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Helaas zit de vakantie er voor de meesten weer op en dat
geldt ook voor ons als redactieleden. Het gewone leven
gaat weer beginnen. Voor de één is dat school, de ander
het werk, velen helaas nog op zoek naar werk en voor
sommige vaders of moeders is het overdag weer stil in
huis en hebben ze eindelijk weer wat tijd voor zichzelf.
In welke categorie u ook valt, voor iedereen is één ding
hetzelfde: structuur en regelmaat.
Vakantie is heerlijk, maar ik denk dat velen het er toch over
eens zijn dat de soms zo saaie structuur vooral rust brengt.
Gelukkig hebben we over het algemeen vooral goed weer
gehad gedurende de vakantieperiode en waren de straten,
kinderboerderij en speelpleintjes vaak gezellig druk.
De dagen worden nu snel korter en in de nachten daalt het
kwik stukken meer dan een maand geleden. Alle dieren
zijn volop bezig met de aanmaak van hun winterjas en
snel zullen de bomen en planten hun voorbeeld volgen.
We hopen op een mooi najaar zodat de winterjas nog even
in de kast kan blijven hangen en onze zongebruinde huid
zijn kleurtje nog even vast kan blijven houden.

Na ruim 40 jaar sluit basisschool Fons Olterdissen in Daalhof.

evenementen

Heel wat kinderen beginnen aan een spannende tijd: een
nieuwe school en zijn daarmee in de brugklas de jongsten
van de school. Niet alleen de nieuwe school is spannend.
Ook de weg er heen brengt nogal wat gevaar met zich
mee. Waar ze eerst binnen 5 minuten op school waren,
moeten velen nu naar de andere kant van de stad om op
school te komen. Vooral voor ouders dus erg spannend.
Als iedereen daar - met name in de ochtendspits - rekening
mee houdt, komen kinderen veilig op school en zitten alle
gezinnen compleet aan tafel bij het avondeten.

Woensdag 16 september:
Lezing Gezond Verstand Avond over Bio-holistische tandheelkunde in de grote zaal van het Woonzorgcentrum,
Herculeshof 22. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur. Entree 10 euro.
Vrijdag 18 september:
Pelita-inloopmiddag, georganiseerd door Masoek Sadja
in buurtcentrum ‘t Atrium. Zaal open om 13.00 uur. Entree
3,50 euro.
Zaterdag 19 september:
Jaarlijkse rommelmarkt Scouting Henri Dunant-Florence
Nightingale (Wolder) in hun scoutinggebouw aan de Tongerseweg 342, van 10.00 - 17.00 uur.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 3/4 oktober.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 september.
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Zondag 20 september:
Jaarlijkse rommelmarkt Scouting Lord Baden Powell in
het groepslokaal aan de Roemerstraat in Pottenberg, van
11.00 - 17.00 uur.

Contact
 06 50888592
 redactie@belhaofke.nl
 www.belhaofke.nl
Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

Jaarlijkse rommelmarkt Scouting Henri Dunant - Florence
Nightingale (Wolder) in hun scoutinggebouw aan de Tongerseweg 342, van 10.00 - 17.00 uur.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

Zaterdag 26 september:
Officiële opening Matchpunt in het winkelcentrum van
Daalhof, van 11.00 - 15.00 uur.
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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!!!

Matchpunt
Op 26 september is het zo ver - Matchpunt wordt een feit.
In het afgelopen jaar is er door vrijwilligers, buurtplatform
en professionals gewerkt aan de wens van bewoners een
plaats te hebben waar men eenvoudig informatie kan vinden.
Matchpunt is dus een informatiepunt waar bewoners met
allerlei vragen terecht kunnen.
De officiële opening is 26 september van 11.00 tot 15.00 uur
in het winkelcentrum van Daalhof. U kunt kennismaken met
de vrijwilligers achter Matchpunt en meer info krijgen over
wat Matchpunt voor u kan betekenen. Zie ook elders in dit
blad voor meer informatie.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

NIEUWS VAN BUURTPLATFORM BELFORT-DAALHOF
Zomer activiteit in de buurt
De vakantietijden zijn nu voor de meesten voorbij. Wat waren ze heerlijk. We hopen dat u ook van een reis, tijd met
gezin of vrienden of gewoon wat vrije tijd weg van het werk
hebben kunnen genieten. Natuurlijk staat niet alles overal
stil in de zomer en zo ook in onze buurten.

Wij willen helpen
Binnenkort begint de volgende aanvraagperiode voor de derde ‘Tender’ van de gemeente. Maastricht Doet (maastrichtdoet.nl) laat weten: “Een tender is een procedure waarbij
door middel van inschrijving geprobeerd wordt een bepaalde
dienst of product te verkrijgen. In dit geval inspirerende,
bijzondere en vooral zeer nodige vrijwilligersactiviteiten.” De
volgende aanvraagperiode loopt van 15 september tot en
met 31 oktober. Het thema voor deze tender is: Vrijwilligers
koesteren. Heeft u een idee, een initiatief dat voor uw wijk
belangrijk is? Wij willen faciliteren dat burgers kunnen doen
wat goed en behulpzaam is.

Zo is de woning op de Valeriushof 13A gesloten wegens
handel in harddrugs. Dit geldt voor zes maanden. Zou u
informatie over problemen willen doorgeven, dan kan dit via
het Drugsmeldpunt. Met uw meldingen kunnen gemeente en
politie drugsoverlast en drugscriminaliteit beter aanpakken.
Door die informatie weten ze namelijk beter wat er in de wijk
gebeurt en kunnen ze gericht in actie komen.
Alle informatie is waardevol. Denk aan (gedeeltes van) nummerborden van scooters of auto’s, een beschrijving van een
deal of uw vermoeden van een hennepplantage. Let op: het
Drugsmeldpunt is géén alarmcentrale, maar verzamelt informatie om drugsoverlast aan te pakken. Want: met duidelijke
informatie uit veel meldingen kan daadkrachtig en gericht
actie genomen worden. Meld telefonisch via 043-3505111
(lokaal tarief) of digitaal via www.gemeentemaastricht.nl/
drugsmeldpunt. Bent u bang dat de verdachte achter uw
naam komt? Durft u niet te melden? 100% anoniem melden
kan bij Meld Misdaad Anoniem. Bel gratis 0800-7000 of ga
naar www.meldmisdaadanoniem.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk dan
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.

Nieuws van een andere aard is dat er opnieuw een AED
geplaatst wordt op de Herculeshof. Henk Muijtjens heeft zich
ijverig ingezet om er voor te zorgen dat de weggeblazen AED
opnieuw geplaatst wordt. Binnenkort (als het niet al gebeurd
is) ziet u hem weer op de muur. Zo staat er ook hulp klaar
voor dringende gevallen.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen
KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

Verkeer en school
Nu de zomer voorbij is en de scholen weer begonnen zijn,
is het goed er opnieuw aan herinnerd te worden dat we
samen in de wijk wonen. Er zullen de komende weken veel
meer kinderen op de weg zijn. Als we allemaal goed op
ons rijgedrag letten, kunnen we er voor zorgen dat er geen
ongelukken gebeuren. Gezien de veranderingen met de
scholen in onze buurten zullen er kinderen en ouders zijn
die een voor hen andere route nemen dan ‘normaal’. Wees
hoffelijk als chauffeur, fietser en voetganger.

