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Onlangs hebben de kinderen in het zuiden mogen genieten
van een prachtige, zonnige en vooral warme herfstvakantie. Waren de herfstkleuren niet in overvloed aanwezig
en de dagen steeds korter, dan had eenieder zich in de
zomervakantie gewaand. Niets is minder waar, want met
het onlangs verzetten van de klok zijn de donkere avonden
weer aangebroken.
Het donkere griezelfeest is dan misschien nog maar net
voorbij, maar alle voorbereidingen voor ontvangst van
onze goedheiligman zijn al in volle gang. Zoals we de
laatste jaren gewend zijn, lagen de pepernoten al eind
zomer in de winkel en enkele pieten doorzochten de meest
bezochte bestelsite aan de andere kant van de wereld
om ervoor te zorgen dat er op tijd voldoende schoencadeautjes in voorraad zouden zijn. Voor de kleintjes een
spannende tijd, voor de volwassenen vooral veel lol met
de leukste creaties als surprise.
Volgens de laatste berichtgevingen zijn stroopwafelpieten en clownpieten op de, in de komende maand rond
18.00 uur, meest bekeken zender ontslagen. Daarnaast
ontving ik onlangs uit betrouwbare bron het bericht dat de
goedheiligman, met een geheim verblijfadres ergens in
Daalhof, zelf aangaf dat ouders enkel medewerkers willen
ontvangen die zwart als roet zijn. Zij waren verbaasd over
het feit dat er afgelopen jaar pieten ingezet werden die
nog niet in het bezit van een schoorsteenbewijs waren.
Vol verwachting klopt ons hart. Wat voor mooie verhaallijn
staat ons dit jaar te weer wachten?
Voor nu nog even rust, een uurtje leesplezier.

de jaarlijkse dodenherdenking op de begraafplaats Tongerseweg

EVENEMENTEN
3 oktober t/m 12 november:
Mini expositie ‘Vensters op geluk’ in Centre Céramique,
tweede etage.
Vrijdag 10 november:
Indische inloopmiddag Masoek Sadja in ‘t Atrium van
13.30 tot 17.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De
entree is 3,50 euro.

Natasja Cornelissen

Lezing Circulo Cervantes. Locatie ‘ut Förtsje, Ebenistendreef 104. Van 20.00 tot 22.00 uur. De entree is gratis
voor leden; voor niet-leden 5,00 euro
Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 2/3 december 2017.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 november
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Woensdag 15 november:
Lezing van GVL door Ronald Bernard ‘Baas in eigen bank,
voor welvaart en welzijn’ in woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22. Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur. Entree 10,00 euro incl. consumptie.
.
Zaterdag 25 november:
Voorstelling door popkoor Vivas met zang en dans onder
leiding van dirigent Christianne Neven in de Klaekeburg
in Heugem-Maastricht. Aanvang 20.00 uur.

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

Zondag 26 november:
Matineevoorstelling door popkoor Vivas met zang en
dans onder leiding van dirigent Christianne Neven in de
Klaekeburg in Heugem-Maastricht. Aanvang 14.00 uur.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

1

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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De Huiskamer bevindt zich aan de achterzijde van ’t Atrium,
achter de kerk bij het hek met breisels.

BUURTNETWERK

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.

buurtnetwerk belfort daalhof

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

Zorgeloze Zorgdag
Zondag 8 oktober hebben meer dan 100 bezoekers de weg
gevonden naar ’t Atrium om daar informatie te vinden over
allerlei zorgmogelijkheden. Sommige mensen hebben met
een sessie Tai Chi meegedaan. Anderen hebben hun rollator
laten controleren. Er was informatie over valpreventie, over
vakantiereizen, over hoe te regelen dat u zelf kunt kiezen wie
voor u zorgt. Onder het genot van een kopje koffie en zelfs
een mok soep konden de bezoekers alle informatie goed
bespreken. We hopen dit in 2018 nog eens te organiseren.

BON APPETIT
WOKSCHOTEL MET SPITSKOOL
EN BIEFSTUKREEPJES (4 PERS)
Ingrediënten:
1 spitskool
2 uien
olijfolie
2 eetlepels aroma
2 eetlepels kerriepoeder
1 eetlepel honing
500 gram biefstuk in reepjes
1 bosje koriander

Opendeurendag
In verband met het grote succes dit jaar en na het evalueren
van deze dag voor verenigingen in de buurten, hebben we
besloten ook in 2018 een Opendeurendag te organiseren.
Hoewel de datum nog niet vastligt, kunt u uw vereniging
nu al inschrijven voor deze dag in het voorjaar. Dit is een
goede kans nieuwe leden te werven en nieuwe netwerken
uit te bouwen met andere groepen in de buurt. Maak nu al
plannen voor de Opendeurendag 2018.

