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Om maar even met het voorjaar binnen te vallen… Het is
Daalhof weer gelukt! Wij blijven trouw aan onze traditie,
onze braderie werd weer met zon overgoten. Onze kraampjes en vertier zijn iedere wind-en-water-uitspatting van
April bespaard gebleven en we mogen weer terug kijken
op een prachtige dag. Iets dat we onze buren uiteraard ook
gunnen, we zullen voor ze duimen. Ook de koningsspelen
werden door de weergoden zeer gewaardeerd. Het was
een prachtige dag buiten vol sport en spel.
Even vooropgesteld dat ik geen glazen bol heb en het
drukken van ons blad niet over de snelheid van het digitale
tijdperk beschikt, ben ik benieuwd of onze koning net zo
veel geluk heeft met zijn Koningsdag, want die valt toch
met regelmaat in het water of op zijn minst in de druppels.
Met de komst van het lengen der dagen zijn onlangs de
eerste op straat spelende ‘oud-kinderen’ gespot. Doorgaans blijken de ouders van middelbare leeftijd het kind
in zich weer te hebben gevonden. Pluspuntje van hun
leeftijd… na zo’n vermoeiende dag stoepranden en badminton op straat mogen ze aan een wel verdiend pilsje of
glaasje wijn. Eindelijk rust, zeggen ze dan.
Uiteraard rent niet iedereen mee over straat. Gelukkig is
er voor iedere leeftijd wat wils. Wij van de redactie doen
elke maand ons best om u steeds weer van nieuwe en
oude informatie over en in onze wijk te voorzien. Neem dus
even te tijd voor uzelf en blader door ons wijkblad. U vindt
vast wel ideeën voor een uitstapje, niet al te ver van huis.
En als u niet weg wil… Geniet al lezend even van de rust.

Onze vrijheid… werd duur betaald…

EVENEMENTEN
Dinsdag 15 mei:
Ontmoetingsavond voor ouders van een zorgenkind in de
Huiskamer van Daalhof. Vanaf 19.00 uur.
Vrijdag 18 mei:
Indische inloopmiddag ‘t Atrium van 13.30-17.00 uur. Zaal
open vanaf 13.00 uur. Entree 3,50 euro.
Zondag 17 juni:
Opendeurendag Belfort/Daalhof bij Radar, Ebenistendreef 100 van 13:00 - 17:00 uur. Maak kennis met locale
verenigingen via een gevarieerde programma van sport,
muziek en informatiekramen.

Natasja Cornelissen
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Woensdag 20 juni:
10 jarig bestaan Schildersgroep Natuurtuinen Jekerdal,
Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 1. Van 13.00-18.00
uur.

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

Vrijdag 22 juni:
Promsconcenrt ‘Onder de Brug’ door Harmonie St. Petrus & Paulus Wolder in het amfitheater ‘Onder de Brug’
in Vroenhoven. Aanvang 20.45 uur, welkom vanaf 19.30
uur. Kaarten à 17,50 euro.

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

Zondag 24 juni:
Spaans concert door Harmonie Wilhelmina Wolder in de
Mercedes-Benz CAC theaterzaal (Gelissendomein 5).
Aanvang 15.00 uur. Entree 5 euro.

like ons op facebook
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

Lijst met activiteiten
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)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

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

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.

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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VERWARD DOOR GEDRAG?

BUURTNETWERK

Wat kan ik doen als ik iemand iets raars zie doen? Word ik
verward door het gedrag van sommige mensen? Hoe kan
ik het best reageren?

buurtnetwerk belfort daalhof

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

We hebben allemaal wel eens iemand gehoord of gezien die
anders doet. Dit gedrag kan verschillende oorzaken hebben.
Binnenkort wordt hier meer over gedeeld, inclusief een film
die in onze eigen wijken gemaakt is. Voor nu kunt u uw zorgen over verward gedrag melden bij het regionaal meldpunt,
GGD Vangnet: 088-8805016.

BUURTTERRASSEN
Maak nu al plannen om een buurtterras bij u in de buurt
te bezoeken. Breng een kopje, een stoel en eigen ideeën
voor uw buurt mee. Een buurtterras is een mogelijkheid
om buren bij elkaar te brengen - gewoon om elkaar te leren
kennen en met elkaar te kunnen spreken over wat gedaan
kan worden in uw directe omgeving. Het Buurtnetwerk en
buurtprofessionals (Trajekt, Sociaal Team, Handhaving
en Politie) zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en
ideeën uit te wisselen. Samen zorgen we voor een gezellig
en productief moment.

JEUGDWERK DAALHOF
Mariëlle Nolte en Marit Rijk van Trajekt zijn weer volop
bezig met activiteiten voor de jeugd in onze wijken. Er zijn
drie verschillende clubs: Woensdagmiddag Club: leeftijd 4
tot 10 jaar (woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur),
Pré-Tiener Club: leeftijd 10 tot 13 jaar (dinsdagavond van
18.30 uur tot 20.30 uur) en Tiener Club: leeftijd 13 tot 16 jaar
(donderdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur). Informatie
over de clubs en de activiteiten is te vinden op de website van
Trajekt (www.trajekt.nl) of op de nieuwe Facebook pagina:
Jeugdwerk Daalhof. Vrijwilligers zijn nog nodig, dus wilt u
zich voor de jeugd van Belfort, Daalhof, Hazendans, Wolder
en Campagne inzetten, geef Marit Rijk (marit.rijk@trajekt.
nl) en Mariëlle Nolte (marielle.nolte@trajekt.nl) een seintje.

Vóór de zomer worden er 4 terrassen gehouden, telkens op
een maandagavond van 19.00 - 20.30 uur.
Op 14 mei zijn we bij de parking op de Alesiahof, 28 mei zijn
we in de Haammakersdreef, 11 juni zijn we weer terug in
Daalhof in de buurt van kruispunt Horatiushof/Romulushof
en op 25 juni zijn we in de buurt van de Plus in Belfort. Na
de zomer worden nog twee buurtterrassen gepland en wel
op 27 augustus en 17 september.

DE HUISKAMER VAN DAALHOF
Heeft u de Huiskamer nog niet ontdekt? De Huiskamer is
bijna elke dag open voor verschillende activiteiten. Hier vindt
u Matchpunt op dinsdag, woensdag en donderdag. Dinsdagmiddag is een gezellig praatuur voor iedereen. Woensdagmiddag is er een Nederlands praatuurtje en een kunstatelier
voor kinderen. Donderdagochtend en -avond is Creatief Café
en de middag is voor mantelzorgers en hun zorgpartner. Er
is een ruilwinkel voor kleren, een eigen leenbibliotheek en
meer. De Huiskamer bevindt zich aan de achterzijde van ’t
Atrium, achter de kerk bij het ‘gebreide’ hek.

OPENDEURENDAG VERENIGINGEN
Binnenkort kunt u weer kennismaken met de verenigingen
van onze buurten.
Zondag 17 juni wordt van 13.00 tot 17.00 uur voor de derde
keer een Opendeurendag gehouden in Belfort. Dit is een
geweldige tijd om te zien welke verenigingen aanwezig
zijn in de buurt, wie nieuwe leden zoekt, waar u zich kan
inzetten in de buurt. Tegelijkertijd kunt u van een fijne middag genieten. Er zullen sportvoorstellingen zijn, activiteiten
voor alle leeftijden en lekkere hapjes en drankjes. Wilt u uw
vereniging hiervoor inschrijven? Er is nog tijd. Meldt dit aan
bij Nicole Neijman (nicole.neijman@kpnmail.nl) of Marjolijn
Meerten (m.meerten@radar.org).

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

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 € 18,50
5 Behandelingen voor € 87,50
10 Behandelingen voor € 170,00

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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BON APPETIT

Doe het vega gehakt in een pan en bak een paar minuten.
Gebruik je vega gehakt dat al gaar/gebakken is, dan kun je
dit overslaan. Schep de taco kruiden door het gehakt. Snijd
de cherrytomaatjes alvast in vieren.

