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Heeft u er aan gedacht de klok op tijd te verzetten en dan
ook nog de goede richting uit? Nee? Ik ook niet. Het blijft
er bij velen maar niet in zitten en ooit is het me gelukt om
een uur te vroeg voor een gesloten deur op mijn werk aan
te komen. Het was niet eens maandag, maar dinsdag zelfs.
Best knap eigenlijk als ik er zo over nadenk.

Foto: Ruud Keijmis

Inmiddels zijn we aan de korte dagen wel gewend en de
enige herinnering aan de afgelopen griezelperiode is nog
hier en daar een ingezakte pompoen die er toch nog net
te leuk uit ziet om al uit de weg te ruimen voor versiering
ter verwelkoming van onze grote kindervriend.
Terwijl menig volwassene zich groen en geel ergert aan de
misschien wel meest zinloze discussie van afgelopen decennium, knippen onze kinderen er vrolijk op los en blijft er
zo amper iets herkenbaars van de speelgoedboekjes over.
De heerlijke avondjes met warme chocolademelk, een
dekentje over ons heen op de bank met een goede film
op tv, zijn weer aangebroken. Komende weken staan speculaas, marsepein en pepernoten gezellig op tafel en hier
en daar komt de goedheiligman zelfs persoonlijk thuis een
bezoekje brengen. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…
tja. Tegenwoordig gewoon een dagje niets in zijn schoen,
want de roe is afgeschaft en iedereen (zelfs de kinderen
zelf) weet dat kinderen niet meer mee naar Spanje mogen
als ze niet luisteren.

Zomaar ‘een verrassing’ in de straat….
staat er plots een oplaadstation voor elektrische auto’s…..

EVENEMENTEN
Zondag 6 november t/m zondag 4 december:
Tentoonstelling ‘100 jaar Tapijn. Van kazerne naar studiehuis’, in gebouw M op het voormalige kazerne terrein.
Dagelijks geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Gratis entree.

Dus geniet van al het moois dat deze periode brengt en
mocht u er zeker van willen zijn dat de pieten zwart van
roet zijn? Ga ze dan bij onze zuiderburen verwelkomen,
want daar gaan ze wel nog gewoon door de schoorsteen.

Woensdag 16 november:
Lezing over de vijf elementen voedingsleer vanuit de TCM.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur, in de grote
zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof. Entree 10 euro.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 3/4 december .
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 november.
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Vrijdag 18 november:
Indische inloopmiddag Masoek Sadja van Stichting Pelita
vanaf 13.30 uur in buurtcentrum ‘t Atrium. Entree 3,50
euro.

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

Zondag 27 november:
Rommelmarkt Scala van 10.00 - 16.00 uur in 't Atrium,
Aureliushof 160.

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

Sinterklaas op bij Boederij Daalhof

like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

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

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond

huiskamer project 13.30 - 16.30 uur 043-3540518
Dansschool Reality
043-3114528
repetitie Mixed harmonie
043-3619455

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B) Openingstijden Atrium café
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!!!

- Diverse bewoners hebben hulp gevraagd bij het werken
met een tablet.
- Iemand vroeg hulp bij het invullen van formulieren.
- Een bewoner zocht iemand die een lampje kon lassen.
Zoals u ziet, gaat het meestal om incidentele hulp. MATCHPUNT heeft in afgelopen tijd een bestand opgebouwd met
hulpaanbieders, maar omdat we op dit moment nog niet
iedereen kunnen helpen, zou het fijn zijn als nog meer
wijkbewoners zich zouden opgeven als hulpaanbieder. Of
het nu gaat om een keer een hondje uit te laten, een klusje
te doen, te koken voor iemand, opschonen van een pc,
vervangen van een slot, iedereen is welkom om zich op te
geven en mee te helpen.
Omdat we onze spreekuren graag willen uitbreiden, zoeken
wij ook nog vrijwilligers die de spreekuren willen draaien.
Wij zien en horen graag van u.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

NIEUWS VAN HET BUURTPLATFORM
BELFORT-DAALHOF
Wijkleerbedrijf
Na lange tijd van onzekerheid kunnen we laten weten dat
het wijkleerbedrijf de komende 2 jaren in Daalhof blijft.
Matchpunt zal hierin mede een rol gaan spelen.
De leerlingen van het WLB lopen stage in onze wijk. Als
iemand een hulpvraag heeft, kan men zich aanmelden via
Matchpunt. Men moet denken aan hulp bij boodschappen
doen, samen koken, hulp bij gebruik van computer, een
buddy, enz. Schroom niet en kom langs.
Opendeurdag verenigingen 2017
In mei dit jaar hadden we voor het eerst een gezamenlijke
open-deuren-dag, georganiseerd met en voor verenigingen
en instanties in onze wijken. Ondanks het zeer slechte weer
hebben we een goede presentatie gehad van diverse verenigingen. Een werkgroep ontstaan uit deze dag organiseert
volgend jaar een vervolg. Datum: 11 juni 2017. Locatie:
RADAR Belfort.
Wil jij je op deze dag presenteren als vereniging of club,
meldt dit dan via email (zie onderaan deze tekst), loop binnen bij AC Belfort of bel op telefoonnummer 06-11518723.

Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op onze
facebookpagina: www.facebook.com/buurtplatform.belfort.
daalhof. Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons bereiken
via e-mail: buurtplatform.belfort.daalhof@gmail.com.

WIJK - INFO

De Huiskamer gaat uitbreiden
Op de donderdagen is er van 10.00 tot 12.00 uur een uitbreiding van het spreekuur van Matchpunt. De andere dagen
zijn: dinsdag en woensdag van 14.00 - 15.30 uur.
Ook is er de mogelijkheid op deze tijd te komen handwerken: breien, haken, naaien, borduren enz. Vindt u het leuk
- onder het genot van een kopje koffie of thee - samen te
handwerken of van elkaar te leren? U bent van harte welkom. Er is een naaimachine aanwezig waar u gebruik van
mag maken. Simpele kledingreparaties kunnen, tegen een
kleine vergoeding, ook voor u gedaan worden.

AFVAL AANBIEDEN
Graag uw aandacht voor het volgende: de laatste tijd krijgen wij, Team Handhaven, verschillende klachten over het
verkeerd aanbieden van (rest)afval. Hierbij gaat het voornamelijk over het aanbieden van (rest)afval door laagbouw
woningen op dagen dat alleen hoogbouw mag aanbieden.
Laagbouw woningen mogen namelijk één keer in twee weken aanbieden in tegenstelling tot hoogbouw woningen die
dit elke week mogen doen. Dit leidt tot overlast bij de flats
waarbij soms een negentigtal (rest)afvalzakken liggen. Aan
hand van gegevens kunnen opruimkosten op u verhaald
worden. Deze bedragen 108 euro.

Matchpunt
Graag zetten wij nog enige dingen over MATCHPUNT voor
u op een rijtje:
Doelstelling: het bemiddelen tussen hulpvrager en hulpaanbieder op allerlei gebied.
Hulpvrager: alle bewoners van de wijk, jong en oud, kunnen
hulpvrager zijn.
Hulpaanbieder: u, als bewoner van de wijk, kunt hulpaanbieder zijn.
Wanneer zijn de spreekuren: iedere dinsdag en woensdag
van 14.00 tot 15.30 uur en donderdag van 10.00 tot 12.00
uur. Tijdens deze uren zijn we ook telefonisch bereikbaar
op nummer 06-11000004.
Waar: aan de zijkant van ‘t Atrium tegenover de achterkant
van de kerk bij de gele deur.
Enkele praktijkvoorbeelden:
- Iemand zocht hulp voor het knippen van een heg.
- Een bewoonster had een hulpvraag waarbij we professionele hulp hebben ingeschakeld.

