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De periode van groots uitgepakte feesten is voorbij en we
hebben een aantal weken waarin we iets minder verleid
worden tot het nuttigen van alle energiebommetjes die
tegenwoordig onlosmakelijk verbonden zijn met de gezelligheid waarmee we deze feesten uitbundig vieren.
Een halve eeuw geleden zou het merendeel van de kinderen
een grote snoeptrommel hebben waarin de komende tijd
elk snoepje zou worden opgespaard om vervolgens met
Pasen de hele inhoud meester te maken. Maar dat is niet
meer van deze tijd en ook het vlees komt gewoon op ons
bord terecht, laten we over vis op vrijdag maar zwijgen.
Vooral de lusten, die kennen we nog wel en de commercie
springt daar gretig op in.
Rood, groen, geel is vervangen door pasteltinten, kuikentjes, paashaasjes en eieren. Het duurt niet meer lang of de
paashaas komt de eieren weer verstoppen en zijn neef - het
konijn - eindigt in menig huishouden in de pan. Voor ons
geen slechte vooruitzichten.

Brand heeft Tuin Outlet Maastricht (voorheen Erica) verwoest

evenementen

Met het lengen van de dagen komt ook het einde van
onze winterdip in zicht. En dan nog meer goed nieuws…
Deze maand is het dan zo ver. In de nacht van zaterdag
28 maart op zondag 29 maart gaat de klok één uur vooruit. Daarmee is de lange wintertijd eindelijk voorbij, tijd
voor meer kleur in onze kledingkasten. Maar laten we
nog maar niet te optimistisch zijn. We wonen immers nog
altijd in het land waar we op school hebben geleerd dat
maart zijn staart roert, april doet wat ie wil en in mei…
hopen we toch echt op heel goed weer totdat de winter
zich weer aankondigt.

Zondag 8 maart:
Dansen in het Park in het Atrium. Aanvang 14.00 uur, zaal
open vanaf 13.00 uur, entree 2 euro.
Dinsdag 10 maart:
Vrijwilligersmarktplaats In Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22, van 19.00- 21.00 uur.
Zaterdag 14 en zondag 15 maart:
Feestweekend voetbalclub RKSV Leonidas-W. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de website www.
leonidas-w.nl.

Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van van 4/5 april.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 maart .
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Woensdag 18 maart:
Lezing volgens het concept van de GVA in het Woonzorgcentrum Daalhof. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur, entree 10 euro.

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

Donderdag 26 maart:
Kijkochtend OBS Elckerlijc en ABB Fons Olterdissen.
Nieuwe ouders zijn tussen 9.00 en 11.00 uur van harte
welkom om een kijkje te nemen.

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

Zondag 29 maart:
Kienmiddag van de Bejaarden- en invalidenbond Daalhof
in buurtcentrum 't Atrium. Aanvang 13.30 uur, zaal open
12.30 uur.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

bewegen voor ouderen
thai chi
tafeltennis
biljarten
poweryoga, hathayoga & zumba
dartclub ’t Atrium (in ’t café)

inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B) Openingstijden Atrium café

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond

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

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

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
043-3478147

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond

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

06-18126993
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

Fysio Daalhof biedt u de oplossing voor:
-

Pijnklachten
Bewegingsbeperkingen
Ophoping van vocht
Kracht en stabiliteitsproblemen
Verminderde conditie

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

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

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

Een van de meest actuele ontwikkelingen in dit proces is de
oprichting van een Matchpunt voor de buurt. Velen van u hebben daar vorig jaar een enquête over ontvangen, misschien
weet u dat nog. Het matchpunt moet in ieder geval een plek
worden waar u als bewoner uw vragen kunt stellen en waar
mensen u de weg kunnen wijzen naar het antwoord. Een plek
waar u informatie kunt halen en brengen over de wijk en waar
vraag en aanbod bij elkaar komen.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

Dinsdag 10 maart is er van 19.00- 21.00 uur een vrijwilligersmarktplaats op de Herculeshof 22 waar u meer informatie kunt
krijgen over dit matchpunt en de resultaten van de uitgevoerde
enquête daarover. U kunt zich dan ook opgeven om iets te
betekenen hierin zoals: mede uitvoering geven aan het matchpunt als het er straks is, nu al meedenken en participeren in
een van de werkgroepen (budget, pr, werkwijze, organisatie,
bereikbaarheid enz.). En u kunt deze avond kennis maken
met andere initiatieven uit uw wijk, mogelijkheden tot vrijwilligerswerk vinden en u daarvoor aanmelden. Want we hebben
elkaar nodig. Een prettige, leefbare en zorgzame wijk, maken
we tenslotte samen.
Groepen, activiteiten en initiatieven van vrijwilligers uit de wijk
kunnen zich deze avond presenteren en via een eigen tafel
informatie verstrekken over het initiatief en hier vrijwilligers
voor werven. Indien u dit wilt, kunt u zich aanmelden bij diana.
ummels@trajekt.nl. Iedereen is welkom.

Samen doen we het wél
Zoals u ook heeft kunnen merken zijn zelfs de plannen van
een buurtplatform niet bestand tegen alles. Zo is het organiseren van een groentekraam in de wijk tijdens de sluiting van
de Lidl op niets uitgedraaid. En toch hebben we dit samen
kunnen oplossen. Er waren andere manieren om elkaar te
helpen (via WijkLeerbedrijf, Radar en buren) en dit is ook
goed gelukt. Zo zal het altijd blijven. We kunnen veel meer
doen als we samen elkaar proberen te helpen.
Verkeersoverleg in Belfort
Nadat er in juni 2014 een delegatie van de gemeente een
rondgang door de wijk Belfort gemaakt heeft, is er een vervolg bijeenkomst geweest in februari 2015. Hierbij waren het
Buurtplatform Belfort-Daalhof, de beheerder van het Förtsje
(Bér Hoogenboom), raadslid Ad Frijns en van de gemeente
Maastricht dhr. Alex Vrancken, mevr. Ilse Hendiks (verkeersbeleid) en mevr. Hannah Kamps (stadsdeelleider) aanwezig.
Tijdens deze bijeenkomst kwam het parkeerbeleid binnen
de wijk Belfort ter sprake en dan met name aan de kant van
het gebied rondom de school, winkels, en achterliggende
straten. Door het vele parkeren, vaak aan beide zijden van
de straat en/of te kort op de hoeken, kunnen de hulpdiensten
vaak niet op tijd ter plekke zijn.
De gemeente Maastricht gaat dit gebied eens grondig bestuderen om te kijken wat eventuele oplossingen kunnen zijn.
Binnen korte periode zal men weer rond de tafel gaan zitten
om de uitwerking van de gemeente Maastricht te bespreken.
Aan de burgers echter de taak zelf ook op te letten waar
men parkeert. Doe dit zoveel mogelijk in de parkeervakken,
op ruime afstand van de hoek van de straat (5 meter) en
belemmer doorgangen van brandgangen niet. Als iedereen
zich houdt aan deze regels, zullen we al een heel eind komen.

We zien u deze avond graag want het is een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten, samen te werken, nieuwe
vrijwilligers te werven en te zien wat er allemaal voor mooie
initiatieven in de wijk zijn. Meer informatie of een vraag? Mail
dan gerust even.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

Wilt u sneller op de hoogte gehouden worden van wat in de
buurt gebeurt? Kijk op onze facebook pagina: www.facebook.
com/buurtplatform.belfort.daalhof . U kunt ons bereiken via
email: buurtplatform.belfort.daalhof@gmail.com.

