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De tijd vliegt voorbij, een jaar is om voordat je het weet en
daarmee luid ik meteen het laatste nummer van dit jaar
in. We kunnen terugkijken op een jaar waar wij van de
redactie ons uiterste best hebben gedaan om 11 mooie
nummers vol informatie over alles in en om onze wijken
uit te geven waarin ook aan de kleinste inwoners van onze
wijken werd gedacht. U als trouwe lezer mag ten alle tijden
met suggesties komen ter verbetering en uiteraard zijn
op- en aanmerkingen ook altijd van harte welkom.
Het is deze maand weer een drukke maand vol warmte,
cadeautjes en gezelligheid. Helaas geldt dat niet voor
iedereen. Er zijn nog altijd te veel mensen waar warmte
en cadeautjes een luxe is die ze zich niet kunnen veroorloven. Gelukkig zijn er ook dit jaar weer genoeg mensen
die in actie komen voor een doelgroep in ons eigen land
waar het niet zo vanzelfsprekend is dat ze een uitgebreid
kerstdiner hebben, warme kleren of waar Sinterklaas en de
Kerstman helemaal niet langs komen. Hoe meer mensen
geven wat ze niet nodig hebben, hoe meer mensen terug
kunnen kijken op een fijne afsluiting van de laatste maand
van dit jaar. En wat is er nu fijner dan de kerstgedachte
aan een tafel vol lekkernijen waarin je weet dat je iemand
gelukkig hebt kunnen maken met iets kleins. Is dat niet
waar het hele leven eigenlijk om zou moeten draaien?
Gewoon tevreden zijn met wat we hebben en roeien met
de riemen die we hebben, lijkt in deze tijd steeds moeilijker
te gaan. En toch lijken deze dingen moeilijker dan ze zijn.

Wie zoet is krijgt lekkers….

EVENEMENTEN
Zondag 3 december:
Kerstmarkt met muziek in Café Zaal Aajd Vroenhove,
Tongerseweg 400. Van 10.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag 9 december:
Jaarlijkse kerstmarkt in de Greune Zaol in Wolder, georganiseerd door hobbyclub ‘de Greune’. Met muziek van de
jeugdharmonie. Van 10.30 tot 14.00 uur. Gratis toegang.

Wij van de redactie wensen u fijne kerstdagen en een
gezond en gelukkig 2018!
Natasja Cornelissen

Zondag 10 december:
Midwinterconcert van St. Petrus & Paulus met sopraan
Lieke Castro-Smeets. Locatie: St. Annakerk aan de Via
Regia 100. Van 15.00 tot 18.00 uur. De entree is gratis.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 6/7 januari 2018.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 december
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Kerstconcert door de jeugd van harmonie Wilhelmina en
de Beltoontjes in Café Zaal Aajd Vroenhove. Het concert
begint om 16.00 uur.

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

Woensdag 13 december:
Lezing ‘Aragón’ van Círculo Cervantes in ‘ut Förtsje’. Van
20.00 tot 22.00 uur. Toegang is gratis voor leden, voor
niet-leden 5,00 euro.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
like ons op facebook

Zaterdag 16 december
Kerstkienavond van Comite Joonk en Aajd in ‘t Atrium. De
zaal is om 18.00 uur open. Het kienen begint om 19.00 uur.

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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Heeft u specifieke problemen met studenten? Wij zouden
het graag horen. Stuur dan een e-mail naar ons (buurtnetwerkbd@gmail.com) met specifieke informatie zodat wij dit
ook verder door kunnen geven: uw contactgegevens, tijd,
locatie en aard van de overlast (wees hier specifiek in). Wat
er al aan gedaan is om het probleem op te lossen (Heeft u
al met uw buren gesproken?)

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

Elektrische auto’s en parkeerplekken
Elektrische auto’s worden meer en meer een realiteit. Die
auto’s moeten opgeladen worden. In onze wijken hebben
we nu verschillende openbare laadpunten voor elektrische
auto’s. Maakt u gebruik van deze punten? Hoe vindt u
de plaatsing? Zijn er genoeg of juist te weinig of te veel
oplaadpunten? Wat zijn uw gedachten hierover? Laat het
ons weten.

Opendeurdag
Ook in 2018 wordt een Opendeurdag georganiseerd. U
kunt uw vereniging nu al inschrijven voor deze dag in het
voorjaar. Dit is een goede kans om nieuwe leden te werven
en nieuwe netwerken uit te bouwen met andere groepen in
de buurt. Maak nu al plannen voor de Opendeurdag 2018.

Vrachtverkeer in Maastricht-West
Het lijkt misschien de laatste tijd alsof er meer vrachtverkeer
is in Maastricht-West (vooral langs de Tongerseweg). Men
moet in België tol betalen en daardoor probeert men dit via
bepaalde wegen te omzeilen en zo de verbinding met de
autowegen via andere routes te creëren. Dit is een slepende
kwestie die al jaren speelt en waar men nu weer actief mee
aan de slag is gegaan. Beide landen en de steden die ermee
belast worden, zijn aan het uitzoeken hoe men dit op een
fatsoenlijke manier kan oplossen.

VBT
Goed opgemerkt door een lezer vorige maand: 'Hoe weten
we aan de deur of we te maken hebben met iemand van het
Veilige Buurten Team (VBT) of iemand die gewoon ons huis
in wil om later iets te stelen? Hoe legitimeren de leden van
het VBT zich dan wel?' De leden van het Veilige Buurten
Team zijn de wijkagent (politie), Handhaving (gemeente), de
woningcorporaties, Trajekt en het Buurtnetwerk.
Alleen de laatste twee hebben tot nu toe geen officieel
identiteitsbewijs gehad. Dat wordt nu aangepast. Toch kunt
u altijd een legitimatie vragen van iedereen in het team. Wij
zullen niet aandringen om binnen te komen en zullen er
alles aan doen om te laten zien dat we legitiem zijn (door
bijvoorbeeld de wijkagent erbij te halen). Wees voorzichtig
en help ons ook door de korte vragen van het VBT aan de
deur te beantwoorden.

Openingstijden
De Huiskamer is bijna elke dag open voor verschillende activiteiten. Op dinsdagmiddag is er inloopmiddag voor jong en
oud en Matchpunt. Woensdagmiddag is er een Nederlands
praatuurtje, kunstatelier voor kinderen en Matchpunt. Donderdagochtend en -avond is Creatief Café en de middag is
voor mantelzorgers en hun zorgpartner zowel als Matchpunt.
Matchpunt is waar u een vraag of nood kunt matchen met
iemand die kan helpen. Onlangs heeft een klusjesman zich
ook aangemeld. Heeft u een vraag? Kunt u helpen? Loop
eens binnen en zie hoe we elkaar kunnen helpen.
De Huiskamer bevindt zich aan de achterzijde van ‘t Atrium,
achter de kerk, bij het hek met breisels.

Studentenoverlast, geluidsoverlast?
Zowel Belfort als Daalhof hebben verschillende panden
die als studentenwoning dienen. Studenten in de wijk hoeft
helemaal niet te betekenen dat er problemen zijn. Een gemêleerde wijk is juist interessant als de bewoners goed met
elkaar kunnen communiceren. Toch kunnen problemen wel
eens de kop opsteken. U kunt dan het beste uw probleem
of zorg eerst met uw buur bespreken. Is dit niet mogelijk,
meld uw probleem dan bij de gemeente. Niet moe worden,
maar melden. Dit doet u bij het gemeentemeldpunt: www.
gemeentemaastricht.nl/contact/melding-doorgeven/ of door
te bellen met 14 043.

Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op
onze Facebookpagina: 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 € 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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BON APPETIT

IN DE ETALAGE
EGLYS SCHUFFELERS

WAFEL(TJE)S

Wie is Eglys? Zij is getrouwd, heeft 3 kinderen en is woonachtig in Belfort. Ze houdt ervan creatief bezig te zijn. De gedachte was met kleuren en penseel bezig te zijn. Nee, geen
schilderkunst op het doek, maar op het gezicht bijvoorbeeld.
Een prachtige kunst en techniek die ik me eigen gemaakt
heb. Voor mij staan plezier, energie, contacten en humor
hoog in het vaandel. Het is echt geweldig te kijken naar
de persoon; ‘t kind in de stoel te zien genieten en vooral
nieuwsgierig is hoe het eruit gaat zien.