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

Buurtterrassen
De volgende buurtterrassen - een moment om met de buren in contact te komen zowel als met politie, handhaving,
buurtplatform en buurtorganisatie - zijn gepland:
Dinsdag 8 september: Hazendans - Hazendansplein
Maandag 14 september: Daalhof – Vergiliushof / Appiushof
Maandag 21 september: Belfort – Geelgietersdreef / Ebenistendreef

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

IN DE KIJKER

AED-PROJECT BDH

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.

Beste bewoners,
Tot mijn genoegen kan ik u meedelen dat de schade aan de
AED en de buitenkast - veroorzaakt door de plofkraak op
de ING geldautomaat locatie Herculeshof - volledig door de
verzekering is vergoed en dat de herplaatsing van de AED
inmiddels heeft plaatsgevonden. De ATM geldautomaat zal
helaas niet worden herplaatst.

Hallo allemaal,
Wij zijn Vocal Group Celebrations en willen ons graag aan
u, de lezer van het Belhäöfke, voorstellen.
Wij zijn een groep zangers en zangeressen die sinds 2005
actief zijn in de Maastrichtse koorwereld. Ons repertoire
bevat allerlei soorten muziek. We zingen liederen uit films,
musicals, wereldmuziek, enz. Daarnaast bevat ons repertoire een aantal klassieke, geestelijke liederen en gospels.

Een en ander is niet vanzelf gegaan zo heb ik afgelopen 6
maanden ondervonden. De schuldvraag was duidelijk, maar
daarmee heb je nog geen cent geclaimd.
De daders worden meestal niet achterhaald en bij de verzekeraars moet je goed beslagen ten ijs komen. Door stap
voor stap na te gaan waar mogelijk een claim kon worden
gelegd, de ING gaf niet thuis, kon bij de verzekeraar van de
V.v.E. - mede door de inzet van de heer Daniëls, hoofd V.v.E
van St.Servatius - de claim succesvol worden afgerond. Een
woord van dank hiervoor is dan ook op zijn plaats.
Een terugblik:
Woensdagmorgen 11 februari 2015 vond er rond 4.00 uur
een plofkraak van de pinautomaat van ING in Daalhof,
locatie Herculeshof plaats. Een enorme explosie blies de
voor- en achterpui van de flathal er uit met een gevolgschade
voor ons project van ca. 2.500 euro.
Om de dekking te overbruggen heeft de heer J.Hoofs van
www.hartveilig.nl tijdelijk gratis een AED ter beschikking
gesteld die was ondergebracht bij de ‘De Kaasboer’, de
winkel van Danielle Wijnands gelegen aan de Herculeshof,
mede vanwege het feit dat zij actief lid is van ons project.
Ook onze dank voor deze extra service.

In oktober 2005 zijn wij met 11 mensen gestart, met als doel
eenmalig de nachtmis in bejaardencentrum St. Gerlachus
op te luisteren. Dat samen zingen beviel zo goed dat we
nu, ruim 10 jaar, later nog steeds samen zijn. Wij vieren
volgend jaar juni ons 10-jarig jubileum en dat gaan we doen
met een groot concert. De voorbereidingen hiervoor zijn al
in volle gang.
Vanaf onze oprichting hebben wij gerepeteerd bij onze
dirigente in huis. Hartstikke gezellig zo’n eigen plek, maar
zo langzamerhand groeien wij uit ons repetitielokaaltje en
daarom zijn wij op zoek gegaan naar een andere plek om te
repeteren. Na een gedegen zoektocht zijn wij uiteindelijk beland in ‘t Atrium in Daalhof. Daar gaan wij vanaf 12 augustus
elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur repeteren.

Ik ben blij dat deze onverkwikkelijke zaak achter de rug is
en hopelijk worden daders van deze gevaarlijke misdaad
alsnog gepakt.
Henk Muijtjens, Coördinator AED-project BDH,
Lokaal beheerder hartslagNu
AED-project BDH is een activiteit van de buurtplatformen
Belfort-Daalhof en Hazendans

Omdat we in ‘t Atrium lekker veel plaats hebben, kan ons
koor uitbreiden.
Op dit moment zijn er 20 zangers en zangeressen in onze
groep. Maar we zoeken aanwas. Kunt u aardig zingen en
bent u op zoek naar een koor waar hard wordt gewerkt maar
waar ook de gezelligheid niet wordt vergeten? Kom dan
eens kijken en luisteren op de woensdagochtend om 10.00
uur. Wilt u uw komst liever aankondigen, dan kan dat. Mail
naar vocal.group.celebrations@gmail.com of bel met tel.
06-26010098. Wilt u wel graag zingen maar dan liever op
projectbasis? Ook dat kan, bijvoorbeeld ten behoeve van
ons jubileumconcert in juni 2016.
Graag tot ziens bij Vocal Group Celebrations
www.vocalgroupcelebrations.nl
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WWW.WILSONGROEP.NL
Zepperenbank 19

Via Regia 6-D

nieuw
• Verrassend ruim met 3 slks.
• Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

Hogeborg 37

Malpertuisstraat 23

nieuw
• Mooie afw. mog. aankoop gar.
• Vraagprijs: € 165.000,- k.k.

• Gelijkvloers app., 2 slks. en tuin
• Vraagprijs: € 107.500,- k.k.

Planetenhof 45

Pletzersstraat 16-B

nieuw
• Luxe keuk., 6 slks.! en tuin
• Vraagprijs: € 192.500,- k.k.

Glazeniersdreef 2-C

v.o.v.
• Aanbouw en ruime tuin, 3 slks.
• Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

• Hoekw. met 4 slks. en tuin
• Vraagprijs: € 157.500,- k.k.

Apollohof 37

Ook verkoopplannen?

• Scherpe prijs. Hoekapp., 2 slks.
• Vraagprijs: € 116.500,- k.k.

Ovidiushof 18

nieuwe prijs
• 3 (mog. 4) slks. en garage
• Vraagprijs: € 159.500,- k.k.

Planetenhof 85

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

verkocht

Pascal Loontjens

Hoogfrankrijk 62

Schippersdreef 3

verkocht
• Verkocht

• Vraagprijs: € 208.500,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

• Verkocht
• Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

• Verkocht
• Vraagprijs: € 169.500,- k.k.

Fibrillendonk 5

Schuttendaal 35

verkocht

verkocht
• Verkocht
• Vraagprijs: € 212.500,- k.k.

• Verkocht

• Vraagprijs: € 179.500,- k.k.

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

PENSIOENEN
PENSIOENEN

5

verkocht

HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

verkocht
• Verkocht
• Vraagprijs: € 209.000,- 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

Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Wisselende activiteiten (bijv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen enz.) in de ruimte van de Dagbesteding
op afdeling H

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 9 september 14.00 uur: een gezellige middag met
muziek van Bér Haagmans. Schrijf u in en kom genieten van
de muziek, gezelligheid en iets lekkers. Kosten 2,50 euro.

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

Woensdag 23 september 13.00 uur: Trudy Kreatief. Workshop kaarten maken. Kom gezellig een kijkje nemen en
schuif aan voor 1,50 euro.

Dinsdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Spel-/Sjoel-/Kaart-/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysioen ergotherapeut 14.00uur
Tekenles van 10.00 -11.30 uur. Elke eerste dinsdag van de
maand wordt er door een vrijwilligster tekenles gegeven.
Nagelverzorging van 14.00 - 15.00 uur. Elke dinsdagmiddag buiten de schoolvakanties uw handen masseren en
insmeren, oude nagellak verwijderen, nieuwe nagellak
aanbrengen, de nagels eventueel een beetje bijvijlen

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

Woensdag 7 oktober 14.00 uur: een gezellige middag met
muziek van Peter v.d. Broek. Schrijf u in en kom genieten van
de muziek, gezelligheid en iets lekkers. Kosten 2,50 euro.

VARIA
De scholen zijn weer begonnen
Op 31 augustus is voor velen de vakantie weer voorbij en
begint iedereen langzaam aan zijn normale, dagelijkse
ritme. Ook de scholen starten dan weer en iedereen moet
er opnieuw aan wennen op tijd te komen. Dus allemaal ook
weer wat onwennig in het verkeer en zeer zeker de kinderen
die hun nieuwe weg naar hun nieuwe school moeten zien te
vinden. Of die voor het eerst alleen zullen deelnemen aan
het verkeer. De andere weggebruikers die hun weg al kennen, doen dit vaak op de automatische piloot. En vergeten
vaak dat er weleens iets onverwachts kan gebeuren. Dus
aan iedereen weer het verzoek: ga op tijd op weg naar je
bestemming en houd rekening met elkaar en vooral: houd
je ook aan de verkeersregels. Zodat we er samen een veilig
gevoel aan overhouden. Want per slot van rekening: ‘Veilig
Verkeer dat doe je Samen’.

Woensdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Wisselend programma (bv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken enz.) vanaf 14.00 uur
Vijf-cent Kienen vanaf 13.45 uur in variabele ruimte
Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Van het verleden tot hedenmiddag. Afwisselende activiteiten
vanaf 14.00 uur
Vrijdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur

Lily

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!

Neptunushof 117

Romulushof 17

Tacitushof 18

Kroesmeestersdreef 7E

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

binnen 2 weken

binnen 1 week

binnen 2 weken

binnen 6 weken

Pallashof 6

Zutendaallaan 24

VERKOCHT

VERKOCHT

binnen 2 weken

binnen 10 weken

’t Kempke 10 Bunde

Geelgietersdreef 4

VERKOCHT

VERKOCHT
binnen 6 weken

binnen 3 weken

Sibemaweg 35E

Gezocht:

Marconistraat 13E

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

VERKOCHT
binnen 2 weken

Neem vrijblijvend
contact op voor een informatief gesprek.

VERKOCHT
binnen 1 week

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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Richard Smit meubelstofferingen: uw meubels stofferen
met of zonder herstel binnenwerk? Bel vrijblijvend naar tel.
0032-468138770 of rsmitmeubelstofferingen@hotmail.com
en laat u verrassen door de prijs en de mogelijkheden.

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.

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn. Neem mijn juk op je
en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van
hart. Dan vinden jullie werkelijk rust, want mijn juk is zacht
en mijn last is licht.” Jezus. (www.gvcmaastricht.nl).

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

Te koop: z.g.a.n.Scootmobiel met nieuwe accu's. Vraagprijs
800 euro. Uranushof 15, tel. 043-3470392.

VARIA

Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. Zet maar
een stap in de yogaruimte. U bent van harte welkom voor
een gratis proefles. Info en aanmelden bij Helen Vaessens,
tel. 043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.

GVA - BIO-HOLISTISCHE TANDHEELKUNDE EN
SNUFFELMAAND
Woensdagavond 16 september starten we om 20.00 uur
weer met de eerste lezing in het kader van de Gezond Verstand Avonden na de vakantie periode. Tandarts Lex Abeling
uit Eijsden komt zijn lezing over Bio-Holistische tandheelkunde geven. Deze vorm van tandheelkunde ontdoet het
gebit van alle vormen van storingen die via de meridianen
op het lichaam werken. Ook wordt het lichaam gezuiverd
van chemisch-toxische en elektromagnetische belastingen.
Lex zou deze lezing al in maart hebben gegeven, maar toen
heeft hij helaas wegens ziekte af moeten zeggen.
Landelijk is september uitgeroepen tot snuffelmaand van
de GVA. Dit houdt in dat een vaste (betalende) bezoeker
introducés mag meenemen en hen zo gratis kennis kan laten
maken met deze avonden. Voorwaarde is dat de introducé
nog nooit naar een lezing van de GVA is geweest.

Poetsdame gezocht, Daalhof Noord, liefst een wat oudere,
ervaren dame die zelf weet wat er gebeuren moet. Voor
woensdag- of donderdagmorgen. Een en ander nader af te
spreken. Info, tel. 043-3434094.
Ervaren hondenoppas nodig? Ga je op vakantie of een
weekend weg, dan kunnen je honden bij mij terecht. Niet in
een kennel, maar bij mij thuis. Info, tel. 0032-498067858 of
hondenoma@hotmail.com.
Damesvereniging Oud Vroenhoven organiseert zondag 4
oktober van 10.00 tot 16.00 uur een kleding-, tassen- en
sieradenmarkt. Locatie: Parochiehuis, Tongerseweg 355
in Wolder-Maastricht. Entree gratis.

De lezing wordt weer gehouden in de grote zaal van het
WoonZorgCentrum Daalhof, Herculeshof 22. Vanaf 19.30
uur is de zaal open. Lex begint met zijn lezing om 20.00
uur. 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.
Wilt u naar de lezing komen? Dan graag van te voren even
aanmelden - ook de introducés - 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.

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine
groep van maximaal vier leerlingen. Persoonlijke hulp bij het
maken, leren en plannen van de leerstof. Bijlessen Nederlands op alle niveaus onder- en bovenbouw (specialisatie:
dyslexie). Info, tel. 06-39823537.
Uw Tupperware unit manager in Daalhof. Wij zijn op zoek
naar nieuwe collega’s. Neem gerust contact met mij op.
Ook voor losse bestellingen of voor het boeken van een
kookworkshop. Info: Miranda van Zuylen, tel. 06-21845994,
m.zuylen@home.nl.

Anneke Fokkema, gastvrouw GVA Maastricht west.
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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

Kledingatelier

Voor kleding op maat, veranderwerk, ontwerp en workshops.

Start nu met cursus
patroontekenen.

Openingstijden: op afspraak.
A. Pieters			
Velijndonk 20			
6218 GK. Maastricht		

E: modanne@yahoo.nl
T: +31(6)38207602
KvK: 62215582
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BON APPETIT

VARIA
GELUK...

