivals verschillende
prijzen in de wacht mogen slepen. Hierna zal Maos en Neker
zelf u gaan amuzere met een afwisselend repertoire uit haar
rijke muzikale historie.
Als afsluiting van de avond zullen de drie muziekgezelschappen gezamenlijk een optreden verzorgen. We hopen u allen
te mogen begroeten op deze bijzondere muzikale avond,
aanvang 19.30 uur. Hopelijk tot 4 juli.

Huiswerkbegeleiding Herben heeft 33 jaar ervaring in het
begeleiden van scholieren, basis- en voortgezet onderwijs.
Hogere cijfers realiseren wij met persoonlijke, huiselijke en
kleinschalige aanpak. Succesverhalen en referenties zijn
natuurlijk beschikbaar. Info, tel. 06-51688072, Jos Hollmanstraat 19a, Maastricht.
Te koop: twee zonnebedjes + inklapbaar stoeltje, kleur
blauw, gratis kussen. Info: Godding, Marsanahof 16, tel.
043-3470238.
Garage te koop, Schippersdreef 5. Afmetingen 3,7 x 6,6 m,
vraagprijs 19.500 euro. Info: paddycent@yahoo.com.
Angèle schoonheidsspecialiste. Gezichtsbehandelingen
vanaf 27,50 euro. Bel of mail voor een afspraak, tel 0625065275, angelebroux@home.nl, www.angelebroux.nl
voor meer info.

Bestuur en leden Maos en Neker
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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
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De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het WoonZorgCentrum Daalhof, Herculeshof 22. Vanaf 19.30 uur
is de zaal open. Nick begint met zijn lezing om 20.00 uur.
Meestal zijn de lezingen rond 22.00 à 22.30 uur afgelopen.
De entree is 10 euro, contant en het liefst gepast te betalen,
er is geen pinapparaat aanwezig. Koffie, thee en fris zijn
tegen een schappelijke prijs aan de bar in de grote zaal te
koop.

BON APPETIT
GRIEKSE SPINAZIETAART (Spanakopita)
Ingrediënten:
1 grote ui, fijngesneden
1 bosje lente-ui, fijngesneden
3 eetlepels olijfolie
2 teentjes knoflook, fijngesneden
1 kg spinazie, afgespoeld en fijngesneden
30 gr verse peterselie, fijngesneden
2 eieren, licht geklopt
125 gr ricotta
250 gr feta, verbrokkeld
8 velletjes filodeeg
4 eetlepels olijfolie

Wilt u naar de lezing komen? Dan graag van te voren even
aanmelden zodat ik de zaal kan aanpassen aan het aantal
te verwachten bezoekers. Dit kan via tel. 06-24405539 of
een mail naar gva.maastrichtwest@gmail.com.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Anneke Fokkema, gastvrouw GVA Maastricht west.

Bereidingswijze:
De oven voorverwarmen op 180 graden. Een vierkante ovenschaal van 23 cm licht invetten. In een grote koekenpan op
een middelhoog vuur drie eetlepels olie verhitten. Ui, lente-ui,
knoflook sauteren tot ze zacht en lichtbruin zijn. Spinazie en
peterselie erdoor roeren en ongeveer twee minuten sauteren
tot de spinazie slap is. Van het vuur halen en apart zetten
om af te koelen. In een middelgrote kom eieren, ricotta en
feta vermengen. Het spinaziemengsel toevoegen. Eén vel
filodeeg in de ingevette ovenschaal leggen en licht met olie
insmeren. Een ander vel filodeeg erop leggen, insmeren
met olijfolie, en het proces voor de volgende twee vellen
herhalen.
De vellen moeten over de rand van de bakvorm vallen.
Spinazie en kaasmengsel over de ovenschaal verdelen
en het overhangende filodeeg over de vulling vouwen. Met
olie insmeren en vier laagjes filodeeg op dezelfde manier
als zojuist erop leggen. Overhangend filodeeg naar binnen
vouwen om de taart te sluiten. In 30 tot 40 minuten in de
voorverwarmde oven goudbruin bakken.

VARIA

DE KERSENTUIN
Na de geslaagde voorstelling ‘Avondrood’ in 2014, spelen
tweede- en derdejaars acteurs en performers van de Toneelacademie Maastricht opnieuw een voorstelling in zes
verzorgingshuizen in Maastricht.
Dit jaar spelen de studenten een ingekorte versie van ‘De
Kersentuin’. Het is het laatste toneelstuk van de Russische
schrijver Anton Tsjechov, dat hij in 1903 voltooide. ‘De
Kersentuin’ gaat over een berooide Russische familie op
zwart zaad, die noodgedwongen hun landgoed met hun
geliefde kersentuin moeten verkopen. Een dierbare plek,
waar de jonge generatie op zoek gaat naar liefde en een
nieuw bestaan, terwijl de oudere generatie zoekt naar herinnering en houvast.
‘De Kersentuin’ is een muzikale tragikomedie over afscheid
nemen en loslaten wat je dierbaar is. De voorstelling is
gratis en duurt ongeveer één uur. Na de voorstelling is er
een ‘meet-and-greet’. Familie, vrienden en wijkbewoners
zijn van harte welkom.
Datum: donderdag 11 juni om 15.00 uur, inloop vanaf 14.30
uur.
Locatie: woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22 te
Maastricht.
Voor meer informatie over de voorstelling, tel. 06-19864499
of per mail: hannekesom@hotmail.com.

