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Bomen krijgen hun mooiste kleuren, dieren zitten in hun
wintervacht klaar voor de kouder wordende dagen of bergen hun verzamelde voedsel veilig op. De wintersslapers
zoeken hun holletje weer op. Ook wij mensen brengen weer
meer tijd in ons knusse warme huis door. De avonden worden korter, het aantal kledinglagen neemt toe, dikke jassen
hangen klaar en voor wie niet van suiker is en steevast op
de fiets blijft stappen, is vooral de regenkleding geen overbodige luxe geworden. Gelukkig hoeven we tegenwoordig
niet ver te gaan als onze kledingkast aangevuld moet worden, want wat is er niet fijner in deze regenachtige dagen
dan online te gaan shoppen. Maar… voor de gezelligheid
zullen we toch ons huis moeten verlaten en blijft een dagje
stadten een heerlijk tijdverdrijf.
Ook een middagje door de bossen wordt weer een kleurrijk - en voor de kleintjes leerzaam - tijdverdrijf. Genoeg
te ontdekken en veel te verzamelen om thuis verder mee
te gaan knutselen. Voor wie zelf niet met een al te grote
fantasieknobbel bedeeld is, heeft internet altijd wel een idee
wat er van een stel bladeren, eikeltjes, takjes of stenen te
maken is. Weet je dan niet waar je al die pracht ten toon
moet stellen omdat alle plankjes al vol kunstwerken van je
lievelingen staan en een kunstwerk echt niet bij het huisvuil
of in de groene bak mag eindigen? Opa en oma hebben
vast nog wel een plekje en daarmee zijn gelijk 3 generaties
helemaal gelukkig.
Vergeet met al deze veranderingen niet dat in de nacht
van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober de klok
een uur achteruit gezet wordt en ons weekend dus een
uur korter van duur is.

Zou deze bewoner/bewoonster van Belfort iets merken van dierendag?

evenementen
Zaterdag 10 oktober:
Première dolkomische dialectproductie "En nog 'ne fijnen
daag!" in De Greune Zaol in Wolder. Aanvang 20.00 uur,
kaarten 15 euro. Informatie: 06-53539690,
www.maosenneker.nl.
Woensdag 14 oktober:
Lezing over het actuele thema 'Onafhankelijkheidsstreven
van Catalonië' in het Förtsje, Ebenistendreef 109. Aanvang
20.00 uur. Entree 5 euro.

Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 7/8 november.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 oktober.
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Zondag 18 oktober:
Half jaarlijkse rommelmarkt van TTV Daalhof in het Atrium,
Aureliushof 160 te Maastricht. Van 9.30 - 17.00 uur. Entree
is gratis. Tafel huren? tel. 043- 3479867

Contact

Lezing GVA over 'VET ziek van ziek VET' in de grote zaal van
het Woonzorgcentrum, Herculeshof 22. Aanvang 14.00 uur,
zaal open vanaf 13.30 uur. Entree 10 euro. Zie ook pag. 23.

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

Donderdag 22 oktober:
Rijvaardigheidstest van 13.30 - 16.30 uur. Zie ook pag. 16

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

Zondag 1 november:
IVN wandeling met busvervoer in de Eifel. Voor opgave en
informatie: herman.heemskerk@home.nl of tel. 043-3613565.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Maandagmorgen
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!!!

te geven en bewoners helpen elkaar te helpen. Wij houden u
op de hoogte van de vorderingen.
Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op onze
facebook pagina: www.facebook.com/buurtplatform.belfort.
daalhof of via email: buurtplatform.belfort.daalhof@gmail.com.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

WIJK - INFO

Matchpunt
26 september heeft u kennis kunnen maken met Matchpunt. Ondertussen heeft u zich ook al kunnen inschrijven op Maastricht
Heuvelland Online om in contact te komen met buurtgenoten
en op de hoogte te blijven van zaken in de buurt. Heeft u vragen? Zoekt u iemand om u met een taak te helpen? Matchpunt
brengt vraag en aanbod bij elkaar. Bent u niet zo vertrouwd met
de computer? Kom dan op een dinsdag gewoon langs in de
Huiskamer (in 't Atrium) of op een woensdag bij Mosae Zorg.
Verkeer in de wijken
Vanaf 21 september loopt er in Belfort een proef om bepaalde
overlast op te lossen. Door de jaren heen zijn de straten achter
de Kennedyschool langzaam dichtgeslibd met auto’s. Dit wordt
erger op piekmomenten, zoals wanneer de school uitgaat.
Al meer dan een jaar wordt gekeken naar hoe de straten beter
ingericht kunnen worden voor de hulpdiensten en bewoners.
Bewoners, gemeente, buurtplatform en verkeersdeskundigen
zijn uitgekomen op deze proef. Van 21 september t/m 25 januari
2016 mag er in een aantal straten alleen aan één kant van de
straat geparkeerd worden. Het gaat om de Peymeestersdreef,
Ebenistendreef, Glazeniersdreef, Voldersdreef en Karbindersdreef.
In de week van 25 januari 2016 zal er een inloopavond zijn
waarbij u als buurtbewoner uw ervaringen met deze proef
kenbaar kunt maken. Naar aanleiding van uw reacties wordt
besloten of deze verkeersmaatregel het gewenste effect heeft
en of dit dan definitief wordt ingesteld. Tijdens de proef is het
belangrijk hoffelijk te blijven met elkaar. Genoeg parkeerplaatsen zullen er hoogst waarschijnlijk nooit zijn, dus moet er altijd
ergens een compromis gevonden worden voor de veiligheid
en het comfort van allen.
Zo blijft het ook zoeken naar oplossingen in de andere wijken.
Het bus-parkeer-fiets-voetganger probleem op de Appiushof
blijft een moeilijk punt. Minder bussen op de Appiushof betekent
verder lopen naar de bus voor de bewoners van de Hazendans
(die helemaal geen busverbinding hebben). Fietspaden lopen
langs bomen die niet gekapt mogen worden, dus moeten fietsers goed opletten. De boodschap blijft: let op elkaar en wees
hoffelijk in het verkeer. Dit geldt voor zowel auto chauffeur als
(brom)fietser en voetganger.
Heeft u ideeën?
De aanvraagperiode voor de derde 'Tender' van de gemeente
is op 15 september ingegaan en loopt tot 31 oktober. Maastricht
Doet (maastrichtdoet.nl) laat weten: "Een tender is een procedure waarbij d.m.v. van inschrijving geprobeerd wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen. In dit geval inspirerende,
bijzondere en vooral zeer nodige vrijwilligersactiviteiten". Het
thema voor deze tender is: Vrijwilligers koesteren. Heeft u een
idee, een initiatief die voor de wijk belangrijk is? Schrijf u in of
laat het ons weten. Wij willen helpen.
Buurtnet
Intussen is er ook veel aan het veranderen in het buurtplatform
landschap. Buurtplatforms zullen misschien niet meer 'platform'
heten, maar BuurtNet. Wat zal dit betekenen voor hoe wij
werken? Dat moet nog bezien worden. Het zal ons verlangen
blijven u als bewoner te dienen, om u een stem bij de gemeente