Voor informatie over welke dag en tijd u in uw buurt (rest)
afval mag aanbieden, kunt u de afvalkalender raad plegen. Deze is te vinden op de website van de gemeente
Maastricht: www.gemeentemaastricht.nl/afval-en-milieu/
afvalkalenders-2016.
Voor verdere informatie kunt u altijd bellen met de gemeente
via 14043. Samen zorgen wij voor een schone wijk.
Team Handhaven, Gemeente Maastricht.
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In dat jaar kwamen ze erachter dat ik ADD heb. Dat is een
concentratieprobleem. Dit betekent dat ik sneller afgeleid
ben. Ik heb er pillen voor geslikt maar ik werd daar heel erg
duizelig en misselijk van, dus ben ik er mee gestopt. Ik moet
er dus extra goed op letten dat ik goed oplet.

DIT BEN IK
Hoi allemaal,
Ik ben Lizzy van der Plas, ben 12 jaar en kom uit Haarlem.
Daar ben ik geboren op 27 maart 2004. We wonen nu 4
jaar in Maastricht. Mijn lievelingskleur is grijs. Ik heb donkerblonde haren en grijs/groene/blauwe ogen. Ik heb altijd
mijn haren los met een speldje aan de zijkant.

Mijn hobby’s zijn hockey, waterskiën en drumles. Ik geef
ook elke maandag training aan kleine kinderen op hockey.
Zelf sta ik altijd voorin het veld. Dat heet spits, linksvoor of
rechtsvoor. Drumles heb ik altijd op donderdag en vrijdag
bij harmonie St. Pieter met een meisje Eline. Ik leer daar
verschillende drumpartijen en mag ook zelf ritmes bedenken.
Waterskiën doe ik altijd op zondag bij MCC om 10 uur in
de ochtend. Ik ski heel vaak op 2 ski’s maar ook wel eens
op 1 ski.
Groetjes Lizzy van der Plas

Iedere donderdag 18.00-22.00 uur

“Pasta-avond”
Op deze avond kunt u kiezen uit 8 verschillende pasta’s à € 12,50
Mediterraans Restaurant Pirson
Tongersestraat 13, Maastricht
Reserveren : GSM: 06-55346829
www.facebook.nl/restaurantpirson
Bij inlevering van deze bon, krijgt u een huis aperitief gratis!

Ik zit in groep 8a van de IKC Dynamiek. Op school maak
ik altijd lol met mijn vriendinnen Joly , Megan, Jinte, Senna
en Kiki. Mijn favoriete vak is spelling omdat ik er heel goed
in ben. Ook de creatieve vakken vind ik erg leuk. Eigenlijk
zou ik nu op de middelbare moeten zitten maar ik heb groep
6 twee keer gedaan.

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

Ruttensingel 160a Maastricht. Tel.: 043 - 325 06 62
Dinsdag gesloten.

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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WIJK - INFO

Extra activiteiten:
Woensdag 9 november van 14.00 -16.00 uur: 5-cent kienen
en voor de geïnteresseerden bijbellezingen.

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Woensdag 16 november van 14.00 - 16.00 uur: een optreden
van Vocal Celebrations. Kom genieten van de prachtige
klanken van dit geweldige koor. U kunt zich inschrijven
voor 2 euro.

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.

Donderdag 17 november van 14.00 - 16.00 uur: ‘Happy
Hour’. Een gezellige middag waarbij u het eerste drankje
voor de helft van de prijs krijgt. Daarnaast wordt er muziek
gedraaid door onze eigen DJ en kunt een tegen een kleine
prijs een lekker hapje kopen.

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 november van 14.00 - 16.00 uur: 5-cent
kienen.
Donderdag 24 november van 14.00 - 16.00 uur: kappersmiddag door kapsalon Gertie Paulissen. Wassen, knippen en
föhnen tegen een aantrekkelijk tarief. Uw haar is in professionele handen bij kapster Gertie.
De gespreksgroep met de activiteitenbegeleiding start ook
om 14.00 uur. Iedere maand een ander thema. Iedereen
mag hierbij aanschuiven.

Dinsdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Spel-/Sjoel-/Kaart-/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysioen ergotherapeut om 14.00 uur

Maandag 5 december van 14.00 - 16.00 uur: Sinterklaas
komt ons een bezoek brengen.

Woensdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken, enz.) vanaf 14.00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in of rondom ons woonzorgcentrum. Vragen? Kom gerust een keertje binnenlopen. Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215
BM Maastricht, tel. 043-3549500.

Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Van het verleden tot heden-middag. Afwisselende activiteiten vanaf 14.00 uur

WIJK - INFO
LEZING OVER ‘DE VIJF ELEMENTEN
VOEDINGSLEER VANUIT DE TCM’

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

Woensdagavond 16 november komt de in Maastricht woonachtige Melanie Magnée naar het Woonzorgcentrum om te
spreken over de vijf elementen voedingsleer vanuit de TCM
(Traditionele Chinese Geneeskunde).
Melanie geeft deze avond een algemene uitleg over de vijf
elementen in de TCM, vertelt wat voeding voor ons doet, hoe
we vitaal en gezond oud kunnen worden, hoe je eenvoudig
en goed voor jezelf en je gezin kunt zorgen en hoe je simpel,
snel en vers met biologische streekproducten kunt werken.
Plaats: de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Entree: 10 euro incl. één consumptie, contant te betalen (er
is geen pinapparaat aanwezig).
Aanmelden: gvl.maastrichtwest@gmail.com of tel. 0624405539.
De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor alle inwoners
uit Maastricht en omstreken.

VOOR AL UW KLUSSEN, LOODGIETERSEN TEGELWERKEN IN EN OM HET HUIS.
TEL: 0650511720
EMAIL: J.M.WALTHOUWER@HOTMAIL.COM

Anneke Fokkema,
gastvrouw GVL Maastricht west.
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L ammerg iers traat 33

Merg elweg 46 S int P ieter

V erras s end ruime en gerenoveerde boerderijwoning met
achtergelegen atelier op een ruim perceel. Ideaal voor
bewoning, bed & breakfas t, praktijk c.q. kantoor aan huis , etc.
€ 675.000,-

Royaal jaren ’30 herenpand met mogelijkheid voor 6
s laapkamers , gelegen aan de voet van de S int P ieters berg in
het geliefde s tads deel S int P ieter.
€ 299.500,-

Wijs doms ruwe 5

P allas hof 23

S emibungalow met 2
s laapkamers .

R uime 2/1 kapwoning
met garage.

€ 149.500,-

€ 219.900,-

F rederikbas tion 65

L atourlaan 23

Hoekwoning met s erre op
loopafs tand van centrum.

K arakteris tieke
boerderijwoning

€ 225.000,-

€ 829.000,-

Gezocht:
Momenteel hebben wij grote vraag naar
modern afgewerkte & instapklare eengezinswoningen in de prijsklasse
tussen de € 180.000,- en € 400.000,-.
Heeft u verkoopplannen?
Neem vrijblijvend
contact op voor een informatief gesprek.

V E R K O O P – VE R HUUR – A A NK O O P – A D VIE S – T A X A T IE S - H Y P O T HE K E N
T E L 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.D A V E C R O L L A .NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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Oppas aangeboden. Vera, 15 jaar, past graag op in de
Hazendans. Voor info: veragraus@gmail.com.

PRIKBORD

Verdriet eindigt nooit maar verandert wél, wordt draagbaarder uiteindelijk. Het is een reis, geen plek om te blijven.
Verdriet is geen ziekte, zwakheid of gebrek aan geloof, het
is de kostprijs van liefde. Johannes 3:16. Meer info? info@
gvcmaastricht.nl of 06-48689617.

Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) mailen naar prikbordjes@belhaofke.nl vóór de 15e van de maand. U ontvangt een
bevestigingsmail met verdere instructies.

T.k. 2de hands jongenskleding in goede staat in de maten
146-152 en 158-164. Diverse merken. Interesse? Bel 0629981599.

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder
verwijsbrief. Ook groepstherapie ‘samen bewegen met
parkinson’ en rugrevalidatie via David Back Concept. Fysio
Daalhof, Herculeshof 9/11, 6215 BB Maastricht, tel. 0433476946, fysiodaalhof@gmail.com, www.fysiodaalhof.nl.

Leraar (vmbo-havo-vwo) geeft bijlessen Nederlands op
alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisatie: dyslextie). Voor de basisschoolleerling bijlessen rekenen, taal- en leesvaardigheid. Info tel
06-39823537.