Op verzoek van een lezeres deze maand 2 recepten van
wafel(tje)s
WAFELS HALFZACHT-HARD
Ingrediënten:
1 kg bloem, 500 gr boter, 500 gr suiker, 4-5 eieren, 4 zakjes
vanillesuiker, 2 pakjes bakpoeder.
Bereiding:
Klop de eieren, boter en suiker tot een schuimige massa.
Voeg de vanillesuiker en de bakpoeder toe. Langzaam de
bloem toevoegen en met kneedhaken verder mengen tot een
bal. Eventueel nog wat bloem toevoegen om de balletjes te
kunnen vormen voor in het bakijzer. Maak de balletjes op
maat voor het bakijzer en laat ze lekker bakken. (Je kunt het
ook helemaal met de handen kneden). Tip: rol de balletjes
lichtjes door bloem voor je ze in het wafelijzer legt.
Hetzelfde recept kun je ook gebruiken voor zachte wafeltjes
(mixer gebruiken) door melk toe te voegen en eventueel een
zakje rozijnen. Het deeg moet soepel zijn en kun je met een
juslepel in het wafelijzer gieten. Wafelijzer invetten met olie
indien nodig.
BORRELWAFELTJES (KNIJPERTJES)

In het begin moet je aanvoelen hoe de sfeer is, bijvoorbeeld
op een kinderfeestje of gewoon waar ik gevraagd word. Ik
maak graag grapjes om ontspanning te brengen tussen de
persoon en mij. Ik ga er helemaal in mee en vergeet totaal
de omgeving, alleen het schminken is wat mijn aandacht
heeft. Mijn uitgangspunt is dan ook een goede kwaliteit te
leveren. Je wordt gevraagd en dan wil je ook een goed en
mooi resultaat leveren. De materialen waar ik mee werk zijn
hypoallergeen en diervriendelijk.

Ingrediënten:
500 gr bloem, 250 gr boter, 400 gr suiker ,3 eieren, 2 zakjes
vanillesuiker
Bereiding:
De boter, vanillesuiker, suiker en eieren samen kneden. Dan
de bloem er in porties bij doen. Het geheel tot een samenhangende deegbal kneden en een half uur laten rusten in
de koelkast. Daarna kleine balletjes vormen en deze in een
speciaal wafelijzer bakken. Tip: indien gewenst kun je ook
de helft van de ingrediënten nemen.
Dit recept is ook zeer geschikt om ijswafeltjes te maken,
gebruik dan de helft van de suiker.

Ik beheers vele stijlen en dus is er altijd wel iets dat bij je
past. Er kunnen ook ideeën aangedragen worden. Meestal
maak ik foto’s van het kunstwerkje. In principe houd ik niet
van de snelle schminkmethode; de kwaliteit en het contact
gaan dan achteruit, dat is beslist niet mijn bedoeling. Tijdens
kinderfeestjes kan ik wel wat sneller schminken… alleen dan
al de lol. De grapjes en kleurtjes doen de gezichtjes glimlachen van oor tot oor. Wanneer de kinderen bang zijn (wat
af en toe voorkomt), praat ik veel met ze en maak grapjes.
Ze mogen zelf kiezen welk figuur ze willen hebben, of welk
thema. Ook kan het feest een thema hebben zoals elfjes,
disco, Halloween en zo meer. Er worden niet alleen kinderen geschminkt, maar ook volwassenen bij verschillende
evenementen, zelfs bij een huwelijksfeest.

VARIA
KERSTMARKT MET CAFE AAJD VROENHOVE
Dit jaar organiseren wij samen met alle aangesloten verenigingen, waaronder harmonie Wilhelmina, een grote
kerstmarkt met muziek en vele leuke kraampjes. Deze zal
plaats vinden op 3 december van 10.00 tot 17.00 uur. Hier
zijn nog kraampjes voor beschikbaar.
Voor info over alle evenementen kunt u langskomen bij Café
Zaal Aajd Vroenhove. U kunt ook onze mediakanalen raadplegen: info@cafezaalaajdvroenhove.nl, www.cafezaalaajdvroenhove.nl of www.facebook.com/cafezaalaajdvroenhove.

Het plan is nog vele jaren mijn hobby… werk te kunnen
uitoefenen en met veel plezier vele mensen kleurrijk blij te
maken. Naast mijn site www.eglysart.com ben ik ook aanwezig op social media. Tot snel.
Met kleurrijke groet, Eglys(art)
Interview en tekst door Roelina

Gewoon Gezellig bij Sandy en Wilfried
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maak een afspraak met een van onze makelaars voor een
professioneel advies:

verzekeringen
advies
makelaardij
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Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.

VARIA
ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Extra activiteiten
Maandag 4 december, 13.45 tot 16.00 uur: Sinterklaaskienen met mooie prijsjes.

res voor Zorg Thuis, persoonsalarmering en
pleging

es: Recessenplein, Campagne, Licht & Liefde,
wyerveld, Daalhof en Sint Gerlachus (na verbouwing)

Woensdag 6 december, 14.00 tot 16.00 uur: Sjoelen in
Sinterklaassfeer. Deelname is gratis.
Vaste activiteiten:
043 - 354 91 80
Van maandag tot en met
vrijdag bent u van harte welkom
mosaezorggroep.nl
voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering. En
om eens vrijblijvend deel te nemen aan een of meerdere
van onze activiteiten.

Vrijdag 8 december, 11.00 uur: gezamenlijk uitje naar de
kerstmarkt (met lunch) bij Intratuin. U kunt zich hiervoor
persoonlijk opgeven met uw Omnibuzz-pasje bij activiteitenbegeleidster Marianne (werkzaam op maandag, donderdag
en vrijdag).

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

Dinsdag 12 december, 14.00 uur: bloemschikken. Iedereen
kan aanschuiven. Neem een eigen potje mee. Wij zorgen
voor de rest.
Woensdag 13 december, 14.00 uur: optreden van het Vocal
Celebrations Koor. Opgeven a.u.b bij onze receptie tegen
betaling van 2,50 euro.

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.

Woensdag 20 december
-10.30 uur: Kerstviering in de grote zaal m.m.v. ons Gouwe
Ouwe koor.
-13.00 uur: onze jaarlijks terugkerende kleinschalige, gezellige kerstmarkt! Gratis entree. Diverse standhouders bieden
sfeervolle kerst- en decoratieartikelen aan. Livemuziek van
Peter van de Broek. De leerlingen van het Wijkleerbedrijf
verkopen zelfgemaakte hapjes. Wij bieden u de gelegenheid om, zo vlak voor de kerst, gezellig samen te zijn en
wellicht enkele leuke koopjes te doen. Iedereen is van harte
welkom uiteraard.

Woensdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken, verwensalon) vanaf 14.00 uur
Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselende activiteiten (bijv. Happy hour/DJ/Hapjes, Sjoefen spel, gespreksgroep) vanaf 14.00 uur

Woensdag 27 december, 14.00 tot 16.00 uur: onze bakprinsen Nico en Frans bakken weer overheerlijke wafels
in de zaal. Kom gezellig een kop koffie drinken met een
versgebakken wafel.

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 (bijv. spellen, geheugentraining,
quiz, zingen etc.) op afdeling H

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

Donderdag 28 december, 14.00 uur: Oudejaarsborrel met
dj Giel. We luiden het oude jaar uit en brengen een toost
uit op het nieuwe jaar!

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

PRIKBORD
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.

Wie heeft een geruite pet gevonden in de omgeving van
praktijk Drietand? Info bij Jo: 043-3478151.
Kerstcadeaubon beweeg mee met plezier om te ontstressen
en voor een goede gezondheid. Keuze uit 4 lessen Zumba
of Yoga nu voor 25 euro in Atrium Daalhof. Onder deskundige begeleiding van Chantalle Smeets. Tel. 00(32)12236151
of info@dans-yoga.com.

Animal hair care. Uw honden, katten, konijnen en cavia
trimsalon in Belfort. U bent van harte welkom in de salon
gelegen aan de Haammakersdreef 13. Voor afspraken bel
06-31056208. Kijk ook op de website www.animalhaircare.
nl of Facebook.