PINKSTERMENU
Voorgerecht:
Uiensoep met gember (2 personen)

Haal de zoete aardappels uit de oven en check met een
prikker of mes of ze gaar en zacht zijn. Snijd deze net niet
helemaal open en verdeel het gehaktmengsel hier over
samen met wat mais en kaas. Zet ze nog 10 minuten in de
oven. Snijd de avocado in stukjes. Meng de zure room met
een klein scheutje water om hem wat dunner te krijgen.
Haal de gevulde zoete aardappels uit de oven en verdeel
de tomaatjes, avocado en ui erover en eventueel een plakje
jalapeño peper. Mocht het niet allemaal passen dan kun je
ook wat van de groenten apart erbij serveren. Trek strepen
met de zure room over de aardappels en serveer direct.

Ingrediënten:
25 gram boter of margarine, 3 uien, fijngesnipperd, 2 bolletjes gember, fijngehakt
2 theelepels kerriepoeder, 1 vleesbouillontablet, 2 eetlepels
gembersiroop, 2 sneetjes wit brood. 2 eetlepels oude kaas,
geraspt, 25 gram Danish blue kaas.
Bereiden:
Verhit de boter in een pan en bak de ui met gember, al omscheppend, bruin. Bak het kerriepoeder ca. 1 minuut mee.
Voeg 500 ml water, het bouillontablet en de gembersiroop
toe en laat de soep ca. 10 minuten zachtjes koken.
Rooster de sneetjes brood en snijd ze in de maat van de
soepkommen. Strooi de geraspte kaas op de sneetjes en
verkruimel de Danish blue erboven.

Nagerecht:
Crêpes met in rum geflambeerde mango (2 pers)
Ingrediënten:
2 eieren, 250 ml melk, 30 gram gesmolten boter plus 20
gram boter voor het bakken,
100 gram bloem, 1 vanillestokje, voor het garnituur 2
mango’s, 2 eetlepels honing, snufje zout
30 ml rum en wat pistachenoten.

Schep de uiensoep in twee ovenbestendige soepkommen
en leg de sneetjes brood er in. Schuif de kommen onder de
voorverwarmde grill en laat de kaas in ca. 3 minuten smelten.

Voorbereiden:
Klop in een kom met een garde de eieren met de melk en
gesmolten boter door elkaar. Meng in een andere kom de
bloem met 2 snufjes zout. Maak een kuiltje in het midden.
Giet er al kloppend geleidelijk het eimengsel in. Klop met
een garde tot alles goed gemengd is.

Hoofdgerecht:
Gepofte zoete aardappels uit de oven met een vulling van
(vegetarisch) gehakt, tomaatjes en maïs.
Ingrediënten:
1 kilo zoete aardappels (4 middelgrote), 1 avocado, 175 gr
(vegetarisch) gehakt, 4 eetlepels maïs, 1 kleine rode ui, 4
eetlepels geraspte kaas, 1 theelepel taco kruiden
125 ml zure room als strepen, 10 cherry tomaatjes, scheutje
olie, peper en zout
Optioneel: schijfjes jalapeño peper

Snijd het vanillestokje in de lengte doormidden. Schraap
er met de punt van een scherp mes het zaad uit. Roer het
zaad door het beslag. Laat het beslag minstens 1 uur rusten.
Bereiden:
Vet een crêpespan (koekenpan) licht in met boter en verhit
de pan. Giet een klein beetje beslag in de pan. Zwenk de
pan zodat het beslag uitloopt. Bak tot de rand van de crêpe
krimpt. Neem een spatel en keer er de crêpe mee om. Laat
nog 1 minuut bakken. Stapel de gebakken crêpes op elkaar
op een bord en houd ze warm.

Bereiden:
Verwarm de oven op 220 graden. Was de zoete aardappels goed en dep ze droog. Prik er met een vork gaatjes
in. Besprenkel ze in een kom met een beetje olie en wat
peper en zout en schep door elkaar. Verdeel ze over een
bakplaat met bakpapier en zet ze ca. 40 minuten in de oven.

Maak het garnituur. Snijd het vruchtvlees van de mango’s
langs beiden kanten van de grote pit af. Snijd het vruchtvlees
dan in de lengte in plakjes van ½ cm dik.
Doe een stukje boter in een koekenpan. Leg er de plakjes
mango in. Lepel er de honing over en bak de plakjes in 2
tot 3 minuten aan elke kant goudgeel. De mango moet diep
goudgeel zijn.
Deale
r
Bata van
v
Bian us
c
Cort hi
in
Cube a
Gaze
lle
Trek

Neem de pan van het vuur. Giet de rum over de nog hete
mango. Steek de rum aan met een lange lucifer. Laat na
het flamberen 2 minuten afkoelen.
Maak de borden klaar. Verwarm de crêpes lichtjes in een
magnetron. Schik op een helft van elke crêpe plakjes mango.
Strooi er wat gehakte, geroosterde pistachenoten over.
Vouw de andere helft van de crêpe over de mango.

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

Ruttensingel 160a Maastricht. Tel.: 043 - 325 06 62
Dinsdag gesloten.
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maak een afspraak met een van onze makelaars voor een
professioneel advies:

verzekeringen
advies
makelaardij
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VARIA

VERENIGINGSNIEUWS

Monique Montulet is schoonheidsspecialiste en runt haar eigen
huidverbetering en wellness instituut Cosmetique Pura.

SPAANS CONCERT
Zondag 24 juni geeft Harmonie Wilhelmina Wolder, onder
leiding van Ghislain Bellefroid, een bijzonder concert in
de Mercedes-Benz CAC theaterzaal (Gelissendomein
5). Aanvang 15.00 uur. Deze muzikale middag, die
mede mogelijk wordt gemaakt door de Rabobank als
hoofdsponsor van dit concert, ademt Spaanse sferen.
Kaarten à 5 euro zijn reeds verkrijgbaar bij bloemsierkunst
Maravilha in Wolder of bij café zaal Aajd Vroenhoven aan
de Tongerseweg 400
.
Het harmonieorkest speelt louter Spaanse werken met als
hoogtepunt de Nederlandse primeur voor amateurorkest
van het prachtige muziekwerk ‘Theatrum’ - Música para la
Escena van de Spaanse componist Martinez Gallego. Hij
componeerde dit werk in 2007 voor groot harmonieorkest
en schreef het voor de herinwijding van het theater ‘García
Berlanga’ in San Antonio de Requena in Valencia.

VASELINE IN COSMETICA
Deze maand wil ik het graag hebben over Vaseline in cosmetica.
Vaseline gebruikt men vaak als zachtmaker. Een bekend
voorbeeld daarvan is lippenbalsem. Vaseline verzacht wel
even en lijkt de huid te hydrateren, maar het sluit de huid
af, je huid wordt als het ware verstikt. Bovendien zorgt het
ervoor dat het natuurlijk hydrateren van de huid wordt tegengewerkt en uiteindelijk verliest de huid dit hydraterend
vermogen. Daarnaast kan vaseline ook nog schadelijk zijn
voor je gezondheid. Vaseline is daarom niet geschikt voor
je huid en dus zeker niet voor babyhuidjes en/of billetjes.
“Maar” hoor ik dan vaak in de salon “vaseline is toch goed
voor de hydratatie?” Dat zeggen tot mijn schrik zelfs sommige dermatologen.
Ik hoop dan ook dat bovenstaande uitleg je overtuigt om
het gebruik van vaseline niet tot je dagelijkse gewoonte te
maken.

De tweede dirigent van Harmonie Wilhelmina Wolder, de
Spanjaard Julio Domingo, treedt tevens op met zijn orkest
Maastricht Winds. Er zullen bij velen geen belletjes rinkelen
bij het horen van de naam van dit harmonieorkest. Dat kan
kloppen, want het orkest is pas vorig door Julio opgericht.
Het conservatorium beschikte vorig jaar (helaas) niet meer
over een harmonieorkest. Julio vond het hoognodig dat
hier verandering in kwam. Zo geschiedde: hij richtte het
harmonieorkest ‘Maastricht Winds’ op (vorig jaar heette dit
nog ‘Spanish Winds’). Op projectbasis komt dit orkest, dat
bestaat uit conservatoriumstudenten, samen.