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

Van de samenwerkingsgroep
Er is een goede samenwerking op gang gekomen in Daalhof.
Bewoners, het Buurtplatform, kinderboerderij Daalhoeve,
Samen Zien, Mosae Zorggroep, Trajekt, Levantogroep,
WijkLeerbedrijf, Calibris en Radar werken allemaal samen om
Daalhof te steunen en ontwikkelen. Hier onder een melding
van deze samenwerking.

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

Vrijwilligers Marktplaats
Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn we in Daalhof met van alles
bezig. Vorig jaar hebben we een wijkscan gedaan waarover
we u via dit blad hebben geïnformeerd. Misschien kunt u
zich nog herinneren dat er een bijeenkomst is geweest over
een menukaart (inventarisatie van o.a. wijkactiviteiten en
professioneel hulpaanbod) en zo zijn er nog allerlei dingen
lopende in Daalhof.

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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Bij aanvang van 2015 zijn wij in zee gegaan met BHV Competent
in Valkenburg a.d. Geul. Een bedrijf, feitelijk naast de deur, met
AED’s in diverse buurten van Maastricht en op veel plekken in
het heuvelland. Onze AED kasten zijn nu voorzien van een sticker
met de contactgegevens. Bij onraad/vandalisme, hetgeen bij ons
gelukkig niet voorkomt, kan iedereen dit nummer bellen. Ook
de coördinatie, administratie en gebruikstermijnen van accu’s
en elektroden zullen hier bewaakt gaan worden.

WIJK - INFO
AED-PROJECT BELFORT-DAALHOF-HAZENDANS
Beste bewoners van Belfort - Daalhof - Hazendans,
Uit publicaties in de krant zal het u zeker niet ontgaan zijn
dat ons AED-project een roerig jaar achter de rug heeft. Door
de bezuinigingen die de regering aan de gemeentes heeft
opgelegd - o.a. zijn de buurtbudgetten gekort - kwam ook de
facilitering van ons project onder een vergrootglas te liggen,
omdat ons project uit de buurtgelden word gefinancierd. Het
buurtplatform moet hierdoor moeilijke keuzes maken om rond
te kunnen komen.

Toezicht
Wij juichen het toe als per AED-locatie een toezichthouder
komt, die in geval van onraad of alarm van een kast dit even
meldt bij het telefoonnummer dat op de kast staat. We denken
aan een naaste buurtbewoner van de kast die zich hiervoor wil
aanmelden. Dit kunt u doen bij onderstaand telefoonnummer.
Henk Muijtjens, Coördinator AED-project BDH, lokaal beheerder
HartslagNu, tel. 043-3476403.

Voor het jaar dat voor ons ligt is het AED-project nog net gereanimeerd, om deze beeldspraak maar eens te gebruiken. Het zal
dan ook aan de gemeente liggen hoe zij hier in de toekomst mee
om zullen gaan. De bal bij de buurten te leggen is zover ik weet
op dit moment een politieke discussie en onderwerp van een
onderzoek dat gaande is. Een gemeentebrede voorziening, los
van buurtbudgetten, zou hoe dan ook beter en effectiever zijn.

LEZING IN HET SPAANS
Woensdag 11 maart wordt in het Förtsje, Ebenistendreef
109, 6216 PS Maastricht (Belfort) door prof. dr. Wil Pansters in het Spaans de lezing 'la situación actual de México'
gehouden. De aanvang is om 20.00 uur, de entree voor
niet-leden bedraagt 5 euro. Meer informatie vindt u op de
website www.circulocervantes.nl.

Voortgang-Beheer
Uiteraard blijven we optimistisch dat ons mooie, levensreddende project overeind blijft en dat de gemeente buurtgebonden kijkt naar de effectiviteit, het aantal en inzet van vrijwilligers, hetgeen bij ons prima functioneert. Enige winst valt
mogelijk nog te halen uit het onderbrengen van onderhoud
en leverantie van onderdelen bij één leverancier.

De Círculo Cervantes is een vereniging van mensen die
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van
Spanje en Spaans Amerika. Lezingen zijn afwisselend in
het Nederlands en Spaans.

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

Taxpc

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

Clement
van Gerwen
Clement van Gerwen
TaxPC
Wim Duisenbergplantsoen 31,
Boschcour
35,
JR Maastricht
6221
SE6221
MAASTRICHT
www.taxpc.nl
info@taxpc.nl
www.taxpc.nl
info@taxpc.nl
06-42487014
06-42487014
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WWW.WILSONGROEP.NL
Apollohof 37

Saturnushof 52

nieuw

Glazeniersdreef 21

nieuw

Akeleistraat 19

nieuw

nieuw

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

• Moderne keuken en 4 slks
• Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

• Aanbouw, 3 slks en garage
• Vraagprijs: € 192.500,- k.k.

• 3 slks en gesloten keuken
• Vraagprijs: € 125.000,- k.k.

Busselruwe 78

Reinaartsingel 83

Wijkmeestersdreef 13

Joseph Hollmanstraat 51A

nieuw
• Aanbouw en 3 slks
• Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

Prof. Moserstraat 15

• 4 slks, kunststof kozijnen
• Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

• Roy. woonk, 3 slks, kantoor

• Vraagprijs: € 219.500,- k.k.

Hoog Frankrijk 62

• Bovenwoning met 4 slks
• Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

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

• Nabij station gelegen, 3 slks

• Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

• In centrum gel. 2 ruime slks
• Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

Kastanjelaan 26

Remushof 28

verkocht
• Verkocht

• Vraagprijs: € 295.000,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

Tel.: 043-3503535
Pascal Loontjens

Mergelweg 283

verkocht

verkocht
• Verkocht onder voorbehoud
• Vraagprijs: € 182.500,- k.k.

• Verkocht

• Vraagprijs: € 185.000,- k.k.

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

PENSIOENEN
PENSIOENEN
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HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

Mgr. Poelsplein 59

verkocht
• Verkocht
• Vraagprijs: € 299.000,- 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

WIJK - INFO

Kienen 13.45 uur
Van verleden tot hedenmiddag, afwisselende activiteiten, vanaf
14.00 uur

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Iedere donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur: Maastrichter
breicafé, entree 3 euro, gratis kopje koffie/thee (geen alcohol).

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.

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.

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

Vrijdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling H
Wisselende activiteiten (bv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen etc.) in de ruimte van de Dagbesteding

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 fysiotherapeut 14.00 uur

Extra activiteiten:
Op de woensdagen 11 en 25 maart kunt u vanaf 14.00 uur
bij ons terecht voor een ouderwets gezellige spelletjesmiddag waarbij iedereen vrij is aan een spel naar keuze deel
te nemen of een kaartje te leggen.

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.

Maandag 16 maart van 14.00 tot 16.00 uur: open dag bij
woonzorgcentrum Daalhof. Kom langs en laat u informeren
over alle mogelijkheden en voorzieningen die ons woonzorgcentrum biedt. Onze deur staat open en u bent uiteraard
van harte welkom. Iedere bezoeker kan rekenen op een
lekkere versnapering.

Elke dinsdagmiddag kunt u van 14.00 tot 15.00 uur uw handen
laten verzorgen door een van onze vrijwilligers. Uw handen masseren, oude nagellak verwijderen, nieuwe nagellak aanbrengen,
de nagels eventueel een beetje bijvijlen. Interesse? U kunt zich
melden in de grote zaal. Graag tot ziens.

’s Avonds openen we opnieuw onze deuren voor alle wijkbewoners en organiseren we een gratis muzikale avond in het kader van ons cliënten
participatieproject. Een avond vol muziek
i.s.m. accordeonvereniging Scala, (samen)
zingen, gedichten, enz. U komt toch zeker?

Woensdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Wisselend programma (bv. muziek, optredens, themamiddagen,
bakken etc.) in de middag vanaf 14.00 uur
Vijf-cent kienen variabele ruimte vanaf 13.45 uur

Vrijdag 27 maart aanvang 14.30 uur: sfeervol kamerconcert
van Erato in de ruimte van de dagbesteding op afdeling H.
Gratis toegang voor iedereen.
Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22,
6215 BM Maastricht,
tel: 043-3549500

Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur

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!