Bereiding:
Snijd de spitskool in dunne reepjes en snipper de uien.
Verhit 4 eetlepels olijfolie in een wok en fruit de uien 5 minuten tot ze zacht, maar niet bruin zijn. Voeg de kerrie toe
en fruit dit 30 seconden mee.
Voeg de spitskool toe en bak deze al omscheppend mee
tot de kool begint te slinken. Doe de deksel op de wok en
laat de kool 10 minuten zachtjes pruttelen.
Meng de aroma met de honing en 2 eetlepels olijfolie en
meng het door de biefstukreepjes.
Snijd de koriander fijn.
Verhit een koekenpan op het allerhoogste vuur en bak de
biefstukreepjes al omscheppend een minuut of 3 tot ze
dichtgeschroeid zijn.
Meng de koriander door de kool en serveer het met de
biefstukreepjes.

VBT
Een Veilige Buurten Team (VBT) is samengesteld uit mensen van het buurtnetwerk, Handhaving, woningbouw, Trajekt
en de wijkagent. Het VBT in onze wijken is nu bezig langs
de deuren te gaan en een eenvoudige, korte enquête af te
nemen naar het veiligheidsgevoel in de buurt. Binnenkort
komen zij ook bij u aan de deur. Neemt u de tijd ze even
te woord te staan? Zo willen wij beter te weten komen wat
werkelijk leeft in de buurt en hoe we zaken beter kunnen
aanpakken.
LidL sponsort
De Huiskamer is een plek waar bewoners elkaar kunnen
vinden en waar ze zelf ook eigen initiatieven kunnen uitbouwen. Op de donderdagochtenden is er een Creatief Café.
Hier kunnen bewoners leren naaien of hulp krijgen bij hun
naaiwerk. Onlangs kreeg de Huiskamer een gloednieuwe
naaimachine, volledig gesponsord door de LidL. We zijn erg
dankbaar voor deze samenwerking van bedrijven in de buurt
en bewonersinitiatieven. Neem de tijd de medewerkers ook
hiervoor te danken.

Serveer er rijst of noedels bij.

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

Openingstijden
De Huiskamer is bijna elke dag open voor verschillende
activiteiten. Op dinsdagmiddag is er inkoopmiddag voor jong
en oud en Matchpunt. Woensdagmiddag is er een Nederlands praatuurtje, kunstatelier voor kinderen en Matchpunt.
Donderdagochtend en -avond is het 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.

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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TOENTERTIJD

OUDE AMBACHTEN

VERDWAALD IN DE KEMPEN
Het was geen vakantie, dus mijn broer was er niet bij. Ik
had eigenlijk meer geluk dan hij, ik kon tussendoor nog wel
eens naar mijn ouders gaan. Ik werd dan zoals dat in die
tijd was, opgehaald door mijn vader met een heuse motor…
Een rode, met leer beklede benzinetank, prachtig vond ik
hem. Ik mocht dan achterop zitten en me natuurlijk goed
vasthouden, echt wauw. Ook een oom van mij, de broer
van mijn moeder, voer in die jaren samen met mijn vader
op de Kempen en andere gebieden. Ook die oom had een
motor, een blauwe NSU, maar ik moet er wel meteen bij
vertellen, hij reed nogal pittig. Dus mijn vader vond dat iets
minder leuk, maar ik vond het wel sjiek. Ik was er ook trots
op dat ik dan gehaald of gebracht werd met de motor. De
motor kon gemakkelijk aan boord gebracht worden. De twee
loopplanken naast elkaar moesten natuurlijk wel sterk zijn,
maar je had dan wel vervoer bij je. Dikwijls, als we te ver
van Maastricht weg waren, richting Weert of Antwerpen,
werden we gebracht tot bij de bus of de trein.
Het weekend kwam eraan en het was mooi weer. Ik kreeg
bericht van mijn ouders dat ik gehaald zou worden om een
lang weekend aan boord te gaan. Natuurlijk had ik daar wel
zin in en het was in Kwaadmechelen waar het schip lag. Na
een heerlijke motorrit bij pa achterop, met een kleine tas met
wat spullen en huiswerk, kwam ik aan boord. Er werden wat
inkopen gedaan om het weekend door te komen en zoals
gebruikelijk gingen we er weer op uit. Het was prachtig weer
en het was eind september, zoals we wel eens vaker zeggen:
mooie nazomerdagen. We gingen, mijn vader en ik en zelfs
mijn moeder ging mee en we wandelden er heerlijk op los
door het bos. Prachtige kleuren waren aan het ontluiken,
de herfstkleuren dus, de zon scheen erop en ik was er echt
verrukt van. Trouwens, nu nog kan ik echt genieten.
We liepen en liepen maar, zonder op te letten. We liepen hier
en daar, alle paden en kleine weggetjes leken op elkaar. Mijn
moeder begon wat te klagen: ‘Lopen we wel goed?’. ‘Ja’, zei
mijn vader dan, ‘komt goed’. Ze werd moe en vervelend. Ik
vond het wel spannend, want ik begon aan pa te merken dat
het inderdaad een beetje mis ging. De zon begon ook wat
te verdwijnen. Mijn moeder moest gerustgesteld worden. Er
waren van die drassige gebieden waar we liever niet op of in
liepen, je had echt het gevoel dat je naar beneden gezogen
werd. We hebben hier akelige momenten beleefd, ongewone
geluiden uit het bos, het kraken van het hout en de enorme
stilte en geluiden van de vogels en andere dieren. Bij mijn
moeder begon de moed te zakken en mijn vader werd ook
minder geestdriftig in het doorlopen of….
Of iemand ons gezien of gehoord heeft, ik weet het niet. Plots
stond daar iemand (wat later een boswachter bleek te zijn).
‘Oh meneer, u komt op tijd, wij zijn denk ik verdwaald. Maar
hoe weet u eigenlijk dat wij hier zijn?’ De boswachter zei dat
hij altijd nog een bepaalde route liep om dieren of andere
dingen te ontdekken die van belang waren. Zo hoorde hij
ons praten op afstand en begreep hij, door ons vertellen, dat
wij de weg wat kwijt waren. Gelukkig heeft deze boswachter
ons weer terug gebracht bij het schip. Inmiddels was de
duisternis ingevallen. Je moet er toch niet aan denken dat
het anders had kunnen zijn?
Het avontuur zal ik mij nog lang heugen.