Zeeuws vispotje
Ingrediënten:
1 prei
2 gepelde tomaten vers of blik
1 eetlepel vloeibare margarine
200 gram koolvisfilet
1 dl groentebouillon
100 gram gekookte mosselen
2 theelepels dille vers of diepvries

humor is de rode draad in het leven
met humor is er iedere dag geluk te beleven
een lach op een stralend gezicht
is de inspiratie voor dit gedicht
lach in het leven en geniet
glimlach naar eenieder die het ziet

Bereiding:
Maak de prei schoon en snijd hem in smalle ringen.
Snijd de tomaten in stukjes.
Smoor de prei enkele minuten zacht in de margarine. Voeg
de stukjes tomaat toe.
Snijd de visfilet in stukken en bestrooi ze met peper. Leg
de vis op de prei en giet er de bouillon bij. Stoof de vis een
paar minuten.
Voeg de mosselen toe en laat het geheel goed heet worden.
Strooi er de dille over.

iedere dag heeft zijn mooi moment
grijp het aan en wees content
profiteer van die ene zonnestraal
die warmte is voor ons allemaal
grijp je geluk met beide armen
laat je door het geluk en de liefde verwarmen
het leven is te kort dus pak het moment
kijk om je heen en wees content

Tip:
Lekker met gebakken aardappeltjes en sperziebonen.

en eindig iedere dag
met een mooie stralende glimlach
Ad Frijns

• Mini hip hop club (3-5 jaar)
• Hip hop (leeftijden 4+, 6+, 9+, 12+)
• Jazz dance (vanaf 8 jaar)
• Breakdance & Popping (vanaf +/- 8 jaar)
• Latin/ballroom voor paren en gehuwden
• Zumba-fitness & Oriental dance
Voor meer info kijk op www.bernaards.net
Danscentrum Bernaards
Brusselsestraat 97
Maastricht
Tel. 043 - 3212590 mail: info@bernaards.net

Nieuwe cursussen starten half september.
Check onze website voor data en
gratis proeflessen !!!
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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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Schapen gedekt
De jaarlijkse Lammetjesdagen op Daalhoeve zijn nog ver
weg, maar de basis daarvoor wordt altijd in de zomer gelegd.
Dan worden de rammen bij de ooien gezet om ze te dekken.
Een noodzakelijke eerste stap voor de nieuwe geboortegolf
in de eerste maanden van 2016.
Daalhoeve bij Club Pellikaan
Club Pellikaan, de sportschool op de Dousberg in Maastricht,
sluit op zondag 13 september de zomer af met het Family
Festival, een dag voor het hele gezin vol activiteiten, gratis
te bezoeken door leden en niet-leden. Daalhoeve levert ook
een bijdrage. Wij huren onze pony Eloyd een dagje uit. De
kinderen kunnen er dan een ritje op maken.
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Dierenpark
De verzorging door Daalhoeve van de dieren in het stadspark van Maastricht verloopt uitstekend. Dagelijks reist
een ploeg van vier tot zes mensen af naar het terrein. In de
volgende editie van de middenpagina’s een reportage over
onze activiteiten in het stadspark.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 30, september 2015

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Barbecue-pakketten in de winkel
In de boerderijwinkel kunt u kant-en-klare pakketten kopen
voor de barbecue. Ze bestaan uit een kotelet, souvlaki,
worst, speklap en biefstuk. De pakketten kosten 14,50 euro
voor twee personen en 25 euro voor vier personen.
Vrijwilligers gezocht
Daalhoeve zoekt nieuwe vrijwilligers voor met name de bediening in de horeca en het organiseren van kinderfeestjes.
U vindt bij ons een gezellige werkomgeving met veel leuke
collega’s. Interesse? Stuur een mail naar info@daalhoeve.
com.

Dierverzorging in het stadspark

Bijen klaar voor de winter
De bijen uit ons Bijenhuis zijn behandeld tegen de varroamijt
en bereiden zich voor op de winter. De kasten gaan daarom
nog maar zelden open en het mee-imkeren op woensdagmiddag is gestopt. Wel worden de kasten regelmatig gewogen om te controleren of de volkeren voldoende voeding
hebben voor de winter.

Inzamelen elektrische apparaten
Daalhoeve hoort na de eerste helft van 2015 bij de kinderboerderijen in Nederland die de meeste elektrische
apparaten hebben ingezameld. We doen dat als partner
van Wecycle, waarvoor we een jaarlijkse sponsorbijdrage
ontvangen van 250 euro. Wij leverden in de eerste helft van
2015 24 bakken aan Wecycle. Daarmee stonden we op 1
juli op een gedeelde derde plaats.

ONS HONDENBELEID

Wecycle zet jaarlijks de vijf kinderboerderijen met de hoogste
aantallen in het zonnetje. Daar willen wij natuurlijk graag bij
horen. Daarvoor hebben we uw steun hard nodig. Blijf dus
uw elektrische apparaten bij ons inleveren.

Een aantal weken geleden kregen wij per mail een vraag van
een bezoekster over ons hondenbeleid. Waar kun je met je
hond terecht op de boerderij en onder welke voorwaarden?
Dit zijn onze regels.
Honden zijn op Daalhoeve alleen welkom op de terrassen
(voor en achter), op voorwaarde dat ze aangelijnd zijn. Op
de rest van het terrein zijn ze in beginsel niet welkom. Dit
geldt niet voor blindengeleidehonden. Zij mogen wel overal
op het terrein komen. Ook onze boerderijhond Jake mag
overal rondstruinen. Hij is gewend aan de aanwezigheid
van dieren.

Inzamelen kleding
Wist u dat u bij ons naast kleine elektrische apparaten ook
afgedankte kleding kunt inleveren? Dat kan in de daarvoor
bestemde groene bak onder de poort. Voor elke kilo ontvangen wij 15 eurocent. Dat klinkt weinig, maar elke kilo is
weer een bijdrage aan het voortbestaan van de boerderij.
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Bent u bezig met het socialiseren van uw pup, dan mag u
eventueel ook terecht op het hele terrein. Overleg dan wel
eerst met de aanwezige beheerder of assistent-beheerder.
En de pup moet natuurlijk altijd worden aangelijnd.
Dit beleid kunt u ook vinden op onze website www.daalhoeve.nl.

Mensen zijn ooit begonnen met het fokken van minipaardjes
om ze te houden als huisdier en om mee te doen aan shows
en wedstrijden. Dat Daalhoeve ze heeft, komt omdat minipaardjes heel geschikt zijn voor een kinderboerderij. Ze zijn
plezierig en makkelijk in de omgang voor zowel kinderen als
mensen met een beperking. Zij kunnen ermee wandelen.

RECEPT UIT DE WINKEL

De minipaardjes laten zich bovendien makkelijk borstelen en
knuffelen. Verder zijn het sterke dieren die tegen een stootje
kunnen. Ook zijn ze veel makkelijker te hanteren dan een
pony of een groot paard.

Southern fried chicken (gefrituurde kip)
Snijd een mooie braadkip in acht gelijke stukken en marineer
deze een nacht in karnemelk met een snuf zout.
Meng 125 gram bloem met zout, peper en rest van een
citroen (dunne flinters van de schil). Voeg een dessertlepel
paprikapoeder, mosterdpoeder, cayennepeper, tijm en/of
oregano erbij, afhankelijk van wat je lekker vindt. Meng dit
goed door elkaar en doe dit mengsel in een stevige plastic
zak.
Laat de kip even uitlekken en doe de stukken in de zak met
het bloemmengsel. Schud alles goed door elkaar zodat de
kip overal is bedekt met bloem.
Twee van onze minipaardjes

Je kunt de kip frituren in een frituurpan op 170 graden, of in
een hapjespan (12 minuten aan de ene kant en dan weer
12 minuten aan de andere kant). Het lekkerst is frituren in
arachideolie (pindaolie), maar frituur niet alles tegelijk! Trek
voor elke portie ongeveer 25 tot 30 minuten uit. Houd de
eerste porties warm in folie of in de oven.
Controleer wel goed of de stukken kip gaar zijn! Je kunt de
kip altijd nog even doorgaren in de oven op 170 graden.