Raar 44 Meerssen

Van Hasseltkade 1D

Stijlvol gerenoveerde (2010) historische hoeve met praktijk-/
bedrijfsruimte, woonhuis met uitgestrekte parkachtige tuin /
huisweide met extra verblijfruimte op riant perceel (1200m²).
€ 474.500,-

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

Past. Smeetsstr. 50

Burg Hein Cortenstr. 11

Royaal woonhuis met
garage en vrij uitzicht

Bungalow met 2 slpkmrs
en garage

€ 199.000,-

€ 139.000,Henisstraat 7

Tussen de Bruggen 61

€ 106.000,-

Ruime uitbouw,GARAGE,
diepe tuin, vrij uitzicht

Rustig gelegen woonhuis
met ruime tuin

€ 199.500,-

€ 162.500,-

Langenakker 116 Berg

Gasthuisstr. 1a

Gasthuisstr. 1b

Woning met garage en
magnifiek vrij uitzicht

Gerenoveerd app. met
dakterras

Gerenoveerd
appartement met balkon

€ 274.500,-

€ 175.000,-

€ 169.000,-

Gebr. Ummelsstr. 11

Verkocht

Binnen 6 weken!

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. Zet maar een
stap in de yogaruimte. U bent van harte welkom voor een gratis
proefles.InfoenaanmeldenbijHelenVaessens,tel.043-3477402,
www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.

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

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.

Rederij Stiphout vraagt vakantiemedewerkers/oproepkrachten
vanaf 17 jaar voor de bediening aan boord van onze passagiersschepen. Info, tel. 043-3515303 of mail anita@stiphout.nl.

Richard Smit meubelstofferingen: uw meubels stofferen met of
zonder herstel binnenwerk? Bel vrijblijvend tel. 0032-468138770
of rsmitmeubelstoffering@hotmail.com en laat u verrassen door
de prijs en mogelijkheden.

Djembé lessen met Djembejos. Volg het ritme van je hart en start
op zaterdag 7 maart. Om de twee weken is er les van 10.00 tot
11.30 uur, 10 lessen à 8,50 euro per les. Informatie en aanmelden
via info@djembejos.nl of www.djembejos.nl.

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

Te koop: relaxfauteuil van Prominent Comfort, puur leer, kleur:
crème. Nieuwprijs 340 euro, nu 125 euro. Info, tel. 043-3474121.
Wegens omstandigheden: nieuw leren bankstel 2- en 3-zits,
t.e.a.b., kleur taupe. Info, tel. 043-3474362.
Te koop: tamme dwergkonijntjes, mannetje (gecastreerd) en
een wijfje, apart of samen. Prijs: 25 euro voor elk, inclusief gratis
kooi, wordt thuisbezorgd. Info, tel. 06-10343062.
Te koop aangeboden: toer-/sportmotor Suzuki GSX 600 F. Bouwjaar 2003, km 7500, met alarm, in zeer goede staat. Vraagprijs
1750 euro, info. tel. 06-21953159.

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
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer: 452439

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

NGS Licentienummer: 452439

 

NGS Licentienummer: 452439
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Onze openingstijden
Van 1 mei tot 30 september

Van 1 oktober tot 30 april

Maandag 12/21 uur

Maandag 12/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 9/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 10/21 uur

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

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

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

Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
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BON APPETIT

VERENIGINGSNIEUWS
75-JARIG JUBILEUM LEONIDAS-W

Italiaanse bonen-broodsoep

11 Maart 2015 is het 75 jaar geleden dat in Wolder voetbalclub RKSV Leonidas-W door o.a. kapelaan Boymans werd
opgericht. Sindsdien is de club een vaste
waarde met een nauwe binding met
Wolder maar ook met o.a. Campagne,
Daalhof, Belfort en de Hazendans. Een
club van, voor en door de leden.
Net als iedereen, kent ook een voetbalvereniging ups en downs. Verdriet en
vreugde liggen soms dicht bij elkaar.
Leonidas-W voetbalt al sinds de oprichting in Wolder en wil in
Wolder blijven spelen. Een 75-jarig jubileum is iets om echt bij
stil te staan. Zo verschijnt er een aantrekkelijk jubileumboek.
Alle leden ontvangen het boek gratis. Meer informatie hierover
is te vinden op de website www.leonidas-w.nl.

Ingrediënten:
1 grote ui
1 teentje knoflook
3 sneetjes bruinbrood of ciabatta (geroosterd)
1 eetlepel olie
1 blik gepelde tomaten
1 dl groentebouillon
1 gedroogd chilipepertje
1 kleine courgette
1 klein potje witte bonen
Bereiding:
Maak de ui en knoflook schoon en snijd ze klein. Snijd het
brood in dobbelsteentjes.
Fruit de ui en knoflook zacht in de olie. Voeg de tomaten
met het vocht, de dobbelsteentjes brood en de bouillon toe.
Verkruimel het pepertje er boven.
Breng dit aan de kook en laat het 10 minuten koken.

Er komt een feestweekend en wel op zaterdag 14 en zondag 15 maart. Zaterdagmiddag 14 maart is er voor de jonge
Leonidas-W jeugd een voetbalclinic met MVV gevolgd door
een optreden van clown Pipo Pé. Voor de oudere jeugd is er
een onderling toernooi. Vervolgens is er om 18.30 uur een
serenade door harmonie Wilhelmina en een receptie in de tent
op Sportpark Wolder (Diependaalweg 40), met aansluitend
een sportgala en een feest met o.a. de A Next Band.
Op zondagochtend gaan we na de H. Mis in optocht, onder
begeleiding van Harmonie St. Petrus & Paulus, naar Sportpark Wolder voor het frühshoppen met o.a. Blu-E-Motion.
Hier verwachten we ook veel oud leden. Aansluitend zal er
een voetbalwedstrijd gespeeld worden, waarna het jubileumweekend wordt afgesloten. Iedereen is van harte welkom de
receptie, het sportgala, het feest, de H. Mis in de Petrus- en
Pauluskerk in Wolder, het frühshoppen en de jubileumwedstrijd mee te maken. Meer gedetailleerde informatie is te
vinden op de website www.leonidas-w.nl.

Maak de courgette schoon en snijd hem in blokjes. Voeg
de courgette toe en kook de courgette in de soep in ca. 5
minuten gaar. Laat de witte bonen uitlekken en roer ze door
de soep. Warm de soep goed door.

Fysiotherapie

Maastricht

Vanuit de jeugd van Leonidas-W is de wens gekomen, na
een afwezigheid van enkele jaren, een doorstart te maken
met het organiseren van het jeugdtoernooi. En wat is hier een
betere reden voor dan het 75-jarig jubileum op 11 maart 2015.

NIEUW
IN UW
BUURT

Het Jubileumtoernooi van Leonidas-W zal worden gehouden
op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2015. Wij organiseren
een toernooi voor vier leeftijdscategorieën. Zaterdag 16
mei 2015 vindt 's ochtends het F-zeventallen (U9) toernooi
plaats, 's middags gevolgd door het E-zeventallen (U11)
toernooi. Zondag 17 mei 2015 organiseren wij 's ochtends
het MP-viertallen (U7) toernooi, 's middags gevolgd door het
D-elftallen (U13) toernooi.

Fysiotherapie
Fysiofitness
Beweeggroepen

ROMMELMARKT TTV DAALHOF
TTV Daalhof organiseert 22 maart weer haar half jaarlijkse
rommelmarkt in het Atrium, Aureliushof 160 te Maastricht.
De markt begint om 9.30 uur en duurt 17.00 uur. De entree
is gratis.