Vaseline (Propyleen glycol) is een chemisch product dat
afkomstig is van petroleum / aardolie (net als benzine of
diesel). Het wordt natuurlijk wel gezuiverd, maar toch.
Waarom gebruiken fabrikanten het dan toch?
Nou, het antwoord is heel simpel. Petrolatum is ontzettend
goedkoop.
Als tip wil ik u meegeven: lees etiketten en zoek de ingrediëntenlijsten op op internet.
Sommige puur natuur producten bevatten nog een aantal
chemische stoffen.
Gebruik je vaseline of vaseline-achtige producten dagelijks,
dan ontstaat er een ‘paraffine verslaving’. Het maakt de huid
lui, zoals hierboven genoemd en zorgt dat het lichaamseigen
hydratiesysteem steeds minder goed werkt. Het gevolg is
dat je dus steeds meer en meer moet gaan smeren om je
huid dit verzorgende gevoel te geven.
Ik zeg altijd: vaseline is prima bijvoorbeeld bij zeer koud
weer, als je op skipiste staat op of op de schaatsbaan,
waarbij je eerst je verzorgende producten aanbrengt en
daarover een laagje vaseline.

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

Het thema van hun concert is ‘student life’.
Laat u verrassen en koop snel een kaartje voor maar 5 euro
bij harmoniezaal café zaal Aajd Vroenhoven of bij Bloemsierkunst Maravilha in Wolder.

Uw adres
adres voor
voor Zorg
Zorg Thuis,
Thuis, persoonsalarmering
persoonsalarmering en
en
Uw
wijkverpleging
wijkverpleging
Locaties: Recessenplein,
Recessenplein, Campagne,
Campagne, Licht
Licht &
& Liefde,
Liefde,
Locaties:
Scharwyerveld, Daalhof
Daalhof en
en Sint
Sint Gerlachus
Gerlachus (na
(na verbouwing)
verbouwing)
Scharwyerveld,

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl
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PRIKBORD

WIJK - INFO
BIJZONDER EN/OF VERWARD GEDRAG

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.

Bijzonder en/ of verward gedrag, iedereen komt het wel
eens tegen.
We lezen of horen in de media steeds meer en vaker over
verwarde personen. Helaas worden meestal de heftige escalaties er uitgelicht, waardoor het bijna lijkt alsof mensen
die verward zijn, gevaarlijk zijn.

Naar de brugklas en een goede start maken? Kom ‘Ik
leer leren’. Ervaar voorwaarden om goed te kunnen leren,
het belang van motivatie, plannen, over faalangst en nog
veel meer. Meer info www.bijdehand.cc of FB Info: 0657711480.

Dat is echter niet waar. De meeste mensen zijn niet gevaarlijk maar hebben juist zorg, hulp, een luisterend oor of een
beetje steun nodig. De groep die gevaarlijk is, is maar een
hele kleine groep. In de buurten en wijken waar we wonen,
kunnen we heel veel verschillende soorten bijzonder of
verward gedrag tegenkomen. Een oudere dame die dement
begint te worden, iemand met een psychische kwetsbaarheid die wel eens iets roept op het balkon, een buurman die
zich minder goed verzorgt en waar je ineens slechter contact
mee kunt maken. Het komt allemaal voor en iedereen van
ons kan zo’n situatie tegenkomen.
Wat we het allerliefste willen, is dat we in een buurt wonen
waar we oog en oor voor elkaar hebben en op tijd zien als
het met iemand misschien niet zo goed gaat. Niet alleen
voor ons zelf en de overlast die we misschien van iemand
ervaren, maar ook uit zorg voor de persoon. Iedereen is er
namelijk bij gebaat dat het goed gaat met de mensen om
hem heen, want dan kun je prettig samen leven in een buurt.
Maar wat moet je dan doen als je zo iemand tegenkomt?
Ga je ermee in gesprek of juist niet? Wat zeg je dan en hoe
doe je dat? En waar moet je naar toe als je je zorgen maakt
over iemand en denkt dat die persoon hulp kan gebruiken?
Daar willen we met u over in gesprek tijdens de volgende
netwerkbijeenkomst in uw wijk aan de hand van een film.
Deze film wordt overigens op dit moment in uw buurt Daalhof- Belfort- Hazendans opgenomen. Het buurtnetwerk zal
u t.z.t. voor de netwerkbijeenkomst uitnodigen en we hopen
u dan te zien.

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische-, en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder
verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘samen bewegen met
Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Ook rugrevalidatie via DavidRug-Concept is mogelijk. Fysio Daalhof, Herculeshof 9/11,
6215 BB Maastricht, 043-3476946; fysiodaalhof@gmail.
com; www.fysiodaalhof.nl.
Verloren op 6 april jl. gouden ring met bloemetjes uitgewerkt.
Ergens op weg van Pomonahof 87 via de Cupidohof naar
het midden van de Fortunahof. Heeft u de ring gevonden?
Graag terugbrengen naar Pomonahof 87.
Gevraagd: fotoservice Stiphout vraagt enthousiaste medewerker/fotograaf voor onze fotoservice. Stuur CV naar nic@
cappafotografie.nl of bel 06-51659529.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Tot die tijd kunt u uw zorgen over verward gedrag melden
bij het regionaal meldpunt, GGD Vangnet: 088-8805016.
Vragen? Neem gerust contact op met Diana Ummels van
Trajekt: diana.ummels@trajekt.nl, tel. 06-52710236.

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Tel. 06 - 43 09 68 14
www.hovenierjongen.nl

Op zoek naar de oorzaak van uw klachten
in ledematen, rug, nek, schouders, bekken
(ook bij zwangerschap); bij hoofdpijn,
darmklachten, whiplash, etc.
Voor volwassenen, kinderen en (huil)baby’s.
Voor meer informatie: tel. 043-321 59 25
www.osteopathiemorgenstern.nl
osteopathiemorgenstern@hetnet.nl
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht

info@hovenierjongen.nl
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Extra activiteiten:
Woensdag 2 mei, 14.00 uur: samen foto’s van vroeger bekijken en herinneringen ophalen.

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Donderdag 3 mei, 14.00 uur: Hollandse middag, muziek,
hapje en drankje tegen democratische prijzen.

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.

Woensdag 9 mei, 14.00 uur: Sport en Spel middag
Donderdag 10 mei, is de vrij toegankelijke dagbesteding
gesloten vanwege Hemelvaart.

Maandag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur op afdeling H
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F

Woensdag 16 mei, 14.00 uur: snoepbloemen maken.

Dinsdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Spel/sjoel/kaart/knutselmiddag 14.00 uur
- Gymnastiek onder professionele begeleiding van een
fysio- en ergotherapeut 14.00 uur.
Dinsdagavond repeteert het koor ‘Gouwe Ouwe’ op afdeling
H. Heeft u interesse? Ga gerust een kijkje nemen en laat u
wegwijs maken. Ze starten om 18.30 uur.

Maandag 21 mei, is de vrij toegankelijke dagbesteding
gesloten vanwege Tweede Pinksterdag.

Donderdag 17 mei, 14.00 uur: Happy Hour, muziek van DJ
Giel. Eerste drankje tegen de helft van de prijs en hapjesverkoop tegen leuk prijsje.

Woensdag 23 mei, 14.00 uur: wandelen we naar de kinderboerderij.
Donderdag 24 mei, 14.00 uur: gespreksgroep met activiteitenbegeleidster Marianne en Andre Narinx. Actuele
onderwerpen, iedereen mag aanschuiven.

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

Woensdag 30 mei, 14.00 uur: kegelen en/of Jeu de Boules.
Donderdag 31 mei, 14.00 uur: gratis filmmiddag.

Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselende activiteiten (bijv. Happy Hour/DJ/hapjes, sjoefen spel, gespreksgroep) vanaf 14.00 uur
Vrijdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
- Wisselende activiteiten (bv. spellen, geheugentraining,
quiz, zingen etc.) op afdeling H
Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.

Bij ons kunt U terecht voor:
Personal Trainingen • voedingsadvies
kleinschalige groepslessen • Kids Bootcamp
B e l n u v o o r e e n g r at i s p r o e f l e s !

g e l l i k s t r a at 7 , m a a s t r i c h t • 0 6 - 2 4 5 4 7 8 7 4
w w w. b o dy 2 f i t. n l • i n f o @ b o dy 2 f i t. n l
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VERENIGINGSNIEUWS
PROMSCONCERT ‘ONDER DE BRUG’

SAMEN AAN TAFEL

Vrijdagavond 22 juni, op de langste dag van het jaar, verzorgt
Harmonie St. Petrus & Paulus Wolder o.l.v. Matty Cilissen ter
gelegenheid van haar 140-jarig bestaan een Promsconcert
in het amfitheater ‘Onder de Brug’ in Vroenhoven.
Dit concert, een mix van bekende licht-klassieke melodieën
en populaire moderne nummers, belooft een ware happening te worden. De harmonie, die in een bigbandformatie
voor het voetlicht treedt, heeft zich verzekerd van de medewerking van sopraan Fenna Ograjensek, crooner Geralt van
Gemert en saxofonist Daniël Daemen. Als speciale gast is
toppianist Wibi Soerjadi van de partij.
Entreekaarten zijn te koop voor 17,50 euro, inclusief enkele
consumptiebonnen. Kortom, een avond die ook u moet
meebeleven, ook al vanwege de feeërieke omgeving. Na
afloop is er voor alle aanwezigen een after party met DJ.
Het geluidsniveau blijft echter zeer beschaafd, zodat de
mensen in Daalhof en Hazendans niet bang hoeven te zijn
voor overlast. Het concert zelf begint om 20.45 uur, maar
men kan er al om 19.30 uur terecht. De aanwezigen hebben deze avond overigens toegang tot het gehele complex,
inclusief museum.
Kaarten zijn te bestellen via post@hppwolder.nl, ze worden
dan bij u thuis afgeleverd. Ook zijn de kaarten te koop bij
poeliersbedrijf de Hazendans aan de Heserstraat en bloemenzaak Maravilha aan het Mgr. Vranckenplein.

In plaats van weer op de bank met je bord op schoot te zitten, is het veel gezelliger in gezelschap te eten. Onder het
motto 'eten verbindt' nemen we de tijd om elkaar aandacht
te geven aan tafel.
Samen eten is een gemakkelijke en leuke manier om nieuwe
mensen te ontmoeten. Of elkaar beter te leren kennen.
Jong en oud kunnen aanschuiven. Iedereen is welkom. Ook
geschikt voor vegetariërs en veganisten.
Tweemaal per week (dinsdag en donderdag) zijn gasten
tussen 17.00 en 19.00 uur welkom om samen aan tafel te
gaan voor een warme maaltijd. Er zijn twee vrijwilligers die
als kok/hulp kok fungeren en één vrijwilliger die de gastheerof gastvrouwrol op zich neemt.
Ons huis biedt 12 gasten plaats aan tafel. Fysiek zijn meer
gasten niet mogelijk. De vrijwilligers eten in principe mee.
De bijdrage bedraagt 7,50 euro per persoon.
Graag uiterlijk 1 dag van tevoren aanmelden tussen 10.00
en 13.00 uur.
In de Rooden Leeuw, Bogaardenstraat 50, 6211 SP Maastricht. Tel.: 043-3500625,
e-mail: centrum@roodenleeuw.nl, website: www.roodenleeuw.nl.

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans
Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03
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Imker gezocht
Het Bijenhuis op Daalhoeve is weer op orde. Negen bijenvolkeren zijn de afgelopen winter goed doorgekomen. We
zijn nog steeds op zoek naar een imker die zich met de
volkeren wil bezig houden en zo nu en dan een demonstratie
wil houden voor bezoekers.
Plan voor parkeerruimte
Onlangs hebben we van de architect de eerste plannen
gekregen voor de inrichting van parkeerplaatsen op ons
voorplein. We zijn daarmee bezig om de parkeeroverlast
voor de omwonenden op te lossen. Volgens het plan kunnen we zo’n twintig parkeerplaatsen voor auto’s maken plus
twee fietsenstallingen. Dan blijft er nog ruimte over voor
demonstratiebakken met stadslandbouw bij de gevel. We
zijn in gesprek met de gemeente over de uitvoering van het
plan. Als wij de kosten zelf moeten dragen, zal dit nog even
moeten wachten. In de vorige middenpagina’s heeft u al kunnen lezen dat het plan dan in 2019 kan worden uitgevoerd.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 60, mei 2018

Spreekuur sociaal team Daalhof
Het sociaal team van Daalhof houdt sinds kort spreekuur op
boerderij Daalhoeve, namelijk op donderdagmiddag tussen
15.00 en 16.30 uur. U kunt hier binnenlopen als u het even
niet meer weet, het thuis of in het gezin wat minder gaat, u
zich eenzaam voelt of als u bepaalde dagelijkse handelingen
minder goed kunt doen. Het sociaal team kan u dan op weg
helpen naar een oplossing. Het spreekuur is te bereiken
via de binnenplaats en dan meteen rechts het woonhuis in.

En verder:
• verkopen we in de boerderijwinkel sinds kort ook eigen
salami’s en droge worsten, gemaakt van het vlees van onze
eigen varkens;
• zijn de bloembakken op het achterterras gevuld en kunt u
weer genieten van de bloemenpracht;
• zijn de stokstaartjes weer buiten en kunt u kennis maken
met de vier kleintjes die op 27 februari zijn geboren;
• zijn al onze zangvogels op het achterterras (zebravinken,
kanaries en diamantduifjes) nu gehuisvest in één grote
nieuwe volière van zes meter lang;
• wordt het voortuintje vóór het voormalige woonhuis van
de boerderij ingericht als moestuintje voor de naschoolse
opvang;
• zijn de mini-paardjes weer terug op de heuvel tegenover
het tankstation;
• kunt u inmiddels de servals bewonderen in hun nieuwe
verblijf. Dit verblijf is helemaal in orde gebracht tijdens de
teambuilding-dag, die het bedrijf Bayer half april hield op
onze boerderij;
• serveert de Koojstal weer Brusselse wafels met aardbeien.
Heerlijk om buiten op te peuzelen op het terras.
• gaan wij samenwerken met Quiet Maastricht, dat activiteiten organiseert voor mensen in armoedesituaties (meer
info in de volgende middenpagina’s);

We zoeken nog steeds een imker voor ons bijenhuis

Onze baby-stokstaartjes op ontdekkingstocht

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Fietstocht op 13 mei
Op Moederdag, zondag 13 mei, organiseren de samenwerkende dierenorganisaties in Maastricht een fietstocht. Overal
is dan iets speciaals te doen. Ook Daalhoeve doet mee. Volg
onze Facebookpagina of onze website om te achterhalen
wat op onze boerderij gebeurt.
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EVEN VOORSTELLEN: SABINE

elektrisch is. Ik ben ervan overtuigd dat ze daar erg van
kunnen opknappen.’