Heeft u last van terugkerende computerproblemen en/of
een steeds trager werkende computer? Wij zijn gespecialiseerd in het verhelpen van alle mogelijke problemen en het
opnieuw optimaliseren van uw computer, zodat deze weer
snel en betrouwbaar is. Voor info: 043-3631435 of www.
fixxcomp.nl.

Recreatieve badminton spelers gevraagd. Momenteel zoeken wij enkele nieuwe spelers. Kom gratis eens proberen of
het iets voor u is. Wanneer: donderdagavond van 19:30 tot
21:00 uur. Waar: in de gymzaal in Belfort. Contactpersoon:
Jo Seegers, email: jo-seegers@home.nl, tel: 06-46371008.

Coaching: wil jij weer leren om in je eigen energie te blijven
en weer thuis te komen bij jezelf? Nieuwetijdskindercoaching. Hoogsensitiviteit. Spirituele consulten. Info: tel. 0628839860, babette.cox@home.nl.

Gezocht: poetsdame voor één ochtend in de week in Daalhof (noord). Info: tel. 043-3434094.

Animal Hair Care. Uw honden-, katten-, konijnen- en caviatrimsalon in uw wijk (Belfort). Velen hebben de weg al
gevonden naar de Haammakersdreef 13. U bent van harte
welkom. Voor afspraken bel 06-31056208. Kijk ook op de
website www.animalhaircare.nl of Facebook.

PERSBERICHTEN
DAG VAN DE MANTELZORG 2016

Makkelijker en efficiënter leren? Voor kinderen in groep
7/8 basisonderwijs en middelbare scholieren die vastlopen
in hun schooltaken of slimmer willen leren. Volg een training
Ik leer leren. Meer info op www.bijdehand.cc of FB. Info:
06-57711480.

Feestelijke Mantelzorgsalons
In november staan de Mantelzorgsalons van Steunpunt
Mantelzorg Zuid in de gemeenten Maastricht, Meerssen,
Gulpen-Wittem en Vaals in het teken van de Dag van de
Mantelzorg. Voor deze feestelijke bijeenkomsten hoeft u zich
niet aan te melden. Loop gewoon eens binnen en geniet
samen met andere mantelzorgers van een heerlijk kopje
koffie en wat lekkers.
In Maastricht is deze salon maandag 28 november van 13.30
tot 15.00 uur, Steunpunt Mantelzorg Zuid, Sphinxlunet 3.

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 of www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.
Gevonden op 4 oktober voor het pand van Fysio Daalhof,
Herculeshof 9, mappen met kopie van Duitse boeken uit Koninklijke bibliotheek. Bel 043-3476946 of loop even binnen.

Mantelzorgers en wethouders ontmoeten elkaar in
Vaeshartelt
Voor de mantelzorgers uit de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Vaals heeft Steunpunt Mantelzorg Zuid een mooie
locatie uitgezocht ter ere van de Dag van de Mantelzorg. U
bent van harte welkom op zondag 6 november van 14.00 tot
16.30 uur op Buitengoed Vaeshartelt, Weert 9, Maastricht.
Hier kunt u genieten van een bijzondere ontmoeting met
andere mantelzorgers en de wethouders Breed Welzijn
van bovenstaande gemeenten. Wij zorgen voor een
smakelijk hapje, drankje en muziek. Wij horen graag of u
komt. U kunt zich voor 1 november 2016 aanmelden via
info@mantelzorgzuid.nl of l. 043-3215046.

De feestdagen komen eraan. Laat uw kleding tijdig op maat
maken. Kledingatelier Modanne, tel. 06-38207602 of www.
modanne.nl.
Zumba en Sh’bam voor iedereen in Atrium Daalhof. Yoga
(ontstressen ook voor klachten als burn-out, hyperventilatie,
reuma, fibromyalgie, oedeem, overgewicht of eetproblemen). Dans en Yoga centrum Chantalle Smeets, tel. 003212236151, 06-82291445. Mail: info@dans-yoga.com.
Altijd eens willen mozaïeken? Er zijn plaatsjes vrij dus nu
is je kans. Leer bij MozaïekMisset de knip en snij technieken. Betaal 60 euro voor 5 lessen i.p.v. 70 euro. Inclusief
materiaal en gebruik gereedschap. Geldig november 2016.
www.mozaiekmisset.nl, info@mozaiekmisset.nl.
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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
gruisenguus@gmail.com
www.guusgruisen.nl

inclusief

LED
LED
kwaliteits - garantie

spannendeplafonds.nl
+31 641001684
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BON APPETIT

WIJK - INFO

BIETJESSALADE MET PEER, UI EN HAZELNOTEN

DYNA-MAGISCHE START VAN HET SCHOOLJAAR

Ingrediënten:
50 gr hazelnoten, 1 handpeer, citroensap, 60 gr veldsla, 5
eetl. olijfolie, 2 theel. mosterd, peper en zout, 500 gr gekookte bietjes, 1 teentje knoflook, 1 grote ui en 2 theelepels
honing.

Wat een Dyna-magische start van het schooljaar. Onze
eerste periode zit er alweer op. Na zeven weken hard werken mocht iedereen weer genieten van een welverdiende
herfstvakantie. Het was een heerlijke tijd, een boost voor
de rest van het schooljaar.

Bereiding:
Halveer de hazelnoten en rooster ze in een droge koekenpan lichtbruin. Schil de peer, verwijder het klokhuis, snijd
de vrucht in dunne partjes en besprenkel met citroensap.
Meng de veldsla en peer door elkaar en verdeel dit over 2
borden. Klop een dressing van 4 eetlepels olijfolie, ½ eetlepel
citroensap en 2 theelepels mosterd en breng op smaak met
peper en zout. Schil de bietjes en rasp ze grof. Schep de
dressing door de bietjes verdeel dit over de veldsla. Pel en
snipper de knoflook en ui. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een
koekenpan en fruit hierin de knoflook en ui zachtjes glazig.
Roer de honing erdoor, verdeel de ui over de bietjes en
bestrooi met de hazelnoten.

De eerste week stond in het teken van een verrassingsdoos
in elke klas en een extra grote doos in de hal. Er is van alles
uit die dozen tevoorschijn gekomen: van welkomstballonnen
tot ‘slotjes’ die geopend konden worden d.m.v. opdrachten
die door de hele groep uitgevoerd moesten worden. Het
meest spannende moment was de allereerste vrijdag, want
wat zou er in die grote doos verstopt zitten? Het was een
‘wie’, namelijk DynamaGIE-ke. Hij zal op onverwachte momenten strooien met opdrachten of ‘magie’ waardoor onze
school één dynamische organisatie blijft.
Rekenen, taal, lezen zijn terugkerende momenten en de
groepen 4 en 5/6 zijn inmiddels ook al gestart met ‘Toon je
Talent’, een uniek project dat kinderen de kans biedt hun
verborgen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Kinderen maken op een positieve manier kennis met muziek,
dans, toneel en beeldende vorming. Ze ervaren wat het met
hen kan doen, waar ze goed in zijn of gewoon gelukkig van
worden. Groep 8a van meneer Roger heeft de maandviering
afgelopen maand verzorgd, waardoor er ook mooie talenten
zichtbaar zijn geworden. Het vieren van deze momenten met
de hele school samen, blijft speciaal.

Lekker met geroosterde aardappelen met tijm. Amandelen
of walnoten in plaats van hazelnoten? Ook goed voor uw
bloedvaten en ook erg lekker.

De nieuwe boeken van de bieb - dankzij een verversing
van de collectie door Centre Ceramique - zijn al veelal
uitgeleend. Lezen blijft hierdoor een feest, niet alleen in
de Kinderboekenweek. De overlegmomenten met Trajekt
volgen elkaar op, waardoor zeer binnenkort de actieve samenwerking nog concretere vormen zal krijgen.
Voor en na school is er volop beweging bij MIK en komt
de geur van tosti’s of vers gebakken koekjes je al in de hal
tegemoet. Ook tijdens de overblijfmomenten wordt er sinds
kort gespeeld in onze ‘Gouden Wereld’; nog meer ruimte en
tijd om in onze natuurtuin door te brengen dus.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

Op dinsdag- en donderdagochtend oefenen onze kleinste
‘bewoners’ alvast de liedjes die ze binnenkort samen gaan
zingen met de kinderen van groep 1/2. Op deze manier
wennen de peuters al aan de routine en werkwijze in groep
1, waardoor de overstap nog makkelijker wordt als ze 4
jaar zijn geworden. Het aantal peuters blijft groeien. Wauw,
hierdoor mag juf Meinou binnenkort een derde ochtend met
de kinderen aan de slag.