Fysiotherapie Maastricht
Fort Willemweg 13B, 6219 PH Maastricht
Tel. 06 - 14917149
www.paramedischcentrumsittard.nl/maastricht

Diegene die een tafel willen huren, kunnen contact opnemen
met Peter Janssen, telefoon: 043- 3479867.
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Café - Eetkamer Saint Servais
Feestje?!
In onze zaal organiseren wij voor iedere
gelegenheid en geheel naar eigen wens uw feestje.
Onze zaal is ook zeer geschikt voor uw communiefeestje,
vergadering, presentatie of workshop.
Er bestaat ook de mogelijkheid om aan huis te cateren.
Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

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

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

Het ''Zo'' Lunchbuffet!
Iedere zondag vanaf 12:30 tot ± 15:30 uur.
Met als voorgerecht diverse koude
vis/vlees gerechten, salades, brood
en onze huisgemaakte dagsoep.
Als hoofdgerecht warm vis/vlees gerecht
met bijpassende saus, aardappelen en brood.
Ter afsluiting zoet dessert en een kaasplateau.
€ 18,50 per persoon. Mee etende kinderen € 5.Susserweg 1
6213 NE Maastricht
T 043-3212944
info@cafestservais.nl
www.st-servais.nl
www.facebook.com/stservais
Openingstijden: Dagelijks geopend vanaf 12:00 uur. Dinsdag rustdag.
Vanaf heden zijn wij dus ook de maandag weer geopend vanaf 12:00 uur.
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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.
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Kleding- en boekenbeurs
Op zondag 19 april houden we op de boerderij een kledingbeurs, op zondag 14 juni een boekenbeurs. Wie nog kleding
en boeken kwijt wil, kan deze inleveren bij Noël Frissen,
Schippersdreef 29, tel. 06 – 21475094. De opbrengst van
de beide beurzen komt ten goede aan de boerderij.
Droog buiten koffie drinken
Het eerste deel van de overkapping aan de achterzijde van
de boerderij is al enige tijd gereed. Ze is momenteel nog in
gebruik voor de Lammetjesdagen, die tot half maart duren.
Daarna gaan de schapen weg en kunt u onder de overkapping droog kijken naar de kinderen in de speeltuin en het
groeien van de Eetbare Loper. Met een lekker drankje en
hapje uit onze Koojstal zal het er goed toeven zijn.

BO

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

De lente komt er aan
De komende maand maart gaan de dieren van de boerderij
normaal gesproken weer naar buiten, lekker de wei in. En
met de bloesem die de komende tijd aan de bloemen en
al onze nieuwe fruitstruiken verschijnt, zal het volop lente
zijn op de boerderij. Genoeg reden om naar Daalhoeve te
blijven komen.

BOER VAN DE MAAND: RICK
Ik ben Rick en ik ben 8 jaar. De eerste boergeitjes zijn geboren op 11 februari om half drie.
En het zijn twee meisjes! En we verwachten er nog meer
want Mieke krijgt er ook. Maar ook angorageitjes. En we
verwachten nog babykonijntjes. En er is een muis biggetje
(heel klein biggetje).

Kabouterpad verbeterd
We zijn op dit moment bezig het kabouterpad op het terrein
te verbeteren. Er komen nieuwe wegwijzers, de route wordt
op sommige plekken verlegd en er komt een kaboutertuin
waarin de allerkleinsten met kabouters kunnen spelen.
Neem een kijkje en ga op pad met de kabouters.

Groetjes, Rick

12 april: grote braderie in Daalhof
Noteer alvast in uw agenda: op zondag 12 april is weer de
grote braderie in Daalhof. Ook Daalhoeve doet mee. U kunt
dan op onze boerderij demonstraties van oude ambachten
bewonderen.

BERKSHIREVLEES IN DE WINKEL
Omdat wij bij onze boerderijwinkel maar relatief weinig
vriesruimte hebben, is ons Berkshirevlees elders opgeslagen. Daardoor kan het wel eens gebeuren dat het vlees in
de winkel op is.

Rick met de boergeitlammetjes

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.
12

Onze excuses als dat net het geval is wanneer u een lekker
stuk wilt kopen. Het vlees is nog steeds te koop.

Een stage kan lang duren maar ook heel kort, zoals de maatschappelijke stages van de scholen die 30 uur beslaan. Heel
wat jonge mensen leren zo Boerderij Daalhoeve kennen. Wij
ontvangen ze met open armen!

Hou er wel rekening mee dat we het Berkshirevlees verkopen in grotere stukken van een halve tot een hele kilo, dus
niet in kant-en-klare lappen. In de grotere stukken blijft wel
de smaak nog beter bewaard.

Dit jaar mochten we ook drie stagiaires verwelkomen voor de
Schapenstage. Zij hebben ons goed geholpen tijdens de Lammetjesdagen. En dat is fijn want met 115 schapen en nog de
nodige geiten kun je wel wat hulp gebruiken. Van deze schapen
waren er enkele niet drachtig, de rest zal met het verschijnen
van dit blad hun lammetjes al hebben gekregen.

RECEPT UIT DE WINKEL
Warm winters stoofvlees
Braad in een stevige ovenvaste braadketel 1 kg stooflappen (in
zijn geheel of in reepjes of blokjes gesneden) met zout en peper mooi bruin aan in 50 gram boter. Haal het vlees uit de pan,
en braad in het braadvocht drie fijngesneden uien goudbruin.
Doe het vlees erbij, samen met 1 eetlepel mosterd, 2 eetlepels
bruine suiker, 1 flesje donker trappistbier en een halve liter
goede runderbouillon. Voeg 5 kruidnagels, 5 jeneverbessen, 5
allspice bolletjes (te verkrijgen bij de toko) en 2 laurierblaadjes
toe. Laat alles even sudderen.
Zet intussen de oven op 175 graden en laat het geheel ongeveer
2½ uur sudderen in de oven. Af en toe omroeren…, het mag niet
te hard gaan! Als je dat liever doet, kun je het vlees ook laten
sudderen op het fornuis, op een heel laag vuur.
Als je de saus te dun vindt, bindt deze dan met een eetlepel
maizena. Eventueel kun je er het laatste kwartier wat gesneden
kastanjechampignons door doen, en wat zilveruitjes.
Serveer met aardappeltjes, puree , spruitjes of rode kool… en
je hebt een lekker warm gerecht!
Eet smakelijk. En heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.

Soms gaat een bevalling heel gemakkelijk, zoals bij ervaren
ooien die een tweeling krijgen. De ooien weten wat hen te
wachten staat, en meestal zijn tweelinglammetjes niet erg groot.
Zo’n gemakkelijke bevalling is voor iedereen fijn, ooi en lam
maken het goed en er is zowat geen hulp bij het bevallen nodig.
Soms gaat het niet zo makkelijk, bijvoorbeeld bij een eerste
dracht van een ooi, of bij een erg grote eenling. Door in de gaten
te houden hoe de bevalling verloopt, kunnen we inschatten of
er hulp nodig is. Meestal kunnen we die zelf bieden. In een enkel
geval wordt de dierenarts ingeschakeld.
De jongedames die bij ons een Schapenstage volgen, leren in
twee weken tijd alles over het geboorteproces van het lammetje.
Daar komt namelijk van alles bij kijken, zoals nazorg bieden aan
ooi en lam, eventuele medicatie toedienen, de uier los melken
en het lam bij de ooi aanleggen als het de speen niet goed vindt.
En natuurlijk geven we ook wel eens flesjes kunstmelk. Daarbij
krijgen we veel hulp van bezoekers, want iedereen vindt dat leuk.
Vanaf half maart zullen de Poll Dorset schapen nog lammetjes
krijgen. Zij zijn wat later gedekt, dus krijgen ook later lammetjes.
We willen via deze weg nog eens onze stagiaires Denise, Veronica
en Shanice bedanken voor hun inzet. Of ze nu korter of langer
bij ons waren, ze zijn een onderdeel geweest van de Boerderij.
We zien ze dan ook graag terug op bezoek komen. En ook dank
aan Jordin Vliegen (14). Hij maakte de foto bij dit Daalverhaal.