Sinds 1 februari is Sabine Schulpen bij de boerderij in
dienst als medewerker in de horeca. Sabine stuurt de
vrijwilligers aan en organiseert de kinderfeestjes. Een
hele leuke baan, al zal ze blij zijn als er een tweede betaalde collega bij komt. Want het is soms wel erg druk
in de Koojstal. En met een collega erbij krijgt ze tijd om
nieuwe activiteiten op te zetten. Hoogste tijd om Sabine
aan u voor te stellen.
Welkom bij Boerderij Daalhoeve en leuk dat je ons vaste
team komt versterken. Vertel eens wat over jezelf.
‘Ik ben 27 jaar oud, woon nu nog in Kerkrade maar zoek een
betaalbaar huis in Maastricht of omgeving (hint, hint, heeft
u een tip?). Ik ben op Daalhoeve gekomen via het UWV.
Na een jaar in de ziektewet had ik een plek nodig om weer
terug in het arbeidsproces te komen en dat werd Daalhoeve.
Ik ben hier in december 2017 begonnen als vrijwilliger in de
dierverzorging. Heel leuk vond ik dat, want ik ben gek op
dieren. Thuis heb ik twee honden: een herder en een chihuahua, groot en klein dus. Toen ik hier eenmaal werkte, had
ik al snel ideeën om op de boerderij nieuwe activiteiten op te
zetten. Ralph en Marie vroegen me dat in een stappenplan
op te schrijven en daar ben ik vervolgens op aangenomen.
Ik ben nu eenmaal een enthousiast persoon en heb veel
ambities. Daaraan ga ik werken vanuit de horeca, want daar
was met het naderende vertrek van Christianne behoefte
aan een nieuwe medewerker.’
Waarom de horeca?
‘Ik heb een tijd in Den Helder gewoond en van daaruit ging
ik naar Texel waar ik in de horeca heb gewerkt, een tijdje als
leidinggevende. Ik heb echter geen diploma in de horeca,
maar wel als pedagogisch medewerker niveau 4. Dat is het
hoogste niveau in het MBO. Deze achtergrond komt goed
van pas bij de aansturing van de vrijwilligers in de horeca
op Daalhoeve. En op drukke momenten steek ik ook zelf
graag de handen uit de mouwen.’

Sabine Schulpen

RECEPT VAN DE MAAND
Boeuff Stroganoff
In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, geen
rode saus en geen lang suddergerecht!
Ongeveer voor 4 personen.
Snijd 600 gram biefstuk in mooie repen. Als je met de draad
mee snijdt blijft het vlees malser. Meng de repen goed met
een eetlepel bloem, wat zout, een halve eetlepel paprikapoeder en half theelepeltje cayennepeper. En bak ze snel
mooi rondom bruin in een paar eetlepels zonnebloemolie.
Haal de repen uit de pan en houd ze apart. Vervolgens bak
je in dezelfde pan een gesnipperd uitje, twee gesnipperde
knoflooktenen en 250 gram gesneden champignons met
wat zout en peper binnen 5 minuten zacht gaar. Dit haal je
ook uit de pan en doe je bij het vlees.

Je wil nieuwe activiteiten opzetten op Daalhoeve. Waaraan
denk je?
‘Om te beginnen heb ik ideeën voor de kinderfeestjes,
bijvoorbeeld met het schminken. Ik probeer nu thuis van
alles uit op mijn broertjes en zusjes. Daarnaast wil ik iets
gaan doen met dansen. Ik heb op mijn zestiende, toen ik
stage liep bij de welzijnsorganisatie Alcander in Landgraaf,
een dansgroep opgezet voor kinderen en die heb ik tot
mijn 21e gehouden. Het is goed voor kinderen om lekker te
bewegen en met dansen krijgen ze meer zelfvertrouwen.
Zoiets wil ik hier ook opzetten. Ik denk ook wel eens aan
een salsagroep voor ouderen. Dansen is mijn lust en mijn
leven. Ik ben in 2012 zelfs Nederlands kampioen geweest
met hiphop dansen.’

Dan doe je opnieuw in dezelfde pan (lekker in dat braadvet)
drie eetlepels Wodka of Cognac (kleine flesjes bij de slijter)
en 150 ml goede rundbouillon. Laat even bruisen en roer
de aanbaksels los. Dan op een heel zacht vuur 150 ml zure
room toevoegen, het vlees en het champignonmengsel. Laat
het samen ongeveer een kwartier zacht sudderen. Roer tot
het een homogene massa is. Vind je het te dun, bind het
dan met allesbinder. Breng het tot slot op smaak met zout
en peper.

Druk baasje ben je.
‘Ja, dus als bezoekers iemand ergens een dansje zien doen,
goede kans dat ik het ben. Met de schapen mee blèren toen
ik hier nog in de dierverzorging werkte, dat vond ik ook leuk.
Maar pas op hè, ik mag dan graag wel eens gek doen, mijn
werk neem ik heel serieus. Ik ga me ervoor inzetten dat
kinderen op onder meer de kinderfeestjes weer terug gaan
naar de basis. Lekker knutselen met natuurlijke materialen,
om maar even weg te zijn van die telefoons en alles wat
13

Serveren met flink wat gehakte peterselie erover. Zalig bij
gekookte aardappeltjes en boontjes of wat je lekker vindt,
savooiekool, spruitjes… groene groentjes.
Smakelijk en niks moet, alles mag.
Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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Pré-Tiener Club: leeftijd 10-13 jaar.
Voor tieners in de leeftijd 10 tot 13 jaar is er iedere dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur de Pré-tiener Club, waar
een programma van uitdagende activiteiten gepresenteerd
wordt.

VARIA
ERVARINGEN OP VERKIEZINGSDAG
Woensdag 21 maart ging Nederland naar de stembus, ook
stagiaires van het WijkLeerbedrijf. Dit is hun verslag van
de dag.
Wij (Angelina, Sami, Loai) lopen stage in de Huiskamer
vanuit het WijkLeerbedrijf. Vandaag was de dag van het
stemmen en we wilden met de mensen van de Huiskamer
mee gaan om te begeleiden. Waarom wij met de mensen
zijn gaan stemmen is omdat de vrijwilligster (Ineke) vindt dat
iedereen in Nederland zou moeten stemmen.
Dit is een beetje het verhaal achter het stemmen.
Voorbereiding:
- wie gaat stemmen?
- uitleg over de stempapieren.

Tiener Club: leeftijd 13-16 jaar.
13 tot 16 jarigen zijn welkom op de donderdagavond van
18.30 uur tot 20.30 uur. Er wordt met zijn allen een programma van activiteiten bedacht, wat uitdraait op gezellige
avonden.
Aansluiten bij één van de clubs is heel gemakkelijk: je hoeft
enkel te komen. We zijn altijd blij om nieuwe gezichten te
zien, dus schroom niet en kom een keer kijken.
Meer informatie is te vinden op onze website www.trajekt.nl.
En je kunt ons ook volgen op Facebook, op de pagina
Jeugdwerk Daalhof.
Vrijwilligers gezocht.
We zijn op het moment hard op zoek naar vrijwilligers. Lijkt
het u leuk om samen met kinderen en jongeren activiteiten
te organiseren en bij te dragen bij de ontwikkeling van
jeugdigen én de buurt? Stuur een mailtje naar één van onze
medewerkers.

Wij zijn aan tafel gaan zitten om afspraken te maken over
welke mensen zouden gaan stemmen. Er waren mensen
van verschillende culturen. Op 21-03-2018 zijn wij samen
gaan stemmen met de mensen van de huiskamer. We hebben onderweg ook leuke foto’s gemaakt buiten bij het bordje
‘stemdistrict 25’.
Samen zijn we naar binnen gelopen en gaan stemmen. We
hebben gevraagd of wij foto’s mochten maken maar helaas
het mocht niet vanwege de privacy en dat vonden wij wel
jammer. Daarna zijn we samen terug naar de Huiskamer
gelopen en hebben we nog een paar foto’s gemaakt. Wij,
stagiaires, vonden het een leerzame middag voor de bezoekers van de Huiskamer en voor onszelf.

Vragen?
Mochten er vragen zijn, stuur dan één van onze jeugdwerkers een mailtje:
Mariëlle Nolte: marielle.nolte@trajekt.nl of Marit Rijk: marit.
rijk@trajekt.nl.

VAN DE REDACTIE
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WINNAAR REBUS KINDERPAGINA
In ons aprilnummer stond op de kinderpagina 4 KIDS de
‘net na Pasen prijsvraag’.
Een aantal kinderen heeft ons de goede oplossing van de
rebus gemaild. Hieruit hebben we een winnaar getrokken.
Lucas Rasenberg is inmiddels in het bezit van zijn prijs: een
cadeaukaart van 25 euro. Van harte gefeliciteerd Lucas.