Centraal bureau Trajekt gaat de buurt in
Onlangs zijn de directie en de ondersteunende diensten van
Trajekt verhuisd van de Batterijstraat 48 naar Mariaberg en De
Heeg. Het kantoor van het centraal bureau in de Batterijstraat
wordt per 31 december 2015 officieel opgeheven.
De welzijnsorganisatie gaat steeds meer buurtgericht werken.
De verhuizing van de directie en de ondersteunende diensten
naar de buurten is vanuit deze optiek dan ook een logische
vervolgstap. Daarbij beschikt Trajekt in de buurten Mariaberg
en De Heeg over voldoende kantoorfaciliteiten.
De directie en enkele afdelingen zijn verhuisd naar het Buurtcentrum in Mariaberg. De overige ondersteunende diensten
betrokken een kantoorruimte in het buurtcentrum De Heeg.
De nieuwe adressen van Trajekt zijn:
Buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht. Tel. 043-6730040
Buurtcentrum De Boeckel, Roserije 410, 6228 DN Maastricht *
Tel. 043-7630020
*Het postadres van Trajekt blijft ongewijzigd:
Trajekt, Postbus 312, 6200 AH Maastricht

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

- Klassieke huidverzorging
- Spirituele huidverzorging
- Reiki- Reconnective Healing - Reconnection
- Amethistbed en edelsteen/ kristalbehandelingen
- Gongbad en klankschalen behandelingen
- Begeleidende meditatie, bewustwording en ontspanning
- Schilderworkshops
Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl
Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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IN DE KIJKER

verenigingsnieuws
Alzheimer Café Maastricht zoekt Vrijwilligers

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.

Een Alzheimer Café is een maandelijkse, informele bijeenkomst voor mensen met dementie,
partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Tijdens elk Alzheimer
Café staat een thema centraal. Iedereen die
vragen heeft over dementie kan hier terecht.
Voor het nieuw te openen Alzheimer Café in
Maastricht zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die het Alzheimer Café samen met ons tot een succes
kunnen maken. Als vrijwilliger kun je verschillende activiteiten
ontplooien zoals gastheer of -vrouw zijn, het café inrichten en
weer afbouwen, consumpties schenken of bezoekers informatie verstrekken.
Voor de informatieverstrekking is kennis van dementie vereist, voor de overige taken vragen we vooral een vriendelijke,
gastvrije en open houding van de vrijwilligers. We zoeken
representatieve mensen die het fijn vinden de bezoekers een
luisterend oor te bieden en zich snel wegwijs kunnen maken in
het voorlichtingsmateriaal van Alzheimer Nederland.

SCALA, EeRSTE MAASTRICHTSE
Accordeonistenvereniging
Scala, opgericht op 10 oktober 1928, mag wel één van de
oudste en populairste vereniging op het gebied van accordeonmuziek in Maastricht genoemd worden. Merkwaardig genoeg
ook de enige accordeonistenvereniging die anno 2015 nog
steeds bestaat.

Het Alzheimer Café wordt één maal per maand georganiseerd,
op een nader te bepalen locatie in Maastricht, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De vrijwilligers worden
gevraagd van 18.00 tot 22.00 uur ’s avonds aanwezig te zijn.
Meer informatie over het Alzheimer Café kun je vinden op de
website van Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.
nl (‘Hulp en Advies’ en dan ‘Alzheimer Cafes’).
Vanaf de oprichting in 1928 tot 1985 (55 jaar) stond Scala onder
muzikale leiding van dirigent W. Nelissen. In 1984 trad de heer
Nelissen terug en werd de leiding van het orkest overgenomen
door de heer J. Anten, die het dirigeerstokje tot 1991 hanteerde.
De heer Pauw Mommers nam in 1991 de muzikale leiding over.
Nu staat Scala onder leiding van Laurence Hendriks, onze
eerste vrouwelijke dirigente.

Als je naar aanleiding van bovenstaande informatie enthousiast
bent geworden en je wilt aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst - die gepland staat op 20 oktober van 19.00 tot
20.30 uur bij Steunpunt Mantelzorg, Sphinxlunet 3, 6221 JD in
Maastricht - kun je je inschrijven via de mail van Lilian Frusch:
l.frusch@voormantelzorgers.nl of telefonisch contact met haar
opnemen via telefoonnummer 043-3215046.
We hopen je 20 oktober te mogen begroeten namens Alzheimer
Nederland.
Het Alzheimer Cafe Maastricht komt tot stand in samenwerking
met: Hulp bij Dementie, Steunpunt Mantelzorg Zuid Maastricht,
Alzheimercentrum Limburg, Mosae Zorggroep, Zorg &Co en
de Gemeente Maastricht.