DE BODE
Een koerier is iemand die kleine hoeveelheden goederen
bezorgt. De man op de foto loopt met een handkar door de
Grote Staat. Het is een afbeelding van een oude postkaart,
uitgegeven door de firma N.J. Boon uit Amsterdam.

Het is één van de oude ambachten. Een koerier is tegenwoordig een vervoerder die op korte termijn allerhande
zendingen vervoert, bijvoorbeeld maaltijden (pizzakoerier).
De koeriersdienst vindt plaats met allerlei voertuigen van
fiets tot vrachtwagen. De handwagen, paard en wagen of
postkoets hebben plaatsgemaakt voor moderne koeriersdiensten. In de nacht worden de goederen gesorteerd en
vervoerd naar verschillende regio’s. Van daaruit worden ze
dan verder gesorteerd en bezorgd.
Bron: Koerier - Wikipedia.
huub.reinders@home.nl

VARIA
OVERDENKING
Van jezelf houden, heeft niets met egoïsme te maken. Accepteer wie je bent. Ga voor de spiegel staan en kijk jezelf
diep in je ogen en ontdek dat ook jij waardevol bent. En daar
mag je trots op zijn.
Uit ‘Het blauwe boekje, wekelijkse wijsheden’.

Springtime

4

maak een afspraak met een van onze makelaars voor een
professioneel advies:

verzekeringen
advies
makelaardij
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de juiste weg te zijn.
Mensen die mijn brood en andere producten hadden geproefd, waren unaniem enthousiast. Om niemand teleur
te stellen besloot ik verder te gaan met een kleinschalige
productie van ambachtelijke broden, broodproducten en
worstenbroodjes. Dat zijn de echte Maastrichtse worstenbroodjes, bourgondisch gekruid, passend in de Limburgse
culinaire cultuur. Ik maak ook pistolets en krentenbollen.
Het bakken doe ik met veel plezier, waarbij kwaliteit altijd
voorop staat.

IN DE ETALAGE
KRISTIN RAHARDJO
Mijn naam is Kristin Rahardjo, geboren en getogen in Indonesië. In 2000 ben ik getrouwd met Rob Huyben en sinds
2010 wonen we in Maastricht, in de Hazendans.
Ik heb opleidingen gevolgd in de zorg en onder andere als
voedingsassistente gewerkt. Helaas bleek mijn rug niet bestand tegen het zware werk. Gevolg: een hernia en artrose
in nek en schouders. Dat betekende dat ik moest omzien
naar een ander vak.

In mijn eigen buurt wil ik buurtgenoten overtuigen van de
kwaliteit van mijn ambachtelijke producten. Alle informatie
staat op www.worstebroodje-maastricht.nl.

VARIA
LEZING CIRCULO CERVANTES
De verovering van de Canarische eilanden in het kader van
de Europese expansie: maatschappij, kunst en cultuur door
Francisco Galante Gomez, hoogleraar kunstgeschiedenis.
In het kader van de mercantilistische expansie aan het eind
van de 15de eeuw werden de Canarische eilanden definitief veroverd en geëvangeliseerd op dezelfde wijze als de
Nieuwe Wereld. Hierdoor gingen kenmerken en uitingen
van de cultuur van de oorspronkelijke bewoners verloren
en werden vervangen door andere die hen vreemd waren.
Representatieve gebouwen werden door staat en kerk
gebouwd naar luisterrijke Europese ‘stijlen’. De verovering
impliceerde ook de toevloed van durfkapitaal, grotendeels
gefourneerd en gecontroleerd door Vlaamse kooplieden
om de producten van de eilanden in Europa aan de man
te brengen.