DAALVERHAAL: SCHAPENSTAGE
Al jaren wordt er op Daalhoeve met stagiaires gewerkt. Het
hele jaar door lopen jonge mensen hun maatschappelijke,
snuffel- of vakstage op de boerderij. Zij leren onder andere
hoe ze moeten omgaan met mensen en vooral dieren: de
dagelijkse verzorging en het socialiseren van de dieren, het
uitmesten van stallen.

VERBOUWING MIDDENSTAL
Deze maand start de verbouwing van de middenstal, de stal die
staande op de binnencour rechts van de boerderijwinkel ligt. We
gaan de middenstal omvormen tot een multifunctionele ruimte
voor ontmoeting, workshops, bijeenkomsten, e.d..
Daarvoor wordt de oude vloer verwijderd en vervangen door
blauwe hardstenen tegels. Daalhoeve heeft hiervoor een partij
tegels gekregen. Daarnaast wordt hoogstwaarschijnlijk ook de
trap naar boven verplaatst, zodat er meer ruimte beschikbaar
komt.
De verbouwing past in de ontwikkeling die onze boerderij wil
doormaken naar een nog bredere en voor nog meer mensen
toegankelijke voorziening voor de wijk. Tijdens de verbouwing
is de stal niet toegankelijk. De Koojstal is wel gewoon open. De
werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken. Alvast
onze excuses daarvoor.

Pas geboren
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Vesta vastgoed

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

Maastricht - Trichterveld

Maastricht – Belfort

Soendastraat 15

Tinnengietersdreef 40E

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

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

Vraagprijs € 319.000,-- K.K

Vraagprijs € 219.000,- K.K

Als u kiest voor:








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

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

Maastricht - Belfort

Maastricht - Biesland

Maastricht - Belfort

Voldersdreef 90

Porthoslaan 44

Kroesmeestersdreef 7F

NIEUW
• Ruime nette tussenwoning;
• 3 slpkmrs tuin met achterom;
• Gunstig gelegen tov winkels.

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

Vraagprijs € 174.900,- K.K

Vraagprijs € 275.000,- K.K.

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

Vraagprijs € 149.000,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
bel ons dan gerust.
Interesse ? Bel dan nu met 043-3440168
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WIJK - INFO

SPORT

Kienmiddag Bejaardenbond

TAEKWONDO IN BELFORT

Zondagmiddag 29 maart a.s. organiseert de Bejaarden- en
invalidenbond Daalhof weer hun jaarlijkse ouderwetse Kienmiddag. Deze middag begint om 13.30 uur (zaal open om
12.30 uur ) en wordt gehouden in buurtcentrum 't Atrium. Er
wordt weer gekiend voor vele leuke prijzen zoals: levensmiddelenpakketten, koffiezetapparaten, friteuses, handdoeken,
waardebonnen enz. De opbrengst van deze middag is voor
het organiseren van gezellige middagen en een dagtripje
voor de leden van de bond.
Het bestuur doet ook haar best om de eenzame ouderen in onze
wijk en andere, omliggende wijken uit hun isolement te halen.
Verder kunt u deze middag in 't Atrium genieten van een kopje
koffie, glaasje fris of een lekker kopje overheerlijke, eigengemaakte soep.
Steun onze Bejaarden- en invalidenbond Daalhof en kom gezellig kienen. Wij hopen dat wij u mogen verwelkomen op zondag
29 maart. Tot dan.
Marjo Clermonts (secretaris Bejaarden- en invalidenbond
Daalhof)

Taekwondo is over heel de wereld een veel beoefende sport
voor jong en oud. Deze sport is geschikt voor wedstrijden
maar zeker ook recreatief. In Belfort - in het zaaltje naast de J.F.
Kennedyschool en de St. Jozefkerk - wordt twee keer per week
les gegeven; 's maandags van 19.00 tot 20.00 uur en 's vrijdags
van 18.00 tot 19.00 uur. Het beoefenen van taekwondo kent
veel voordelen:
Alle spieren worden op een verantwoorde manier gebruikt en
in goede conditie gehouden.
Het is geschikt voor het opbouwen van een goede conditie en
het sterker worden. Het is een sport die zeer geschikt is om af
te vallen en vergroot de concentratie. Beoefenaars hebben een
lagere bloeddruk en voelen zich op straat veiliger.
Iedereen kan het leren.
De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden.
Tot ziens op maandag 19.00 uur of vrijdag 18.00 uur in het zaaltje
in Belfort naast de J.F. Kennedyschool.

CURSUS REUMA UITGEDAAGD

In de gymzaal van Scharn, Kloosterstraat 18, kunt u op de
woensdagen van 14.00 tot 15.30 uur gratis volleyballen. Dit
wordt georganiseerd door Maastricht Sport.

Volleybal met MAASTRICHT SPORT

Leren omgaan met reuma zodat kwaliteit van leven op één of
meerdere gebieden verbetert, is de kern van de cursus Reuma
Uitgedaagd.
Deze zelfmanagementcursus wordt wereldwijd gegeven en
is bedoeld voor iedereen met een reumatische aandoening.
Twee speciaal hiervoor opgeleide cursusleiders, die zelf een
vorm van reuma hebben, geven de cursus. In 6 bijeenkomsten
van 2,5 uur of 3 hele dagen wordt aandacht besteed aan o.a. de
volgende thema’s:
- haalbare plannen maken,
- communicatie thuis, op het werk en met zorgverleners,
- omgaan met pijn en vermoeidheid,
- meer inzicht krijgen in eigen mogelijkheden
In maart 2015 start deze cursus in het MUMC. Wilt u meer
weten over de inhoud of u aanmelden, kijkt u dan op www.
reuma-uitgedaagd.nl. Of neem contact op met een van de cursusleiders: Marion Lanslots 045-5211754, Marianne Osseweijer
043-7850168.
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Wij zijn op zoek naar nieuwe mensen die met ons een middag
willen sporten. Waarom deze oproep? Door het afhaken van een
aantal deelnemers - door blessures of ouderdom - zitten wij op
dit moment op een minimum aantal spelers om een leuk potje
te volleyballen. Onze deelnemers hebben een leeftijd van 50
jaar en ouder.
Dus mensen, als je een middag wilt sporten, jullie zijn van harte
welkom.
Informatie kunt u krijgen bij Han Meulenhoff, tel. 043-3472964.

Wijk-info
HOF
EN DREEF

Niet veel verder komen we weer een hek tegen en slalommen we daar doorheen om bij de sportvelden voor zowel
Daalhof als Hazendans uit te komen. Links liggen de
voetbalvelden van VV Daalhof, rechts de tennisbanen van
Tennis Club Hazendans. Daalhof is volop in de competitie;
TCHazendans maakt zich op voor een nieuw seizoen in
april. Er hebben zich sportmogelijkheden genoeg zich gepresenteerd tijdens deze wandeling.

DE BAAN OP
Hoeve Hazendans vinden we op de hoek van de Heserstraat
en Goudenweg, in de buurt van de sporthal van Daalhof. Een
perfecte plaats om op een zonnige namiddag een wandeling
langs de Heserstraat te beginnen.