Sinds januari van dit jaar wordt elke donderdagavond door de
15 leden gerepeteerd en zij doen hun uiterste best om, in een
sfeer van vriendschap en kameraadschap, een mooi stukje
muziek ten gehore te brengen en te laten horen wat er met een
accordeon op muzikaal niveau allemaal mogelijk is. U hebt vast
wel van Scala gehoord of ze misschien zelfs eens zien optreden.
Wij spelen tango’s, walsen, marsen, polka’s, maar ook liedjes
van Benny Nijman, de Beatles, en nog veel meer.

Lezing in het Spaans
met ondersteuning Nederlands

Op dit moment zijn wij hard op zoek naar nieuwe leden. Als u
nog ergens een accordeon hebt staan en het leuk vindt samen
met ons te spelen, bent u van harte welkom. Kom gerust eens
luisteren op een donderdag tussen 19.30 en 21.45 uur in het
Dienstencentrum. Iedereen mag trouwens komen kijken en
luisteren op deze donderdagavonden. Voor meer informatie
kunt u zich wenden tot Truus Custers: 06-48370146

Woensdag 14 oktober wordt in het Förtsje,
Ebenistendreef 109, 6216 PS Maastricht (Belfort) door Elisabeth Cerdá de Palou en Enrique
Cañadell de lezing gehouden over het actuele
thema 'Onafhankelijkheidsstreven van Catalonië'.
De aanvang is om 20.00 uur. De entree voor nietleden bedraagt 5 euro. Meer informatie vindt u op
de website www.circulocervantes.nl.

Wij treden ook regelmatig op. Ons eerstvolgende optreden
is 25 oktober van 14.00 tot 17.00 uur. U bent welkom in het
Dienstencentrum in Daalhof. Wij hebben een muziekmiddag
georganiseerd waarop u kunt luisteren naar Scala, Fanfare
St. Hubertus en Zangkoor Malmontagne. De toegang is gratis.

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

Extra activiteiten:

WIJK - INFO

Woensdag 7 oktober van 14.00 tot 16.00 uur: Peter v.d. Broek
komt een gezellige muzikale middag verzorgen in de grote zaal
van ons woonzorgcentrum. Iedereen uit de wijk is welkom. De
kosten voor deze middag zijn 2,50 euro p.p., inclusief hapjes.
Te betalen aan onze receptie of aan de activiteitenbegeleiding
die middag zelf.
Donderdag 8 oktober: winkelmiddag in de Makado in Beek.
Heeft u zin om eens mee te gaan? Informeer dan zeker eens
bij activiteitenbegeleidster Marianne (tel: 3549500).
Maandag 12 oktober van 10.00 tot 12.00 uur: kledingverkoop
van Hermans mode
Woensdag 14 oktober vanaf 14 uur: gratis Wii-activiteit georganiseerd door leerlingen van het Wijkleerbedrijf. Interesse? Kom
dan zeker eens langs.
Donderdag 15 oktober 9 uur: op veler verzoek gaan we weer
eens gezellig samen ontbijten. Voor 3 euro p.p. serveren we
een goed verzorgd ontbijt met o.a. verse broodjes, beleg, eitje,
koffie/thee en jus d’orange. Inschrijven kan tot maandag 12
oktober bij onze receptie.
Donderdag 29 oktober 14 uur: we bakken tegen een klein
prijsje ouderwets lekkere pannenkoekjes die ter plaatse kunnen worden genuttigd. U hoeft zich hiervoor niet op te geven.
Woensdag 4 november 10.30 uur: H. mis in het kader van Allerheiligen, o.l.v. pastoraal medewerker Andre Narinx en m.m.v.
ons eigen Daalhofkoor. Iedereen is van harte welkom.

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 onze activiteiten.
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
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 fysio- en
ergotherapeut 14.00 uur
Tekenles van 10.00 -11.30 uur. Elke eerste dinsdagochtend
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
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
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

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

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!

Tinnegietersdreef 42 A

Romerodomein 11E Maastricht

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

Royaal appartement (200m²) gelegen op de bovenste
verdieping met een magnifiek uitzicht over de Maas & Sint
Pietersberg. 3 slaapkamers, 2 badkamers en privégarage.
€ 630.000,-

Valeriushof 65B

Gerbergaplantsoen 4

VERKOCHT

Modern stadswoning met
4 slpkmrs en carport

binnen 1 week

€ 295.000,-

Glazeniersdreef 14C

Oude Maasstraat 40

Instapklaar appartement
met 2 spkmrs

Geheel gerenoveerde
woning. Luxe afwerking.

€ 117.000,-

€ 359.000,-

Bilserbaan 9 Maastricht

Tinnegietersdreef 46 F Maastricht

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

Goed onderhouden appartement in “Residence L’Artisan” met
eigen privé parkeerplaats in afgesloten parkeergarage,
berging en balkon, gelegen nabij alle voorzieningen.
€ 174.500,-

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

Personeel gevraagd. Bravas Dutch Diner, Mergelweg 8, St. Pieter, Maastricht, zoekt dringend medewerksters in de bediening
v.a. 17 jaar. Tel 06-58912619 of www.bravas.nl.

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.

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent (vmbohavo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine groep van
maximaal 4 leerlingen. Persoonlijke hulp bij het maken, leren en
plannen van de leerstof. Bijlessen Nederlands op alle niveaus
onder- en bovenbouw. (specialisatie: dyslexie).

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.

15 november 2015 organiseert E.M.A.V "Scala" een rommelmarkt van 10.00-16.00 uur. Gemeenschapshuis Atrium,
Aureliushof 160, 6215 SW, Maastricht. Entree is gratis, met
tombola prijzen. U kunt nog tafels reserveren, 15 euro per tafel.
Mail john-hoogstad@tele2.nl of tel. 06-25082227 na 18.00 uur.

Richard Smit meubelstofferingen: uw meubels stofferen met
of zonder herstel binnenwerk? Bel vrijblijvend naar tel. 0032468138770 of rsmitmeubelstofferingen@hotmail.com en laat u
verrassen door de prijs en de mogelijkheden.