Onze tien minipaardjes hebben elk een eigen naam en karakter. We hebben Blue Eye, hij is onze dekhengst en heeft
een bijzondere kleur, namelijk Cremello. Dit betekent dat
hij wit is van vacht en manen, en een witte huid en blauwe
ogen heeft. Cremello is ook ‘dubbelverdund’. Dat wil zeggen
dat Bleu Eye zijn lichte kleur altijd voor 100% doorgeeft aan
zijn nakomelingen.
Onze merries zijn Palomino (witte manen, lichte vacht maar
een donkere huid met 50% verdunning), Palomino/bont
(witte manen, lichte vacht, donkere huid met in de vacht
geheel witte vlekken), zwart/bont, bruin/bont en ‘golden
dun’ (lichte vacht, beetje goudkleurig, lichte manen en een
aalstreep). Ook hebben we de kleurslagen Wild Valkkleur,
Dunalino (goud/blond) en Voskleurtje.

Gefrituurde kip is lekker met koolsalade, aardappelsalade
etc., en een kneepje citroensap!
Eet smakelijk. En heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.

Van de merries hebben wij Possy en Deauville het langst.
Possy is erg lief van karakter, Deauville is wat eigenwijs.
Dan hebben wij Hurricane. De naam (Engels voor ‘storm’)
zegt het al: Hurricane is heel ondeugend maar wel leuk. Samantha is een heel ijdel paardje dat ook af en toe ondeugend
kan zijn. Ze vragen allemaal vrij veel aandacht.
Dan hebben we nog Gemella. Zij is een klein goud Dunalino
paardje, dat in het begin niet geaccepteerd werd door onze
Blue Eye, maar na een tijdje werd ze toch wel erg interessant
voor hem. Het is een heel erg knuffellig paardje.

DIER VAN DE MAAND
In deze aflevering van onze onregelmatige rubriek Dier van
de Maand gaan we in op het minipaardje. Daalhoeve heeft
op dit moment tien minipaardjes in diverse kleurslagen. De
negen merries en onze hengst lopen zowel op de boerderij
als op ons nieuwe terrein aan de Hermesweg in Daalhof (het
9.800 m² grote voormalige terrein van Erika Tuincentrum.
Minipaardjes zijn nadrukkelijk geen pony’s. Het grote verschil
tussen een pony en een minipaard is dat een minipaard wat
hoger op de benen staat en ook qua type luxer is gebouwd
dan een pony.
Hij ziet er echt uit als een paard, maar dan in miniatuurformaat. Afhankelijk van het ras is de maximale schofthoogte
(bij de schouder) 87 of 107 cm.
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Tot de meest recente aanwinsten behoren Happiness en
Lady. Dit zijn nog vrij angstige paardjes, maar we zijn bezig
ze te socialiseren. Hierna zijn Holly en Liberty nog gekomen.
Liberty is een merrie van vier jaar, Holly is 1 jaar oud. Liberty
wordt als laatste gedekt door Blue Eye, zodat we volgend
jaar veulentjes hebben. Bij het fokken van onze eigen minipaardjes proberen we vooral speciale lichte kleuren te
krijgen. Dat moet met de verschillende kleurslagen prima
lukken.

Vesta vastgoed

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

Vesta vastgoed
Maastricht - Brusselspoort

Maastricht – Wyck

Via Regia 142E

Sphinxslunet 66E

Maastricht - Brusselspoort

Maastricht – Wyck

Via Regia 142E

Sphinxslunet 66E

Verkocht
• Hoek appartement met garage;
Verkocht
• 2 slpkmrs en vrij
uitzicht;
• Geheel gemoderniseerd.
•
•
•

Hoek appartement met garage;
2 slpkmrs en vrij uitzicht;
Vraagprijs
€ 0 ,- K.K
Geheel
gemoderniseerd.

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














Nieuw!
• Appartement met 2 slpkmrs;
Nieuw!
• Goed gelegen
t.o.v. centrum;
• Met terras en parkeerplaats.

• Appartement met 2 slpkmrs;
• Goed gelegen t.o.v. centrum;
€ 249.000,-K.K
•Vraagprijs
Met terras en
parkeerplaats.

Vraagprijs € 0 ,- 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 € 249.000,-- 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 - Malberg

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Hazendans

Krulbolruwe
Maastricht30- Malberg

Vulcanushof
Maastricht -63D
Daalhof

Neerrepenstraat
13
Maastricht
- Hazendans

Krulbolruwe 30

Vulcanushof 63D

Neerrepenstraat 13

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

• Halfvrijstaand woonhuis;
Met garage en
aanbouw;
•• Halfvrijstaand
woonhuis;
3 slpkmrs,
tuin
op het oosten.
•• Met
garage en
aanbouw;

Nieuw!
Nieuw!
• Ruime hoekwoning
met tuin;
• 2 slpkmrs
(3
mogelijk);
• Ruime hoekwoning met tuin;
• Zeer
afwerking.
• 2nette
slpkmrs
(3 mogelijk);
• Zeer nette afwerking.

Vraagprijs € 210.000,- K.K

Vraagprijs € 210.000,- K.K

•
•
•

• Nabij alle voorzieningen.

Vraagprijs € 78.000,- K.K.

• 3 slpkmrs, tuin op het oosten.

Vraagprijs € 78.000,- K.K.

Vraagprijs € 235.000,- K.K

Vraagprijs € 235.000,- 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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De prijzen zijn betaalbaar, zodat iedereen - of je nou een
grote of kleine portemonnee hebt - gebruik kan maken van
een heerlijke behandeling in de salon. Ik volg ook veel cursussen want ik zal up-to-date moeten blijven.In de salon
kan ik mijn creativiteit zijn gang laten gaan, mensen een
glimlach op hun gezicht bezorgen en iemand vol zekerheid
en zelfvertrouwen naar buiten laten lopen.Ik leer de klanten
graag hoe gemakkelijk het is je eigen haar er zo stylistisch
mogelijk uit te laten zien. Dit is mijn passie en grote droom
en hier sta ik iedere dag met een glimlach voor op. Ik wil
mijn toekomst met veel vertrouwen verwelkomen en een
succesvolle zaak neerzetten, waar mensen met plezier naar
toe komen en waar iedereen vol lof over praat. Misschien zit
er dan zelfs nog wel uitbreiding van de zaak in.
Ik hoop u allen in mijn salon te mogen verwelkomen. U kunt
nog gebruik maken van mijn openingsactie. Voor iedere
nieuwe klant geldt nog 5 euro korting op de behandelingsprijs. Ik werk met en zonder afspraak en op dinsdagmiddag
heb ik van 15.00 tot 17.30 uur een kinder-knip-middag voor
7,50 euro tot de leeftijd 14 jaar. Hopelijk tot snel.

in de etalage
RACHELLE DECKERS
Ik ben Rachelle Deckers, 26 jaar en woon samen met mijn
grote liefde en steun en toeverlaat Ricardo. Samen hebben
wij 2 prachtige kids: River en Sky. Oorspronkelijk ben ik van
Valkenburg, maar woon nu al 6 jaar in Nazareth.
Sinds 1 juni 2015 ben ik de trotse eigenaresse van de kapperszaak ‘I love Hair’ aan de Aureliushof 117A in Daalhof.