Zolang als ik het me kan herinneren heb ik van koken en
bakken gehouden. Het was altijd mijn passie. Van mijn
liefhebberij werk maken was een logische stap. De hobbykennis moest aangevuld worden met professionele kennis.
In België heb ik een bakcursus gedaan. Toen kwam de
volgende etappe. Aan het Bakery Institute in Zaandam heb
ik de opleiding Boulangerie gevolgd en succesvol afgerond.
Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om met goede ingrediënten te werken en geduld te hebben. Namelijk, een goed
ambachtelijk product laat zich niet haasten. Mijn passie voor
brood en broodbakken is dankzij deze opleiding alleen nog
maar groter geworden.
Met bakkerskennis op zak was ik klaar voor mijn droom. Ik
wilde een goed product in de markt zetten. Met alle ambities
die ik had, moest ik echter wel rekening houden met mijn
fysieke gesteldheid. De praktijk was een goede en harde
leermeester; ambachtelijke kleinschaligheid bleek voor mij

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

Datum: vrijdag 10 november 2017.
Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Plaats: ‘ut Förtsje, Ebenistendreef 104, Belfort
Toegang: leden gratis, niet-leden 5,00 euro
Taal: Spaans
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.

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

Te huur gevraagd: Daalhof noord overdekte parkeerplaats
of garage. Liefst onder stapelwoningen. Info: 06-15257940.

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.

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.

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.

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, tel.
06-48537098.

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.

Te koop aangeboden: Garage bij het garagecomplex Saturnushof. Vraagprijs: 18.000 euro. Telefoon 06-37153638.

VARIA

Modanne-Atelier: kledingreparaties, maatkleding en workshops. Info: www.modanne.nl.

LOOP MET JE DOKTER
Zaterdag 30 oktober was weer de dag dat er gewandeld
kon worden met een dokter. Vele artsen liepen mee en de
bijeenkomst was in de veilinghal van Margraten. Ongeveer
500 deelnemers begonnen aan een zware tocht in de regen
die met bakken uit de lucht kwam en de route die uitgezet
was, werd steeds natter en modderiger. De 5 of 10 km werd
toch door de meeste deelnemers uitgelopen, chapeau voor
allen. Bij terugkomst wachtte hun een muzikaal onthaal,
een verrassingstasje en een gezonde versnapering van de
fruitveiling.
Met de wandeltocht werd uiteindelijk 43.195 euro opgehaald
voor onderzoek naar hart- en vaatziekten in Zuid-Limburg
en reanimatieonderwijs op de Limburgse scholen. Dit is te
danken aan alle lotenverkopers en -kopers, vrijwilligers,
sponsoren en natuurlijk alle wandelaars. Volgend jaar 29
september wordt de wandeltocht in Maastricht georganiseerd. Onze burgmeester van Maastricht kreeg symbolisch
het stokje overgedragen van Margraten.
Tot volgend jaar dan maar weer.

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.

WILDGERECHTEN:
Heerlijke Wildsoep
Royale Hazenbout
Hertenbiefstuk
Wild Zwijn filet

per gerecht 19,75
www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Springtime

Orleansplein 14 - Maastricht

Gratis Zangworkshop voor kids en teens!
Jeugdkoor de Kinderköpkes is een nieuwe weg ingeslagen en is
Kinderköpkes Singing Academy geworden. Je leert er hoe je je
zangstem het beste gebruikt en een goede performance kunt
neerzetten. In een groep werkt docente Christianne Neven door
middel van pop- musical- en eigen nummers aan je zangtechniek en hoe jij je het best op een podium presenteert ondersteund door beweging.
Wil jij de volgende Katy Perry, Justin Bieber of Vajen van den
Bosch worden? Kom dan naar onze gratis workshop. Wanneer:
zaterdag 11 november van 10.30 tot 12u. Waar: Atrium Daalhof, Aureliushof 160, Maastricht. Voor wie: iedereen van 6-16
jaar die van zingen houdt!
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zo erg; je moet iets proberen. Zo was hij ook als jongen in
Kerkrade. Daar had hij een fijne jeugd, op een plek waar
je nog kind kon zijn. Appels plukken bij de boer, baldadige
streken uithalen en zeker niet plassen op schrikdraad. In
die tijd was het even zoeken naar wie hij was. Zijn vader
en familie leerde hem mensen met respect te benaderen
ondanks hun sociale achtergrond. Zo noemde hij iedereen
‘meneer’ of ‘mevrouw’.
De visie van wie we als mensen zijn, is ook één van de grote
lessen die Ed meeneemt in zijn leven. Zijn vader leerde hem
niet met de vuist maar met het woord te strijden. Mensen
zijn belangrijk. Word dus niet door het leven geleefd, maar
leef bewust. Zijn achtergrond met respect voor anderen en
zijn karakter van onafhankelijk zijn, maakt dat hij geniet van
het leven en ook wat voor anderen doet. Een alledaagse
jongen met een kleurrijk verhaal.