CARNAVAL

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.

NIEUWS VAN CV DE D'ARTAGNANS
Hallo bèste lezers vaan 't Belhäöfke. De vakantie is alweer
veurbij en dat beteikent tot 'r weer volop werk is veur de carnavalsvereineging CV D’artagnans. Wijer kin iech uuch vertèlle
dat 't aontal lede weer is gegreujd. 't Aontal lede besteit noe oet:
17 Mötse en twie Hofdames. In de koumende maonde goon
veer hel aon 't werk en is d'r genóg te doen. Zoe es 't beneume
vaan Adjudant, Kanselarijraod, Moeljaan enz. enz. enz.
Wijer weurde de lezers vaan 't Belhäöfke maondeleks op de
huugte gehawwe euver de planne vaan de carnavalsvereineging CV D’artagnans.
Naomes de lede en 't bestuur De compleminte.
Mèt vruntelekke adie, Kretser, John van Haaren. Alaaf

25 oktober organiseert E.M.A.V. Scala een gezellige muziekmiddag van 14.00 tot 18.00 uur. In Zorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22. We hebben een optreden van zangkoor Malmontagne en fanfare Sint Hubertus. En natuurlijk onze eigen
vereniging Scala. De entree is gratis.
Tupperware. Wij zoeken: leuke collega's. Wij bieden: gratis
opleiding, leuke verdiensten, prettige werksfeer, eigen tijdsindeling en nog veel meer. Voor meer info: Miranda van Zuylen, unit
manager. Tel. 06-21845994 of m.zuylen@home.nl.

GEDICHT

Heeft u (ook) behoefte aan persoonlijke aandacht in een huiselijke sfeer? Maak dan snel een afspraak bij Angele Schoonheidsspecialiste. Gezichtsbehandeling vanaf 27,50 euro. Let
op: vanaf 15 oktober zullen de prijzen (licht) stijgen. Tel. 0625065275, www.angelebroux.nl.

Ritme
Ritme bepaald ons leven
De snelheid bepalen we zelf
Ritme langzaam of snel
Gebruik uw tijd... dat wèl

Wil je weten wie Jezus is? Wat hij gezegd en gedaan heeft?
Of dit ons leven kan verbeteren? Kom naar 'Ontmoetingen met
Jezus'. 10 avonden om te luisteren naar en bespreken wat Jezus gedaan en gezegd heeft. Meer info: info@gvcmaastricht.nl.

Springtime
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Onze openingstijden
Van 1 mei tot 30 september

Van 1 oktober tot 30 april

Maandag 12/21 uur

Maandag 12/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 9/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 10/21 uur

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

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

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

Behandeling volgens afspraak
Maandag en donderdag gesloten

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Voor prijzen en afspraken bel telefoonnummer 043-3475631
of e-mail: info@haarstudiocarla.nl
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BON APPETIT

WIJK - INFO

Kaas-paprikamuffins

Maatschappelijke Beursvloer ook in onze buurten

Ingrediënten:
75 gram kaas (belegen/extra belegen-eigen keuze)
75 gram Comté
225 gram bloem, gezeefd
50 gram boter, zacht
225 ml melk
1 rode paprika
1 ei, losgeklopt
1 zakje bakpoeder
mespunt zout

Deelnemen aan de Maatschappelijke Beursvloer kan zowel
voor verenigingen als voor bedrijven uit de buurt veel toegevoegde waarde hebben. Het is dé plek om koppelingen te
maken tussen producten en diensten van bedrijven en vragen
uit het sociale veld. En alles met gesloten beurs.
Tijdens de Maatschappelijke Beursvloer krijgen bedrijven/
ondernemers en verenigingen de kans kennis met elkaar te
maken en met gesloten beurs zaken te doen. Bedrijven en
ondernemers laten hun maatschappelijk hart zien en zetten hun
mensen (kennis, vrijwilligerswerk), middelen en/of materialen
in om maatschappelijke vragen van instellingen, (buurt)verenigingen en (sport-) organisaties mee op te lossen.
De verenigingen op hun beurt bieden een nuttige en creatieve
tegenprestatie aan en maken zo een match. Voor elke buurten wijkorganisatie is dit een kans om wensen in vervulling te
laten gaan én zich te profileren naar ondernemers, ook uit de
eigen buurt.
Nog niet aangemeld? Ga naar www.beursvloermaastricht.nl
en schrijf je gratis in. Ook lokale ondernemers nodigen we uit
deel te nemen en een maatschappelijk betrokken ondernemer
te zijn. De 5e Maatschappelijke Beursvloer Maastricht is op 20
oktober 2015 a.s. in Centre Ceramique, van 14.00 tot 16.00
uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur. Vooraf aanmelden is
verplicht; entreekaarten worden toegestuurd.
Vragen? Mail dan naar maatschappelijkebeursvloermaastricht@trajekt.nl

Benodigdheden: 12 cakevormpjes
Bereiding:
Verwarm de oven voor op circa 200 graden. Snijd de paprika in
stukjes en rasp beide kaassoorten. Voeg de bloem, bakpoeder,
de helft van de paprika en de geraspte kaas samen in een kom.
Meng het geheel goed door elkaar en maak een kuiltje in het
midden. Meng het ei, de boter en de melk in een andere kom.
Doe dit mengsel in het kuiltje en roer totdat het beslag klonterig
wordt. Stop met roeren als er geen meel meer zichtbaar is.
Schep het beslag in de cakevormpjes en bestrooi de cakejes
met de overgebleven paprika. Laat de muffins in het midden
van de oven in circa 20 minuten gaar bakken. Laat de muffins
daarna afkoelen.

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
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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.