Rachelle Deckers

WIJK - INFO
FEESTELIJKE OPENING MATCHPUNT
Ruim een jaar geleden werden de resultaten van de wijkscan
gepresenteerd. Eén van de wensen van de bewoners van
Daalhof was een informatiepunt waar zij met allerlei vragen
terecht konden. In het afgelopen jaar is er door vrijwilligers,
buurtplatform en professionals gewerkt aan deze wens.
Op 26 september is van 11.00 tot 15.00 de officiële opening
in het winkelcentrum van Daalhof. Hier kunt u kennismaken
met de vrijwilligers achter het matchpuntterecht en meer info
krijgen over wat het matchpunt voor u zou kunnen betekenen. Er staat een heerlijke kop koffie voor u klaar.
Iedereen kan zich melden bij het matchpunt, of je nu een
vraag hebt over belastingen of over opvoeding. Daarnaast
zijn wij op zoek naar mensen die anderen kunnen en willen
helpen, mensen die iets in de aanbieding hebben. Ben jij
een handige klusser, goede boekhouder of enthousiaste
tuinman, kom dan kijken wat jij voor het matchpunt zou kunnen doen. Vraag en aanbod uit de wijk bij elkaar brengen,
daar staat het Matchpunt voor.
Tot de 26e september.

Opgegroeid in het kappersvak - als klein meisje zag ik mijn
moeder niets anders doen dan mensen voorzien van een
nieuwe coupe, krullen maken en föhnen - wist ik al snel dat
ik dit mijn hele leven wilde gaan doen. Mijn wens was ook
nog eigen baas te zijn. Deze droom is nu werkelijkheid.
Tot nu toe werk ik alleen in de zaak. Mocht ik het heel druk
hebben, kan ik altijd de hulp van mijn moeder inroepen.
Natuurlijk hoop ik het in de toekomst zo druk te krijgen dat
ik er iemand bij kan aannemen.
Mijn opleiding ben ik ben begonnen op de particuliere kappersschool in Maastricht. Tijdens school ben ik stage gaan
lopen in een exclusieve salon in Amsterdam en daarna heb ik
een vast contract gekregen in een salon in Nuth. Ik wil geen
standaard salon. Graag wil ik een huiselijke en gezellige
sfeer in de salon brengen, waar je niet alleen kunt genieten
van een fijne behandeling maar ook van een heerlijk kopje
koffie, thee, cappuccino of zelfs een glaasje wijn.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
16

Orleansplein 14 - Maastricht

Wijk-info
HOF
EN DREEF

Nu lopen we aan de kant van de Aureliushof terug, tussen
de betonnen heuvels en de groene glooiingen. Er zijn alleenstaande bomen, heggen en stenen samen geschaard onder
de schaduw van het gebouw en een honden-losloop-gebied
waar buren en hun geliefde dieren elkaar kunnen begroeten,
als het niet regent. Daar vind ik een boom met een fel gele
zwam, laag boven laag, net zoals de flats.
Naast de Aureliushof lopen we door een kunstwerk op weg
naar de voorkant van de jongeren hangplek. Wat eens een
mooie gedachte was van spelende kinderen lijkt nu meer op
een slachtoffer van een bomaanslag. Toch hoeft het niet zo
te zijn. Men kent niet altijd een boek door zijn kaft.

ONDER DE HEUVELS
We beginnen onze wandeling op de Romeinsebaan bij de
parochie San Salvator en lopen tussen de achterkant van
de huizen en ‘t Atrium door. Zowel de kerk, de wijk en het
buurtcentrum zagen het licht pas in de late jaren 70. Daarvoor werden kerkdiensten in een koestal gehouden. In ‘t
Atrium vond men de bieb, een deel van de school, verschillende café uitbaters en verenigingen en zelfs verschillende
geloofsgemeenschappen.
We lopen verder op de Romeinsebaan achter de Fons Olterdissen school langs, terwijl de eerste van de grote flats
boven de bomen uit op ons neerkijkt. De school heeft ook
lang dienst gedaan in de wijk, maar daar komt nu verandering in. Hoe alles precies zal lopen is nog niet zeker. Wel
is zeker, dat deze openbare basisschool dit schooljaar niet
meer gebruikt gaat worden.
Aan het einde van de school zien we de jongeren hangplek
aan de rechterkant, de flat voor ons en een wandelpad links.
De drie grote flats zijn genoemd naar de heuvels van Rome
en we willen ze verkennen, dus gaan we links af.

En zo komen we terug bij het begin van de Romeinsebaan.
Een wandeling langs een waar dorp aan deze ‘heuvels’.
Allerlei mensen, allerlei verhalen, samengebracht om uit te
kijken op de wereld om hen heen.
Scott Raab

VAN DE WIJKAGENT
SPREEKUUR WIJKAGENTEN

De flats belichamen het idee zoveel mogelijk mensen op
een zo eenvoudig mogelijke manier samen te brengen. We
lopen om de eerste flat aan de Veliahof heen en het valt op
dat er 13 verdiepingen zijn. Blijkbaar zijn de bouwers niet
echt bijgelovig geweest. Aan de voorkant van het gebouw
wandelen we langs de turquoise garagedeuren tot aan het
voetpad dat ons naar de volgende flat op de Palatijnhof
brengt. Hier zijn de kleuren wat gedempter, zachter, maar
toch uitgesproken. Zouden de kleuren van de gebouwen
ook de bewoners weerspiegelen? Zou men daar echt naar
kijken bij het zoeken naar een woning?

Het werkgebied van de wijkagenten in onze wijken is tijdelijk
- tot februari 2016 - veranderd:
Wijkagent Harold Ceulemans is aanspreekpunt voor de
wijken Daalhof, Hazendans en Dousberg. Tot februari 2016
is hij echter aanspreekpunt voor alleen Daalhof. Daarna ook
weer voor Hazendans en Dousberg.
Wijkagent Loe Berghmans is aanspreekpunt voor de wijken
Belfort en Pottenberg.Tot februari 2016 echter ook voor de
wijken Hazendans en Dousberg.
Het wijkspreekuur, gehouden op Boerderij Daalhoeve, is op
de donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.

Bij aankomst voor de derde flat op de Quirinaalhof worden
we met een uitbundig neonverlichte entree en een zeer geordend kleurenpalet op het gebouw geconfronteerd. Misschien
een identiteitscrisis? Om de hoek zien we een rood bord op
een deur: Motor Afzetten! Dit zal wel voor de brommereigenaars zijn die hun brommers naar binnen brengen. In een
flat moeten we leren rekening met elkaar te houden. Denken
aan de ander is voor sommigen een normale waarde, voor
anderen iets dat nog aangeleerd moet worden. Soms is een
duidelijk teken nodig.

Buiten het spreekuur om kunt u hen ook benaderen via www.
politie.nl/wijkagenten. Door op die pagina uw postcode in te
voeren, krijgt u de locaties van de wijkagenten te zien. Klik
op de symbooltjes van de agent en u ziet de twee gebieden waar onze wijkagenten werkzaam zijn. Klik u dan op
het symbooltje van de agent in uw wijkgebied, krijgt u de
gegevens van de wijkagent zien. Via de link ‘meer informatie’ komt u bij een invulformulier uit waarop u uw vraag of
opmerking kwijt kunt.
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gebracht aan de toren om te kijken wat er waar was van de
geruchten over een broedende slechtvalk. Ze troffen er een
volwassen slechtvalk aan met drie eieren in het nest. Vanaf
dat moment werden alle bewegingen op de toren met een
telescoop in de gaten gehouden door een buurtbewoner.
Zo kon bepaald worden wanneer de eieren uitgekomen
waren. En zo kon er ook een datum geprikt worden om de
jongen te ringen. Op 26 mei kwam Peter van Geneijgen, van
de Werkgroep Slechtvalk Nederland, naar Daalhof om de
jonge slechtvalkjes te meten, te wegen en te voorzien van
een ring. Door te kijken naar de grootte van de jongen op
dat moment en hun gewicht, kwam Peter tot de conclusie
dat het om twee vrouwtjes en één mannetje ging, die op dat
moment ongeveer drie weken oud waren.