GEZOND VERSTAND AVOND - ADHD EN RITALIN
Woensdagavond 17 juni begint om 20.00 uur de volgende
lezing volgens het concept van de landelijke stichting Gezond Verstand Avonden.
Dit keer komt Nick van Ruiten uit Schilden (bij Antwerpen)
vertellen over ‘Wat je niet mag weten over ADHD en Ritalin’.
Hoe we van gezonde kinderen psychiatrische patiënten
maken. Ondanks steeds grotere tegenwind stijgt de diagnose ADHD en het gebruik van Ritalin nog steeds. Iedereen
kent in zijn omgeving wel een kind dat deze gevaarlijke
‘medicatie’ gebruikt. Tijdens deze presentatie - gebaseerd
is op een presentatie die gegeven is tijdens een hearing in
het Europees Parlement - worden de feiten over ADHD, de
medicatie en de rol van de verschillende verantwoordelijke
partijen gedeeld.
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Café - Eetkamer Saint Servais
Sale de Cuisine
In onze zaal organiseren wij voor iedere
gelegenheid en geheel naar wens uw eigen feest.
Ook is onze zaal geschikt voor een eventuele
Koffietafel of welk evenement u wenst.
Voor meer informatie neemt u
gerust contact met ons op.

Actie
Het mooie weer komt eraan!
Een heerlijk stuk verse aardbeienvlaai en koffie naar keuze voor maar €3,-.
Knip deze bon uit en kom genieten bij ons op het terras.
Alleen geldig op zaterdag en zondag. Actie loopt t/m 12 juli 2015.

Menu's
Regelmatige wisselende dagschotel €12,50.
Midweek menu €17,50.
Weekend menu €24,50.
Vanaf 6 juni hebben wij weer volop nieuwe maaltijd salades op de kaart!

Vaderdag
Met vaderdag hebben wij iets speciaals:
Namelijk het ‘’Vaderdag-Menu’’. Voor €24,50 p.p.
geniet u van een heerlijk 3 gangen keuze menu.
Kijk voor meer informatie op onze website.
En natuurlijk krijgen deze lieve Papa’s
een speciaal bier naar keuze op
de dag zelf of een tegoed bon hiervoor!
Susserweg 1
6213 NE Maastricht
T 043-3212944
info@cafestservais.nl
www.st-servais.nl
www.facebook.com/stservais
Openingstijden: woensdag t/m maandag vanaf 12:00 tot ….
Dinsdag rustdag
11

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Spreekuur maandagochtend
Vijf organisaties (Radar, Envida, Levanto, Trajekt en Mosae
Zorggroep) houden op maandagochtend van 10.30 tot 12.00
uur een spreekuur op de boerderij. Mensen uit Daalhof en
directe omgeving kunnen hier terecht met vragen over zaken
als financiën, administratie, huisvesting en dagbesteding.
De aanwezige professionals zoeken samen met u naar
antwoorden en oplossingen. Ook kunnen zij u verwijzen
naar de juiste andere instantie, mocht dat nodig zijn. Wilt u
het spreekuur bezoeken, bel dan aan bij de voordeur rechts
van de poort. Het spreekuur stopt overigens bij het begin
van de zomervakantie.

S

UW

JNIE
BOERDERI

Boekenbeurs
Zondag 14 juni vindt op Daalhoeve, tussen 12 en 17 uur, de
jaarlijkse boekenbeurs plaats. Een prima gelegenheid voor u
om voor de vakantie nog wat leesvoer bijeen te sprokkelen.
De opbrengsten van de beurs komen volledig ten goede van
de boerderij. Na het neuzen tussen alle titels is het heerlijk
om in de Koojstal nog een drankje en hapje te nuttigen.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 28, juni 2015

ZELF KRUIDEN KWEKEN

Preuve
Zondag 21 juni kunt u op Daalhoeve terecht voor tal van
lekkere hapjes en drankjes. We organiseren dan Preuve,
onze eigen variant op het jaarlijkse Preuvenemint op het
Vrijthof. Veel minder groot natuurlijk, maar zeker zo gezellig.
U ontdekt tijdens Preuve welke verrassend lekkere dingen
je allemaal kunt maken met de producten van ons eigen erf
en onze eigen winkel.

Dit voorjaar besteden we in een korte serie aandacht aan
het kweken van kruiden. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk
aan op de recepten van Magda, zodat u meteen een idee
heeft waar u het kruid voor kunt gebruiken. Veel informatie
kunt u vinden op zaaikalender.com. Deze website biedt een
goed overzicht van wanneer kruiden (maar ook groenten)
kunnen worden gezaaid (binnen of buiten) en geoogst.

Nieuw: het Saddleback-varken
Daalhoeve heeft sinds kort een nieuw varkensras op de
boerderij: het saddleback-varken. Saddlebacks hebben
een witte band die over de voorpoten, de schouders en het
voorste deel van de rug loopt. Het is een zeldzaam ras uit
Engeland en na de bonte Bentheimer en de Berkshire het
derde bijzondere varkensras op de boerderij. We hebben
twee saddlebacks, waarvan één zeug die straks biggen zal
voortbrengen.