GOED GELAND
ED DE TORBAL
Zijn verhaal begint eigenlijk lang geleden en ver weg, met
een man van adel of vermogen, een vrouw van adel met
een kasteel, een lange reis en nog meer.
Velen zullen Ed kennen van de sport of de Huiskamer van
Daalhof. Of misschien nog van zijn tijd met de spoorweg. Hij
lijkt een alledaagse jongen, van 66 jaar weliswaar, maar zijn
overgrootvader was een Fransman die naar Indonesië ging
en daar een vrouw vond. Deze heer Labrot was een kapitein
en dus hoogstwaarschijnlijk vermogend of misschien van
adel. Toen hij zich tot Nederlander naturaliseerde, veranderde hij zijn naam in iets dat meer Nederlands was: Torbal
(Labrot achterstevoren). Om het toch een beetje cachet te
geven, werd er een ‘de’ aan toegevoegd. Zo ontstond de
familie de Torbal.
De vader van Ed trouwde met een vrouw wier overgrootvader Duits bloed had en als ‘von Stein Kallenfels’ door het
leven ging. Dat was totdat hij het beter vond om de naam
te vernederlandsen tot ‘von Stein Callenfels’ en dan ‘van
Stein Callenfels’. De moeder van Ed was dus van adel en
er is nog altijd een kasteelruïne in Kallenfels, tussen Trier
en Frankfurt.
Maar Ed werd in Indonesië geboren. Hij herinnert zich nog
wat details van zijn leven daar, zoals de straat voor hun huis,
de grote tuin, de bomen en fruit. Hij herinnert zich hoe hij in
de boom klom en er niet uit kwam. En toch vond hij dat niet

VARIA
LEVEN
Hoop doet leven
Zonder hoop is geen leven
Als 't leven stopt….!
Is er geen leven meer
Dan is het voorbij
Over en uit
Springtime

je proeft het
pure van
eerlĳke
ingrediënten
Tweewielerspeciaalzaak

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

George Walstock

Ruttensingel 160a Maastricht. Tel.: 043 - 325 06 62
Dinsdag gesloten.
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0648 - 61 13 52

IN DE KIJKER
HUUB REINDERS
Het is best leuk om eens een ander redactielid voor te stellen
in deze rubriek. Huub Reinders is al jaren aan ‘t Belhäöfke
verbonden en verzorgde in het verleden de rubriek ‘Vreuger
in de Wiek’. Tegenwoordig doet hij ‘Toentertijd’, de columns
over oude ambachten die hij alfabetisch de revue laat passeren.
Begonnen als fotograaf, met inmiddels een indrukwekkend
fotoarchief, bedacht hij gaandeweg teksten bij zijn foto’s.
Eigenlijk was het een idee van de Dominicanen waar ze
vonden dat zijn foto’s in boekvorm moesten worden uitgegeven. Dat is wat velen van jullie beslist ook wel weten: Huub
schrijft. Hij is de auteur van de ‘Jo de Mommer’ boeken die
her en der bij diverse boekhandels en lectuurwinkels in het
Maastrichtse te koop zijn. U heeft er vast wel eens een zien
liggen of in een standaard zien staan. Misschien staan er
wel een of meerdere exemplaren in uw boekenkast en heeft
u het zelfs gelezen.
Dat is ook de reden voor dit stukje, want er komt binnenkort een nieuw ‘Jo de Mommerverhaal’ van hem uit en het
leuke is dat de oorsprong hiervan eigenlijk teruggrijpt op die
periode bij de Dominicanen toen hij vanaf een hoogwerker
foto’s van de skeletten nam die in de vroegere kerk door archeologen werden opgegraven. Dat bracht hem op het idee.
Wat velen niet weten is dat er tussen al die geestelijken in
het Maastrichtse ook tempeliers rondliepen. U kent ze wel:
de priester-ridders, die nietsontziend in de kruistochten figureerden. Geen lekkere jongens om op een doordeweekse
dag in een donker bos tegen te komen; tenminste als je wat
waardevols bij je had, anders zagen ze je niet eens staan.
De tempeliers waren rijk en hun rijkdom was vaak niet op
een eerlijke manier verkregen.
Diezelfde rijkdom zorgde ook voor afgunst, het kostte hun
dan ook uiteindelijk de kop, maar in de elfde eeuw had de
koning van Aquitania (Frankrijk) zijn zinnen op hun aardse
goederen gezet. De tempeliers wisten dit en verstopten hun
goud en edelstenen, en daarover gaat Huub’s verhaal, want
niemand weet wat er van deze schat is geworden.
Huub besteedde vier jaar aan het onderzoek dat hem onder
andere naar Alden Biesen bracht en laat Jo de Mommer in
het boek een rol perkament vinden die hem op het spoor van
de verdwenen schat zet. Het is een spannende en plausibele
historische vertelling geworden die zich weliswaar in het