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

We kunnen nog meer enthousiaste details opnoemen, maar
het liefst zouden we graag onze dagelijkse praktijk aan alle
geïnteresseerden willen laten zien.

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

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met
Désirée Jorissen of Rächel van Lijf, tel 043-3430264.

www.rijschoolbastiaens.nl
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John dé Schilder

Anita van der Velden

voor al uw schilderwerk binnen en buiten.

Passementmakersdreef 7
6216 SC Maastricht
tel. 043-3473761

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.

Pedicure
Manicure
Voetreflexzone massage

Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.
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Ara’s
Het zal regelmatige bezoekers zijn opgevallen dat op onze
binnenplaats sinds een tijdje twee jonge ara’s bivakkeren.
Ze zijn een aanvulling op de kleine wilde dierentuin die we
op Daalhoeve ontwikkelen.
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We hebben al een walibi (als u dit leest, heeft deze waarschijnlijk gezelschap gekregen van twee walibi-vrouwtjes),
de alpaca’s en enkele nandoe’s. De ara’s worden momenteel
gesocialiseerd. Dan zijn ze in het voorjaar zodanig tam dat
ze bij kinderen op de arm kunnen zitten. En die zijn dan
weer een mooie ervaring rijker. Aan bezoekers daarom het
verzoek de ara’s nog niet aan te raken of dichtbij te komen.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 43, november 2016

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Dieren in de winter
Op zondag 20 november organiseren wij ons jaarlijkse evenement Dieren in de Winter. Hoe kunnen we bevorderen dat
onze wintergasten thuis goed de winter doorkomen? Tijdens
Dieren in de Winter leert u hoe we zelf vetbolletjes kunnen
maken, pinda’s kunnen rijgen en plekjes maken waar vogels
veilig van de pindakaas kunnen snoepen. Ook het drinken
wordt niet vergeten. En waarop moet je precies letten als je
een veilige wintervoederplaats wilt maken?
Sinterklaas
Nu de Goedheiligman binnenkort ons land bezoekt, kan hij
natuurlijk niet om Daalhoeve heen. Op zondag 27 november komt hij naar de boerderij en dan wil hij graag zo veel
mogelijk kinderen zien. Helemaal blij is hij om van iedereen
een mooie kleurplaat te krijgen. De speciale kleurplaten zijn
op de boerderij te krijgen. Komen jullie ook?
Kerstsfeerdagen
In het weekend van 10 en 11 december houden we onze
jaarlijkse Kerstsfeerdagen. Deze hebben een andere opzet
dan voorheen. Er is geen kerstmarkt meer met kraampjes.
In plaats daarvan brengen we de middenstal in een kerstsfeer, met snorrende kachel. De vrijwilligers van Stichting
Jeugdwerk Pottenberg, waarmee wij intensief samenwerken,
verzorgen het programma. Kinderen kunnen onder begeleiding en tegen betaling van één euro kerststukjes maken
voor bijvoorbeeld hun oma en opa. En verder is er natuurlijk
lekker eten en drinken in de Koojstal.

Onze nieuwe blauwgele ara's

Op verkenning in Zweden
In september zijn onze beheerder Ralph en assistent-beheerder Déanne op werkreis gegaan naar Vaxjö in Zweden.
Daar vond een Europese conferentie plaats van kinderboerderijen. Zo’n 85 vertegenwoordigers van kinderboerderijen
uit tien Europese landen bezochten lezingen over hygiëne,
stadslandbouw, klimaat-neutrale projecten, enz.
Ook gingen Ralph en Déanne op bezoek bij onder meer
stadstuinen en een voedselmarkt en deden ze mee aan
meerdere workshops. Het was een intensieve en zeer leerzame reis. Met Engels als voertaal werden er veel contacten
gelegd en ervaringen uitgewisseld. Bijvoorbeeld over hoe
je omgaat met bedrijfskleding en hygiëne op de boerderij,
hoe je vluchtelingen mee kunt laten werken of hoe jong en
oud van elkaar kunnen leren.
De werkreis past in de deskundigheidsbevordering waar
Daalhoeve momenteel hard aan werkt. Volgend jaar vindt
de conferentie plaats in Noord-Italië. Gezien de goede ervaringen in Zweden zijn we dan zeker weer van de partij.
Kalkoenvlees
Daalhoeve heeft 25 KellyBronze kalkoenen kunnen kopen
van een biologisch bedrijf. Deze kalkoen is geroemd om
zijn smaak.

Twee vlaaien van de wethouder
Op dinsdag 4 oktober werden wij verrast door een leuke
attentie van wethouder Van Grootheest. Ter ere van Werelddierendag liet hij bij de drie Maastrichtse kinderboerderijen, In de winkel zijn kalkoenfilet, kalkoen dijbeenfilet en kalde Dierenambulance Limburg Zuid en het Dierenbescher- koenvleugels te koop.
mingscentrum Born vlaaien bezorgen. Onze vrijwilligers
hebben er heerlijk van gegeten. We bedanken de wethouder
hartelijk voor dit mooie cadeau.
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Dat wil zeggen dat we op de wei overdag – tijdens de
openingstijden van de boerderij – regelmatig minipaardjes,
ezels, pony’s of schapen laten grazen.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Heeft u zin en tijd om samen met mensen met dementie
wekelijks zinvol bezig te zijn? Lees dan snel verder…
(en het is niet ingewikkeld, wel inspirerend en leuk)
Daalhoeve en ‘Hulp bij dementie’ zijn op zoek naar vrijwilligers die wekelijks mensen met dementie willen ondersteunen bij werkzaamheden op en rond de boerderij. Dat kan
één ochtend, een middag, een hele dag of meerdere keren
per week zijn.
Het is voor mensen met dementie heel belangrijk om actief
te blijven en de dingen die nog wel kunnen ook te blijven
doen. De boerderijomgeving nodigt mensen met dementie
hiertoe uit. Het werken op de boerderij is nuttig, zinvol en
gevarieerd. Daalhoeve biedt vele mogelijkheden. Er zijn
dieren die verzorgd moeten worden, er is een winkel, een
klein terras en natuurlijk zijn er allerlei onderhoudsklusjes.
Daalhoeve vindt het waardevol om ook mensen met dementie toe te voegen aan haar al grote en gevarieerde pool van
vrijwilligers. Maar dat kan alleen als er voldoende vrijwilligers
zijn die de mensen met dementie willen ondersteunen.
Samen aan de slag of alleen naar de dieren kijken of over
het terrein lopen, het kan allemaal. Wat u dus samen doet
op de boerderij, bepaalt u helemaal zelf, afhankelijk van de
wensen en mogelijkheden.
Heeft u interesse of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met:
Joost Nijsten, joost_nijssen@hotmail.com, 06 - 25288557 of
Judith Lansink, judith.lansink@hulpbijdementie.nl, 06 12255124

Incidenteel gebeurt dat ook in het weekend. We hebben met
de gemeente goede afspraken gemaakt over het maximaal
aantal dieren dat op de wei mag en het voorkomen van
overlast voor de buurt. Daarbij blijft het open karakter van
dit groene gebied voor de buurtbewoners gehandhaafd. Zo
heeft de omheining twee looppoortjes die op de momenten
dat in de wei geen dieren staan open blijven.