JEUGDWERK TRAJEKT
Op de Aureliushof 160a in Daalhof is het jeugdcentrum
van Trajekt, waar iedere week verschillende activiteiten
georganiseerd worden voor jeugdigen in de wijken Daalhof,
Hazendans, Belfort, Wolder en Campagne. Het jeugdwerk
van Trajekt streeft ernaar de ontwikkeling van jeugdigen te
stimuleren. Daarnaast vormen de jeugdwerkers van Trajekt
de schakel tussen jeugdigen en hun omgeving en staan
ze klaar om jeugdigen die vast komen te zitten of die met
vragen zitten op weg te helpen.
In het jeugdcentrum zijn momenteel drie vaste jeugdclubs
actief, waar iedere week activiteiten georganiseerd worden
voor en door de jeugdigen. In de schoolvakanties zijn er
geen clubs, maar worden er speciale activiteiten of uitstapjes
georganiseerd.
Woensdagmiddag Club: leeftijd 4-10 jaar.
Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar is er iedere
woensdag Woensdagmiddag Club, van 14.00 tot 16.00 uur.
Iedere week is er weer een nieuwe creatieve, sportieve of
educatieve activiteit.
15

DIT BEN IK
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ILSE NIEUWLAND

ONTMOETINGSAVOND
OUDERS VAN EEN ZORGENKIND

Hallo allemaal, ik ben Ilse Nieuwland. Ik ben 11 jaar en ik zit
op de J. F. Kennedy-school in groep 8c bij meester Jacco.

Dinsdag 17 april heeft de eerste ontmoetingsavond plaatsgevonden voor ouders van een zorgenkind.

Juffrouw Lilly Keijmis vroeg of ik een stukje wilde vertellen
over mezelf voor het ‘t Belhäöfke.

Ouders van kinderen van alle leeftijden met o.a. autisme,
AD(H)D, PDD-NOS of andere zorgen kwamen bij elkaar in
de huiskamer. Het was een zeer bijzondere en inspirerende
avond. Een avond die zeker recht heeft op vervolg. Deze
zal iedere 3e dinsdag van de maand plaatsvinden (uitgezonderd zomervakantie). Wij nodigen dan ook iedereen
die de behoefte heeft andere ouders met een zorgenkind
te ontmoeten uit om vrijblijvend binnen te lopen. De eerstvolgende avond zijn jullie welkom op dinsdag 15 mei vanaf
19.00 uur in de huiskamer van Daalhof.
Voor interesse of info: www.stichtingoudersvoorouders.nl,
tel. 06-55397782 of loop eens binnen tijdens openingsuren
van de huiskamer en vraag naar Nicole.

PERSBERICHTEN
Samen met mijn ouders en mijn twee oudere broers woon ik
op Belfort. De meeste vriendinnen van mij wonen allemaal
kortbij.

MASOEK SADJA
Vrijdagmiddag 18 mei is van 13.30 tot 17.00 uur in buurthuis
‘t Atrium weer de Indische Inloopmiddag Masoek Sadja van
de Stichting Pelita.
Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Stichting Pelita
zullen Wieteke van Dort (als Tante Lien) en Ais Lawatala
optreden. Ook zal de film ‘Achter het zwijgen zit een verhaal’
worden vertoond over 70 jaar Pelita.
Deze inloopmiddag is voor iedereen bestemd en staat in
het teken van Indische muziek, dans, cultuur en eten. De
inloopmiddag is tevens een prima gelegenheid ervaringen
en verhalen uit te wisselen.
De catering van het Indisch eten wordt verzorgd door
Senang Hati.
De zaal gaat om 13.00 uur open en de entree bedraagt
3,50 euro.
Inlichtingen bij Kees Schepel tel: 06-13521570.

Mijn beste vriendinnen zijn Sterre, Stefanie, Maxime, Dina
en Lucie.
Deze school vind ik superleuk, niet alleen omdat mijn vriendinnen er op school zitten maar ook omdat de meesters en
juffen er superleuk en aardig zijn.
Mijn hobby is hockey, dit doe ik in mijn vrije tijd. Dit vind ik
superleuk omdat ik dan lekker los kan gaan. Ik train twee
keer in de week, op maandag en vrijdag. Op zaterdag heb
ik dan wedstrijd. Soms moeten we dan ver rijden om naar
een wedstrijd toe te gaan. Laatst was ik nog in Veghel en in
Weert om te spelen. Ik zit in de md2 bij Hockeer.
Ik lees ook wel veel boeken over Geronimo Stilton. Dit vind
ik hele leuke boeken omdat er wel veel spannende verhalen
in gebeuren.
Ik ga ook vaker naar de kinderboerderij Daalhoeve, ik zit
daar in de kidsclub. Je mag er helpen met alle dieren. Eten
geven en de hokken schoonmaken en natuurlijk ook de dieren aaien. Voorheen hielp ik van 9.00 tot 17.00 uur vaak de
hele dag door (alleen in het weekend dan). Nu ga ik niet meer
zo vaak als eerst omdat ik veel huiswerk heb voor school.
Volgend jaar ga ik naar de middelbare school en dat vind
ik wel spannend. Dan moet ik wel wat verder fietsen en zal
ik meer huiswerk hebben. Misschien kan ik dan ook minder
afspreken met mijn vriendinnen.
Groetjes van Ilse en tot ziens in de wijk.
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GEDICHTEN

AGENDA CENTRE CERAMIQUE
Highlights mei:
Zondag 6 mei: Modeprocessie Fashionclash.
Zaterdag 12 mei: vertalersgeluktournee in Maastricht.
Dinsdag 15 mei: lets talk youth - minisymposium rond expo
Under My Skin
Dinsdag 29 mei: theater-battle (17-30 jaar) rond expo Under
My Skin.

LIEFDE...
liefde is als een zucht
liefde is niet te omschrijven
liefde die altijd moet blijven
liefde is als een blauwe lucht
liefde zit diep in het hart
liefde komt in een ogenblik
liefde trouw tot aan de laatste snik
liefde deelt vreugde maar ook smart

Tentoonstellingen:
- T/m 10 juni: Under my Skin - Dromen en wensen van veerkrachtige jongeren, beeldverhalen van Guy van Grinsven.
Locatie: Centre Céramique
- T/m 10 juni: barmhartigheid, beelden van naastenliefde.
Locatie: hal Centre Céramique

liefde is voor iedere dag
liefde zit niet in het verstand
liefde is lopen hand in hand
liefde is dat het je overweldigen mag

Mini-expo’s
- Vrijdag 25 t/m zondag 27 mei: designday – Mosa Fabrica II.
Locatie: decorfabriek.
- T/m 13 mei: de ontdekking van Amerika. De groei van een
continent in beeld.
Locatie: Centre Céramique, 4e verdieping
- T/m 30 mei: reflecties - Céramique door het oog van de
camera van haar bewoners.
Locatie: Centre Céramique, binnenvitrine.
- T/m 17 juni: fototentoonstelling ‘Natuurlijk! Acht lezers
presenteren hun lievelingsboek over de natuur’.
Locatie: Centre Céramique, 2e verdieping.

liefde is gewoon gevoel
liefde is een geschenk door God gegeven
liefde is prachtig om samen te beleven
liefde is samenzijn het grote doel.
tekst: Ad Frijns

VOORJAAR

PERSBERICHTEN

De eerste warme zonnestralen
Koesteren, de gedachte even laten dwalen
Hoe was het ook alweer
Die allerlaatste keer

MASTREECHTER STAAR

Op dat leuke terras in de zon
Voordat het gure najaar begon
Het lijkt zolang geleden
Over die zomer waren we zo tevreden

Mastreechter Staar is op zoek naar jou.
Zingen in een mannenkoor is een boeiende hobby en geeft
veel plezier, voldoening, maakt blij, is gezond en geeft
energie. De Staar is een amateurkoor (concertkoor) dat op
semiprofessionele wijze naar buiten treedt.