huidige Maastricht afspeelt, maar die zeer wel een oplossing zou kunnen zijn voor het mysterie van de verdwenen
rijkdommen.
Het boek ‘De geheime code van de tempeliers’ komt half
november uit. Het telt 440 pagina’s en is voorzien van niet
eerder gepubliceerde foto’s (in zwart-wit). Het is te koop
bij de PLUS-markt in Belfort, Primera Brusselse Poort en
bij Boekhandel de Tribune. Bovendien is het mogelijk om
rechtstreeks bij Huub te bestellen, door te mailen naar huub.
reinders@home.nl of door eenvoudig te bestellen via de
website www.huubreinders.com

VERENIGINGSNIEUWS
CV DE D’ARTAGNANS
Beste mensen van Daalhof en omstreken.
CV de d’Artagnans is volop bezig met het nieuwe carnavalsseizoen. In voorbereiding op het zoeken naar een nieuwe
chevallier. Ook dit jaar wordt deze uitgeroepen en zijn we
druk bezig met het organiseren van de welbekende bejaardenzitting. Dus zeker dit jaar is CV de d’Artagnans weer
present in uw wijk.
Tevens zijn wij nog op zoek naar gezellige, enthousiaste
nieuwe leden voor de ‘Raad van 11’. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd, en zo kunnen we nog meer betekenen voor
de wijk. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de 2e
‘Kretser’, Johan Godding, tel. 06-54744253 of stuur een mail
naar johangodding@telenet.be.

VOOR AL UW KLUSSEN, LOODGIETERSEN TEGELWERKEN IN EN OM HET HUIS.
TEL: 0650511720
EMAIL: J.M.WALTHOUWER@HOTMAIL.COM
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Anita van der Velden
Passementmakersdreef 7
6216 SC Maastricht
tel. 043-3473761

Pedicure
Manicure
Voetreflexzone massage

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

AQUARIUM
SPECIAALZAAK
Ralph Cadier

van Guppy tot Discusvis

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

- vissen
- planten
- pompen
- complete aquariums
- benodigdheden

043-356 04 04 • www.cadier.nl

St. Annadal 19

6214 PB MAASTRICHT
Autorijschool
Bastiaens

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

043-356 04 04 • www.cadier.nl

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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23 september gesloten voor het publiek. Wij gingen toen
met een grote groep vrijwilligers een dagje op stap, naar
het dierenpark Pairi Daiza bij Mons in België. Een gezellig
dagje uit met de bus met bovendien heerlijk weer. Een
goede manier om onze vrijwilligers te bedanken voor het
fantastische werk dat ze op onze boerderij doen.
Bezoek wethouder Krabbendam
Komende woensdag 8 november komt wethouder GertJan Krabbendam van onder meer Natuur en Milieu naar
Daalhoeve. We zijn heel blij met zijn bezoek. Krabbendam’s
voorganger Gerdo van Grootheest speelde een grote rol
bij het voortbestaan van onze boerderij. Hij is inmiddels
burgemeester van Culemborg.
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS
In memoriam Lou Philippens
Enige weken geleden hebben wij in dankbaarheid een
bijzondere gift gekregen van Ans, de weduwe van Lou
Philippens. Haar stiefzoon kwam namens haar op de
boerderij met een overlijdensprentje, een gift van 100 euro
en briefje van zijn moeder. Met de tekst: ‘Lou mijn man is
overleden. Een van zijn wensen was in plaats van bloemen
een donatie voor een plek waar hij zo graag naar toekwam
met zijn kleinkinderen’, Ans. Nogmaals onze hartelijke dank.

Bezoek aan Pairi Daiza

DAALHOEVE IS GEZOND
Boerderij Daalhoeve heeft een positief effect op de
gezondheid van de mensen die er werken en de bezoekers.
Dat concludeert studente Alina Clames in een onderzoek
voor haar studie gezondheidswetenschappen. Alina werkte
acht weken mee op de boerderij. We spreken haar over
haar ervaringen.

Ezels
In de eerste week van oktober zijn twee ezels en
twee wallaby’s van het dierenpark in het Maastrichtse
stadspark verhuisd naar onze boerderij. Het dierenpark
wordt de komende maanden opnieuw ingericht, als
onderdeel van de herinrichting van het Tapijn-terrein. U
leest hier meer over elders op deze middenpagina’s. Bij
de gemeente hebben we een vergunning aangevraagd
voor een nieuwe ezelstal op het voorterrein. Als alles
volgens plan verloopt, is deze begin december klaar.