Hier komt onze nieuwe boomgaard

RECEPT VAN DE WINKEL
BOBOTIE (ZUID-AFRIKAANSE GEHAKTSCHOTEL)
Bak in wat plantaardige olie een grote gesnipperde ui en 2
gehakte knoflookteentjes zacht aan.
Voeg 1 eetlepel kerriepoeder en 1 eetlepel kurkuma toe,
smoor zachtjes en roer af en toe om.
Bak in een andere pan 1 kilo rundergehakt bruin aan en
meng dat met het uien-kruidenmengsel. Voeg zout en peper
toe naar smaak, en drie laurierblaadjes. Daarna 2 eetlepels
(ongezoete) abrikozenjam met stukjes, 75 gram rozijnen en
1 eetlepel azijn of citroensap toevoegen. Laat even zacht
pruttelen.
Verwarm de oven op 180 graden. Ondertussen schil je 3
Granny Smith appeltjes of een andere frisse zure soort.
Snij ze in blokjes. Rooster een kopje amandelen en hak ze
in grove stukjes. Voeg dat met de appelstukjes toe aan het
gehaktmengsel.
Week in 2 dl melk 2 sneetjes in blokjes gesneden witbrood
en klop daar 3 eitjes doorheen met wat zout, peper en
nootmuskaat.
Doe het gehaktmengsel in een ovenschaal en schenk er het
eimengsel overheen. In de oven mooi goudbruin bakken,
ongeveer een half uur.

GROENBEHEER
Boerderij Daalhoeve gaat de heuvel tegenover het
tankstation aan de Keurmeestersdreef onderhouden. Er
komt een mooie wei met enkele hoogstam fruitbomen.
De bestaande bomen en wandelpaden blijven gewoon
staan en in tact.
De overname van het beheer gebeurt in het kader van Mijn
Groen Maastricht, het programma van de gemeente om
onder meer stukken openbaar groen in beheer te geven bij
bewoners. We schreven er al over op de middenpagina’s
van juli.
De boerderij gaat in dit verband meerdere activiteiten ondernemen in de omgeving: we helpen bewoners bij het zelf
onderhouden van de blokhagen aan de Lutetiahof en de
rozenperken aan de Vestahof, nemen het onderhoud over
van het groen achter de Marsanahof en de haag aan de zijde
van de Glazeniersdreef en maken dus een wei bovenop de
heuvel tegenover het tankstation. Die wei wordt omheind
met een authentieke Limburgse meidoornhaag.

Boboti is lekker met rijst, een frisse salade en groene boontjes. Van origine is dit recept nog zoeter door er suiker bij te
doen…, maar daar ben ik geen fan van. Ook kun je in plaats
van zout sojasaus gebruiken als smaakmaker.

De wei gaan we gebruiken voor speelactiviteiten met kinderen en activiteiten met dieren, bedoeld voor zorgcliënten.

Smakelijk eten. Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168
| Fax |043-3440268
Tel. 043-3440168
Fax 043-3440268
www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

Als u kiest voor:

Maastricht - Malpertuis

Maastricht Daalhof

Reinaartsingel
Maastricht55
- Biesland

Rodahof
32
Maastricht
Daalhof

Sint Theresiaplein 2

• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime achtertuin.
• Halfvrijstaande woning;
• 6 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
Vraagprijs
216.000 ,- K.K
• Knusse €zijtuin.

Vraagprijs € 429.000 ,- K.K

Als u kiest voor:
Kwaliteit
Gedrevenheid
 Kwaliteit
Géén
opstartkosten of boete - clausule
 Gedrevenheid
Positieve
verkoop

Géén
opstartkosten
Persoonlijke
benaderingof boete - clausule

Positieve
verkoop
Geen 8 tot 5 mentaliteit

Persoonlijke
benadering& taxateur
Gediplomeerde makelaars
 Geen 8 tot 5 mentaliteit
Gediplomeerde
makelaars & taxateur
Kiesdan
voor Vesta Vastgoed








Rodahof 32

• Tussengelegen woning;
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
• Eventueel met garage.
• Tussengelegen woning;
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
Vraagprijs
€ 219.000,-K.K
• Eventueel
met garage.

Kies
daneen
voor
Vesta
Bel nu
voor
gratis
enVastgoed
vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168

Vraagprijs € 219.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht – Oud Caberg

Schippersdreef
Maastricht 52C
- Belfort

Kroesmeestersdreef
13D
Maastricht - Belfort

Spartodonk
7 – Oud Caberg
Maastricht

Schippersdreef 52C

• AppartementVERKOCHT
op 2e verdieping;
O.V.
• Rustig gelegen vrij uitzicht;
• Met 2 slaapkamers.
• Appartement op 2e verdieping;
• Rustig gelegen vrij uitzicht;
Vraagprijs
€ 124.950,- K.K.
• Met 2 slaapkamers.

Vraagprijs € 124.950,- K.K.

Kroesmeestersdreef 13D

• Appartement met 2 slpkmrs.;
• Knusse woonkamer;
• Ideale woning voor 1-2 pers.
• Appartement met 2 slpkmrs.;
• Knusse woonkamer;
• Ideale woning
voor 1-2
Vraagprijs
€ 124.950,K.Kpers.

Vraagprijs € 124.950,- K.K

Spartodonk 7

• Halfvrijstaande
woning; O.V.
VERKOCHT
• Geheel op te knappen;
• Ruim perceel met tuin op zuid.
• Halfvrijstaande woning;
• Geheel op te knappen;
Vraagprijs
€ 215.000,K.K
• Ruim perceel
met tuin
op zuid.

Vraagprijs € 215.000,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
Heeft uvan
verkoopplannen?
of een taxatie voor het oversluiten
uw hypotheek, bel ons dan gerust.
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
of een taxatie voorBel
hetdan
oversluiten
van uw hypotheek, bel ons dan gerust.
nu met 043-3440168
Bel dan nu met 043-3440168
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WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

In Belfort staat de Jozefkerk, onopvallend op een grasveld
onder de flat op het Keurmeestersplein, tussen de Koninkrijkszaal van de Jehova’s Getuigen en een gymzaal. Hier
zien we weer een vierkant gebouw met plat dak, zonder
toren (en in dit geval binnen ook zonder orgel). Verander
de naam aan de buitenkant en dit gebouw zou lijken op de
bank of het schoolgebouw er naast.
Interessant is dat dit gebouw ook het leven zag als noodkerk.
Toen men in 1974 eraan dacht er iets meer van te maken,
was er geen geld en werd het bestaande gebouw alleen opgeknapt. Daarom werd ook besloten het niet te verplaatsen
naar een meer centrale plek in de wijk (waar nu l’ Artisan
staat?). Bij het bijna opnieuw optrekken van het gebouw,
wat in maart 1976 voltooid was, werden de stoelen van de
oude noodkerk gehandhaafd. Later werden die stoelen door
banken vervangen en nu treedt men een zaal binnen geheel
omgeven door hout.
Hier is vanaf het begin het geestelijk leven van de buurt
samengeweven met dat van de wijk. Bij de verbouwing werden de missen in de aula van de Kennedyschool gehouden.
Onopvallend en toch centraal in het leven van de wijk - een
plek van rust en activiteit tegelijkertijd.

AANBIDDEN IN EEN ALLEDAAGS KLEED
In Belfort en Daalhof vinden we drie verschillende kerkgebouwen. En hoewel de gebouwen zelf vrij anoniem en
onopvallend zijn, hebben ze toch een interessant verleden
en heden.
De bewoners van Daalhof - een nieuwe wijk in de jaren 70
- hoorden eigenlijk hun zielzorg te vinden in de Jozefkerk in
Belfort. Toch vond men het belangrijk genoeg een noodkerk
in de toenmalige kinderboerderij onder te brengen. Niet lang
daarna gebruikte deze kerk ruimte in ’t Atrium - ook omdat
men een multifunctionele toevoeging in de wijk wilde hebben.
Uiteindelijk werd toch gekozen voor een eigen gebouw en
de huidige San Salvatorkerk werd in april 1978 in gebruik
genomen.
Hoewel de kerk midden in de wijk staat - naast ’t Atrium,
tegenover het winkelcentrum - valt het niet op. Het gebouw
is vierkant, laag, met een plat dak. Er is geen klokkentoren.
En toch is deze ruimte bijzonder voor de wijk. Het gebouw
nestelt zich in een hoek van het drukke centrum van de wijk,
omgeven door de bomen en onttrokken aan de drukkere
straten en de stille Romeinsebaan. Binnen wordt de schaduw
verlicht door lichtkoepels en vensters van vloer tot plafond
die het daglicht binnen laten. Hier zit men in een halve cirkel
in plaats van in rijen achter elkaar. Zo is een noodkerk tot
een centrale plek in de wijk geworden.