De vorige keer gingen we in op het kweken van tijm. Dat kruid
wordt ook deze keer gebruikt door Magda in haar recept van
aardappeltjes met schil uit de oven. Daarnaast gebruikt ze
verse rozemarijn en oregano. Beide kruiden kunt u begin juni
nog buiten in de volle grond zaaien. Oregano (ook wilde marjolein genoemd) ontkiemt na vijftien dagen. Het zaad bedek
je met een heel dun laagje aarde. Omdat oregano redelijk
gevoelig is voor wortelrot en schimmel, gedijt het kruid het
beste in goed gedraineerde grond, waarin het water goed
kan wegzakken. Zodra de plantjes vijf centimeter hoog zijn,
kun je ze uitdunnen. De blaadjes zijn meteen te verwerken
en heel lekker in onder meer Italiaanse gerechten. Bewaren
kan zowel gedroogd als diepgevroren. Als de plant eenmaal
bloeit, trekt ze veel bijen aan. Hou de oregano wel in het
gareel; het heeft nogal de neiging te woekeren.
Rozemarijn ontkiemt na ongeveer dertig dagen. Dat komt
omdat het zaad een temperatuur nodig heeft van 21º. Het
kruid gedijt het best in zanderige en droge grond die goed
waterdoorlatend is. De beste plek is tegen een muur in de
zon. In een pot kweken of onder glas kan ook. Rozemarijn
heeft maar weinig water nodig, en ook geen voedingsstoffen overigens. Het kruid heeft een sterke smaak en je hebt
daarom maar een paar bloemetjes of blaadjes nodig. Verse
bloemetjes zijn goed te gebruiken in salades of als garnering.
Het blad is zeer geschikt voor aardappel- en vleesgerechten. Rozemarijn kun je vers en gedroogd gebruiken. Ook
ingevroren houdt het kruid haar aroma’s.

Beheer dierenpark
Boerderij Daalhoeve neemt vanaf 17 juni de dierverzorging
over in het stadspark van Maastricht.
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Het is een volgende stap in de uitbreiding van Daalhoeve.
Eerder nam onze boerderij al het beheer over van het plein
in Daalhof en natuurspeelplaats De Gouden Wereld. Ook
beheren we inmiddels de gemeentelijke strook grond van
drie meter breed rond onze boerderij. In één van de volgende
afleveringen meer nieuws over deze nieuwe taak van Daalhoeve, waar we bijzonder trots op zijn.

KLUSTEAM
Op Boerderij Daalhoeve werken een kleine vijftig vrijwilligers. Een aantal daarvan komt u als bezoeker nooit
tegen, omdat ze achter de schermen werken of op de
maandagen als de boerderij is gesloten. Dat laatste
geldt voor John Loo, Ed Vossen en Toon van Schijndel
van het klusteam van Daalhoeve. Hoog tijd eens kennis
met ze te maken.

HULP UIT DE BUURT

Jordin Vliegen

Ed Vossen (l) en Toon van Schijndel (r)

U heeft misschien al opgemerkt dat we voor onze Facebookpagina prachtige foto’s gebruiken van onze dieren en het
terrein. Deze worden gemaakt door onze bezoeker Jordin
Vliegen. Jordin komt al lang regelmatig naar de boerderij en
gelukkig voor ons heeft hij een fantastische hobby: fotograferen. Hij heeft oog voor wat hij doet, dat zie je wel aan de
foto’s. Hij weet de dieren en de omgeving zo mooi vast te
leggen en hij probeert van alles uit. Zo hebben wij de mooiste
foto’s ter beschikking voor onze website, Facebook-pagina
en eventueel nog andere dingen.
Via deze weg willen we Jordin natuurlijk ook even bedanken
voor zijn superfoto’s. En ga vooral zo door.

Wat doen jullie precies op Daalhoeve?
‘Wij zien hier elke maandag, als de boerderij is gesloten, om
allerlei kleiner onderhoudswerk te doen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan timmerwerk, elektrawerk en afrasteringen.
Grotere klussen, zoals het opknappen van de middenstal,
doen we niet. Die worden doorgaans uitbesteed. Het gaat
dus vooral om kleinere reparaties, maar ook schilderwerk.
We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het schilderen van een
nieuwe vogelkooi. Die heeft John zelf getimmerd. Zo heeft
ieder van ons zijn eigen specialiteit.’
Wie doet dan wat?
‘Toon is vooral goed in elektrawerk, John in het grotere
ruwe timmerwerk. Ed vindt juist het kleinere werk leuk, de
piezeldingetjes.’

RECEPT UIT DE WINKEL

Hoe lang zijn jullie al actief op Daalhoeve?
‘Toon al zo’n vijf jaar, John 2,5 jaar en Ed werkt hier nu
anderhalf jaar.’

Aardappeltjes met schil uit de oven
Neem een pond nieuwe, kleine aardappeltjes, was en droog
ze.
Hak een takje verse rozemarijn in stukjes (alleen de blaadjes), haal van een aantal takjes tijm de blaadjes af en hak
een paar takjes oregano fijn. Meng dit met ongeveer 1 dl
goede olijfolie, twee geperste knoflooktenen, zout en peper.
Hussel dit goed door de aardappeltjes en doe het geheel in
een ovenschaal. Verwarm de oven op 200 graden en gaar
de aardappeltjes ongeveer 20 minuten. Voor wat grotere
natuurlijk langer, roer ook af en toe de aardappeltjes om.
Smaakt bij bijna alles.
Eet smakelijk. En heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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Waarom zijn jullie vrijwilliger op de boerderij?
‘Daalhoeve is een belangrijke voorziening voor de buurt. Het
is leuk daaraan mee te werken. Bovendien hou je zo contact
met andere mensen, ook na je pensioen. En het is gewoon
fijn om bezig te zijn met allerlei klusjes. Verder vinden we
de sfeer hier leuk.’
Houden jullie ook van de dieren op Daalhoeve?
‘Zeker. We lopen altijd wel even over het terrein om mee
te kijken of het met alle dieren nog goed gaat. En als we
bijvoorbeeld aan een voederbak voor de biggen werken,
knagen ze steeds aan je broek. Dat is heel grappig.’