Er rest ons alleen nog terug te lopen naar Hoeve Hazendans waar
we de interessante ‘handtekeningen’ in de mergelstreep van de
hoeve kunnen bewonderen voordat we de kinderen ophalen
van school (als het een schooldag is) of misschien iets gaan drinken bij Café Sporthal Daalhof (als het weekend is), of misschien
gewoon lekker teruglopen over 'de baan', genietend van het
uitzicht, de klanken en geuren van een (bijna?) voorjaarse dag.

Vanaf de hoeve lopen we de Heserstraat af richting België met
de wijk Hazendans aan de linker kant. De Heserstraat loopt parallel aan de Veldwezeltstraat, maar op deze straat vind je geen
auto’s. Aan het begin van de wandeling staren enkele meisjes
ons bij het voorbijlopen aan, metershoog, mooi geschilderd
op de achterkant van de sporthal. Als we zoeken waar zij naar
kijken zien we alleen een oud landbouwtuig - een ‘Vibra Flex
4300’, moederziel alleen gelaten - naast de weg.

Scott Raab

VERENIGINGSNIEUWS

Een beetje verder, ploeterend door de modder, komen we aan
de linker kant een nieuw speeltuintje tegen. Aan de rechter
kant spelen volwassenen. Af en toe horen we de tik van metaal
tegen een golfballetje.

Kikkerdrilmiddag in Maastricht

Voorbij de huizen van de Hazendans komen we bij een
splitsing in de weg, onder een grote holle boom. Hier kunnen we kiezen: linksaf en rechtdoor lopen we naar België
(enkele stappen verder) of
rechtsaf onder de boom 'de
baan' op. Want hier, na door een
hek heen gelopen te zijn, staan
we op de baan van International
Golf Maastricht.

In de lente worden vooral de bruine kikkers weer actief en
zorgen voor heel veel kikkerdril. Woensdagmiddag 22 april
a.s. kunnen ouders met hun kinderen vanaf 14.00 uur op
verschillende kinderboerderijen en bij de dierenambulance
in Maastricht een beetje kikkerdril (of kikkervisjes, je kunt
de natuur niet dwingen) afhalen om die thuis te verzorgen
tot het kikkertjes zijn. Die kunnen vervolgens teruggebracht
worden naar plek waar de dril werd afgehaald. Een 'gebruiksaanwijzing' krijg je er natuurlijk bij en kun je ook alvast
downloaden van www.cnme.nl. Thuis heb je een plastic of
glazen bak van ± 46 x 26 x 24 cm nodig. Neem 22 april een
schoon jampotje mee.

Net voorbij het hek moeten we
weer opletten. Rechts en links
zijn kleine paden, maar daar
staan borden dat alleen golfers
hier op mogen. De paden eindigen op de golfbaan en daar zou
de wandelaar alleen in de weg
of in gevaar lopen. Wij lopen
rechtdoor, tussen de hagen en kijken uit over de buurt. Bij
een waterhindernis aan de rechter kant kunnen we alle drie
de wijken zien: de flats van Belfort, de toren en drie grote
flats in Daalhof en de mooie, witte wijk Hazendans.

Kijk op de activiteitenkalender op www.cnme.nl op welke adressen in Maastricht de kikkerdril afgehaald kan worden. In Daalhof
kun je terecht op de Kinderboerderij.
Meer informatie: CNME Maastricht en regio, www.cnme.nl,
Pauline Wolters, tel. 043-3219941.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
 afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop
  

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO

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

vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

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

www.eetcafe1900.nl

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

043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht

Autorijschool Bastiaens
r omwegen
e
d
n
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z
n
e
d
“We rij
wijs”.
naar je rijbe
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

www.rijschoolbastiaens.nl

057088.pdf 1

John dé Schilder
16-3-2011 14:18:13

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.
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DANSEN IN HET PARK

PERSBERICHTEN
STICHTING KIDS FACTOR
Het doel van stichting Kids Factor is kinderen die het (even)
moeilijk hebben net dat duwtje in de rug te geven waardoor zij
weer zelfvertrouwen krijgen, hun talenten leren ontdekken en
zelfstandigheid kunnen ontwikkelen, zodat zij zich weer lekker
in hun vel voelen en weer plezier kunnen beleven.
Een belangrijk middel om dit doel te bereiken, is d.m.v. sporten
en bewegen omdat dit een positief effect heeft op zowel de
lichamelijke als geestelijke gezondheid, als ook op het didactisch
vlak. Daarom is voldoende beweging één van de speerpunten
van stichting Kids Factor. De 'fun factor' staat bij de Kids Factor
bovenaan. Voor deze kinderen en jeugdigen organiseren we
allerlei educatieve- en sportieve activiteiten.

Elke maand is er op een zondagmiddag voor senioren de gelegenheid elkaar te ontmoeten in het sfeervolle buurtcentrum 't
Atrium. Er kan heerlijk worden gedanst op de klanken van de
fijnste, nieuwe en gouwe ouwe dansmuziek zoals een foxtrot,
tango, line dance of andere populaire dans.
Natuurlijk zijn ook senioren die niet op de dansvloer kunnen
van harte welkom. Ook zij kunnen genieten van de gezellige
en ongedwongen sfeer.
Dansen in het Park biedt u de mogelijkheid vanaf 14.00 uur
op een aangename en plezierige manier te bewegen en denk
eraan 'dansen houdt je jong'. De entree is slechts 2 euro en de
consumpties zijn prettig geprijsd. De zaal is open vanaf 13.00 uur.

Meer informatie over de
stichting Kids Factor kunt
u vinden op onze website
www.stichtingkidsfactor.nl.
Vanaf 1 maart 2015 bent u
van harte welkom op onze
locatie aan de Aureliushof
160, naast het Atrium.
PROJECT VRIJETIJDSMAATJE
MEE Zuid-Limburg krijgt een bijdrage van 25.000 euro van
zowel het Oranje Fonds als het VSB fonds voor het project
Vrijetijdsmaatje. In dit project gaan maatjes met leerlingen uit
het speciaal en praktijk onderwijs in Maastricht aan de slag
om een geschikte vrijetijdsbesteding te vinden. Dit project
is eind 2014 gestart en loopt tot half juli 2015.

Op Youtube kunt u onder de naam Dansen in het Park
verschillende sfeerfilmpjes bekijken. Voor meer informatie
belt u William Bartels, tel. 06-47324595 of mailt u naar
danseninhetparkinfo@gmail.com.
Marjo, Anita, het Atrium team en organisator/DJ William heten
u van harte welkom op deze plezierige zondagmiddagen.

Het Project Vrijetijdsmaatje is een gezamenlijk initiatief
van MEE Zuid-Limburg, Trajekt, SBO De Opstap, SBO de
Sprong, Terra Nigra Praktijkonderwijs en OPDC St Michael.
Voor leerlingen van deze scholen is het soms moeilijk aansluiting te vinden bij reguliere vrijetijdsclubs. Door deelname
aan dit project lukt dit wel. Daardoor wordt een belangrijke
bijdrage geleverd aan de maatschappelijke participatie van
deze leerlingen.

Agenda: zondag 8 maart, zondag 19 april, zondag 17 mei.

MASOEK SAJA (INDISCHE MIDDAG)

In het Project Vrijetijdsmaatje worden 40 leerlingen gekoppeld
aan een maatje. Maatjes zijn studenten van diverse MBO en
HBO opleidingen. Iedere leerling heeft zijn eigen maatje. De
maatjes gaan met de leerlingen op zoek naar een geschikte
vrijetijdsbesteding. Daarbij wordt aandacht geschonken aan
het scheppen van goede voorwaarden om te kunnen starten
en de activiteit te kunnen volhouden. Voorbeelden daarvan zijn
het vergroten van de zelfstandigheid en het verbeteren van de
sociale vaardigheden van de leerlingen.