Naast de Jozefkerk vinden we de Koninkrijkszaal van de Jehova’s Getuigen. Dit gebouw is recenter en dat is ook te zien.
In plaats van een plak dak heeft men voor een halfgebogen
dak boven de zaal gekozen. Licht straalt binnen in de zaal
waar een redelijk grote groep mensen zich kan verzamelen.
De getuigen, die opvallen doordat zij deur-aan-deur gaan,
hebben vaker onopvallende gebouwen. Dit is een bewuste
keus. De zaal in Belfort lijkt, in vergelijking tot het gebouw
er naast, modern en chique. En toch is het, in vergelijking
met andere kerkgebouwen, bescheiden.

AQUARIUM

Zo zien we bij alle drie de gebouwen in deze twee wijken dat
schijn bedriegt. De buitenkant van deze gebouwen spreekt
van iets onbelangrijks, misschien iets oubolligs of kleins. En
toch staan deze zalen midden in de wijken, letterlijk en in
het leven van de bewoners. Blijkbaar kan men aanbidden
overal, ook als het niet ‘buitensporig’ of ‘groots’ is.

SPECIAALZAAK
van Guppy tot Discusvis

- vissen
- planten
- pompen
- complete aquariums
- benodigheden
Wij leveren kwaliteitsproducten van
o.a. Eheim, Juwel, Sera, Tetra
Geheel complete aquarium van € 59,95
Diepvriesvoer 100gr € 1,95
Spaar met de kortingskaart voor
gratis vissen of planten.
Openingstijden:
ma 13:00 - 18:00
di - vr 10:00 - 18:00
za 10:00 - 17:00

VERENIGINGSNIEUWS
INDISCHE INLOOPMIDDAG
Vrijdagmiddag 18 november is er van 13.30 tot 17.00 uur
weer een Indische inloopmiddag - Masoek Sadja - in buurtcentrum ‘t Atrium. Deze middag wordt georganiseerd door
de Stichting Pelita. De zaal gaat open om 13.00 uur.
Deze inloopmiddagen staan in het teken van gezelligheid,
muziek, dans, Indisch eten en cultuur en zijn voor iedereen een prima gelegenheid verhalen en ervaringen uit te
wisselen. De muziek wordt verzorgd door Senang Hati en
cateringbedrijf Senang Hati zorgt voor het Indisch eten.
Koprnmann Rudy is aanwezig met een stand voor Indische
artikelen en geschenken. De entree bedraagt 3,50 euro.
Inlichtingen bij Kees Schepel, tel. 06-13521570.
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spelen. Ook heb ik al een eerste proefdag bij de opvang
gehad en dat was goed gegaan. Mama gaat vaak met mij
en mijn zusje wandelen naar de JFK school om mijn oudere
broer op te halen. Ik ben ook al in de klas geweest van Lucas
en daar heeft hij veel over mij verteld. Myrthe haar kleuterklasje heb ik ook al een bezoekje gebracht en de kinderen
vonden mij heel interessant.
Mijn oudere broer en zus zijn heel erg gek op mij en konden
niet wachten om mij en mama in het ziekenhuis op te komen
halen. Ze spelen graag met mij en praten ook al heel veel
met me over van alles en nog wat. Ik moet dan vaak lachen
als ze zo raar en gek doen tegen me en brabbel dan in mijn
eigen babytaal tegen ze terug. Lucas wilt heel graag als hij
groter is samen met mij met de legoblokjes spelen. Myrthe
zorgt nu al heel goed voor mij en dat zal ze ongetwijfeld ook
later blijven doen.

VAN DE MAAND
JONATHAN
Ik wil me graag aan jullie voorstellen als nieuwe bewoner van
de wijk Belfort. Ik ben geboren via een ingeleide bevalling in
Genk op 10 juni jl. Net als mijn zusje wilde ik maar niet uit
de buik van mama komen en bleef ik maar liefst 41 weken
en 3 dagen lang zitten. Na een snelle bevalling kwam ik ter
wereld en konden mijn papa en mama mij eindelijk zien en
vasthouden.

VERENIGINGSNIEUWS
ROMMELMARKT SCALA
Zondag 27 november is het weer zover: rommelmarkt in het
Atrium, Aureliushof 160 van 10.00 tot 16.00 uur, georganiseerd door Scala . De markt wordt opgeluisterd door een
optreden van de accordeonistenvereniging Scala.
U kunt nog tafels reserveren à 15 euro per tafel: tel. 0625082227, mail john-hoogstad@tele2.nl.
We zien elkaar zondag 27 november.

Ik was een flinke baby want ik woog bijna 4400 gram en
was 51 cm groot. Mijn lieve oma’s en opa’s zijn al vaak op
bezoek geweest en als mama en papa werken ga ik bij ze

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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Bij de spoorbrug ging het mis. Toen viel ineens de motor
stil en werd het schip bijna stuurloos. Mijn vader dook de
machinekamer in, mijn moeder had ons intussen in de
stuurhut gezet en stond aan het roer. Eigenlijk machteloos,
met de stroom mee, maar
het grote gevaar was de
aankomende stuw, die
akelig in het zicht kwam.
Net op de scheiding van
het stillere en het wild
stromende water kreeg mijn vader de motor weer aan de
gang. Als een bezetene kwam hij naar boven gerend, nam
het stuur en de leiding over en met veel gas en stuurmanskracht heeft hij het schip in rustiger water kunnen krijgen,
dus in het Julianakanaal. Het was een hachelijk avontuur
waarover nog vaak gesproken werd.

VARIA
HET HOGE WATER EN ZIJN STERKE STROOM
Als iets moeilijk is in de scheepvaart zijn het wel de hoge
waterstanden van de rivieren. Kanalen hebben dat niet
omdat die kunstmatig uitgegraven zijn en op peil gehouden
worden door de sluizen. Rivieren zijn afhankelijk van regen
en smeltwater en dat komt meestal uit het buitenland. Als
daar veel regen en/of sneeuw gevallen is, heeft dat zijn
invloed op onze rivieren. Zo ook bij de Maas die al eeuwen
lang door Maastricht stroomt. Voor schippers was en is de
Maas een zeer belangrijke route om te bevaren.
Wij hadden een klein scheepje van 169 ton, een klompje
tegenover de grote schepen van nu. Wij vervoerden hoofdzakelijk zand en grind. Soms werd wel eens een andere
lading aangenomen, maar mijn vader had een soort contract
kunnen afsluiten met een baggerbedrijf. Vroeger werd in de
buurt van Eijsden en op andere plaatsen op de Maas door
middel van baggermolens het grind en zand uit de Maas
gehaald (geschept).

Mijn moeder was echt geen held in varen, nee, zij was
eigenlijk wel wat bang, maar op dat moment heeft ze toch
juist gehandeld. Niet zo lang erna ging er werkelijk een schip
richting stuw en die foto heb ik nog. Echt wel om even stil
van te worden. Wat een geluk dat mijn vader zijn hoofd erbij
gehouden had. Daar zijn we ook altijd trots op geweest.
Springtime

Ik heb altijd met grote ogen gekeken hoe dat in zijn werk ging.
Hoe kon een simpel systeem - emmers die naar beneden
gingen, schepten en weer naar boven kwamen met grind en
zand, dat dan weer gescheiden werd door een soort zeef en
dan via een loopband bij ons in het ruim te terecht kwam - zo
veel kilo’s gewicht in het ruim deponeren. Keurig werden er
2 of 3 bulten gemaakt. Met een meter werd gekeken of het
schip nog wat kon laden of niet, het was routinewerk. Het
schip mocht niet te diep liggen, dat kon te gevaarlijk zijn met
de stroming. Het gevaar loerde altijd.

Weet u ook een leuk verhaal? Laat het ons weten. Stuur uw
verhaal of belevenis op naar het redactieadres. Heeft u liever
iemand van ons die komt helpen? Kijk dan in de colofon van
ons wijkblad hoe u ons kunt bereiken. Wij helpen u graag.