TOENTERTIJD

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.

NADERENDE FEESTDAGEN
Als kind al verheugde ik mij enorm op feestdagen. Voor mij
was het woord ‘feestdagen’ een teken van familiefeest, samenzijn, genieten. Natuurlijk was niet altijd gepland waar dat
plaatsvond; dat kon in Maastricht zijn of elders… Langzaam
gingen wij richting kortere dagen.
Moet ook eerlijk zeggen dat ik ontzettend geboft heb met
geweldige grootouders die mij grootgebracht, opgevoed
hebben en waar ik ook bij kon wonen. Veel schipperskinderen hadden dat geluk niet; zij woonden in een internaat
en moesten zich aan zeer strenge regels houden. Meestal
was er een strenge directrice die alle kinderen in het vizier
hield. Ik kwam vaak in het schippersinternaat aan de Prins
Bisschopssingel. Samen liepen we dan naar de school. Had
er ook vriendjes en vriendinnetjes, die ik dan weer op mijn
beurt naar mijn grootouders meenam en soms aan boord.
Was best gezellig hoor, ze bleven dan slapen en wij maar
keet maken, dat kon thuis wel maar in het internaat niet.
Daar kwamen ze langs de zalen… controle of alles oké was
en licht uit. Hiermee vergeleken was het altijd een feestje
bij ons thuis. Vooral als het tegen de feestdagen aanging
kon niet iedereen naar z’n ouders toe; zij verbleven dan in
het internaat. Daar werd toch geprobeerd om de huiskamer gezellig te maken en ook Sinterklaas kwam voorbij en
deelde cadeautjes uit. Alleen het snoep- en strooigoed werd
gezamenlijk gedeeld. Mijn broer was er ook niet, die kwam
alleen met de kerstdagen naar huis.
De Sint was weer terug naar Spanje en de Kerstman kwam
in het land. Overal verschenen lampjes en kaarsjes en de
kerstbomen werden versierd, ook in het kindertehuis en bij
ons thuis. Ik vond altijd de boom in het tehuis zo mooi… zo
groot. Maar ja, dat was ook een hoog gebouw en ik vond
het indrukwekkend met al die glitter en lampjes. Toch werden de blijvers in het tehuis goed verzorgd, ze kregen extra
aandacht van de leidsters en dat had ook wel weer wat. Ook
kon ik extra aanbellen om mijn vriendinnetje te ontmoeten. Ik
had voor haar kleine cadeautjes meegenomen die goed van
pas zouden komen. Handschoenen, een sjaal en muts die
mijn oma gebreid had: daar was ze echt blij mee. Vroeger
waren het geen grote cadeaus, we waren blij met de kleine
dingen. Zo zou het nu nog moeten zijn. In deze glorieuze
tijd van welvaart, techniek en communicatiemiddelen is er
weinig aandacht voor de personen zelf. Het zou fijn zijn als
we wat meer aandacht aan elkaar zouden besteden. Niet
ieder voor zich maar ook denken aan je naaste. Laten we
hopen op vrede en geluk!
Springtime

Wilt u goed Nederlands leren? Ervaren docent, geeft privéles of groepsles bij u in de buurt. We bekijken samen hoe
u het beste Nederlands kunt leren. Wij leggen de nadruk
op spreken, luisteren of schrijven. Uren zijn flexibel. Tel.
06-14501853.
Happy Lifestyle. Verantwoord afvallen en uw gezondheid
verbeteren. Met uw huidige voedingspatroon als uitgangspunt bekijken we samen hoe we dit kunnen aanpassen
zodat het vol te houden is voor de lange termijn. Geen dieet
maar een leefstijl. Happy-life-style.nl, info@happy-life-style.
nl, 06-48537098.
Vallen schoolresultaten tegen? Kom ‘Ik leer leren’. Ervaar
voorwaarden om goed te kunnen leren, het belang van motivatie, plannen, over faalangst en nog veel meer.
Te huur gevraagd: Daalhof noord overdekte parkeerplaats
of garage. Liefst onder stapelwoningen. Info: 06-15257940.
In- en outdoor Cardio/Kickboxing Willy. Nieuw in Belfort,
elke dinsdagavond van 20.00-21.00 uur in de gymzaal
gelegen aan de Peymeestersdreef. Iedereen vanaf 15 jaar
is van harte welkom. Voor meer info check www.facebook.
com/groups/207416506457474/ of bel Willy 06-40356236.

WILDGERECHTEN:
Heerlijke Wildsoep
Wildkroketten
Royale Hazenbout
Hertenbiefstuk
Wild Zwijn filet

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
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CARNAVAL
UITROEPEN CHEVALIER
Op 13 januari 2018 zal CV de D’artagnans zijn nieuwe
chevalier uitroepen in het Mosae Zorgcentrum Daalhof om
19.11 uur.
Op 27 januari 2018 zal er ook weer een bejaardenzitting
gehouden worden in het Mosae Zorgcentrum. De kaarten
hiervoor kunt u verkrijgen bij het Mosae Zorgcentrum Daalhof. Ook hier is de aanvang om 19.11 uur en beide dagen
is de zaal open om 18.00 uur. Hopelijk mogen we u op een
van deze activiteiten ontmoeten in Daalhof.
We wensen u alvast een super carnavalsseizoen.

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

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

Met vriendelijke groeten CV de D’artagnans.

KV DE MAMMOETERS 5 X 11
2018 staat voor de deur en dit belooft in vele opzichten een
speciaal jaar te worden. In de eerste plaats willen wij jullie
een gelukkig, sprankelend en vooral gezond jaar toewensen.
Voor ons als KV de Mammoeters ‘64 staat 2018 in het teken
van ons 5 x 11 jarig jubileum. Het 5e seizoen is inmiddels
alweer begonnen, en wij waren er vroeg bij. 18 november jl.
is onze jubileumprins uitgeroepen en zijn wij compleet om
aanwezig te zijn bij de diverse evenementen in onze stad.

je geniet zoveel
meer met
feestelĳke
smaken

Naast alle aankomende Vastelaovendsevenementen zullen
wij in het kader van ons jubileum ook diverse activiteiten
buiten het seizoen organiseren. Jullie zijn allemaal van harte
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Volg in ieder geval
onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van ons
programma.
Wij zien ernaar uit om samen met jullie ons jubileum glans
te geven. Onze prins gaat in ieder geval voorop, komen
jullie achter ons aan?
Namens KV De Mammoeters ‘64, ALAAF

www.worstebroodje-maastricht.nl
info@worstebroodje-maastricht.nl

WIJK - INFO
SPREEKUURGROEP AANGEPASTE SPREEKUREN
Onze spreekuren voor vragen over arbeidsongeschiktheid
en uitkering gaan tussen 22 december en 5 januari even
niet door. In het WSP Wijckerpoort/ WitteVrouwenVeld beantwoorden we graag uw vragen in 2017 nog op alle dinsdagmiddagen (14.00 tot 15.30 uur) t/m 19 december en in
2018 weer vanaf 9 januari. In WSP Manjefiek Malberg bent
u in 2017 welkom op alle donderdagochtenden (10.00 tot
12.00 uur) t/m 21 december en in 2018 weer vanaf 11 januari.
Zie ook www.waowiamaastrichtheuvelland.nl.
De spreekuurhouders wensen u een zorgeloze kersttijd
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0648 - 61 13 52

Onlangs kwam Jan in de Huiskamer, op zoek naar Engels
les. Toen hij vroeger boren maakte, mocht hij een keer naar
Schotland om met een nieuwe machine te leren werken.
Daar kon hij het een en ander wel verstaan, maar spreken
was iets helemaal anders. Nu had hij tijd en hij wilde nog
altijd leren. Bij de Huiskamer is de leus: ‘Voor iets, doe iets’.
Als iemand iets nodig heeft, dan kunnen ze hun diensten
aanbieden als ‘betaling’. Zo helpt iedereen elkaar. Jan wilde
Engels leren en bood als wederdienst aan om mensen te
helpen met leren naaien.
Nu staat hij in de Huiskamer elke donderdag mensen te
helpen. En hij krijgt ook conversatielessen Engels. Die
taal is erg handig als je veel reist - en dat doet Jan ook.
Jan zelf kan niet dammen, maar hij gaat mee als zijn zoon
naar internationale damwedstrijden reist. Soms vormen die
landen zelfs inspiratie voor zijn naaiwerk. Soms vormen ze
alleen inspiratie. Zo heeft hij ook een liefde voor Schotse
whisky ontwikkeld na zijn werkervaringen en bezoeken aan
Schotland.