Vesta vastgoed

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

Vesta vastgoed
Maastricht - Daalhof

Maastricht – Daalhof

Junohof 33

Aventijnhof 6 B

Maastricht - Daalhof

Maastricht – Daalhof

Junohof 33

Aventijnhof 6 B

www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel.
| Fax 043-3440268
Als043-3440168
u kiest voor:














Nieuw
• Halfvrijstaande woning;
Nieuw
• garage en vrij uitzicht;
• Gemoderniseerd (Instapklaar)

• Halfvrijstaande woning;
• garage en vrij uitzicht;
Vraagprijs
€ 275.000,-K.K
• Gemoderniseerd
(Instapklaar)

• Appartement met 3 slpkmrs;
• Goed gelegen t.o.v. O.V;
• Met dakterras en parkeerplaats
• Appartement met 3 slpkmrs;
• Goed gelegen t.o.v. O.V;
€ 142.000,-K.K
•Vraagprijs
Met dakterras
en parkeerplaats

Vraagprijs € 275.000,-- K.K

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

Als u kiest voor:

Vraagprijs € 142.000,-- K.K

 Geen 8 tot 5 mentaliteit
Kies
dan voor Vesta
Vastgoed

Gediplomeerde
makelaars
& taxateur

Kies
danvoor
vooreen
Vesta
Vastgoed
Bel nu
gratis
en vrijblijvende

waardebepaling 043-3440168

Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Hazendans

Valeriushof
33-BDaalhof
Maastricht

Vulcanushof
Maastricht -63D
Daalhof

Neerrepenstraat
13
Maastricht
- Hazendans

Vulcanushof 63D

Valeriushof 33 B

Neerrepenstraat 13

Nieuw

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

Vraagprijs € 137.500,- K.K

Vraagprijs € 137.500,- K.K

•
•
•

Nieuw

Appartement met 1 slpkm;
rustig
op hoek gelegen
• Appartement
met 1 slpkm;
Nabij
alle
• rustig
opvoorzieningen.
hoek gelegen
• Nabij alle voorzieningen.

Vraagprijs € 78.000,- K.K.

Nieuw

• Halfvrijstaand woonhuis;
Met garage en
aanbouw
•• Halfvrijstaand
woonhuis;
3 slaapkamers
•• Met
garage en aanbouw
• 3 slaapkamers

Vraagprijs € 78.000,- K.K.

Vraagprijs € 245.000,- K.K

Vraagprijs € 245.000,- K.K

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

Bel dan nu met 043-3440168
Bel dan nu met 043-3440168
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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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in de etalage

PERSBERICHTEN

BIANCA HAAN - PRIMA DAALHOF

LEUKE VROUWENFEEST

Bianca Haan is gehuwd met Eric en samen hebben zij zoon
Tiamo. Na 32 jaar in Wittevrouwenveld gewoond te hebben
wonen zij nu alweer 12 jaar in Heugemerveld. Sinds januari
2015 zijn Bianca en Eric de nieuwe trotse eigenaars van
tabakszaak ‘Prima Daalhof’ aan de Herculeshof 15. Bianca,
een rasechte Maastrichtse, heeft jarenlang bij een slager
gewerkt en stopt nu heel haar ziel en zaligheid in de winkel.

Hallo leuke vrouw,
Hierbij nodig ik je uit voor het Leuke Vrouwenfeest op vrijdag 12 juni. Het begint om 19.30 uur en wordt gehouden
in het Cultuurcafé van het Cultureel Centrum in Lanaken.
Neem je leuke moeder, dochter, vriendin, zus of oma mee,
maar denk eraan: ONLY WOMEN. Iedereen is welkom; van
jong tot oud. Het wordt een gezellig feest met veel dans en
surprise optredens georganiseerd door Ietara school voor
oriëntaalse dans. Bovendien is er tussendoor genoeg ruimte
om zelf uit je bol te gaan op de swingende ritmes van vrolijke,
opzwepende dansmuziek.

Op de vraag waarom Bianca ‘Prima Daalhof’ is begonnen,
antwoordt zij: “Henny Eerens, de eigenaar van ‘Prima Heugemerveld’ tipte mij dat het pand vrij kwam in Daalhof. Als
dank hiervoor heb ik onze winkel met een knipoog vernoemd
naar zijn winkel. Ook heb ik in het verleden stage gelopen bij
een dergelijke zaak. Omdat dit zodanig goed beviel, wilde
ik op een dag een soortgelijke winkel beginnen; et voila.
En wij zijn zoveel meer dan een standaard tabaks-zaakje.