Zo ook die ene keer waarover ons heel vaak verteld werd.
Gelukkig had mijn vader intussen een motor ingebouwd, een
Deutz. Juist deze motor liet hem op een gegeven moment in
de steek terwijl hij net heel hard nodig was. Het water was
hoog en de stroming heel sterk. Mijn ouders hadden al het
een en ander beleefd samen, maar dit nog niet. Ook wij, de
kinderen, waren aan boord en waren nog klein. Het schip
voer richting Julianakanaal om daar via de sluis verder te
varen richting Maasbracht en de Peel bij Weert.
Onder de Wilhelminabrug ging het nog goed maar ze moesten wel aan de rechterkant van de Maas blijven (Limmel).

Afslanken met de Benexere BodyProgress
afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop
U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 17.50
5 Behandelingen voor € 82.50
10 Behandelingen voor € 160.00

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

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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In zijn openingswoord sprak Marc Houben over een bijzondere en historische dag in de geschiedenis van Belfort, van
de Kennedyschool die volgend jaar 50 jaar bestaat en van
de bijna 30-jarige Stichting Kinderopvang Pinokkio.

WIJK - INFO
GESLAAGDE OPENING KINDCENTRUM BELFORT
EN INGEBRUIKNAME ‘JONGE KINDPLEIN’

Nadat alle aanwezigen onder aanvoering van de oudere kinderen van
het Kindcentrum uit volle borst het
Maastrichts volkslied hadden gezongen, Marian van der Nat de betekenis
van het logo had uitgelegd en een
aantal leerlingen hun wensen voor
het nieuwe schooljaar had uitgesproken, was er een traktatie in de vorm van kinderchampagne
en een wafel voor de kinderen en vlaai en koffie/thee voor de
volwassenen. Er werd tevens al naar hartenlust gespeeld op
de nieuwe speelplaats. Kindcentrum Belfort kijkt terug op een
geslaagde opening en hoopt veel lezers van het Belhäöfke
nu en in de toekomst te mogen begroeten.

Onder een stralende najaarszon vond vrijdag 16 september
de opening plaats van Kindcentrum Belfort. In aanwezigheid van heel veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s,
werknemers, buurtgenoten en collega’s uit de opvang- en
onderwijswereld verrichtten Marian van der Nat, directeur
Stichting Kinderopvang Pinokkio, en Marc Houben, directeur
J.F. Kennedyschool, de openingshandeling.
Daar waar normaliter bij openingen lintjes worden doorgenipt, werden hier juist twee linten aan elkaar geknoopt om
zo de samenwerking tussen Pinokkio en de Kennedyschool
- en de daarmee geboden doorgaande ontwikkelingslijn voor
kinderen - te symboliseren. In het daarna onthulde nieuwe
logo is deze doorgaande lijn goed zichtbaar.

Met vriendelijke groet,
Marc Houben en Marian van der Nat
Kindcentrum Belfort

JEUGDWERK DAALHOF BLIKT TERUG
Het jeugdwerk Daalhof kijkt terug op een hele mooie zomer
vol activiteiten georganiseerd door ons vrijwilligersteam. Een
zomer waarin veel kinderen kennis hebben kunnen maken
met het nieuw vorm gegeven jeugdwerk van Daalhof.
De jeugdwerkers zijn trots op het mooie resultaat van gemiddeld 25 kinderen per activiteit. Ook zijn wij erg trots op
ons top vrijwilligersteam dat zich de hele zomer belangeloos
heeft ingezet voor de Daalhofse jeugd.

Met gepaste trots werd het nieuwe ‘jonge kindplein’ geopend. In de zomervakantie was er bijna dagelijks hard
gewerkt om de sterk verouderde kleuterspeelplaats te
veranderen in een kinderspeelplek voor de jongste bewoners van Kindcentrum Belfort; de peuters en kleuters.
Dankwoorden waren hierbij voor de firma’s BenB-Bouw en
Nijha, die eindverantwoordelijken waren voor de uitvoer van
deze transformatie, en voor alle meedenkers: teamleden,
schoolraad, medezeggenschapsraad én de specialisten bij
uitstek… de leerlingenraad van de Kennedyschool.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Dit brengt ons meteen op een vooruitblik, want er komt een
derde clubdag bij. Wanneer deze plaats gaat vinden houden
we nog even geheim. Wil jij of je ouder(s)/verzorger(s) meedenken over het vormgeven van deze extra clubdag? Neem
dan snel contact op met de jeugdwerkers.
Groetjes, Jeugdwerkers Daalhof
Chantalle Kanters, chantalle.kanters@trajekt.nl of 06-31004684
Tim Gijzen, tim.gijzen@trajekt.nl of 06-52807607
Omnium Daalhof, Aureliushof 160A, 6215 SW Maastricht.
Of vindt ons op Facebook.

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

Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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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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4 KIDS

Doolhof: Breng de brandweerwagen weer terug
naar de toren van Daalhof

Kleuren maar:
Wat hoort bij de winter? Kleur dit plaatje

Rebus: Wat geef jij aan Sinterklaas?

Puzzel: Zet de letters in de goede volgorde en dan
aftellen tot de ………………………………… begint

Stephanie Debie
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WIJK - INFO

komen. Op Marktplaats, via Social Media of wellicht in je
kennissenkring kun je vaak een goede en betaalbare Sint
en Piet vinden.

Nathalie Narings (34) is pedagogisch medewerker en runt haar
eigen kleinschalige kinderopvang, ‘Kinderopvang NaNa’.

- Een onvergetelijk cadeau is de ‘video van de Sint’. Op
www.videovansint.nl kun je een persoonlijke, op maat gemaakte boodschap door de Sint laten inspreken. De dvd
wordt vervolgens door de Post Piet bij je thuisbezorgd en
ik kan je verzekeren: alle mondjes en oogjes vallen wijd
open. Aanrader.

WELKOM SINTERKLAASJE
Ken je dat gevoel? Van die harde ‘boem’ bij de voordeur in
de eerste weken van oktober? Dan weet je het weer: het
dikke speelgoedboek valt op de deurmat. Kriebels in je buik.
Als klein meisje was ik altijd in mijn nopjes als ik dat dikke
speelgoedboek zag. Dan wist ik: over een paar weken komt
Sinterklaas met zijn Pieten naar Nederland. Als een gek
ging ik dan mijn verlanglijstje maken, want stel je voor dat
ik niet op tijd was als de Spiekpieten zouden komen kijken.

- Kijk eens op www.sinterklaasinmaastricht.nl. Hierop staat
allerlei info over de intocht van Sinterklaas op zaterdag 12
november a.s., om 11.00 uur. Je ziet welke route de Sint en
zijn pieten neemt en je kunt hem zelfs ontmoeten in Winkelcentrum Brusselse Poort (14.30-15.30 uur). Kom verkleed
als Sint of Piet en neem je mooiste tekening mee.

Hier in de opvang gaat het niet anders: we zijn een generatie
verder en nog steeds vinden de kids het geweldig als ze
weer mogen knippen en scheuren in dat boek. Levensgrote
verlanglijstjes worden opgehangen, liedjes worden geoefend
en dansjes worden gedanst. Heerlijk ze zo te zien genieten.
In de ogen van de kinderen is Sinterklaas een wonderlijk
persoon ‘die al vijf-miljoen-zestig-triljard jaar oud is’, die
‘cadeautjes met pepernoten betaalt’ en ‘het allerliefste
paard van de heeeeeluh werult heeft, dat altijd braaf alle
worteltjes opeet’
Om het Sinterklaasfeest nog extra leuk en gezellig te maken
- het gaat tenslotte om de beleving - geef ik wat tips:

- Thuis krijg je de feeststemming erin door Sinterklaasliedjes
op te zetten, het huis te versieren en met de allerkleinsten
een hoek van de kamer tijdelijk om te toveren tot pakhuis
(zelf cadeaus inpakken), pakjesboot (stapelen) of kantoor
van Sinterklaas. Meer dan wat dozen, inpakpapier en plakband heb je niet nodig.
Verder rest mij nog één ding te zeggen: geniet. Kijk naar
de oogjes van je kind, kijk hoe hij/zij geniet. Dat is toch
onbetaalbaar…
Ik wens jullie allemaal een fijn en gezellig Sinterklaasfeest.
Nathalie Narings

- De meest gebruikte vorm tijdens pakjesavond is de surpriseavond. Dit is natuurlijk heel leuk en geeft al veel voorpret.
Maar ben je nou niet zo’n crea bea of heb je simpelweg wat
minder tijd, vul je avond dan eens in met een cadeau spel.
Het enige wat je nodig hebt is een dobbelsteen, 2 cadeaus
(binnen afgesproken budget) en een timer (GSM). Typ op
Google ‘dobbelspel sinterklaas’ en je krijgt meerdere varianten te zien hoe je dit spel kunt spelen. Lachen, gieren en
brullen, gegarandeerd.