11

S

W
U
IE

N
J
I
ER

RD
E
O

B

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 31, oktober 2015

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Dierendag
Op zondag 4 oktober is het Werelddierendag. Op deze dag
staan de Maastrichtse kinderboerderijen in samenwerking met
het CNME stil bij de dieren die voor ons vlees, onze eieren,
melk en kaas zorgen: de boerderijdieren. Nederland telt meer
dan 12 miljoen varkens, bijna 103 miljoen kippen en ongeveer
4 miljoen stuks rundvee (melkvee en vleesvee).
Daalhoeve brengt op 4 oktober de levenscyclus van het varken
in beeld. Onze beheerder Ralph vatte die wel eens treffend
samen als ‘van zaadje tot karbonaadje’. Daalhoeve produceert
al enige jaren eigen vlees van de varkensrassen Bonte Bentheimer en Berkshire. De biggetjes groeien op onze boerderij op,
hebben daar een mooi leven en worden dan geslacht, waarna
het vlees wordt verkocht in de boerderijwinkel. In de toekomst
gaan we misschien hetzelfde doen met de rassen Saddleback
en Duroc.

Een vroegere editie van de Zuurkooldag

Jeugdcollecte
Van 19 tot en met 24 oktober (de week voor de herfstvakantie)
wordt de Maastrichtse Jeugd Collecte gehouden. Daalhoeve
doet dit jaar mee. Wij zoeken daarom mensen die voor ons met
de collectebus rond willen gaan. De opbrengst is voor de collecterende vereniging, dus voor Daalhoeve. Wilt u ons helpen?
Meld u dan aan via info@daalhoeve.nl
Eierdoosjes gevraagd
Onze boerderijwinkel heeft een hoge omzet in eieren, maar
dan hebben we wel doosjes nodig. En die waren een tijd geleden op. Aan al onze klanten daarom de vriendelijke vraag om
eierdoosjes te bewaren en mee te nemen als u nieuwe eieren
koopt. Of om ons gewoon lege eierdoosjes te brengen. We
kunnen vooral doosjes voor tien eieren goed gebruiken.
Actie Jan Linders
Daalhoeve doet dit jaar weer mee met de clubspaaractie van
Jan Linders. De actie loopt nog tot volgend weekend. Klanten
van de supermarkt krijgen bij elke tien euro aan boodschappen
en bij speciale acties een sponsormunt. Die doneren ze aan
een van de acht deelnemende clubs aan de actie. Ga dus nog
snel even naar Jan Linders en doneer de munten aan ons. Dat
doet u in de supermarkt zelf.

TERREIN ERICA

Op Daalhoeve en de andere Maastrichtse kinderboerderijen is
op Werelddierendag ook het bijzondere kookboekje ‘Vlees in
de kuip’ verkrijgbaar. Met heerlijke recepten, veel informatie en
leuke activiteiten voor de kinderen. Het kwartaalblaadje ‘Druk
met Dieren’ gaat deze keer helemaal over boerderijdieren en
is dan eveneens verkrijgbaar.
Appelpersdag
Op zondag 11 oktober houdt Gilde De Wijngaert de jaarlijkse
appelpersdag. U kunt dan zien hoe uit appels sap en wijn kan
worden gemaakt.
Zuurkooldag
Op zondag 8 november kunt u op Daalhoeve zelf zuurkool
maken. Gilde De Wijngaert zal dan op ambachtelijke wijze
de witte kolen versnijden voor de bereiding van zuurkool. Zelf
kunt u dit ook doen, mits u vooraf via info@daalhoeve.nl een
emmertje heeft besteld. Op de binnenplaats kunt u ’s middags
ook terecht voor onze heerlijke broodjes hotdog met zuurkool.

Aan het werk op het Erica-terrein

12

Dit voorjaar kwam aan de Hermesweg in Daalhof het grote
weiland achter het in februari afgebrande tuincentrum Erica
beschikbaar. Het terrein is ongeveer een hectare groot en is
eigendom van de Stichting Elisabeth Strouven.

verkruimelde fetakaas bij. Haal de saus van het vuur af en roer
er een geklopt ei door.
Bouw de ovenschotel op met een laagje vleessaus, laagje
aardappel, vleessaus, laagje aubergine enz. Pas op het laatst
verdeel je de saus over de schotel. In de oven verwarmen op
180 graden, gedurende 45 minuten.

Daalhoeve heeft onlangs met de stichting een overeenkomst
gesloten om het weiland te gaan pachten. Wij gaan er onze minipaardjes onderbrengen. Dagelijks zullen die worden verzorgd
door een team van Daalhoeve, dat deels bestaat uit mensen
die in het kader van de maatschappelijke ondersteuning door
de gemeente een steuntje in de rug nodig hebben. Daarmee
vervult het terrein ook een sociaal-maatschappelijke functie.
We zijn van plan van het weiland een boomgaard met hoogstamfruit te maken, met appels, peren, pruimen, kersen en kweepeer. We kiezen daarbij ook voor bijzondere en oude rassen.
In totaal is er plaats voor zo’n honderd bomen. Deze zullen in
de toekomst in het vroege voorjaar garant staan voor een bloesemspektakel. Het fruit van de boomgaard gaan we verkopen in
de eigen boerderijwinkel. Onderzocht wordt ook of het mogelijk
is mensen uit de buurt over het terrein te laten wandelen.

Vragen? Magda staat tot uw dienst.

DIERVERZORGING STADSPARK
Iedere dag verzamelt zich rond 11 uur een aantal mensen van
Daalhoeve om de dieren in het stadspark van Maastricht te gaan
verzorgen. De groep bestaat uit vier tot zes personen, afhankelijk van de beschikbaarheid en geplande werkzaamheden.

Volgens plan gaan eind van dit jaar de bomen de grond in. Voor
die tijd wordt het terrein gereed gemaakt. Ook moet er een stal
komen voor de minipaardjes, waar ze kunnen schuilen bij slecht
weer. Deze zal zo ver mogelijk uit het zicht van de buurtbewoners worden aangelegd. We onderzoeken de mogelijkheid om
van de stal een tijdelijke en demontabele voorziening te maken.