IN DE KIJKER
JAN DAMEN
Johannes Gerardus Petrus, dit waren 73 jaren geleden zijn
geboortenamen. Maar dat werd al snel gewoon ‘Jan’. Hij was
de 2e in een gezin van 6 kinderen, geboren tijdens en net
na de Tweede Wereldoorlog. Het was ook vanwege deze
oorlog dat zijn vader in de mijnen in Limburg werkte. Toen
Jan als 14,5 jarige besloot om ook in de mijnen te werken,
was dit omdat hij de kans kreeg om te werken en goed was
met zijn handen.

Wilt u leren naaien of heeft u hulp nodig? Wilt u alleen wat
interessante verhalen delen? U vind Jan in de Huiskamer
elke donderdagochtend vanaf 10.00 uur

PERSBERICHTEN
NIEUW BOEK VAN LOKALE AUTEUR VERSCHENEN
In de bijna 10 jaar dat hij in de Staatsmijn Emma werkte ontmoette hij zijn vrouw, vervulde hij zijn militaire dienstplicht en
werd zijn zoon geboren. Toen hij, na zijn baan bij Cleveland
Twist Drill, met zijn gezin naar Maastricht verhuisde, sloeg hij
ook een nieuwe weg in met zijn handvaardigheid - naaien.

Mijn nieuwste roman ‘Merlijn’ is vandaag gepubliceerd. Het
is een verhaal over hoop en wanhoop: blijft de mensheid
bestaan of gaan we ten onder aan onze eigen arrogantie
en een gebrek aan intellect?
In deze roman probeer ik antwoorden te geven op vragen
die vooral de laatste decennia door tallozen worden gesteld.
De angst voor de snelle technologische ontwikkelingen en
de daarmee gepaard gaande bedreigingen zoals: vervuiling,
klimatologische veranderingen, verlies van ecosystemen
en toenemende spanningen. Met name de kloof tussen
alles hebben en niets hebben wordt almaar breder, terwijl
tegelijkertijd een steeds groter deel van de mensheid deel
wil hebben aan de welvaart die het Westen zich heeft verworven. Dit betekent een steeds grotere druk op de niet
onuitputtelijke voorraden en een daarmee gepaard gaande
globale vervuiling die met lapmiddelen als alternatieve
energiebronnen niet valt in te dammen. Wij willen ons persoonlijke vervoer, wij willen kriskras over de wereld reizen,
koste wat het kost en deze kostprijs kon wel eens heel hoog
blijken te zijn. Het helpt niet om problemen voor ons uit te
blijven schuiven en welvaart is een begrip dat teniet wordt
gedaan op het moment dat welzijn in gevaar komt.

Jan is niet groot, maar zijn vrouw (Lisette, in 2014 overleden)
was nog kleiner. Kinderkleren kopen voor een volwassen
vrouw was onzinnig en alles kleiner blijven maken was ook
een heel karwei. Zo begon Jan zelf kleren te maken voor
zijn vrouw. Hij heeft les gevolgd, eerst bij een coupeuse in
Weert en daarna bij een andere in Daalhof. Hij overwon zijn
faalangst en begon kleren te maken voor zijn vrouw.
Na haar overlijden moest hij beslissen of hij zou stoppen
met naaien, maar hij besloot om dan maar zijn eigen kleren
te maken. Zo gezegd, zo gedaan.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

De hoofdpersoon in Merlijn wordt meegenomen naar een
reeks alternatieve (parallelle) werelden waarvan de bewoners allemaal op hun eigen manier het hoofd bieden aan
specifieke problemen. Soms met succes en soms met
desastreuze gevolgen.
https://www.boekenbestellen.nl/boek/merlijn/24325
Vriendelijke groeten
Sincerely, Joachim
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VOOR AL UW KLUSSEN, LOODGIETERSEN TEGELWERKEN IN EN OM HET HUIS.
TEL: 0650511720
EMAIL: J.M.WALTHOUWER@HOTMAIL.COM

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

AQUARIUM
SPECIAALZAAK
van Guppy tot Discusvis

Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

- vissen
- planten
- pompen
- complete aquariums
- benodigdheden

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

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

Autorijschool Bastiaens

Wij leveren kwaliteitsproducten van
o.a. Eheim, Juwel, Sera, Tetra

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

Geheel complete aquarium van € 59,95
10 kardinalen voor € 10,Spaar met de kortingskaart voor
gratis vissen of planten.

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

Openingstijden:
ma 13:00 - 18:00
di - vr 10:00 - 18:00
za 10:00 - 17:00

www.rijschoolbastiaens.nl
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Kerstsfeerdagen
Op zaterdag 16 en zondag 17 december organiseren we
onze jaarlijks Kerstsfeerdagen. We brengen de boerderij
dan in een gezellige kerstsfeer. Op zaterdagmiddag kunnen kinderen, onder begeleiding van Stichting Jeugdwerk
Pottenberg, kerststukjes maken.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 55, december 2017

Wethouder Krabbendam in gesprek met onze beheerder Ralph

Bezoek wethouder Krabbendam
Op woensdagochtend 8 november kregen wij bezoek van
Gert-Jan Krabbendam, wethouder van onder meer Natuur
en Milieu in Maastricht. Hij liet zich uitgebreid informeren
over het reilen en zeilen op onze boerderij. We kijken terug
op een geslaagd bezoek.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Nieuwe medewerkers
Per 1 november hebben wij Arno van Zwieten in dienst genomen. Arno werkt al een aantal maanden als herder van
onze schaapskudde. Dat doet hij op Vaeshartelt, waar we
onze schapen inzetten voor het groenbeheer. De overeenkomst die we daarvoor hebben met de Bosgroep, is onlangs
verlengd. Gedurende de Lammetjesdagen zal Arno veel op
Daalhoeve zijn. Naast Arno werkt sinds enige tijd ook Mirian
Coenen op onze boerderij. Zij doet huishoudelijk werk. We
wensen Mirian en Arno veel geluk en plezier op Daalhoeve.

Van zes naar drie zeugen
Onze boerderij heeft momenteel zes zeugen. Zij baren de
biggetjes waarvan wij, nadat ze een aantal maanden op
ons terrein en een boerderij elders een mooi leven hebben
gehad, het vlees verkopen in de boerderijwinkel. Omdat er
te veel biggen zijn, brengen wij het aantal zeugen nog dit
jaar terug van zes naar drie.

ONDERZOEK DAALHOEVE
De afgelopen twee jaar deed dr. Mare Knibbe van de
Universiteit van Maastricht in opdracht van de gemeente
een onderzoek naar het functioneren van onder meer
Boerderij Daalhoeve. Zij rondt haar onderzoek deze
maand af. In dit interview vertelt ze kort over haar bevindingen.
Wat heb je precies onderzocht?
‘De gemeente Maastricht heeft in 2016 en 2017 vier initiatieven in Maastricht financieel ondersteund vanuit het Sociaal
InvesteringsFonds (SIF). Deze initiatieven kunnen mensen
mogelijk op een vernieuwende manier werkervaring, hulp en
zorg bieden. Naast Boerderij Daalhoeve zijn dat het Werkhuis, The Masters en Athos Eet-Maakt-Doet. Ik moest drie
vragen onderzoeken: hoe functioneren deze initiatieven, in
hoeverre dragen ze bij aan de inclusieve stad en hoe kunnen ze verantwoording afleggen?’

Bomensnoei en nieuw hekwerk
Een aantal weken geleden is er hard gewerkt op ons terrein
grenzend aan de Alesiahof. De gemeente heeft de bomen
gesnoeid. Onze buren hoeven daardoor niet meer bang te
zijn voor schade door afbrekende takken. Verder is er een
nieuw hekwerk geplaatst. Daardoor hebben we er weer wat
vierkante meters bij gekregen. Beheerder Ralph werkt momenteel aan een zesjarenplan met nieuwe verbeteringen op
de boerderij. We komen daar in de volgende editie op terug.