VARIA
Slechtvalken in Daalhof
In Daalhof, op de toren, heeft dit voorjaar een slechtvalk
gebroed. Al langer was bekend dat de toren af en toe bezocht werd door slechtvalken. En al enkele jaren was de
toren voorzien van een nestbakje en een landingsrooster.
Afgelopen voorjaar was het dan zover: een paartje slechtvalken werd vaker in de buurt van de toren gesignaleerd
en ook zat het soms op de begraafplaats. Het leek er op
dat een broedpaar zich had gevestigd op de voor hen gefabriceerde nestplek. Op 24 april werd door leden van de
Werkgroep Slechtvalk en een buurtbewoner een bezoek

Terwijl de drie jongen binnen in de toren onderzocht werden,
een klus die enige tijd in beslag nam, vlogen de ouders luid
krijsend rond de toren. Nadat de jongen terug geplaatst
waren, keerden de ouders al snel weer terug bij het nest. Ongeveer drie weken later vlogen de jongen voor het eerst uit.
Dit evenement werd vanaf de hondenuitlaatplaats gevolgd
door een aantal belangstellende buurtbewoners, die het nest
al dagen in de gaten hielden. Vanaf dat moment begonnen
de jongen steeds vaker kleine rondvluchten te houden in de
buurt om hun vliegkunsten te oefenen. De ouders proberen
nu de jongen te leren hoe ze zelf hun prooien moeten vangen. Tegen de tijd dat de jongen volleerd zijn en zelf hun
kostje bij elkaar kunnen vangen, zullen ze Daalhof moeten
verlaten. Ze worden dan weggejaagd door hun ouders die
deze plek voor zichzelf willen behouden, zodat ze er volgend
jaar opnieuw kunnen gaan broeden.
Henny Kloosterboer
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verenigingsnieuws
De geschiedenis van de Círculo Cervantes
Sinds 1980 woon ik in Daalhof en nu ik actief lid ben van de
Círculo, vind ik het echt tijd worden deze vereniging onder
de aandacht te brengen van de lezers van ‘t Belhäöfke.
De Círculo Cervantes Maastricht is opgericht op 10 maart
1950 onder de naam “Asociación Hispanoamericana de
Maastricht”. Het was de achtste hispanofiele vereniging
in Nederland. Het is een vereniging van liefhebbers van
Spanje en Spaans-Amerika met hun cultuur in al zijn facetten. Vanaf september tot en met juni worden er activiteiten
georganiseerd zoals o.a. lezingen en films. De lezingen zijn
afwisselend in het Spaans en het Nederlands en een beetje
kennis van de Spaanse taal en interesse in de geschiedenis
en cultuur van Spanje en Spaans-Amerika is natuurlijk wel
aan te bevelen.
In ongeveer 1960 heb ik mij aangesloten bij de Círculo, maar
door werk, huwelijk en kinderen werd het moeilijk naar de
bijeenkomsten te gaan en ben ik ermee gestopt. Nu ben
ik sinds 20 jaar weer lid en sinds kort maak ik deel uit van
het Bestuur. Als lid heb je veel voordelen, zoals kortingen
bij bepaalde evenementen en word je op de hoogte gehouden van alles wat er te doen is in theater, films, concerten,
die verband houden met Spanje en Spaans-Amerika. Het
activiteitenjaar wordt in juni/juli afgesloten met een heerlijk
Spaans of Zuid-Amerikaans menu in een speciale locatie, al
dan niet opgefleurd door een activiteit. Alle informatie over
het reilen en zeilen van de Círculo vindt u op de website:
www.circulocervantes.nl.

* 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

Edith de Ley

Op weg naar het 60-jarig jubileum
Wij zijn een scouting groep uit Maastricht, voornamelijk voor
de wijken Daalhof, Belfort, Hazendans, Campagne/Biesland
en Wolder. Ons HK is gelegen aan de Tongerseweg 242. In
2016 vieren wij ons 60-jarig jubileum. Onze scouting groep
is ontstaan uit een jongensgroep Henri Dunant en een meidengroep Florence Nightingale. Scouting Wolder HD-FN is
op zoek naar jonge avonturiers (ook als je buiten Wolder
woont). Ben jij geïnteresseerd in het buitenleven in welke
vorm dan ook, dan is scouting echt iets voor jou, (natuurlijk
zijn er ook binnenactiviteiten).
Zowel sport en spel als ook andere vaardigheden worden
je aangeleerd op allerlei manieren. Ook het respect hebben
voor elkaar en anderen staat hoog in het vaandel!
Spoorzoeken, pionieren, kaart lezen, gps/kompas lezen,
koken, vuurtje maken, speurtochten, kampen en noem
maar op. Vooral in teamverband werken! Echt iets voor jou
dus. Vanaf 5 jaar ben je al welkom bij ons. Je begint bij de
bevers. Daarna ga je door naar de welpen, scouts (verkenners/gidsen), daca’s, explorers en Pivo’s. Misschien blijf je
daarna wel erbij om de staf aan te vullen. Ook zij zijn zeer
belangrijk binnen het scouting gebeuren om juist jullie voor
te bereiden op het avontuurlijke wereldje. Ook hier zijn we
op zoek naar uitbreiding van ons team. Bij alle speltakken
kun je proefdraaien, om eens te kijken hoe je dit bevalt. Interesse: kijk eens op onze site voor meer informatie of neem
contact op met Scouting Wolder Henri Dunant – Florence
Nightingale: http://www.scoutingwolder.nl.
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Sommen berekenen: Kun jij de sommetjes
op de muur uitrekenen?

4 KIDS
Vriendjes samenbrengen: Breng jij deze twee
lieve eekhoorntjes weer bij elkaar?

Puntjes verbinden: Wat zie je als je alle
puntjes met elkaar verbindt?

Kleurplaat: Veel kleurplezier

Stephanie Debie
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fancy fair/rommelmarkt

VARIA

Zondag 13 september is er een gezellige fancy fair/rommelmarkt op de speelplaats van de St. Odaschool aan de Victor
de Stuersstraat in Maastricht, van 10.00 tot 18.00 uur, ten
behoeve van De Maastrichtste Verkennersband. Een ouderwetse rommelmarkt met unieke koopjes (boeken, kleding en
schoenen, antiek, elektronische apparatuur, speelgoed en
meer) en ’n hepke en ’n drenkske. Ook zullen er vanaf 13.00
uur diverse artiesten voor u optreden. Verder is er een Rad
van Avontuur en voor de kinderen een groot springkussen.
De entree is inclusief een consumptiebon. De Maastrichtse
Verkennersband heeft veel jeugd in opleiding. De inkomsten
van dit jaarlijkse evenement zullen worden gebruikt om
instrumenten aan te schaffen en te onderhouden.

SPELENDE VOSJES IN BELFORT
Deze foto is gemaakt door Melanie Schatorjé Zij woont op
de Schippersdreef. Dit vosje was aan het spelen met zijn 2
broertjes/zusjes in het korenveld achter de Schippersdreef
en het fietspad bij basisschool Elckerlijc.