Een lange winter wachten
Allen kou en sneeuw te verwachten
Maar nú is het voorbij
Het voorjaar maakt mensen weer blij

Bij de Staar zing je meerdere malen per jaar op diverse
plaatsen in het land en incidenteel in het buitenland, voor een
talrijk publiek. Aarzel niet en oriënteer je nader om samen
met andere mannen te zingen.

Pasen, Pinksteren een nieuw begin
We gaan samen de lente in
Laat lente en zomer maar komen
Op dat mooie terras weer kunnen dromen

Ervaring als zanger is een pré, maar niet noodzakelijk. Zonder ervaring wordt gratis scholing via een zangpedagoog
aangeboden. Bekijk de website: www.mastreechterstaar.nl
of vraag geheel vrijblijvend informatie via mail: ledenzaken@
mastreechterstaar.nl. Je kunt ook bellen met Pierre Simons,
06-10604942 of Jack Schoonbrood, 06-21604009.

Een lekker glas bier in het zicht
Geniet van ons mooie Maastricht
Profiteer van dit heerlijk moment
Koester iedere zonnestraal en wees content
tekst: Ad Frijns

De Staar wil jou als potentieel zanger van harte ontmoeten.
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van Volkstuin Daalhof (www.vtvdaalhof.nl/) is informatie te
vinden over de kosten en wie je moet benaderen om een
kijkje te nemen op de Romeinse Baan.

VARIA
VOLKSTUINCOMPLEX DAALHOF

Eind April 2018

Als ik in mijn kersverse volkstuin sta en om mij heen kijk,
zie ik overal bloesem. De bloemen geuren, de bijen zoemen
en zorgen voor bestuiving. De mensen met een moestuin
doen alles om de goede insecten aan te trekken want zij
helpen de groei te bevorderen van veel gewassen die met
zorg zijn aangeplant.

Ine van Duurling-Ubachs

PINKSTEREN - HET FEEST VAN JOZEF?

Eind 2017 heb ik de knoop doorgehakt en ben ik met een
bestuurslid door het volkstuincomplex gewandeld. Samen
hebben we een stukje grond uitgezocht waar ik mij de afgelopen maanden op heb losgelaten. Wil je een moestuin dan
moet je niet bang zijn om te werken. Je gaat je verdiepen in
de teelt en leert dat je niet ongestraft de ene plant naast de
andere kunt zetten. Je doet aan combinatieteelt.
Een mooi voorbeeld is: uien en wortelen doen het prima
samen. De wortelvlieg, die de oogst zou kunnen bederven
omdat hij eitjes afzet, raakt gedesoriënteerd van de pittige
geur die de buurman afgeeft en blijft weg.

Ik heb een goede kennis die graag mensen voor de gek
houdt. Hij zegt wel eens bij Pinksteren dat het de dag van
Jozef, de vader van Jezus is. Daarom gaat iedereen naar de
Ikea op 2e Pinktserdag: om Jozef te vieren (de timmerman,
weet je wel). Dit doet hij omdat hij het interessant vindt dat
zovelen niet eens weten waarom Pinksteren een feestdag is.
Buiten het feit dat het dus een vrije dag is, dat we Pinkpop
hebben (ja, Pinkpop heeft niets met de kleur te maken) en
dat het weer vaak heel goed mee valt, wat houd Pinksteren
in? Waarom kozen mensen om deze dag te vieren? Wat
betekent het?

Door een boek over Moestuinieren aan te schaffen en veel
te surfen op internet, vind ik de informatie die me helpt.
Verder zijn er in de moestuin op Daalhof medetuinders die
tips geven.

Het woord zelf komt van het Griekse “pentekostet” dat “50”
betekent. Hoe men “pinkster” van “pentekostet” krijgt heb
ik nergens kunnen vinden, maar het internet zegt dat het
toch zo is. De cijfer 50 is dus belangrijk. Pinksteren valt namelijk op de 50e dag na Pasen. Pasen is, zoals we weten,
eigenlijk het Joodse feest van Pesach of de herinnering
aan hoe de engel des doods de Israëlieten voorbij ging en
in leven liet toen ze nog in Egypte leefden. Maar dat is een
ander verhaal.
Op Pasen viert men de opstanding van Jezus uit de dood
na zijn kruisiging op het kruis. 40 dagen na die opstanding
viert men de dag dat hij naar de hemel opgenomen werd “Hemelvaart”. En 10 dagen daarna is het dus Pinksteren.
En op die dag, in de dagen van Jezus, ontstond de eerste
Christelijk gemeente. Maar de Joden waren al een feest aan
het vieren op die dag - ze hielden een oogstfeest die de naam
“pentekostet” droeg onder de Grieks-sprekende Joden.

Dat is mooi om te zien hoe ervaren tuinders werken. Waar
ik nog worstel met al het wilde gras en dikke kluiten in mijn
tuin, zie ik om me heen prachtige bedden verschijnen die
ze secuur preparen voor het groeiseizoen. Er wordt hard
gewerkt maar ik hoor niemand kreunen en steunen. Het
gebeurt in vrede, rust en de ontspanning! Moeders met kinderen, mannen met pensioen, vrouwen jong en ouder, hoger
en lager opgeleiden. Iedereen maakt zijn eigen paradijs.

Deze Pentekostet was een feest van de eerste oogst. Het
was het begin van enkele weken dat de Joden dankbaar
waren voor alles dat ze van God ontvangen hadden. Het
is ook daarom dat de Christenen een link met deze feest
zien in het feest van Pinksteren: de 3000 mensen die op
die dag in het water zich lieten onderdompelen in geloof
op Jezus waren de “eerste vruchten”. Dit was de oogst die
God beloofd had.

Een siertuintje met paadjes en veel plantjes of een heuse
ouderwetse moestuin met rijen prei en aardappelen en de
combinatie daarvan is ook te zien. Er staan broeikassen;
er staan stellages voor de bonen, druiven en pompoenen.
Ik heb vierkante meter bakken voor mijn kleinkinderen neergezet en van tijd tot tijd gaan ze mee en mogen ze zelf in hun
eigen bak plantjes zetten en deze helpen groot te worden
om dan op te eten! Dat vinden wij samen leuk en gezellig.
Er zijn nog genoeg tuinen beschikbaar. Wie denkt: ik zou
dit ook willen proberen, kan zich aanmelden. Op de website

Het is dan niet zo raar dat we van mooi weer genieten op
die dag, dat we bereid zijn om nieuwe projecten rond het
huis aan te gaan, of dat we tijd met de familie willen doorbrengen. Nee - dit heeft natuurlijk niets met Jozef of Ikea te
maken. Maar de werkelijke achtergrond geeft mooi reden
om dankbaar te zijn voor een vrije dag.
Scot Raab
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5 mei

4 KIDS
Moederdag knutsel idee:
Zondag 13 mei is het weer Moederdag. Daarom ditmaal
een leuk Moederdag knutsel idee.
Ga snel naar onze Belhäöfke Facebookpagina om de
plaat met daarop een zelfgemaakte papieren mok te
downloaden. De koffiemok kun je vullen met bijvoorbeeld
een zakje koffie, chocolaatjes of ander lekkers.

We vieren elk jaar op 5 mei
dat iedereen toen is bevrijd.
Dat was een heel enorm groot feest,
zo groot was het eerder nooit geweest.