RECEPT UIT DE WINKEL
Moussaka
Snij drie aubergines in plakjes van ongeveer een halve cm.
Bestrooi ze met zout en laat ze 30 minuten uitlekken. Er komt
dan veel vocht uit.
Braad intussen 300 gram lamsgehakt en 200 gram half-omhalf gehakt aan in lekkere olijfolie met twee gesnipperde tenen
knoflook en een uitje. Kruid het gehakt met zeezout en zwarte
peper. Het teveel aan vet kun je afschudden en bewaren om
de aardappeltjes en aubergines in te bakken. Daarmee krijg je
mooie diepe smaken.
Voeg aan het gehakt een afgestreken eetlepel oregano, eetlepel
tijm en halve eetlepel rozemarijn toe (naar eigen smaak). Even
laten sudderen. Dan 250 gram rijpe verse tomaten in blokjes,
400 gram gezeefde tomatenpulp (uit blik) en 1 eetlepel tomatenpuree toevoegen. Weer even laten sudderen en dan 325 ml
water erbij. Deksel op de pan en verder laten sudderen.
Intussen snij je drie dikke geschilde aardappels in dunne
plakken. Bak ze in de olie van het gebakken vlees in porties
ongeveer 3 tot 4 minuten en laat ze uitlekken. In dezelfde olie
bak je de aubergineplakjes in porties. Spoel deze eerst af en
dep ze droog tussen keukenpapier!!!
Breng alles op smaak met zout en peper!
Voor de béchamelsaus smelt je 100 gram boter. Voeg 100
gram bloem toe en laat dit garen tot een roux. Voeg 600 ml
melk toe en maak een gladde saus. Doe er daarna 100 gram

Even de ezels verzorgen in het dierenpark

Vooraf zijn de spullen die nodig zijn al ingeladen. De bus heeft
een speciale vergunning om in het stadspark te mogen rijden.
Op weg naar de centrale stal wordt er al goed rondgekeken.
Hoe gedragen de dieren zich, hoe ziet het terrein eruit? Vaak
is dat al een eerste indicatie van wat er moet gebeuren.
De stal bestaat uit drie delen. De entree is via het middelste deel,
de opslagruimte met een aanrecht. Links ligt het onderkomen
van de ezels, rechts dat van de overige dieren, inclusief een
aantal legnesten voor duiven.
Het spreekt vanzelf dat altijd eerst de dieren worden gevoerd
en het water ververst. Daarna wordt gekeken of het terrein nog
in orde is, inclusief de vijvers. De eventuele mest wordt verzameld. Ook worden de afgevallen takken, het overtollige over
het hek gedropte voedsel en andere daar niet thuis horende
spullen verwijderd.
Tijdens het bezoek van de redactie van de middenpagina’s
wijdde de Daalhoeve-ploeg zich onder andere aan de hoefverzorging van de ezels, een zeer bewerkelijke maar noodzakelijke
handeling. De fotograaf kwam tijdens zijn rondgang over het
terrein een lege glazen drankfles, een handschoen en een
papieren snoepzakje tegen. Na ongeveer 1 à 1½ uur was de
klus geklaard en reed de ploeg terug naar Daalhoeve. Nog even
verslag uitbrengen aan de beheerder en toen zat de klus erop.
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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
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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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VAN DE MAAND

WIJK - INFO

Rayan

Rijvaardigheidstest

Hoi allemaal,

50+? Hoe veilig rijdt u nog?
Donderdag 22 oktober organiseert Veilig
Verkeer Nederland, afdeling Maastricht,
samen met de gemeente Maastricht een
rijvaardigheidstest voor 50-plussers. Iedere 50-plusser in Maastricht is van harte
uitgenodigd deel te nemen aan de test.
Doel van de middag is uw kennis over
de verkeersregels op te frissen en samen met een bevoegd
rij-instructeur een proefrit te maken in de eigen auto.

Daar sta ik dan in het Belhäöfke. Mijn naam is Rayan de Vrede
en ik ben 1 augustus geboren. Papa en mama heten Roy en
Esther de Vrede-Habets.

Waarom een rijvaardigheidstest voor 50-plussers?
50-plussers hebben vaak al jaren het rijbewijs en nemen dagelijks deel aan het verkeer. Toch zijn er in de loop der jaren
vaak veel verkeersregels en verkeerssituaties veranderd. De
test is er op gericht om 50-plussers op deze veranderingen te
wijzen. De test draagt er aan bij 50-plussers langer zelfstandig
en veilig als automobilist aan het verkeer te laten deelnemen.
Achtergrondinformatie rijvaardigheidstest
De rijvaardigheidstest vindt plaats op donderdag 22 oktober
tussen 13.30 tot 16.30 uur. Deelname aan de test kost 11 euro,
inclusief koffie of thee. Naast het opfrissen van de theoriekennis
en de testrit, krijgen deelnemers ook een gehoor- en ogentest
in samenwerking met Beter Horen en Brillen Ritchi. Aan het
einde van de test ontvangt elke deelnemer een certificaat van
deelname. Meedoen aan deze cursus heeft absoluut geen
consequenties voor het behouden van het rijbewijs.

Eigenlijk had ik nog geen zin om te komen want ik vond het wel
prima in mama’s buik. Het was dat ook wel een flinke klus mij
ervan te overtuigen geboren te worden.
Uiteindelijk heb ik dan om 22.05 uur besloten mezelf te laten
zien aan mijn ouders en de gynaecoloog. Als sterrenkijker
keek ik al meteen de wijde wereld in. Van oorsprong is mijn
naam Arabisch en heeft als betekenis 'hemels/heelal'. Dit past
precies bij de manier hoe ik geboren ben. Ook is de naam van
mijn opa verwerkt in mijn voornaam. Deze opa is de vader van
mijn papa, maar staat helaas al als een sterretje aan de hemel.
Bij thuiskomst stond Sjèrke, onze kat, mij al op te wachten. Zo
nieuwsgierig als hij is, heeft hij even aan mij gesnuffeld en hij
vindt het leuk dat ik er ben.
Mijn wiegje staat op de Valeriushof. Hier drink ik lekker mijn
flesjes melk op. Ik slaap goed, ook de nachten al. Dit vinden
mijn papa en mama heel fijn.
In de buurt ben ik al veel gaan wandelen, dus misschien hebben
jullie me al gezien samen met papa en mama.