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

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

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

Indische middag - Masoek Sadja
Vrijdag 18 september is er van 13.30 tot 17.00 uur weer
een Pelita- inloopmiddag Masoek Sadja 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 catering wordt verzorgd door Toko Senag Hati. De entree bedraagt 3,50 euro. Inlichtingen bij Kees Schepel, tel.
06-13521570.

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

verenigingsnieuws
Rommelmarkt Scouting Lord Baden Powell
Zondag 20 september organiseert Scouting Lord Baden
Powell weer haar jaarlijkse rommelmarkt, inclusief Rad van
Fortuin met prachtige prijzen. Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten en zijn ons buffet en de snackbar
de hele dag open. De rommelmarkt wordt gehouden rond
ons groepslokaal aan de Roemerstraat op Pottenberg; dit
is achter de Mammoetflat. Voor onze rommelmarkt kunnen
we nog heel wat spullen gebruiken.
Hebt u nog spullen die in goede staat zijn en die u toch kwijt
wilt? Wij komen ze graag bij u ophalen. Echter geen grote
meubelen, ijskasten, gasfornuizen, enz. u kunt telefonisch
contact opnemen met dhr. Moes (tel. 043-3470074). Mailen kan ook: info@scoutinglbp.com. Wij maken dan met u
een afspraak wanneer we de spullen komen ophalen. Het
ophalen gebeurt op de zaterdagen 29 augustus, 5 en 12
september.
In elk geval hopen we dat u op zondag 20 september een
kijkje komt nemen op ons elk jaar toch weer gezellige buitenfeest. U bent welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.
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Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur

Overzicht
Overzicht gratis
gratis proeflessen
proeflessen maand
maand september
september
hip hop

Zumba & oriental dance

hip hop

Zumba & oriental dance

• Mini hip hop kids (3–5 jaar): Vrijdag 11 september 17.00 uur
• Hip hop kids (6-8 jaar): Zaterdag 12 september 9.30 uur
Hip hop
1 (9-11
•• Mini
hip junior
hop kids
(3–5jaar):
jaar):Vrijdag
Vrijdag11
11september
september19.00
17.00uur
uur&
zaterdag 12 september 10.15 uur
••Hip
Hiphop
hopjunior
kids (6-8
jaar):
Zaterdag
12
september
9.30
uur
2 (12–15 jaar): Vrijdag 11 september 18.00 uur.

Zumba: 1e les is gratis proefles.
Lesschema zumba: Maandag 18.30 uur, donderdag 19.00 uur
en
zaterdag
11.00
uur. proefles.
is gratis
Zumba:
1e les

Lesschema
zumba:
Maandag
18.30 uur,
donderdag19.00
19.00uur
uur
Oriental-dance
( 18 plus)
: Woensdag
9 september
en zaterdag 11.00 uur.

• Hip hop junior 1 (9-11 jaar): Vrijdag 11 september 19.00 uur &
zaterdag 12 september 10.15 uur
Breakdance ( vanaf 8 jaar)
•Hip hop junior 2 (12–15 jaar): Vrijdag 11 september 18.00 uur.

Latin/ballroom voor paren en gehuwden

Oriental-dance ( 18 plus) : Woensdag 9 september 19.00 uur

• Beginners: Woensdag 9 september 16.00 uur
• Gevorderd: Woensdag 9 september 17.00 uur

• Vrijdag 11 en 18 september 20.00 uur
• Zondag 13 & 20 september 17.45 uur
• Dinsdag 15 & 22 september 19.30 uur

Breakdance ( vanaf 8 jaar)

Latin/ballroom voor paren en gehuwden

Jazz-dance

• Beginners: Woensdag 9 september 16.00 uur
• 8-11 jaar: Zaterdag 12 september 9.30 uur
•• Gevorderd:
Woensdag 9 september 17.00 uur
12 -16 jaar: Zaterdag 12 september 10.30 uur

• Vrijdag 11 en 18 september 20.00 uur
• Zondag 13 & 20 september 17.45 uur
• Dinsdag 15 & 22 september 19.30 uur

Voor meer info kijk op www.bernaards.net

Jazz-dance

Danscentrum Bernaards

Brusselsestraat 97 Maastricht

Tel. 043 – 3212590 / 06-51024234 mail: info@bernaards.net

• 8-11 jaar: Zaterdag 12 september 9.30 uur
• 12 -16 jaar: Zaterdag 12 september 10.30 uur

Voor meer info kijk op www.bernaards.net
Danscentrum Bernaards Brusselsestraat 97 Maastricht
Tel. 043 – 3212590 / 06-51024234 mail: info@bernaards.net
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Wijk-info
VREUGER
IN DE WIEK

Verder ziet u op de foto die in de eerste helft van 2008 is
gemaakt direct achter de bomen de Vleeshouwersdreef. Met
rechts tussen de bomen doorlopend de Beeldsnijdersdreef.
En de flat op de hoek Vleeshouwersdreef/Wolkammersdreef.

BELFORT

Foto nummer 131. Wilt u de foto in kleur bekijken, stuur dan
een mail naar huub.reinders@home.nl. Ik stuur u kosteloos
het fotobeeld.

Op de foto zijn voor de bomen de huizen te zien die als
tweede gedeelte in Belfort werden gebouwd omstreeks 1963
/1964, door Aannemersmaatschappij N.V. Wilma te Weert.

En naar een ontwerp van de architecten G.J.W. Sneler te
Maastricht en J.A.M. Kurvers te Sittard. Achter deze bomen
liggen de huizen met de rode daken van Trichterveld. Deze
huizen zijn ze nu aan het slopen en door nieuwbouw aan
het vervangen.
De telefoonaansluiting P.T.T kostte in 1966 160 gulden en
bestond uit het netnummer en vijf cijfers.

verenigingsnieuws
Vocal Group Celebrations
Heeft u een aardige stem en zingt u graag? Dan zoeken wij
u. Kom naar ‘t Atrium en zing mee met Vocal Group Celebrations. Vanaf 12 augustus zijn wij al aan het repeteren,
elke woensdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur in ‘t
Atrium, Aureliushof 160, Maastricht. Of u nou sopraan, alt,
bas of tenor bent, u bent van harte welkom. Loop gerust
binnen om 10.00 uur.
Toch liever even uw komst aankondigen? Bel naar tel. 0626010098 of mail naar vocal.group.celebrations@gmail.
com. U kunt ook alvast een kijkje nemen op onze website:
www.vocalgroupcelebrations.nl.
Graag tot ziens
Vocal Group Celebrations

ROMMELMARKT TTV DAALHOF
TTV Daalhof organiseert op 18 oktober weer haar half
jaarlijkse Rommelmarkt in het Atrium, Aureliushof 160 te
Maastricht. De markt begint om 9.30 uur tot en met 17.00 uur
en de entree Is gratis. Wie een tafel wil huren, kan contact
opnemen met Peter Janssen, tel. 043- 3479867.

EFFE LACHEN
Mijn vrouw gedraagt zich hoe langer hoe slechter klaagt een
ontmoedigde man tegen zijn vriend. Vroeger was ze zo lief
en gedienstig, maar nu… ze loopt tegenwoordig van kroeg
naar kroeg, van bar naar bar…. Drinkt ze? Nee, ze zoekt mij.
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