Wat bedoel je met inclusieve stad en verantwoording afleggen?
‘In een inclusieve stad kan iedereen op een volwaardige
manier zijn leven invullen, ongeacht gezondheid, inkomen,
12

Wat is je conclusie: zijn Daalhoeve en de andere drie plekken
een goede aanvulling op de maatschappelijke voorzieningen
in Maastricht?
‘Ja. Daalhoeve biedt een zinvolle en prettige werkervaring
en dagbesteding aan mensen die het soms moeilijk hebben
in het leven. Dat gebeurt op een relatief goedkope manier.
Tegelijkertijd is het niet zo dat bijvoorbeeld mensen met psychosociale problemen op Daalhoeve automatisch van hun
problemen af zijn. Werken met dieren werkt therapeutisch,
maar een konijn is geen professional. De kunst is daarom
om vanuit Daalhoeve de goede verbinding te leggen met de
zorgorganisaties die aan vrijwilligers die dat nodig hebben
gespecialiseerde zorg kunnen leveren. En ik heb het idee
dat dat steeds beter gebeurt.’

handicap of psychosociale problemen. Het is een stad
waarin iedereen echt meedoet. Met verantwoording bedoel
ik dat iedere organisatie die door de gemeente financieel
wordt ondersteund, op de een of andere manier moet kunnen aantonen wat ze met dat geld doet en of dat een goed
effect heeft. Dat is logisch, want het geld van de gemeente
is feitelijk van ons allemaal.’

LAMMETJESDAGEN
De traditionele Lammetjesdagen van Daalhoeve zijn weer
begonnen. Begin deze maand komt de schaapskudde
naar de boerderij. De kudde is dit jaar overgenomen door
Daalhoeve en verkleind tot 130 ooien. Daardoor hoeven wij
tijdens de Lammetjesdagen niet meer te werken met een
tent. De schapen en geiten worden ondergebracht in de
stallen en op het overdekte achterterras. Onze Nubische
geiten blijven deze winter op Vaeshartelt. Zij krijgen pas in
april/mei lammetjes.
Op woensdagmiddag 13 december worden de schapen
geschoren door onze schaapsscheerder Yorick. Altijd leuk
om dat eens van dichtbij mee te maken.

Mare Knibbe

Vind je dat Daalhoeve bijdraagt aan de inclusieve stad?
‘Zeker. Daalhoeve werkt niet voor specifieke doelgroepen.
Iedereen is welkom er te komen werken, in een prettige
omgeving waarin collega’s klaar staan voor elkaar. Mensen
worden aangesproken op hun talenten, in een tempo dat ze
prettig vinden. Daalhoeve besteedt ook veel aandacht aan
de vormgeving en inrichting van de boerderij en het terrein.
De vrijwilligers krijgen daarmee naast werkmogelijkheden,
zorg en begeleiding ook een plek waar ze zich thuis kunnen voelen. Ook al is dat in de publieke ruimte waarin ze
ook andere mensen tegenkomen. Bijkomend effect is dat
Daalhoeve zo ook een ontmoetingsplaats voor de buurt
creëert, wat de leefbaarheid bevordert.’

RECEPT VAN DE WINKEL

En de verantwoording?
‘Dat is een apart verhaal. Organisaties in de zorg verantwoorden zich meestal door aan mensen een label te
plakken en daar metingen en tellingen aan te koppelen.
Maar de kracht van Daalhoeve is juist dat mensen niet in
een hokje of doelgroep worden gestopt, en dat er grote
verschillen mogen zijn. Zij kunnen juist daardoor opbloeien
en beter tot hun recht komen. Dat heb ik ook veel gehoord
in de gesprekken die ik voerde met vrijwilligers. En ik ben
er ook van overtuigd dat meedoen op Daalhoeve mensen
goed doet en daardoor grotere problemen en een behoefte
aan zorg kan voorkomen. Maar dit effect kun je niet meten
zonder mensen te labelen. De verantwoording van een plek
als Daalhoeve kan daarom moeilijk op basis van cijfertjes
over problemen en oplossingen plaatsvinden. Er zal meer
vertrouwen moeten zijn. Dat ontstaat als de gemeente als
belangrijke financier nauw in contact blijft met Daalhoeve, om
ervaringen en bevindingen met elkaar te delen. Overigens
heb ik wel gezien dat Daalhoeve stappen heeft gezet om
meer grip te krijgen op de samenwerking met vrijwilligers, op
een hele goede manier. Enerzijds door het gestructureerde
overleg van de kerngroepen van vrijwilligers, anderzijds door
de aanstelling van Marie, een psychologe die zich specifiek
richt op de begeleiding van de vrijwilligers.’

Kippenlevermousse met walnoten
Dit is een lekker en gemakkelijk voorgerecht voor de feestdagen, en goed van tevoren klaar te maken.
Spoel 500 gram kippenlevers goed af, verwijder de zeentjes
en dep het goed droog. Rooster 125 gram walnoten in een
pan. Haal de noten eruit, hak ze grof en smoor in de pan 2
fijngesneden sjalotjes en 2 fijngesneden teentjes knoflook
in 2 eetlepels olijfolie. Zet het vuur hoger en bak de levertjes
snel rondom bruin. Zet daarna het vuur weer zacht en voeg
1 theelepel dragon, 150 gram boter, 1 eetlepel rode Port en
85 gram van de walnoten toe. Laat dit mengsel een paar
minuten samen zacht doorgaren.
Pureer deze levermassa in een keukenmachine. Na een
beetje afkoelen meng je er 1 deciliter crème fraiche door
en naar smaak zout en versgemalen zwarte peper. Intussen doe je plastic folie in een rechthoekige vorm, stort de
levermassa erin, dek dit af met folie en laat het opstijven in
de koelkast. Als dat is gebeurd, haal je de mousse uit de
vorm. Smelt heel zacht 50 gram boter en doe de rest van de
walnoten op de mousse, beetje erin drukken. Giet de boter
erop en laat weer afkoelen.
Heerlijk met warme toast en een glaasje port.
Smakelijk! 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 55
Maastricht

Rodahof 32
Maastricht - Hazendans

Waltwilderstraat 27
Verwachte woningen
•

Tussengelegen woning
Henisstraat - Hazendans

Vraagprijs € 216.000 ,- K.K

Kijk op onze website of meld je
aan via facebook voor meer info.

Kwaliteit
Gedrevenheid
Als u kiest voor:
Géén opstartkosten of boete - clausule
ü Kwaliteit
Positieve
verkoop
ü Gedrevenheid
Persoonlijke
benadering
ü No cure, no pay!
Geen
8 tot
5 mentaliteit
ü All-in
formule;
professionele fotografie, videotour
ü Persoonlijke benadering
Gediplomeerde
makelaars & taxateur
ü Geen 8 tot 5 mentaliteit
ü Gediplomeerde makelaars & taxateur

Kies dan voor Vesta Vastgoed

•

Tussengelegen woning
Printersdreef - Belfort
• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs
en vrij uitzicht voor;
• Appartement
• Ruime achtertuin.
Via Regia - Brusselsepoort









• Tussengelegen woning;
VERKOCHT
ov.
• Met drie slaapkamers
(4 mog.);
• Eventueel met garage.
• Speels gebouwde woning;
• 3 slpk.
slpks mogelijk);
Vraagprijs
€ (4
219.000,-K.K
• Knusse en ruime tuin.

Onze diensten:

Bel nuüAankoopbegeleiding
voor een gratis en vrijblijvende
üVerkoop
waardebepaling 043-3440168
üTaxatie
üHypotheken

Vraagprijs € 320.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht – Oud Caberg

Schippersdreef 52C
Maastricht – Hazendans

Kroesmeestersdreef 13D
Maastricht – Hazendans

Spartodonk 7
Voedselbank actie 2017
Steun jij samen met Vesta
Vastgoed de VOEDSELBANK actie?