Er is een gezellige bazaar aanwezig met o.a. leuke, handgemaakte sieraden en een demonstratie van Happy Home
Made Stuff uit Hasselt.
Kaartjes kun je alleen in de voorverkoop kopen voor 7 euro
(incl. welkomstdrankje) en zijn te verkrijgen in de lessen of
persoonlijk bij mij via www.ietara.com of tel. 06-29054560.
Hier kun je ook meer informatie krijgen.
Dresscode: Oosters, fleurig, exotisch, Indiaas, Spaans als
het maar zuidelijk getint is.
Het gaat gezellig worden. Jij komt toch ook?
Liefs, Ietara

Naast rookwaren en lectuur, verkopen wij boeken, wenskaarten, frisdranken, snoepjes, postzegels, sjaals, loten,
diverse cadeauartikelen en zoveel meer. Als extra service
hebben wij een stomerij en kunnen mensen met hun postpakketten terecht bij ons DHL servicepunt”.
Over het antwoord op de vraag wat Bianca zo leuk vindt aan
het ‘in een winkel staan’, hoeft zij niet lang na te denken:
“Het bezig zijn en gesprekken voeren met klanten van jong
tot oud. En om juist dat stukje service te verlenen dat ervoor
zorgt dat mensen tevreden bij ons terugkomen, dat alles, is
echt helemaal mijn ding”.
Over vijf à 10 jaar hoopt zij nog steeds in datzelfde pand
de trotse eigenaar te zijn van Prima Daalhof maar dan met
een uitgebreider aanbod en wellicht een breder pand. “Ook
zou ik in de toekomst graag kraamcadeautjes, wandborden,
kaarsjes en allerlei andere decoraties voor in- en om het
huis van Gifts2love.nl willen aanbieden, maar dat behoort
nu helaas nog niet tot de mogelijkheden. En ondanks dat ik
vaak ‘bek af’ ben als ik thuiskom van het werk, sta ik elke
dag weer met enorm veel plezier in de winkel en hoop ik u
allen binnenkort (weer) in Daalhof te mogen verwelkomen.
Tabak en gemak veur uuch allemaol”.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Stephanie Debie
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Orleansplein 14 - Maastricht

Wijk-info
HOF
EN DREEF

verte. We kunnen ver kijken, we zijn aan het einde van ons
land gekomen. Rechts strekt een bocht van een veld zich
uit rond de laatste huizen van Hazendans, wat uitnodigt te
gaan rennen. Heb je de kinderen mee? Laat ze hier los en
geniet samen van deze vrijheid.

OP DE GRENS
Deze maand beginnen we bij Sporthal Daalhof. Neem de
kinderen mee als je wilt. We lopen eerst langs de Elckerlyc
en de Gouden Wereld aan de Hazendanslaan richting de
grote flats. Oude forten van houten stokjes gemaakt, getuigen van wat een plezierige speelplaats voor alle kinderen
de Gouden Wereld is. Piraten, indianen en nog veel meer
hebben hier gewandeld.
We steken de Hazendanslaan bij het zebrapad over. Let op,
de auto’s stoppen niet altijd voor de wandelaar. Aan de overkant kunnen we onze weg vervolgen langs de Appiushof; op
de stoep, niet op het fietspad. Het is duidelijk dat dit fietspad
ook flink aangepakt moet worden. Zoals zovele zaken moet
er een compromis gevonden worden tussen wat goed is
voor de bomen, voor de fietsers en voor de omwonenden.

Verder in de bocht steek je het gras over (mag dit wel?)
richting de verkeerscirkel en dan met het wandelpad naar de
‘s Herenelderenlaan. Zo lopen we richting Hazendansplein.
Zie je de mooie rode paal bij de familie Volkers? Of de oranje
caravan die spreekt van een duidelijke vaderlandsliefde?
Op het plein kunnen we nog even pauze nemen bij de man
van Hazendans. Een beetje verder en we zijn bij het veld
aan de Koninksemstraat, waar we weer met vreugde kunnen rennen naar de heuvel en de speeltuigen (als je een
kind bent – grensgevallen moeten zelf beslissen wat ze
doen). Een pauze, een snack en genieten, voordat je weer
huiswaarts keert.
Scott Raab

Hier wandelen we tussen de ‘bergen’. Links staan de flats
die genoemd zijn naar de zeven heuvels van Rome en
rechts staat een heuveltje met speeltuigen. We lopen door
over de Drenkelingsweg die de grens vormt tussen Daalhof
en Hazendans. Kort na het begin van de Drenkelingsweg
zien we links een vijver en wat mooie bomen. In mei geuren
die bomen als een oudere dame die voorbij loopt, een
walm van parfum in haar zog. Nu blijven alleen de groene
bladeren over.
Rechts zien we de huizen van Hazendans, schoongepoetst
in het wit, met een vleugje kleur. Elk huis heeft een soort
rok van rood of bruin baksteen en de deuren kleuren af en
toe tot een diep rood. Sommige daken lijken door de wind
opgejaagd te zijn, andere huizen zijn nette blokkendozen.
Hier en daar zie je een façade met hout, maar alle huizen
zijn wit, blinkend in de zon.
Tegenover de huizen, voorbij het vijvertje gelopen, klopt
mijn jongenshart een beetje harder bij het zien van plekjes
om de struiken in te duiken. Hier zijn zeker wat geheime
plekken, plaatsen om een fort te bouwen. Een beetje verder,
bij de achterkant van Daalhof, zien we een voetbalveld en
picknicktafel. Als de kinderen mee zijn is dit misschien een
goede plek om te rusten.
We blijven de grens van de Drenkelingsweg bewandelen,
totdat we een paadje rechts de heuvel op kunnen volgen,
aan het einde van Hazendans en Daalhof. Bovengekomen
kijken we uit over een veld en zien we een grenspaal in de