Waarom deze studie?
“In mijn studie aan de Universiteit van Maastricht heb ik
veel interesse voor de invloed van voeding, leefstijl en
bewegen op de gezondheid. In Frankrijk heb ik een aantal
maanden op een echte boerderij gewerkt. Ik merkte wat
voor een goede invloed dat had op de gezondheid. De
mensen die daar werkten aten veel gezonder en bewuster.
Ik was heel benieuwd of dat op Boerderij Daalhoeve ook
zo was. Mijn begeleidster Mare Knibbe suggereerde om het
onderzoek te verbreden. Zij doet zelf onderzoek naar hoe
plekken zoals Daalhoeve bijdragen aan de doelstellingen
van de gemeente op sociaal gebied. Mare stelde voor ook
te kijken naar de invloed van Daalhoeve op het bewegen
en de sociale contacten.”

Sinterklaas
Zondag 26 november krijgen wij hoog bezoek. Dan komt
Sinterklaas naar Daalhoeve. Hij wordt verwacht om 13 uur en
blijft tot 14.30 uur. Komen jullie allemaal naar de boerderij?
Lammetjesdagen 2018
Begin december komt de schaapskudde weer naar
de boerderij. De kudde is dit jaar overgenomen door
de boerderij en verkleind tot 130 ooien. Daardoor
hoeven wij tijdens de Lammetjesdagen niet meer te
werken met een tent. Alle schapen en geiten worden
ondergebracht in de stallen en op het overdekte achterterras.

Hoe heb je dat aangepakt?
“Ik heb hier acht weken zelf meegewerkt, zes weken in de
dierverzorging, één week in het groenbeheer en één week
in de horeca. Gedurende die tijd heb ik veel met vrijwilligers
en ook bezoekers gesproken, onder meer mensen die in de
winkel spullen kwamen kopen.”

Uitstapje vrijwilligers
Zoals u misschien nog weet, was onze boerderij zaterdag
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van de volière ligt ons werk daar momenteel voor een aantal
maanden stil. Het stadspark rond de Tapijnkazerne, en
daarmee ook het dierenpark, wordt opnieuw ingericht. Wat
gaat er precies gebeuren?
De belangrijkste verandering is dat het dierenpark straks
een veel natuurlijker uitstraling krijgt. Niet meer een strak
weiland met een hek van gaas eromheen, maar een soort
kuil die wordt omringd met een groene strook en afgezoomd
met natuurlijke materialen als keien, stenen borders
en paaltjesschuttingen. Ook komen in de dierenweide
natuurlijke schuilplekken voor de dieren. Bezoekers kijken
daar straks van boven op uit. De dieren kunnen niet uit de kuil
ontsnappen en ook niet worden gevoerd. In de hoek van de
weide, aan de kant van de gebouwen, komt een overdekte
kijkplek. Daar kun je, zonder ze te verstoren, op dezelfde
hoogte naar de dieren kijken. Omdat veel Maastrichtenaren
gehecht waren aan de herten in het dierenpark, komen die
straks weer terug. Daarnaast komen er moeflons en fazanten
in de dierenweide, plus drie nestpalen voor ooievaars.
Daalhoeve heeft met veel plezier meegewerkt aan het
ontwerp van de dierenweide, samen met GaiaZOO en het
CNME. We kijken er dan ook naar uit om er in het voorjaar
van 2018, als de aanleg volgens plan gereed is, weer aan
de slag te gaan. We houden u op de hoogte van de opening
van het nieuwe dierenpark.

Alina Clames

Wat waren je bevindingen?
“Ik merkte zelf al na drie weken werken hier dat ik sterker
en fitter werd, en bovendien altijd een goede stemming had.
Dat geldt ook voor de vrijwilligers. Ze bewegen veel en dat
is goed voor de conditie, gezondheid en stemming. Voor
kinderen geldt hetzelfde. Daalhoeve is een belangrijke plek
voor hen. Ze komen hier in contact met de natuur, rennen
van hot naar her en zijn vrolijk. Dat is allemaal goed voor
hun gezondheid.”
En Daalhoeve als ontmoetingsplek?
“Ook dat bevordert de gezondheid van mensen. De
vrijwilligers kunnen hier zonder stress werken. De taken
worden altijd wel zo verdeeld dat iedereen kan doen wat-ie
aan kan. Vrijwilligers sluiten hier ook vriendschappen met
elkaar. Ze hebben veel sociale contacten en die gaan over
de grenzen van leeftijd, opleiding en sociaal-economische
status heen. Ik heb nooit gemerkt dat dat hier in de contacten
iets uitmaakt. Mensen met een lage opleiding en sociaaleconomische status hebben vaker last van welvaartsziektes
als diabetes. Meer contact met andere groepen, die vaak
beter eten en gezonder leven, kan helpen dat te voorkomen.
Verder kun je veel leren door om te gaan met mensen van
een andere leeftijd. Zelf heb ik hier van oudere vrijwilligers
veel geleerd over planten en werken in het groen.”