Vrijdag 13 maart is er van 13.30 tot
17.00 uur weer een Pelita-inloopmiddag in buurtcentrum 't Atrium.
De zaal gaat open om 13.00 uur.
Deze middagen staan in het teken
van gezelligheid, muziek, dans,
Indisch eten en cultuur en zijn een
prima gelegenheid om ervaringen
uit te wisselen

De ondersteuning is persoonlijk en laagdrempelig. Daardoor
voelt de leerling zich prettig en is ontwikkeling mogelijk. Dit
alles met als resultaat een succesvolle vrijetijdsbesteding. Een
uitroep van een jongere die met een maatje de weg vond naar
de muziekschool spreekt boekdelen: Maar dit is de echte muziekschool".

Muziek wordt verzorgd door Duo Senang Hati. De entree bedraagt 3,50 euro. Inlichtingen bij Kees Schepel, tel. 06-13521570.
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PERSBERICHTEN
‘HERSENZ, behandeling voor hersenletsel’
Op 16 maart is er weer een Breincafé in Maastricht, het trefpunt
voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en
overige geïnteresseerden. Deze keer is het thema: HERSENZ,
behandeling voor mensen met hersenletsel.
Wat is Niet Aangeboren Hersenletsel?
NAH kan ontstaan na bijvoorbeeld een ongeval, beroerte, reanimatie, inademen van giftige stoffen etc. De meeste mensen
herstellen nooit helemaal. Het leven verandert drastisch voor
degenen die het overkomt en voor hun naaste omgeving. Door
lotgenoten te ontmoeten, ontstaat er een voedingsbodem voor
acceptatie, begrip, tips, adviezen en ervaringsuitwisseling.

Of dit nu een broodje aap verhaal is of niet, het is zeker waar
dat zalm heel algemeen was in onze wateren. Ongeveer 50
jaar geleden was zalm vrijwel uitgestorven maar nu is de vis
aan een come back bezig. Zegt dat iets over de kwaliteit van
onze beken en stromen? In het geval van de zalm wellicht
niet, omdat deze vis alleen de rivier opzwemt om te paaien
en te sterven. Maar hoe zit het dan met andere kenmerkende
inheemse vissoorten die moeilijke tijden achter de rug hebben.
De beekforel, de elft, de beekprik , het stekelbaarsje om er
maar eens een paar te noemen.

HERSENZ: behandeling voor mensen met hersenletsel
Hersenletsel gaat nooit meer over maar u kunt wél leren ermee
om te gaan en uw leven op uw eigen wijze vorm te geven.
De professionals van HERSENZ kunnen samen met u en uw
naasten kijken wat nodig is om uw leven weer zo goed mogelijk
op de rit te krijgen. Dat kan het behandeltraject van HERSENZ
zijn of een andere vorm van begeleiding of behandeling. Het
behandeltraject van HERSENZ omvat verschillende groepsbehandelingen, die u allemaal kunt volgen of waaruit u een
keuze kunt maken, in overleg met uw behandelaar.
Tijdens de behandeling wordt gewerkt aan items zoals:
- Leren omgaan met de veranderingen, samen met uw naasten
- Opbouwen van conditie en mobiliteit
- Omgaan met vermoeidheid
- Leren uw energie goed te verdelen
- Handiger omgaan met problemen op gebied van aandacht,
geheugen, concentratie, planning en organisatie
Drs. Nicole Sillekens komt in het Breincafé vertellen wát HERSENZ is, en ook voor wie en voor wie niet.

Het oppervlaktewater heeft veel te lijden gehad van lozingen
en uitspoeling van meststoffen. Er is nu strengere milieuwetgeving en er wordt vrijwel niet meer direct geloosd. Zien we
nu dan ook de kwaliteit van het water en het waterleven in de
beken en riviertjes verbeteren? Welke ingrepen zijn er nog
nodig om weer een gezond systeem te krijgen?
In de afgelopen decennia heeft Natuurmonumenten samen
met het Waterschap en andere terreinbeheerders veel geïnvesteerd om riviertjes en beken hun natuurlijke loop terug
te geven, de beddingen te verbreden om meer waterberging
te creëren, de oevers natuurvriendelijker te maken en poelen
aan te leggen en op te schonen. Welk effect hebben deze
maatregelen op de kwaliteit van het water zelf en de daarin
levende organismes, planten en dieren met name de vissen?
Of kwam dit vooral ten goede aan de zoogdieren, amfibieën,
watervogels en water minnende planten?
Han Kessels en Rob Gubbels, ecologen van Waterschap
Roer en Overmaas, zullen een presentatie geven over deze
materie, vertellen hoe de actuele stand van zaken is en een
vooruitblik schetsen. Na de pauze zal Peter Voorn, ecoloog
van Natuurmonumenten aanschuiven voor een discussie
met de zaal. Aan het eind van de bijeenkomst zal tijd worden ingeruimd voor verenigingszaken (indien die er zijn). De
Koepelkerk is uitstekend te bereiken per openbaar vervoer,
2 minuten lopen vanaf het bus/treinstation.
Automobilisten dienen er rekening mee te houden dat het
niet is toegestaan om af te slaan op het kruispunt A2-Scharnerweg. Er is op straat beperkt –betaald- parkeren mogelijk.
Naast het station bevindt zich de parkeergarage De Colonel.

Breincafés; NAH-lotgenoten trefpunt
Elke eerste maandag van de maand wordt in Breincafé Maastricht een ander thema besproken. De bijeenkomst start om
19.30 uur in Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel
60. De toegang is gratis.

Hoe gezond is ons oppervlaktewater?
Op dinsdagavond 17 maart organiseert de districtscommissie
Limburg van Natuurmonumenten een klankbordgroepbijeenkomst met als thema het oppervlaktewater en de visstand in Zuid-Limburg. De avond start om 20.00 uur en vindt
plaats in de parochiezaal van de Koepelkerk, Heerderweg
1 te Maastricht. De bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur en is
vrij toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Wel graag
vooraf aanmelden in verband met de organisatie, telefonisch
045-5630355 of per mail bc.brunssummerheide@natuurmonumenten.nl.
Zo’n 100 jaar geleden lieten dienstmeisjes in hun contract
opnemen dat ze niet meer dan enkele dagen per week zalm
hoefden te eten. Die vis kwam zoveel voor dat hij als inferieur
beschouwd werd.
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4 KIDS

Verbind de puntjes 1 t/m15 met elkaar

In de lente worden er weer veel dieren geboren,
zoek jij moeder en haar kindje bij elkaar, door het
vakje bij de moeder hetzelfde te kleuren als bij
haar kindje?

Boerderijdieren
Vul de ontbrekende letters in

Lente
Rode neusjes zijn verdwenen
Vaarwel bevroren vingers en prikkeltenen
Weg met de winter, weg met die kou!
Warm lentezonnetje kom maar gauw
Kom lekker ravotten en neem je vriendjes mee.
Buiten spelen is toch leuker dan hangen voor TV!
Stephanie Debie
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DIT BEN IK

VARIA

Mirthe Verhulst

GEZOND VERSTAND AVOND

Hallo allemaal,
Ik ben Mirthe Verhulst, ben 8 jaar (bijna 9) en woon in de
Veldwezeltstraat op de Hazendans. Ik woon daar samen met
mijn oudere zus Amber van 13 jaar, mijn moeder Gaby en mijn
vader Rutger. Mijn vader is de conciërge van de Kennedyschool en heeft in de avonduren nog een eigen fietsreparatie
zaak bij ons thuis. Namelijk Tweewielerservice Verhulst.