Riksingenstraat 19

Widooiestraat 2

• Appartement op 2e verdieping;
VERKOCHT ov.
• Rustig gelegen vrij uitzicht;
• Met 2 slaapkamers.
• Ruime woning met 4 slpks;
• Met tuin
op het zuiden;
Vraagprijs
€ 124.950,K.K.
• Met garage en een achterom.

Vraagprijs € 335.000,- K.K

• Appartement met 2 slpkmrs.;
• Halfvrijstaande woning;
• Knusse woonkamer; NIEUW
• Geheel op te knappen;
• Ideale woning voor 1-2 pers.
• Ruim perceel met tuin op zuid.
Bel ons voor een VBO verhuisdoos,
• Uitgebouwde woning;
Hiermee kunt u een gezin in de
• 3 slpks en een tuin op N-oost;
Vraagprijs € 124.950,- K.K
Vraagprijs
€ 215.000,- K.K
komende feestdagen blij maken.
• Nette keuken en badkamer.

Vraagprijs € 199.500,- K.K.

Voor meer info: 043-3440168.

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
Droomt
over eenvoor
nieuwhet
huisoversluiten
en wilt u graagvan
zorgeloos
aan en/of verkopen?
Vesta
Vastgoed
staat u graag bij!
of
een utaxatie
uw hypotheek,
bel ons
dan
gerust.

Wij zijn uw actieve en betrokken partner op het gebied van aankoopbegeleiding, verkoop, taxatie en hypotheken.

Bel en
dan
nu met 043-3440168
Bel ons voor een gratis
vrijblijvende
waardebepaling en/of op maat gesneden advies.
Vesta Vastgoed, uw woning is het waard! 043-3440168
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Kies je gerecht
Sinterklaas draait om gezelligheid, maar brengt vaak veel
stress mee voor de gastheer/-vrouw. Doe het eens anders:
laat elk koppel/gezin een eigen gerecht kiezen en ook
maken. Zo maken oma en opa het voorgerecht en iemand
anders het hoofd- of nagerecht. Gezellig en praktisch.

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

Doe spelletjes
Een inkoppertje, maar spelletjes samen spelen blijft leuk,
gezellig en brengt sfeer in huis.

TIPS VOOR EEN FIJNE EN
GEZELLIGE PAKJESAVOND
5 december… het is dan alweer pakjesavond
herinner jij je nog hoe je vol verwachting voor het raam
te wachten stond?

Schakel de buren in
Hoe leuk is het om ineens een zak met cadeautjes voor de
deur te hebben staan? Vraag je buren hiervoor om hulp.
Of maak een speurtocht met daarin kleine opdrachten,
waardoor je uiteindelijk de weg naar de zak met cadeaus
vindt. Superleuk!
Ik wens alle lezers een ontzettend mooie decembermaand
toe! Met een gezellige pakjesavond, een fijne kerst en een
mooi begin van het nieuwe jaar.

Kijkend naar buiten en in de tuin bij de buren
en om te kijken of je pieten zag klimmen over de muren
Je zet je mooiste pietenmuts op je hoofd
en hoopt dat de Sint je brengt waar je op hebt gehoopt…

Liefs, Nathalie

Voor alle hulpsinterklazen en pieten geven wij hier wat tips
zodat iedereen kan genieten van de cadeautjes en wat hips!
Dobbel je cadeaus
Een hele leuke manier om cadeaus aan elkaar te geven is
een dobbelspel. Op google (zoek op 'sinterklaas dobbelspel') vind je tal van voorbeelden. De essentie van het spel
is, om binnen een gestelde tijd de cadeaus door te geven
of te ruilen. Is de tijd voorbij, dan zijn de cadeaus die jij op
dat moment hebt van jou. Dit spel is heel leuk om samen
met kinderen te spelen en het geeft gegarandeerd veel lol
en plezier!

VARIA
BEHEER VAN EEN BESCHEIDEN WIJNGAARD (2)
Uiteindelijk sloeg ik mijn tent op in het volkstuincomplex in
Daalhof. Naast het kweken van groenten en kleinfruit, plantte
ik ook zo'n 100 druivenstokken (25 wit en 75 rood). Ik had
gekozen voor variëteiten die niet of nauwelijks ontvankelijk
zouden zijn voor de bij druiven voorkomende (schimmel)
ziekten. Ik wilde immers als uitgangspunt niet met chemische
bestrijdingsmiddelen spuiten. Dat bleek een foutieve inschatting. Op een volkstuincomplex worden ook door andere
tuinders solitaire of meerdere druivenstokken, bloemen en
struiken aangeplant die gevoelig zijn voor (schimmel)ziekten.
Als deze niet worden bestreden, verspreiden de sporen zich
via de lucht over het gehele volkstuincomplex. Aantasting
van druivenstokken en andere gewassen is hierdoor onvermijdelijk. Uiteindelijk ben ik op zoek gegaan naar een stuk
grond in de omgeving van Daalhof. Vele dagen was ik op
pad en menige boer en makelaar heb ik benaderd, zonder
enig succes.
Op een avond werd er vrij laat aan de deur gebeld. Een
buurtbewoner was die dag aan de wandel geweest en had
bij een praatje onderweg vernomen dat er een mooie afgebakende grote tuin, in een gebied van hoog landschappelijke
waarde en tevens niet ver gelegen van Daalhof, te koop
werd aangeboden. Iets voor jou, vertelde hij me enthousiast.
De dag nadien onmiddellijk op pad om de tuin te bekijken.
Korte tijd later werd de overdracht geregeld. Het opzetten
van een wijngaard is een kwestie van hard werken en vooral
geduld. Aangeplant werden nagenoeg schimmelresistente
druivenrassen, die niet vele malen per jaar gespoten hoeven
te worden met chemische bestrijdingsmiddelen en die toch
een mooie wijn kunnen leveren.
In de volgende aflevering ga ik nader in op de aanleg van
de wijngaard en de aandachtspunten die passen binnen het
door mij gekozen type wijnbouw.
Nikkenosia

Wordt vervolgd.
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DIT BEN IK
SIENNA PERDOK
Hallo, mijn naam is Sienna Perdok. Ik zit op IKC Dynamiek.
Ik heb het heel leuk hier. Ik ben twee keer van school gewisseld. Eerst zat ik op de Poolster en toen ging ik naar de
Elckerlyc in Elsoo. De Poolster was helemaal niet leuk, maar
de Elckerlyc in Esloo was wel ietsje leuker. Maar nu ik hier
zit, is het veel leuker.

In januari ging ik naar het orkest. Daar hebben we in december een optreden tijdens ‘De nacht van de muziek’.
Dus dat lijkt me wel leuk. Ik zat op karate maar daar vond
ik echt niks aan. Dus een tijdje later werd alles veel drukker
en drukker en toen zijn we er vanaf gegaan. Ik hou heel veel
van Kerst, dan is alles gezellig. Dan gaan we lekker eten,
cadeautjes uitpakken, warme chocomel drinken. Echt mijn
lievelingsding. Mijn beste vriendinnen zijn: Alyssa, Djenna
en nog veel meer.
Mijn lievelingsvakken zijn: gym, spelling en CNAL. CNAL
doen we op dinsdag en op donderdag. Dan hebben we een
project en dan gaan we proefjes doen en knutselwerkjes
maken. Deze keer hebben we: waar komt ons voedsel
vandaan? Daar moeten we twee plantjes maken. Bij een
doe je iets speciaals erin en bij de andere gewoon water.
Als speciaal iets doe ik warme thee erin. Ook zijn we met de
klas naar boerderij De Hazendans en naar de volkstuintjes
geweest. Als eerste project moesten we iets over onszelf
schrijven in het Engels. Dat vond ik wel heel erg leuk. We
hebben natuurlijk nog meer dingen gedaan. Maar die dingen
wilde ik even zeggen.
Groetjes, Sienna

PERSBERICHTEN

Het liefst speel ik op de cello. Dat doe ik al vanaf mijn 6e,
dus al 4 jaar. Op celloles moeten wij ook notenleer doen.
Soms is dat leuk, maar soms ook niet. Want veel dingen
weet ik daar al.