Aanmelden
Hebt u interesse, dan kunt u zich aanmelden via e-mail: broemvvnmaastricht@ziggo.nl of telefoon 06-55340900 van VVN afdeling Maastricht onder vermelding van uw naam, adresgegevens,
telefoonnummer en geboortedatum.
De rijvaardigheidstest voor 50-plussers
in Maastricht komt voort uit een landelijk
initiatief van ANWB, BOVAG-rijscholen en
Veilig Verkeer Nederland. Het is bedoeld
senioren een beter inzicht te geven in het
verkeer en lang veilig mobiel te laten zijn.

Groetjes en dikke knuffel van Rayan

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht

HOF EN DREEF
OPMERKELIJK OPENBAAR
Deze maand lopen we de 'witte wijk' in via de Hazendanslaan.
Deze wijk lijkt op het eerste gezicht heel homogeen. Alle woningen zijn wit, alles netjes naast elkaar met wat lijkt weinig
variatie. Maar dit is schijn.
Het begint bijna meteen, want bij het eerste huis aan de linkerkant van de straat staat een grote steen in de voortuin, alsof de
bewoner wil zeggen: "Hier ben ik". Een beetje veder de wijk in
- voorbij het Hazendansplein - komen we nog een groep stenen
tegen bij nummer 29. Deze twee stenen palen zijn bescheiden;
een mini-Stonehenge?
Als we rechts de Besmerstraat inlopen, komen we aan het eind
een gezellig tafereel tegen: een bank en een kachel nodigen
uit tot zitten. Natuurlijk doen we dit niet zonder te vragen, maar
het blijft een gezellig beeld op een koude dag. Hierna draaien
we linksaf de Veldwezeltstraat in tot aan de Papendaalstraat.
Loop even de straat in en let goed op. Hier zien we, zoals in
verschillende andere straten in de Hazendans, dat opvallen een
kunst is. Hier zijn de huizenkleuren allemaal hetzelfde, behalve
bij de twee huizen aan de rechterkant. Eén draagt een grijze
'broek', alsof die in maatpak staat. Zo kan men opvallen. Natuurlijk kan het ook altijd anders. Aan de andere kant van de wijk
schaamt het huis in de Koninksemstraat 93 zich niet om gewoon
in fris lila te lachen: "Hier ben ik". Of loop door de Vrerenstraat
waar elke huis anders is, behalve dat ze allemaal wit zijn.
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Terug op de Veldwezeltstraat vinden we op nr. 12 een soort
dinosaurus van een boom: Araucaria araucana of slangenden.
Maar het bijzondere en opmerkelijke aan dit exemplaar is de
dennenappel die stevig en trots staat aan het uiteinde van de
voorste tak. Hoort die werkelijk bij de boom of is dit een soort
versiering?
Om de hoek in de Waltwilderstraat vinden we drie witte bollen voor nr. 4. Wit vanwege de buurt? Of zijn het misschien
lampen? Als we het Rosmeerpad volgen naar de Martenslindenstraat komen we bij nr. 3 nóg een bollenwerk tegen, maar
dan in alle kleuren: een bollenboom. Een beetje verder op de
‘s-Herenelderenlaan stoppen we bij de Vrerenstraat waar we
in de verte aan de rechterkant op nr. 16 een straatpaal zien die
duidelijk Maastrichtse trots toont. Zelfs op afstand merken we
het rood met de witte ster op, zoals het hoort. Men kan hier niet
langslopen zonder dit op te merken. "Hier zijn wij".
Wij lopen door de Vrerenstraat naar de Diets-Heurpad. Bij nr. 13
zien we heel schuchter op de hoek van het huis een poepende
hond - net zoals die afbeeldingen waarbij men aangemoedigd
wordt om de hond zijn behoefte te laten doen op straat en niet
op de stoep. Op nr. 23 vinden we een geweldig grote terra cotta
waterkruik. Waar zou die vandaan gekomen zijn? Daar zit vast
een interessant verhaal achter.
Bij het verlaten van de wijk lopen we langs fantastisch mooie
voortuinen zoals op nr. 8 en 101 van de Koninksemstraat. Terug
bij de Hazendanslaan zwaaien we vaarwel tegen de boom aan
de overzijde van de straat. Die hangt over de stoep, een sierlijke
poging om aandacht te trekken van de voorbijganger.
Hier zijn opmerkelijk dingen te zien als je maar de tijd neemt
om op te letten.
Scott Raab
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* Volledige kunstgebitten
(ook implantaten - klikgebit)
* Uw kunstgebit weer passend
maken
* Reparaties klaar terwijl u wacht
* Weekendservice na tel. overleg
* Vergoeding via zorgverzekeraar

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

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

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

John dé Schilder
NGS Licentienummer: 452439
voor al uw schilderwerk
binnen en buiten.

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

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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Omhoog/omlaag: kleur de eekhoorntjes die…
OMHOOG gaan  Rood
OMLAAG gaan  Geel
Naar RECHTS gaan  Blauw
Naar LINKS gaan  Groen

4 KIDS

Doolhof: Breng jij dit lieve eekhoorntje
weer terug bij zijn eikeltjes?

Tel de dieren: en kleur evenveel rondjes!

Stephanie Debie
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CARNAVAL

GEDICHT

OPEN MONUMENTENDAG WORDT UNIEKE SAMENWERKING

Verlangen

Open monumentendag, zaterdag 12 september jl., heeft
gezorgd voor een unieke samenwerking in Maastricht. Carnavalsvereniging de Mineurs uit Daalhof en Belfort heeft in samenwerking met studentenvereniging MSV Tragos en Stichting
Maastricht Vestingstad het eeuwenoude Fort Koning Willem I
volledig schoongemaakt zodat deze zaterdag 12 september
voor het overige publiek geopend kon worden.