Woensdagavond 18 maart
begint om 20.00 uur de derde
lezing volgens het concept
van de landelijke stichting
Gezond Verstand Avonden.
Dit keer komt tandarts Abeling
uit Eijsden spreken over bio-holistische tandheelkunde. Zijn
omschrijving hiervan is: "Bio-holistische tandheelkunde
ontdoet de mond van alle vormen van storing over de meridianen op de rest van het lichaam en ontdoet het lichaam
van chemisch-toxische en elektromagnetische belastingen".
De lezing wordt gehouden in het Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22. Deze keer niet in de grote zaal i.v.m.
het stemmen. Op het moment van inleveren van de kopij
is nog niet bekend van welke ruimte wel gebruik gemaakt
gaat worden. Dit zal u verteld worden bij uw aanmelding. U
bent weer welkom vanaf 19.30 uur. Alex begint zijn lezing
om 20.00 uur. Het is fijn als iedereen dan aanwezig is, zodat hij niet onderbroken wordt door verlate binnenkomers.
Meestal zijn de lezingen rond 22.00 uur afgelopen, maar het
kan zijn dat het wat later wordt als er veel vragen van uw
kant zijn. 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 te koop.
U komt het Woonzorgcentrum binnen via de deur naast de
hoofdingang. In verband met de veiligheid van de bewoners
gaat deze deur rond 20.30 uur dicht. Komt u na deze tijd,
dan moet u even aanbellen met de bel bij de hoofdingang.
Iemand van het personeel komt u dan openmaken.
Wilt u naar de lezing komen, dan graag van te voren even
aanmelden zodat ik de zaal kan aanpassen aan het aantal
te verwachten bezoekers. Dit aanmelden kan via tel. 0624405539 of een mail naar gva.maastrichtwest@gmail.com.
De lezing 'ontgiften' door Mike Donkers op 18 februari jl. is
ondanks de Carnaval(s vakantie) buitengewoon goed bezocht geworden. Rond 22.30 uur ging men weer enthousiast
en geïnspireerd naar huis. Ik streef er naar van elke lezing
een verslagje te maken op de Facebook pagina 'Gezond
Verstand Avonden Maastricht West'.
Misschien tot ziens.

Mijn hobby’s zijn dansen en zwemmen. Ook teken en zing
ik graag. Ik vind het ook leuk papa op school te helpen of in
de fietsenzaak.
Ik zit nu voor de tweede keer in groep 4 van de Kennedyschool
en heb twee hele lieve juffen.
Ik ben helemaal gek van honden en katten en ben dan ook
altijd blij als we naar Senna en Samira, de hond en kat van
mijn 'neefjes' Mike en Luc gaan. Ook als mijn tante met haar
twee honden Castor en Pollux komt, word ik helemaal blij.
In het weekend gaan we vaak wandelen of geocachen. Dit is
een soort schatzoeken/puzzelen met coördinaten. We nemen
dan vaak soep of knakworstjes mee die papa dan voor ons
opwarmt onderweg.
Groetjes, Mirthe

Anneke Fokkema

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

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
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CARNAVAL

VARIA

WIE ZIJN DIE 2 HULPVAARDIGE MANNEN

Vrijwilligers prijs

Vastelaovends dinsdag, nao 't aofhole vaan 't Mooswief, ginge
veer - Prince Gaston en Adjudant Lambér vaan Klein Ternijje
- met de wagel du Prince same met Vrouw Verzjevé richting
Kommel op weeg nao hoes.

Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor Maastricht.
Onze stad kent ruim 23.000 vrijwilligers van jong tot oud. Vrijwilligers vind je overal: in de sport, in het onderwijs, in de wijken, in
de zorg, bij verenigingen, maar ook bij (culturele) evenementen
zijn ze vaak actief. Vrijwilligers zijn de motor van Maastricht.
De gemeente Maastricht waardeert dit enorm en organiseert
ieder jaar de Vrijwilligersprijs Maastricht. De winnaars worden
op zaterdag 21 maart 2015 bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadhuis.

Veuraof op de mérret waor vaan wagel du Prince 'nne band
geklap door glaas en d'n accu waor bekans leeg. Jéh, wat
noe gedoon, dat weurt hiel zwoer duijje. Wie veer op de
Kommel waore leepe aon d'n euverkant 2 manne die aon
us vrooge wat aon de hand waor. Veer 't oetgelag. Same
ginge zie euverlégge, zoe vaan wat zalle veer doen… En jao
huur, hiel spontaan kaome ze nao us tow en höbbe tot aon de
St.Nicolaasstraot mét gehollepe, toen waore veer wiet genog.
'nne Hiele groete Chapeau veur deez 2 manne, die veur us
oonbekind zien. Allein vertelde ze tot ze op Daalhof woende
en toch dee kant op moste.

Categorie vrouw: Ursula Ubachs, Maria Essers en
Christianne Paris en Elly van der Meijs
Categorie jongere(n): Kimberley Redmeijer, Nando Ngandu
en Lisanne den Otter
Categorie man: John Martin, Paul Heuts en Ben de Graaf

Geweldig, sjoen en sjiek, bedaank wat zie veur us gedoon
höbbe. 't Vollegend jaor koume zie daan auch in aonmérreking
veur 'n medaaje, mét kettelke, vaan Prince Gaston en ziene
Adjudant Lambér.

Categorie bedrijf: Dress For Success, Frijns Interieur / Timmerwerk en Woonpunt
Categorie organisatie: Stichting Pure Mestreech, Stichting
Saints And Sinners en Stichting De Gouwe

Geere zouwe veer daan auch met die manne in kontak wélle
koume, via de redactie, die euze mail höbbe.
Compleminte, Prince Gaston en Adjudant Lambér en Vrouw
Verzjevee.

Voor meer informatie over vrijwilligers en vrijwilliger zijn ga naar
www.maastrichtdoet.nl
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Wijk-info
VREUGER
IN DE WIEK

Wilt u deze opname ook graag in kleur ontvangen? Stuur
gewoon een mail en u krijgt de opname gratis gestuurd.

Iedereen kan de drie flats van de wijk Daalhof wel herkennen op
deze foto die in 2008 is gemaakt. Daarachter de wijk Hazendans.
Van verschillende lezers kreeg ik een mail dat ze luchtopnames leuk vinden. Sommigen van u wilden graag de kleuren
opname ontvangen. Die heb ik gemaild.

Een lezer vroeg of ik een foto had waar de Muzenhof duidelijk op staat en dan het liefst zijn huis met tuin omdat de
foto ook niet bij kadaster aanwezig is. Helaas kan ik deze
meneer niet helpen. Toch zijn wij van de redactie blij dat
veel mensen het blad lezen en de foto bekijken.

Mocht iemand onder u oude opnames (foto’s) van onze wijk
hebben die we mogen gebruiken dan hoor ik het graag.
huub.reinders@home.nl  

Huub Reinders

GEDICHT
lente...............
eindelijk schijnt een zwak zonnetje in de lucht
we kijken naar boven met een opgeluchte zucht
9 maanden wachten, net zolang als op een kind
zolang duurt het voordat ik het voorjaar op de kalender
terugvind
kijk blij naar de eerste blaadjes aan de bomen
vol verwachting, die mooie zomer gaat weer komen
de eerste bloemen gaan de tuin weer kleuren
over de winter hoort men niemand meer zeuren
de winterjassen kunnen weer worden opgeborgen
goed bewaren totdat ze er weer zijn,
de jaarlijkse winterzorgen
nu profiteren van het eerste zonnige terras
de hele winter gedroomd, ik wou dat het morgen lente was
zwemmen in die lekker warme zomerzon
ach, ik zou willen dat het morgen al kon
maar nú, het voorjaar de mooiste tijd om te beleven
het wordt ons slechts drie maanden op de kalender gegeven
nú profiteren, nú is het de tijd
voor we het weten zijn we de lente alweer voor 9 maanden
kwijt
Ad Frijns
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