UNIVERSITEIT MET DE BUURT
In oktober is de Universiteit met de Buurt in MaastrichtNoordwest van start gegaan. Universiteit en burgers delen
hun ervaringen over gezondheid, welzijn en veerkracht en
leren zo van elkaar. Wat betekent gezondheid? Waarom is
gezond leven soms zo’n worsteling? Is stadsgroen goed
voor ons? Hebben gezondheid en armoede iets met elkaar
te maken? Elke maand is er een ‘Manjefiek college’ en
een filosofisch café in de bibliotheek van Malpertuis. Heeft
u ideeën voor een bijeenkomst of samenwerking? Welke
onderwerpen vindt u interessant? Via metdebuurt@maastrichtuniversity.nl kunt u contact opnemen.

WOONKAMER

BADKAMER

Op 13 december kunt u kennismaken met de Universiteit
met de Buurt tijdens een avond met de Healthy Sisters. De
Healthy Sisters werden bekend met hun blogs over eten,
sporten en gezond leven. Ze gaan vertellen over alledaagse
verleidingen, over motivatie, gezelligheid en familie en over
lekker en gezond eten tijdens de feestdagen. Rachida en
Najima Kharbouch groeiden op in een groot Marokkaans
gezin met veel gezelligheid en veel eten. Ze werden allebei
veel te zwaar, maar zaten niet bij de pakken neer en veranderden hun leven. Door te sporten en gezond te eten vielen
ze samen maar liefs 50 kilo af. Op Facebook, Instagram en
Youtube bloggen ze over de uitdagingen van hun nieuwe
leefstijl. Iedereen die nieuwsgierig is naar deze zusjes en
wat ze te vertellen hebben is welkom in Centre Manjefiek.
Na afloop kunt u aan de bar gratis een drankje halen en
napraten met andere bezoekers.

KEUKEN

SLAAPKAMER

VERANDA

100% Kwaliteit GARANTIE !
Meestal binnen 1 dag klaar,
Onderhoudsvrij,
Geschikt voor elke ruimte,
Inclusief LED verlichting,
Snelle schone montage!

wilt u meer weten?
+31 641001684

Zie ook: www.universiteitmetdebuurt.nl of www.facebook.
com/universiteitmetdebuurt.nl

www.spannendeplafonds.nl
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een jaar voorbij, een terugblik in het verleden
herinner de vreugde, maar soms ook ‘stille pijn’ geleden
een chocolade hart wordt in deze tijd niet meer gekocht
en toch zijn we met z’n allen aan tradities verknocht

GEDICHT
KERSTMIS
Kerstmis, de tijd voor bezinning en gezelligheid
Kerstmis, ook een tijd voor openhartigheid
Zalig Kerstfeest, een veel uitgesproken wens
het allerbeste voor ieder ‘aan ons hart’ gelegen mens

laten we daarom onze beste wensen eens
goed oppoetsen
onze goede voornemens aan de realiteit toetsen
een meningsverschil uitspreken, of fouten erkennen
vrede op aarde of dicht bij huis, het is even wennen

het zijn de dagen om ons leven te overdenken
maar ook om elkaar de mooiste cadeautjes te schenken
onder de kerstboom genieten van de intieme sfeer
een gelukzalig gevoel overstroomt ons, ieder jaar weer

goede voornemens worden niet voor niets gemaakt
met een klein gebaar worden we soms in het hart geraakt
2018: het is nog een onbeschreven blad in ons geheugen
laten wij ons allen op onze beste wensen verheugen

even niet denken aan de dag van morgen
even vergeten al onze dagelijkse zorgen
het Nieuwe Jaar begint over enkele dagen
de beste wensen aan elkaar overdragen

een gezond en voorspoedig nieuw jaar toegewenst
aan allen
in de hoop dat het ons 365 dagen goed zal bevallen
tekst : Ad Frijns

365 dagen om aan te beginnen en te beleven
een goed moment om elkaars fouten te vergeven
het moment om goede voornemens te maken
die niet in de vergetelheid mogen geraken
daarom voor familie, vrienden en alle mensen
een Zalig Kerstfeest en voor het Nieuwe Jaar de
allerbeste wensen.

WIJK - INFO

Ad Frijns

ACTIVITEITEN COMITE JOONK EN AAJD
Afgelopen zaterdag 28 oktober heeft het comité Joonk en
Aajd voor het tweede jaar weer een Duitse avond georganiseerd in Buurtcentrum ‘t Atrium. Er hadden zich maar liefs
140 mensen opgegeven voor deze avond, dus het keukenpersoneel (voornamelijk de mannen) konden de handen flink
uit de mouwen steken. Voor slechts 12,50 euro konden de
mensen genieten van een 3 gangenmenu met muziek van
onze dj Jef Goubet. Na het eten gingen we dan ook echt
los; eerst Frenske Hanssen en daarna Marces Friedrichs die
goed de stemming erin brachten. Al snel was iedereen op
de dansvloer en volgde een polonaise met ‘Anton aus Tirol’.

NIEUWJAAR 2018
2018: een nieuw jaar, een nieuw begin, een goede start
vroeger werd het jaar begonnen met het geven van
een chocolade hart
dat hart is niet meer, die traditie zijn we kwijt
het is een signaal uit een lang vervlogen tijd
zijn we oppervlakkiger geworden ten aanzien van
onze naasten?
of zijn dit de gevolgen van een tijd van ‘altijd haasten’?
even stilstaan bij het begin van deze 365 dagen...
aandacht voor de wens dat het komende jaar goed
zal behagen

Ik mag namens het comité Joonk en Aajd spreken van een
supergeslaagde avond die zeker volgend jaar gaat terugkomen. We zijn nu al volop bezig met de carnavalsavond, die
we houden op zaterdag 20 januari 2018 (verdere informatie
volgt). We kunnen u nu al verklappen dat ook dit weer een
gezellige avond wordt met leuke Limburgse artiesten.

Corpus Sana

Afslank en
Lifestyle coaching

Maar eerst hebben wij op zaterdag 16 december nog een
Kerstkienavond met mooie prijzen. Het kienen wordt gehouden in buurtcentrum ‘t Atrium, Aureliushof 160. De avond
begint om 19.00 uur, de zaal gaat open om 18.00 uur. We
hopen natuurlijk op een goede opkomst, waarvan we het
geld weer goed kunnen gebruiken voor verdere avonden
volgend jaar, zoals voor volgend jaar zeker een Griekse
avond in de planning staat. Voor alle informatie en foto’s
kunt u ons volgen op onze Facebookpagina comité Joonk
en Aajd.
Wij hopen u ook eens te zien op een van onze avonden.

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

Marjo Clermonts (comité Joonk en Aajd)
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PERSBERICHTEN
CULTURELE ACTIVITEITEN IN DECEMBER

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

Er is natuurlijk erg veel te doen in december. Hier is een
greep uit de verschillende mogelijkheden van Centre Céramique en Kumulus.
Zaterdag 2 december (als u dit op tijd leest) is er in Kumulus
een Speculaasconcert van 12.00 - 13.15 uur. Net als alle
andere jaren komt Sinterklaas ook dit jaar weer naar de
Muziekschool. Hij en zijn pieten kunnen dan kijken en luisteren hoe de allerjongste muzikantjes hun mooiste liedjes
spelen en de dansertjes hun beste beentje voorzetten. En
natuurlijk zingen we heel veel liedjes. Na afloop nog lekkere
warme chocomel en speculaas, en het Speculaasconcert
is compleet. Toegang: gratis. Locatie: Kumulus; St. Maartenspoort 2.
Op zondag 10 december, tussen 15.00 - 16.30 uur, bespeelt
stadsbeiaardier Frank Steijns zijn mobiele carillon van 43
bronzen klokken in de grote hal van Centre Céramique.
Klokken horen van oudsher bij Kerstmis en staan al sinds
eeuwen symbool voor vrede. Geen passender instrument
dus om op 10 december de Kerstboodschap muzikaal te
verspreiden. Toegang: gratis.
Er is dan ook op vrijdag 22 december, van 18.15 – 20.30
uur, in Centre Céramique een magisch kersconcert en
kerstworkshops. Kerstworkshops voor kids en volwassenen:
luister naar een kerstverhaal, maak je mooiste kerstwens en
zing mee met prachtige kerstliederen. Wie weet, win je wel
de prijs voor het maken van de mooiste wenskaart. Tevens
een uitvoering door docenten en leerlingen van Kumulus.
Toegang: gratis.