Verlangen naar meer
’t verlangen naar het onbekende
‘t verlangen van het bekende
Verlangen naar liefde
Verlangen naar een schouderklopje
We verlangen
Misschien teveel?
Van een ander of van onszelf?

Dit jaar bestaat Fort Koning Willem I ruim 200 jaar en dat was
een reden om 'ons' Fort in het zonnetje te zetten. Althans dat
was het idee van Stichting Maastricht Vestingstad. Nu was er
al jaren niets meer gedaan aan het unieke gangenstelsel en de
gracht van Fort Koning Willem I en was het onmogelijk geworden publiek te ontvangen in het eeuwenoude Fort. Dit bericht
bereikte carnavalsvereniging de Mineurs die het initiatief nam
de verschillende partijen bij elkaar te brengen.

Springtime

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

Zoals zo vaak is het gebrek aan 'vrijwillige handjes' het grote
probleem voor het schoonmaken van dit soort werken. Studentenvereniging MSV Tragos (gevestigd met hun vereniging in het
Fort) bood spontaan vele handjes aan om samen met de Mineurs
en Stichting Maastricht Vestingstad alles schoon te maken.

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

"Graag willen wij ons steentje bijdrage aan het behoud van dit
uniek stukje historie van Maastricht. Bij het bekend maken van
deze werkzaamheden regende het aanmeldingen van vrijwilligers" aldus Praese L. Bierens van MSV Tragos.

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

"Wij van CV de Mineurs hebben vaker samen gewerkt met MSV
Tragos en zijn vanaf het eerste moment blij verrast over de spontane medewerking op meerdere vlakken. Deze actie is weer
een mooi bewijs van de bereidwilligheid van de studenten iets
positiefs te kunnen betekenen voor onze stad Maastricht." aldus
M. Faut, voorzitter van CV de Mineurs.
Zaterdag 5 september zijn deze verenigingen met vereende
krachten bezig geweest en het resultaat mag gezien worden.
Het Fort, de kazematten en gracht zijn begaanbaar gemaakt
en ziet er zo goed uit dat het Fort met de nationale Open Monumentendag zaterdag 12 september jl. geopend kon worden
voor bezoekers. Aangekleed met originele afbeeldingen en met
veel enthousiasme hebben leden van MSV Tragos, de Mineurs
en gidsen van Stichting Maastricht Vestingstad de bezoekers
verwelkomd.
Voor CV de Mineurs was dit één van de vele voorbereide activiteiten voor het komende jubileum seizoen (3x11 jaar). "Een
tipje van de sluier kunnen we al oplichten" aldus Edwin Buijs,
kretzer van de Mineurs.
Het weekend van 13 t/m 15 november belooft een spectaculair
weekend te worden voor jong en oud met een speciale rol voor
de schoolgaande jeugd in onze wijken Daalhof, Belfort en de
Hazendans. Hierover meer in het november nummer van ’t
Belhäöfke.
Met de Kompleminte, Edwin Buijs, Kretzer vaan CV de Mineurs
kretzer@mineurs.nl, tel. 06-41001684
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mogelijkheid een as-urn bij te zetten in het urnenveld.

VREUGER IN DE WIEK
begraafplaats

De eerste, oude hoofdingang werd in 1961 vernieuwd naar een
ontwerp van Piet Satijn. De nieuwe hoofdingang is niet langer
op de Tongerseweg maar aan de Javastraat.

Hier zijn we weer met een uitsnede van een panorama opname
van 6.5 x 18.5 cm. Het formaat is aangepast voor ons wijkblad.
Deze keer zijn de herkenningspunten de drie flats van Daalhof

Op internet is een wandelroute te vinden met fotobeelden en
tekst en uitleg. De foto’s zijn genummerd en verwijzen naar het
graf op een kaartje. De tekst kunt u vinden op www.charlesvos.nl.

links boven. De bomen van het kerkhof aan de Tongerseweg ziet u rechts op de foto. Op het kerkhof - dat in 1809 door
de gemeente werd gekocht - kostte toen het delven van een graf
1 frank. De algemene begraafplaats is voor rooms-katholieken,
protestanten en joden. Vanaf 1983 kunnen er ook islamieten
begraven worden. Ooit was er ruimte gereserveerd voor ongedoopte kinderen en zelfmoordenaars. Vanaf 1970 bestaat de

De foto in kleur kunt u gratis bekijken en mag u hebben. Mail
naar huub.reinders@home.nl.
Erratta - Vorige maand sloop een fout in ons stukje. Een van
de architecten heette niet Sneler maar Snelder. (met dank aan
L van der Kant)

WIJK - INFO
GVA - LEZING VET ZIEK VAN ZIEK VET
Zondagmiddag 18 oktober start om 14.00 uur Frits van der Blom
uit Amsterdam (huisarts en homeopaat in ruste) met zijn lezing
'vet ziek van ziek vet'. Tijdens deze lezing probeert Frits meer
duidelijkheid te geven over de betekenis en het juiste gebruik
van de verschillende soorten vetten. Want helaas is er heel
veel onbegrip en desinformatie op dit gebied met vaak fatale
gevolgen voor onze gezondheid.
De lezing wordt weer gehouden in de grote zaal van het WoonZorgCentrum Daalhof, Herculeshof 22. Vanaf 13.30 uur is de
zaal open. 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 zodat ik de zaal kan aanpassen aan het aantal te
verwachten bezoekers. Dit kan via tel. 06-24405539 of een
mail naar gva.maastrichtwest@gmail.com. Iedereen is weer
van harte uitgenodigd.
Let op: Dit keer is de lezing dus op een zondagmiddag i.p.v. op
de woensdagavond.
Anneke Fokkema,
gastvrouw GVA Maastricht west.
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