UITBREIDING HUISKAMER
Op de donderdagen is er van 10.00 tot 12.00 uur een uitbreiding van het spreekuur van Matchpunt. De andere dagen
zijn: dinsdag en woensdag van 14.00 - 15.30 uur.
Ook is er de mogelijkheid op deze tijd te komen handwerken: breien, haken, naaien, borduren enz. Vindt u het leuk
- onder het genot van een kopje koffie of thee - samen te
handwerken of van elkaar te leren? U bent van harte welkom. Er is een naaimachine aanwezig waar u gebruik van
mag maken. Simpele kledingreparaties kunnen, tegen een
kleine vergoeding, ook voor u gedaan worden.

- Gewone spelletjes doen het altijd goed: Monopoly, Hints,
Mexican Train en ga zo maar door. Met de kleinere kids speel
je Uno, Skipbo, Mens erger je niet of een ander makkelijk
spel. Nog wat lekkers op tafel en je bent klaar.
- Wil je voor de kinderen iets speciaals doen, dan kun je
aan de Sint vragen of hij misschien een uurtje langs kan

PRETTIG GEZELSCHAP VOOR EENZAME OUDEREN
Bent u een alleenstaande, thuiswonende oudere die zich
eenzaam voelt en graag wel eens iemand op bezoek zou
willen hebben voor een praatje, om een eindje te wandelen
of gezellig samen boodschappen te doen, neem dan gerust
contact met ons op.
Een vaste en bij u passende vrijwilliger komt een middag
per week naar u toe om samen iets te doen wat u leuk vindt.
Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Tevens zoeken wij voor deze werkzaamheden gemotiveerde
vrijwilligers. Hebt u belangstelling, neem dan contact op met
Hans Bindels van Stichting Ouderenproject Geinen Daank,
tel. 043-3218989 of 06-10513441. E-mail: hans@bindels.
demon.nl.
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Locaties op Pottenberg en Belfort.
Fysiotherapie:
Specialisaties:
			
			
Beweegprogramma:

Regulier en revalidatie
Neurorevalidatie (CVA); Parkinsonnet;
Geriatrie; Oedeemtherapie; Oncologie;
Sportfysiotherapie; McKenzietherapie
COPD; DMII; Claudicatio

Wij nemen deel aan diverse multidisciplinaire netwerken.

Potteriestraat 145
Peymeestersdreef 2A

6216 VD Maastricht
6216 PJ Maastricht (SNS-pand)
043-3477877
info@fysiohof.nl
www.fysiohof.nl

UITVAARTVERZORGING

van THOR

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.
Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

VREUGER IN DE WIEK

DAALHOF
Links in beeld de eerste van de flats langs de Aureliushof
richting Belfort. Rechts de huizen aan de Lutetiahof, Ravennahof, Marshof, Mercuriushof, Tellushof en ga zo maar
door. Het is een echte puzzel om dit van boven te bekijken.
Daarom is de grote flat links en de Aurelliushof, die na de
rotonde over gaat in Keurmeestersdreef, een herkenningspunt. Het is een opname gemaakt in de zomer van 2006.

WIJK - INFO
NIEUWS VAN BSO BEESTENBENDE
Dit keer heb ik de tekst niet zelf geschreven maar laat ik de
kinderen aan het woord:
Ines: “Het is hier altijd gezellig. Ik vind het leuk dat je mag
helpen met de dieren te verzorgen en te voeren of in de
hokken zetten.”
Kiki: “Je mag de dieren aaien, oppakken en knuffelen. Het is
vooral leuk als de cavia’s in het BSO lokaal zijn. We spelen
ook veel buiten, met de hele groep vlag veroveren. Marion
heeft veel knutsel ideeën. Nu heb ik een naambordje van
hout gemaakt.”
Sten: “Ik ben pas na de zomervakantie bij deze BSO gekomen, maar ik vind het super leuk. Vooral om te knuffelen
met de cavia’s en mee te helpen de dieren te verzorgen.
Vorige week heb ik mee geholpen de pony’s in de stal te
zetten. Jake, de boerderijhond, is heel lief.”
Lotte: “Ik ben al heel lang hier en ik heb ook een keer de
cavia’s gewassen. Een tijdje geleden mochten we om de
beurt in de groep koken. Ik heb wentelteefjes gemaakt en
Kiki roerei. Dit was allemaal heel lekker. Maar het allerleukste vind ik de pony’s. De kleinste is zo schattig.”
Jochem: “In het donker op de boerderij verstoppertje spelen
vind ik spannend. We hebben leuke spellen en ik speel veel
met de lego. Ik houd niet zo van boerderijdieren, maar wel
van kuikentjes. Vandaag heb ik een boot getimmerd.”
Sebastian: “Ik speel vooral met mijn broer met de lego of we
gaan op het grasveld voetballen. Ik ben ook een tekenaar.”
En dan sluiten we af met de wijze woorden van Ines: “Dit zijn
allemaal redenen om naar BSO Beestenbende te komen.”
Nieuwsgierig geworden? Uw kind kan altijd een middag
vrijblijvend komen spelen.

De foto kunt u weer, zoals altijd, in kleur zien door een mail
te sturen naar: huub.reinders@home.nl

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans
Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03

Voor meer informatie bel 06-20416873 of stuur een e-mail
naar goudenwereld@mik-kinderopvang.nl. Zie ook www.
mik-kinderopvang.nl en zoek onder locaties.
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WWW.WILSONGROEP.NL
Verkoopplannen?

Kalanderdonk 6

Nieuw

• Verrassend ruim woonhuis
• Grote woonk., complete keuken
• 5 Slaapkamers
• Nette badkamer met ligbad

Vanwege de grote vraag vanuit
ons klantenbestand en de
snelle verkopen zijn we
op zoek naar nieuw
te verkopen
woningen.

Vraagprijs: € 203.000,- k.k.

Tel: 043 350 35 35

Nymphenhof 4

Pascal Loontjens

• Halfvrijstaand met garage
• Verrassend ruim en goed afgew.
• Luxe keuken en badkamer
• 4 Slaapkamers

VERKOCHT

Vraagprijs: € 298.000,- k.k.
Sauterneslaan 48-A

Nieuw

• Beganegrond appartement
• Ruime mooi aangelegde tuin
• 2 Slaapkamers
• Geheel rolluiken

Vraagprijs: € 145.000,- k.k.

Vergiliushof 43-B

Vraagprijs: € 149.900,- k.k.

Daelhofpad 5

Nieuwe prijs

Staat hier
de volgende
keer
uw woning?

• Ruime woonkamer met aanbouw
• 2 Slaapkamers
• Modernisering wenselijk
• Mooi uitzicht

Vraagprijs: € 145.000,- k.k.
Weten wat uw woning nu
waard is en/of verkoopplannen
Bel voor een

Centaurenhof 8

Vraagprijs: € 223.500,- k.k.

GRATIS

waardeadvies
Kloosterbosch 19
• Instapklaar woonhuis
• Luxe keuken, mooie tuin
• 3 Slaapkamers, 2 badkamers
• Gunstige ligging t.o.v. AZM

Bronweg 8

Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

Vraagprijs: € 369.000,- k.k.

VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

HYPOTHEKEN
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MAKELAARDIJ

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