Werkbeschrijving papieren mok:
Benodigdheden: (120 grams) papier en de werkbladen.
- Print de gewenste werkbladen uit.
- Kleur deze in en knip de onderdelen van de bladen uit.
- Op beide bladen staan de mokken.
- Vouw de lijmvlakken aan de mok naar achteren en
vouw de lijmvlakjes aan het halve schoteltje naar voren.
- Lijm eerst het halve schoteltje op de basisplaat.
(Het schoteltje komt onderaan langs de onderrand van
de mok en wordt met de lijmvlakjes omhoog gelijmd.
Lijmvlakjes vallen straks dus achter de mok die ervoor
wordt geplakt).
- Lijm nu het deel van de mok met daarop de tekst: 'Hé
kopje koffie' voor de basisplaat. Dit deel komt bol te
staan. De onderste lijmvlakjes hoeven niet per se
gelijmd, maar als er lijm op wordt gedaan, kan het halve
schoteltje ertegenaan gedrukt worden.
- Doe een lint door de aangegeven stip op het basisblad
en maak het kaartje eraan of maak een eigen kaartje op
eigen wijze vast.
- Even voorproeven en klaar.

De tweede Wereldoorlog was net afgelopen
en toen pas wist iedereen weer hoe het voelt
wat er met vrijheid wordt bedoeld.
Dat ieder zomaar zeggen mag wat hij
wil zeggen, elke dag.
Dat er geen oorlog is en pijn.
Dan is het weer voor altijd fijn.
En daarom op Bevrijdingsdag
zwaai ik de Nederlandse vlag.
Dan denken we altijd aan
dat oorlog niet meer mag bestaan.
Raadsel: Als ik jong ben, ben ik lang. Als
ik oud ben, ben ik kort. Wat ben ik?

Antwoord: een kaars

Stephanie Debie
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UITVAARTVERZORGING

van THOR

Fysio043 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige
en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.

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.

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts
en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie,
neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie,
kinderfysiotherapie i.o., fysiotherapie bij COPD
en perifeer vaatlijden, dry needling.

Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl

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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Tel: 043-3256241

te corrigeren. De gebarentaal werd hun ook op speelse wijze
bijgebracht. Ik vond het nogal spannend die dag in de school
en internaat, zijn bed op de kamer met meerdere kinderen,
het eten in een grote zaal. Soms ook werd er gepest en je
moest alles wat je kreeg delen met anderen.
Het was zo gek nog niet dat de kinderen niet altijd wilden
wat er werd voorgeschreven, maar discipline was er wel en
dat was weer goed voor later. Ik vond bijvoorbeeld het eten
niet zo slecht maar mijn broer kon het soms niet meer zien.
Bijvoorbeeld: zuurkool met worst, erwtensoep enz. Als hij
thuiskwam zei hij dan ook NEEE, geen zuurkool, bah vies,
met de bijbehorende gebarentaal. Soms moesten we ermee
lachen, met die uitstekende tong. Wij vonden het normaal die
zuurkool, hij niet. Later begreep ik dat hij dat te vaak kreeg
en snapte dan wel dat hij dat niet lekker vond.
Jaren later in ons huwelijk heeft hij het toch eens gegeten
maar dan in de vorm van zuurkooltaart. Zo is hij het beetje
bij beetje weer gaan eten, maar niet echt van harte.

TOENTERTIJD
EEN REISJE
Tussen Pasen en Pinksteren werd er altijd een open dag
georganiseerd door het Doveninstituut Effatha, bij Den
Haag. Maar eerst moest pa nog een vracht zand laden bij
Gronsveld, in de buurt van de baggermolen.
Tja, er moest toch geld binnen komen, ook in die tijd was
alles duur. Doordat pa een zelfstandige was, en dus niet in
loondienst was, moest ook hij zijn inkomsten en uitgaven bijhouden in een kasboek. Daarover werden dan de heffingen
gedaan. Ook moesten er reparaties van de scheepsmotor,
een Deutz, uitgevoerd worden. Gelukkig was hij heel erg
handig in het sleutelen en repareren van die scheepsmotor.
Op zijn motor, die hij dan aan de wal zette, ging hij enkele
sloperijen af om gepaste onderdelen te zoeken. Ik had wel
eens het geluk om mee te mogen gaan met pa, ik vond dat
fantastisch, dat struinen op die sloperijen. Het onderdeel
gevonden? Dan werd dat gelijk weer gerepareerd en het
schip kon weer verder varen. De naam van het schip kwam
vaak goed van pas; ‘Nooit Volmaakt’ en dat was ook zo.
Tenslotte moest er gevaren worden en de reis ging naar Hasselt, in België, een leuke plaats waar vele herinneringen aan
vast kleven, die vast en zeker nog wel eens voorbij komen.

De treinreis, het overstappen van trein naar een andere trein
en autobussen, was mede voor mij een hele fijne bijzondere
dag. Ook heel fijn dat ik tussendoor m’n broer even kon zien,
spreken en samen spelen.
Ik ging weer terug naar mijn warme nestje en hij bleef daar
in het verre Holland zoals we dat zeiden. Moe en voldaan
was ik weer op mijn plek.
Springtime

In de haven van Hasselt werd het schip gelost en daar in
de buurt kon pa ook weer laden voor een volgende plaats
in Kwaadmechelen.
Ik moest weer terug naar Maastricht en werd dus op de
motor teruggebracht. Een week later meerden mijn ouders
weer aan de Blekerij (dat kon toen nog in die tijd) en ik kon
weer even bij hen zijn.

Autorijschool Bastiaens

De dag brak aan dat ik in een weekend mee mocht naar het
internaat van mijn broer. Ik mocht meekijken en luisteren hoe
ze in de school leerden praten en begrijpen wat er gezegd
werd. Ik vond dat dove wereldje wel spannend. Mijn broer
was aan de beurt om iets te laten zien wat hij weer geleerd
had, nou dat is me altijd bij gebleven. Er waren ballen in de
klas en die werden op hun mond geplaatst en zo kon de
trilling doorkomen en zij wisten dan welk woord het was,
knap hoor. Ook een hand op de keel en de klanken gaven
trillingen door die het woord vormden. Dat deed ik ook vaak
met mijn broer, vooral als hij iets verkeerd zei. Hij vond het
niet leuk als anderen erbij waren maar ik probeerde hem wel
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6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering
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Huidverzorging

OUDE AMBACHTEN

In 1941 verhuisden ze weer en vestigden ze zich in de
Witmakersstraat op nr 25.
De dochter van Ernest van Aelst trad in de voetsporen van
haar vader. Zij kreeg haar opleiding onder meer in Duitsland en Frankrijk en richtte samen met een Ernest van Aelst
een drukkerij op en vestigde zich ook in de Witmakersstraat
nr 25. Deze drukkerij ging in juni 1975 failliet.

DRUKKER
Ernest van Aelst, boek- en kunstdrukker 1884-1944.
Van Aelst is een drukkersgeslacht. De firma begon op de
Brusselsestraat nr 92.

In de Jodenstaat is er op nr 22 een museum van deze historische drukkerij.
Huub
huub.reinders@home.nl.

Corpus Sana

Afslank en
Lifestyle coaching
Als afslank & Lifestyle coaches begeleiden en coachen wij je
op een verantwoorde manier, zonder hongergevoel, naar een
gezond lichaam. Wij werken met PowerSlim, een door diëtisten
ontwikkeld afslankprogramma dat erop gericht is om je streefgewicht te behalen én behouden.
In 1918 verhuisde de, door drie zoons voortgezette, drukkerij
naar de Batterijstraat nr 50. In 1920 verhuisde de drukkerij
naar een groter pand op de Onze Lieve Vrouwekade 10-11
onder de naam Gebroeders Van Aelst, later C.V. van Aelst.

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek
Corpus Sana
043-8200287
Tongerseweg 330
admin@corpus-sana.nl
6215 AC Maastricht
www.corpus-sana.nl

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

Tel.nr: 06-53219877

Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21.30 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Maandag t/m vrijdag van 10-12 u. op afspraak

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Ralph Cadier

Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl

Wij zijn erkend MKB-adviseur

Wijuzijn
erkend
MKB-adviseur
Wilt
inzicht
in de
risico's die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Wilt u inzicht in de risico’s
die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Maak een afspraak voor een risico analyse!
Maak een afspraak voor
een19
risico
analyse!
St. Annadal
- 6214
PB Maastricht

Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl

043-356 04 04 • www.cadier.nl
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St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT

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