PERSBERICHTEN
DAG VAN DE STADSLANDBOUW.
LANDELIJKE PUBLIEKSDAG
Wist u dat er zich in Maastricht en omgeving al rond 50 initiatieven / (tuin)projecten inzetten voor het telen en verkopen
of verdelen van gezond voedsel in en rondom Maastricht?
Hierin proberen zij met elkaar samen te werken vanuit het
netwerk Stadslandbouw Maastricht.
Zaterdag 6 juni zullen zij zich aan u presenteren. 32 initiatieven doen mee. Zij delen die dag graag hun tuin, hun enthousiasme, en hun ideeën met u. Projecten / tuinen zetten
hun poorten open. U bent te gast, kunt rondkijken, proeven,
luisteren, discussiëren, vragen stellen enz. Er zijn rondleidingen, workshops, lezingen, kinderactiviteiten, fietstocht
langs verschillende projecten en vooral veel gezelligheid.
Ook is er ‘de eetbare stad-tekenwedstrijd’ voor 6 t/m 18 jaar.
Er zijn leuke prijzen te winnen.
Hoofdlocatie: Natuurtuinen Jekerdal. Adres: Drabbelstraat
7, 6212 XL Maastricht, parkeren aan de Mergelweg. Open
van 10.00 tot 18.00 uur. Daarnaast op 20 andere locaties
in Maastricht en regio. Zie voor het volledige programma:
www.cnme.nl en www.groen-maastricht.com.
Voor meer info: velthuis@cnme.nl.
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CURSUS KAART, KOMPAS & GPS

PERSBERICHTEN
THEMA-AVOND OVER PESTEN
Documentaire + panelgesprek zoomt in op cyberpesten.
Maandag 8 juni organiseert het maatschappelijke initiatief
‘Ontmoet & Doet’ in samenwerking met Lumière Cinema een
thema-avond over pesten. Het programma bestaat uit een
voorstelling van de documentaire ‘Pekka’, gevolgd door een
nagesprek met de regisseur en een panel van deskundigen.
Speciale aandacht gaat uit naar het toenemende probleem
van ‘cyberpesten’. Gespreksleider is Franca Eurlings-Tonnaer, D66 raadslid van de gemeente Maastricht. Kaarten
voor de avond kosten 6 euro en te kopen aan de kassa
van Lumière. Reserveren kan via 043-3214080. Aanvang
19.30 uur.
Over de film ‘Pekka’:
Op 7 november 2007 schoot de achttienjarige Pekka acht
mensen dood op zijn middelbare school in Jokela, een
vredig forensendorpje net boven Helsinki. Uit gesprekken
met klasgenoten, leraren en Pekka’s ouders volgt een
beklemmende reconstructie van de gebeurtenissen die
deze tragische daad uitlokten. Naast een intolerante cultuur,
waarin geen ruimte is voor wat afwijkt van de norm, onthult
‘Pekka’ ook een blinde vlek bij leraren ten aanzien van de
problemen van jongeren die buiten de groep vallen. Had dit
drama voorkomen kunnen worden? Hoe is de Nederlandse
situatie? Na de voorstelling vindt er een nagesprek plaats
met een panel.

IVN Maastricht organiseert in 2015 weer een cursus ‘Kaart,
kompas & GPS’. De cursusdagen zijn als volgt: theorielessen: woensdag 27 mei, 10 juni en 17 juni in de Natuurtuinen
Jekerdal, Drabbelstraat 7, Maastricht. Praktijklessen: zaterdag 13 juni en 20 juni op de Sint Pietersberg. De lestijden zijn
dinsdag van 20.00 - 22.15 uur en zaterdag van 9.30 - 12.00
uur. De kosten voor deze cursus bedragen 37,50 euro voor
IVN-leden, 42,50 euro voor niet-leden, inclusief reader. Er
kunnen maximaal 12 deelnemers meedoen.
Kaart: hoewel ook andere kaarten zullen worden behandeld,
ligt bij de kaarten toch heel sterk de nadruk op de topografische kaarten, schaal 1:25.000. In de wandeling ‘stafkaarten’
genoemd. Uit zo’n kaart kun je veel meer halen dan je bij
oppervlakkige beschouwing zou denken, maar dat moet
je eerst wel leren ontdekken. Dat gaan we dus ook doen.
Kompas: bij het kompas komen eerst de basishandelingen
aan de orde, zoals het in het terrein bepalen van de richting
naar bijvoorbeeld een kerktoren, maar omgekeerd ook: wat
zie je in bijvoorbeeld zuidwestelijke richting, (ofwel 225o).
Ook hier weer: en nog veel meer. Ook zal verteld worden
hoe je je ook anders dan met een kompas in het terrein
kunt ‘oriënteren’.
GPS: wat in de cursus over de GPS wordt behandeld moet
als een eerste kennismaking worden gezien. Het basisprincipe komt aan de orde en er zal ook met GPS’ en worden
gewerkt, dat wil zeggen met heel eenvoudige, (dus zonder
inleesbare kaarten enz.), maar waar je wel de basishandelingen mee kunt oefenen. Kortom, na deze cursus zul je niet
meer zo snel hoeven te verdwalen (al zal dat natuurlijk op
termijn wel de proef op de som zijn).
Aanmelden: Irma Kokx, e-mail: ipa.kokx@gmail.com of tel.
043-3258339 (na 18.00 uur).