GEDICHT
EEN HANDREIKING
Een hand wordt aangereikt
Wie reikt het eerst de hand?
Er wordt een band gesmeed
Wie smeedt de sterkste band?
De liefde… wie sluit de liefde mede
In de handreiking en de sterke band?
Wie o wie zorgt er voor vrede?
Dat doen we samen en niet alleen!
Laat de klokken luiden
De sneeuwvlokken dansen in het licht
Het licht van hoop op…?
Laat de kerstster glanzen
Maak het boek van eendracht open
Zodat wij blijven hopen
Op wijsheid, blijheid, vrede en geluk!
Springtime
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44 KIDS
KIDS

Zoek de
de 12
12 verschillen
verschillenen
enkleur
kleurde
detekeningen
tekeningen
Zoek

Kindergedicht:
Kindergedicht:
Rimmel,
Rimmel,rammel,
rammel,rommelbusje
rommelbusje
InInmijn
mijnmond
mondkriebelt
kriebelteen
een kusje
kusje
Een
Eenkusje
kusjevoor
voorhet
hetnieuwe
nieuwe jaar
jaar
Nog
even
en
een
nieuw
begin
is
weer
Nog even en een nieuw begin is weer daar!
daar!

Gelukkig 2018
Gelukkig 2018
Engelse kinder les:
Engelse
kinderWeet
les: jij de antwoorden?
Volg de lijnen en vindt
de woordjes.
Volg de lijnen en vindt de woordjes. Weet jij de antwoorden?

Stephanie Debie

Stephanie Debie
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Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Fysiohof en Fysiotherapie Oostermaas verder onder

Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Vergoeding door zorgverzekeraars
voor acne behandelingen en
elektrisch ontharen.
Neem ook eens een kijkje op

Fysio043 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige
en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.
U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts
en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

www.passionbeaute.nl

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie,
neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie,
sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie i.o.,
fysiotherapie bij COPD en perifeer vaatlijden,
dry needling.
Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)
Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl
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UITVAARTVERZORGING
• Fysiotherapie
• Sportfysiotherapie • Fysiofitness
• Osteopathie
• Oedeemtherapie
• Zwangerfit®
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• Oedeemtherapie
• Zwangerfit®
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• Locatie Belfort
Ooftmengersdreef 10
6216 SK Maastricht
• Locatie Centrum
Brusselsestraat 38
Wzc. De Beyart
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6211 PG Maastricht
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Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
• Fysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Fysiofitness
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heeft afgesloten
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• Oedeemtherapie
• Zwangerfit
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KERSTMARKT GREUNE ZAOL

OUDE AMBACHTEN

De jaarlijkse kerstmarkt in Wolder, georganiseerd door hobbyclub ‘de Greune’, wordt dit jaar gehouden op zaterdag 9
december. De markt wordt geopend om 10.30 uur en duurt
tot 14.00 uur. Gedurende de markt zijn zelfgemaakte creaties
te koop, waaronder kerststukjes, kerstkransen, guirlandes
en decoratieve kerststalletjes met beeldjes. Om 11.30 uur
speelt de jeugdharmonie stemmige kerstmuziek. De entree
is zoals gebruikelijk gratis en de opbrengst is ten bate van
harmonie St. Petrus en Paulus. Komt u ook een kijkje nemen
in de Greune Zaol, Tongerseweg 336 te Wolder?

BOUWMEESTER
Betonbouw Kleine Gracht, de straat tussen de Markt en de
Van Hasseltkade in Maastricht. In de straat in het centrum
van de stad, tussen de Markt en de Van Hasseltkade, werden verschillende huizen gebouwd. De bouwplaats ligt bij
de achteringang van het Pastoorsstraatje.

MIDWINTERCONCERT VAN ST. PETRUS & PAULUS

Volgens een sage uit het Nederlandse Sagenboek van
Jacques Sinninghe woonde aan de Kleine Gracht ooit een
doctor Sebastianus Magnus, die in zijn kelderruimte chemische experimenten uitvoerde. Op een avond keerde hij naar
de Kleine Gracht terug, maar hij was dermate verstrooid dat
hij het water van de toen nog niet gedempte gracht inliep.
Sindsdien spookt hij door de buurt.
De foto heb ik gemaakt in juni 1990. Reg. No. 165-2.

Zondag 10 december om 15.00 uur verzorgen de harmonie, de percussiegroep en enkele jeugdensembles van St.
Petrus & Paulus, ofwel de Greune van Wolder, hun jaarlijks
Midwinterconcert in de St. Annakerk aan de Via Regia. De
percussiegroep o.l.v. Paul Schrader speelt als hoofdwerk
Silent Heroes, een stuk opgedragen aan de geallieerde
soldaten die bij de bevrijding van ons land in 1944/1945
gesneuveld zijn en van wie er tienduizend in Margraten
begraven liggen. Dit werk wordt ondersteund met aangrijpende filmbeelden. Sopraan Lieke Castro-Smeets neemt
in dit werk de belangrijke zangstem voor haar rekening. De
harmonie brengt o.l.v. Matty Cilissen onder andere de finale
van de Orgelsymfonie van Saint-Saëns en het indrukwekkende Russian Christmas Music. De entree is gratis, maar
een vrije gave is mogelijk.
KERSTCONCERT HARMONIE WILHELMINA
EN DE BELTOONTJES
Op zondag 10 december zal de jeugd van harmonie Wilhelmina een kerstconcert geven samen met jeugdkoor de
Beltoontjes in Café Zaal Aajd Vroenhove. Het concert begint
om 16.00 uur. Zin om de jeugd te horen? Kom gezellig binnen en laat u onderdompelen in de kerstsfeer.

Zijn er vragen of hebt u een leuke foto.
E-mail: huub.reinders@home.nl
Bron: Wikipedia.

VERENIGINGSNIEUWS

RAES DAMCLUB MAASTRICHT

ARAGÓN: LEZING DOOR MIGUEL A. CAMPO,
AFKOMSTIG UIT ARAGÓN
Aragón is historisch gezien een uitermate belangrijk gebied.
In deze lezing worden de historische, culturele en economische omstandigheden belicht, die geleid hebben tot de
huidige en historische situatie, zowel van de bloei als de
neergang. Het wordt een boeiende reis vanaf de Romeinse
en Arabische tijd tot het heden.
Tijd: woensdag 13 december 2017 vanaf 20.00 uur tot 22.00
uur. Locatie: ‘ut Förtsje’, Ebenistendreef 104, 6216 PS
Maastricht (wijk: Belfort). Toegang: leden gratis, niet-leden
5,00 euro. Taal: Spaans. Meer weten: Raadpleeg website:
www.círculocervantes.nl voor meer informatie.
De Círculo Cervantes is een vereniging van mensen die
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van
Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend in
het Nederlands en Spaans.

Mogen wij ons even voorstellen: in de harmoniezaal van
Café Zaal Aajd Vroenhove, Tongerseweg 400, Maastricht
(wijk: Wolder), heeft Raes damclub Maastricht elke dinsdag
vanaf 20.00 uur clubavond.
Dammen is een schitterende sport voor jong en oud. Raes
Damclub Maastricht speelt met 2 tientallen - eerste en
tweede klasse - mee in de nationale competitie. Kom kennis
maken met deze schitterende sport. Alle leeftijdscategorieën
zijn van harte welkom. In onze club bevinden zich alle rangen en standen: van bierbrouwer, (ex-)politieagent, leraar
tot dokter. Voor ouderen: het houdt uw hersens actief. Ons
oudste lid is 97 jaar. Wat jongeren betreft: Arie Boomsma
werd op 18-jarige leeftijd wereldkampioen. Voor een goede
dammer hoeft u echt geen intellectueel te zijn. Een van onze
naoorlogse sterkste dammers bijvoorbeeld, had als beroep
huisschilder/stukadoor. Iedereen kan het leren; de spelregels
immers zijn simpel en duidelijk.
Jong of oud, u bent van harte welkom.
Max Schwiebert, erevoorzitter
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