WIJK - INFO
SPORTEVENT HAZENDANS
Zondag 12 juli a.s. organiseert Buurtplatform Hazendans in
samenwerking met Sporthal Daalhof Sportevent Hazendans.
We organiseren een sportdag met: volleyballen, beach volleyballen, jeu de boules en (optioneel) veldvoetbal. Voor de
ouderen is er een leuke wandeltocht met opdrachten.
Gedurende de dag zorgen wij voor een heerlijk stukje gegrild
vlees.
Hebben jullie zin in een gezellige dag met onze wijkbewoners, geef je dan voor 1 juli a.s. op via facebook of via onze
site (bericht).
Het liefst in mixgroepen van 6-8 deelnemers. De kosten
bedragen 4 euro per persoon.
We starten, afhankelijk van het aantal groepen, rond 12.00
uur. Meer informatie over het programma van deze dag volgt.
www.stichtingwerkgroephazendans.nl
Facebook: stichtingwerkgroephazendans
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WIJK - INFO
LEGER DES HEILS EN DAALHOF
ZIJN OP DE GOEDE WEG
In ons meinummer heeft u gelezen over de samenwerking
tussen bewoners en het Leger des Heils met betrekking
tot het woonklimaat in onze wijk. 13 Mei jl. heeft er een
bespreking plaats gevonden tussen enkele bewoners van
Daalhof, het Leger des Heils, de wijkagent en Woonpunt.
Aan dit overleg hebben ook 2 bewoners van het pand aan
de Tongerseweg 318 actief deelgenomen. Zij hadden eerder
al bij de redactie aangegeven het gevoel te hebben dat alle
bewoners over één kam geschoren werden, wat uiteraard
nooit onze bedoeling is geweest.
In dit overleg zijn de zorgen van zowel de buurtbewoners als
de bewoners van het pand zelf geuit, omdat buurtbewoners
en bewoners van het pand hun leefomgeving en woning
in het verleden als onprettig en onveilig hebben ervaren
door het gedrag van enkele ex-bewoners. Het is duidelijk
geworden dat de bewoners die voor onveiligheid in de buurt
hebben gezorgd, ondertussen niet meer in het pand wonen.
Om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen,
zullen zowel de buurtbewoners als de huidige bewoners
van het pand in samenwerking met het Leger des Heils, de
wijkagent en Woonpunt enkele voorwaarden opstellen, zodat
de kans op herhaling zo klein mogelijk gehouden wordt en
in de toekomst bij eventuele escalaties eerder ingegrepen
kan worden.

* 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

Natasja Cornelissen

PERSBERICHTEN
AUDITIE VOOR ‘DE GEIS VAAN MESTREECH’
De Maastrichter Operette Vereniging bereidt zich voor op
haar nieuwe productie ‘De geis vaan Mestreech’ gebaseerd
op de muziek van La Grande-Duchesse de Gérolstein van
Jacques Offenbach. Naast zangers en solisten uit het koor
zelf, biedt de MOV een aantal hoofdrollen aan aan goede
zangers buiten het koor. Goede amateurs en/of beroepszangers, die in het Maastrichts dialect kunnen spreken
en zingen, zijn van harte welkom. U moet het leuk vinden
- onder leiding van een professionele regisseur, arrangeur
en dirigent - in een goed amateurgezelschap te werken. We
repeteren op de donderdagavond en vanaf januari 2016 ook
op de maandag- of dinsdagavond.
Vindt u het leuk het werk van Offenbach te zingen en heeft u
zin om onder begeleiding van een orkest met ons te werken
aan zes voorstellingen in het Theater aan het Vrijthof (8, 9,
29, 30 april en 1 mei 2016), stuur dan een mailtje naar Jos
Heemskerk, secretaresse van de MOV, via movmaastricht@
hotmail.com. De audities worden gehouden op 4 juli 2015
en u mag zelf bepalen wat u wilt voorzingen. Er is een vakkundig pianist aanwezig. Na ontvangst van uw aanmelding,
nemen wij contact met u op i.v.m. de locatie en het tijdstip
waarop u verwacht wordt.

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

www.hulsmanschilderwerken.com
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4 KIDS
Het spelertje dat begint zet een
'kruisje' en het andere spelertje
een 'rondje'. Degene die als
eerste 3 van zijn eigen symbooltjes

Knutsel je mee? Fotolijstje van ijsstokjes
Benodigdheden:
4 ijsstokjes, verf, kwast, lijm, een lintje, een leuke
foto of plaatje van 8 bij 8 cm. versiersels zoals
glitters/stickers.

zet

Stapje 1: Leg de 4 ijsstokjes in de vorm van een
vierkantje. Lijm de ijsstokjes aan elkaar vast.

op een rijtje heeft wint. 

Stapje 2: Verf de ijsstokjes in een kleur die jij leuk
vindt.

Diagonaal //, verticaal II,
Horizontaal =

Stapje 3: Neem het lintje en lijm dit bovenaan de
ijsstokjes die in een vierkantje liggen.

Raadseltjes
1) Waarom is een aardbei rood?
2) Welke lade kan je opeten?
3) Hoe ouder ik word, hoe kleiner ik word.
Wat ben ik?
4) Als je het kent is het niet meer wat het is?
Waarover hebben we het?
5) Ik heb tanden, maar toch bijt ik niet.
Wie of wat ben ik?

Stapje 4: Draai de ijsstokjes
om en versier de voorkant
van het fotolijstje.

Antwoorden:
1. Hij schaamt zich voor zijn puistjes, 2. chocolade, 3.
een kaars, 4. een geheim, 5. een vork.

Stapje 5: Plak jouw mooie plaatje aan de achterkant
van het fotolijstje. Als jouw foto (zie smiley) te groot
is, kun je de randjes wat afknippen. Daarna geef je
jouw fotolijstje natuurlijk een mooi plekje. Of je doet
het iemand cadeau.

Stephanie Debie
20

DIT BEN IK

Ik krijg dan klassiek, modern en urban. Dat vind ik heel leuk
om te doen, maar buiten dat zit ik ook op hiphop. Ik zit in de
crew OXYGEN, wat ik ook heel leuk vind.

DAHNÉE CROLLA

Die groep bestaat pas sinds kort, maar we hebben al aan
een paar wedstrijden meegedaan. Onder andere aan Hiphop
Kingzz in Den Haag, daar dansten we de eerste keer, en dat
was echt heel spannend. Daar zijn we tweede geworden.

Hoi, hoi. Ik ben Dahnée Crolla. Ik ben 12 jaar en woon samen
met mijn moeder Laura, mijn vader Dave en mijn kat Milow
in Daalhof. Mijn hobby is dansen. Dit doe ik al sinds mijn
vierde. Ik ben begonnen met kidsswing, leuk bewegen en
dansen voor kids. Maar inmiddels ben ik uitgegroeid naar
een fulltime danseres en train ik bijna elke dag van de week.

Iemand had ons zien dansen en zei dat we als we wilden
ook aan World Of Dance (Berlijn) mochten meedoen. Wij
mochten meteen door, dus hoefden we geen audities te
doen. Natuurlijk gingen wij daar naar toe. Dat was een
eindje rijden, maar we gingen gezellig met z’n allen (38) in
een bus. Deze wedstrijd was heel belangrijk, want als we
meer dan 75 punten kregen en in de top 3 zouden komen,
zouden we naar LA Amerika mogen. Op WOD zijn we derde
geworden met 92 punten en we hebben een prijs voor het
BEST COSTUME gewonnen. Maar het is helaas niet gelukt
om met z’n allen (is al in augustus) er te geraken, financieel,
plek in vliegtuig, enz. enz. We hebben er wel een geweldige
ervaring bij. En wie weet, het komende jaar?
Verder doe ik ook wedstrijden in België. Daar heb ik met de
Solo Advance de BEKER van België gewonnen, en met de
Duo-battle ook de BEKER van België gewonnen.

Ik zit nu op de vooropleiding van Opleiding Dans Maastricht.
Ook heb ik audities gedaan voor de gewone Dansopleiding,
daar ben ik voor aangenomen en ik mag daar volgend
schooljaar gaan dansen, in combinatie met het VWO.

Afslanken met de Benexere BodyProgress

Ik ga er nu een eind aan maken, hoewel er nog zoveel
te vertellen is...haha.... En ik ga weer trainen. Vele dansgroetjes, Dahnée.

INGE-COACHING

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

Life Coach

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

Bij coaching gaat het er niet om te veranderen,
maar om helemaal jezelf te worden.

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

Voor meer info en gratis kennismakingsgesprek
www.inge-coaching.nl

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

Kledingatelier

Voor kleding op maat, veranderwerk, ontwerp en workshops.
Vanaf augustus start een
nieuwe cursus patroontekenen
en kledingmaken.
Openingstijden: op afspraak.
A. Pieters			
Velijndonk 20			
6218 GK. Maastricht		
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E: modanne@yahoo.nl
T: +31(6)38207602
KvK: 62215582
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De beste investering is ongetwijfeld die in je gezondheid.
Bodyreset; een team van personal trainers, professionals
in voeding, beweging en motivatie.
Bodyreset is er voor iedereen. Binnenkort ook voor jou?
Ga naar www.bodyreset.be, ontdek ons unieke concept en
onthoud dat persoonlijke begeleiding niet duur hoeft te zijn!
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Bodyreset Maastricht
Gellikstraat 7
6215 JM Maastricht
GSM 06-24547874
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Wijk-info
VREUGER
IN DE WIEK

De rondvluchten die toen door Air Service Limburg vanaf
vliegveld Maastricht/Aachen Airport werden verzorgd zijn
er niet meer. Jammer genoeg zullen wij het daarom met de
oude opnames moeten doen. Hebt u oude foto’s van een van
de drie wijken of andere leuke opnames uit de stad die wij
mogen gebruiken, dan hoor ik dit graag. Wilt u de geplaatste
foto graag in kleur bekijken, dan kunt u die gratis per mail
ontvangen als service van ons wijkblad ‘t Belhäöfke. Even
een mail sturen naar huub.reinders@home.nl.

De foto die u nu voor u ziet, sluit aan op de geplaatste foto in
ons wijkblad nummer 3 (maart 2015). Als u de foto uitknipt,
krijgt u een overzicht van een gedeelte Belfort/Daalhof.
Helaas hebben wij niet de ruimte de hele foto in één keer
te plaatsen.

De foto is gemaakt in augustus 2008. U ziet hierop dat de
rotonde op de Gewantmakersdreef/ Keurmeestersdreef nog
niet is gemaakt. Goed herkenbaar is natuurlijk de half ronde
flat in Belfort, met daarnaast de flat op de Zeepziedersdreef.
Daar achter de Gewantmakersdreef met hierachter een
gedeelte van Belfort richting Daalhof.

VARIA
LIEFDE...
Liefde is als een zucht
Liefde is niet te omschrijven
Liefde is als een blauwe lucht
Liefde die altijd moet blijven
Liefde zit diep in het hart
Liefde komt in een ogenblik
Liefde deelt vreugde maar ook smart
Liefde trouw tot de laatste snik
Liefde is voor iedere dag
Liefde zit niet in het verstand
Liefde is dat het je overkomen mag
Liefde is lopen hand in hand
Liefde is gewoon gevoel
Liefde is een geschenk door God gegeven
Liefde is samenzijn het grote doel
Liefde is prachtig om samen te beleven
Ad Frijns
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