Er komen ook ooievaars in het nieuwe dierenpark

Hoe beoordeel je tot slot de voorbeeldwerking van
Daalhoeve op het gebied van voeding?
“Ik heb dus drie aspecten onderzocht, namelijk de invloed
van bewegen, sociale contacten en voeding op de
gezondheid. Op de twee eerste aspecten heeft Daalhoeve
een heel positieve invloed. Voeding vind ik het minst uit de
verf komen. Er mag wat mij betreft wel meer aandacht komen
voor gezond eten, ook op de menukaart van de Koojstal.
Wel goed vind ik het aanbod aan lokaal geproduceerd en
betaalbaar voedsel in de boerderijwinkel. Mensen worden
zo meer bewust van waar hun voedsel vandaan komt. En
de dieren waarvan het vlees wordt gemaakt hebben het
goed gehad. Dat is altijd beter dan het eten wat je in de
supermarkt koopt.”

RECEPT VAN DE WINKEL
KIPVLEUGELS MET KNOFLOOK EN CITROEN
Gaar twee hele knoflookbollen in de magnetron, ongeveer
drie minuten per bol. Knijp de teentjes uit in een grote kom
en meng dit met het sap van twee citroenen, 4 dl olijfolie en
peper en zout. Daar meng je een kilo kipvleugels doorheen,
dat zijn ongeveer 16 stuks. Meng alles goed door elkaar en
laat het minimaal een nacht in de koeling staan, maar liever
langer… tot 36 uur.
Bereid de kipvleugels in een voorverwarmde oven van 210
graden, ongeveer 45 minuten. Strooi er wat zout en peper
over, en draai de vleugels af en toe om.
Lekker met een frisse salade, of gewoon als snack.

DIERENPARK TAPIJN
Boerderij Daalhoeve beheert sinds begin 2016 het
dierenpark in het stadspark van Maastricht. Met uitzondering
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Smakelijk. Vragen? Magda staat tot uw dienst.

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 - Hazendans

Rodahof 32
Maastricht - Hazendans

Koninksemstraat 97









Waltwilderstraat 27

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
• Halfvrijstaande woning;
NIEUW!
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht
voor;
• Ruime achtertuin.
• Keurige woning met 3 slpks;
• Rustig€gelegen;
Vraagprijs
216.000 ,- K.K
• Met garage en zonnige tuin.

Vraagprijs € 269.000 ,- K.K

Onze diensten:

• Tussengelegen woning;
NIEUW!
• 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.

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 – Belfort

Spartodonk 7
Maastricht – Malberg

Widooierstraat 2

• Appartement op 2eNIEUW!
verdieping;
• 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

Kroesmeestersdreef 7F

• Appartement met 2 slpkmrs.;
•
NIEUW!
• Knusse woonkamer;
•
• Ideale woning voor 1-2 pers.
•
• Zeer net appartement;
• Met 2 ruime slpks;
Vraagprijs
€ 124.950,- K.K
• Eventueel aankoop met garage.

Vraagprijs € 169.000,- K.K.

Stormramruwe 11

Halfvrijstaande woning;
NIEUW!
Geheel op te knappen;
Ruim perceel met tuin op zuid.
• Ruime halfvrijstaande woning;
•
3 slpks,
(4 mogelijk);
Vraagprijs
€ 215.000,K.K
• Woning met SWK garantie.

Vraagprijs € 259.000,- K.K

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

BEHEER VAN EEN BESCHEIDEN WIJNGAARD
(DEEL 1)

Graag wil ik in deze tweemaandelijkse rubriek vragen beantwoorden die ik veel hoor op het gebied van huidverzorging.
Deze maand is het thema: huis-, tuin- en keukenproducten
op je huid.

Mijn passie voor het buitenleven omgezet in het aanleggen
en beheer van een bescheiden wijngaard en het telen van
groenten en kleinfruit.

BAKING SODA?
Steeds vaker lees en hoor je dat er huis-, tuin- en keukenproducten gebruikt worden voor huidverzorging. Nu kan een
komkommer op je ogen niet zoveel kwaad. Of een afgekoeld
theezakje onder je ogen. Een klein beetje honing in de
sauna gebruiken voor je huid, dat is ook geen probleem.
Maar Baking Soda…
Baking Soda is multifunctioneel. U kunt het gebruiken om
mee te bakken, het zorgt voor de bubbels in uw frisdrank en
het is ook geweldig als geurvreter. Ook reinigen mensen hun
huid met Baking Soda door er maskertjes en scrubs mee
te maken. Maar is Baking Soda wel zo goed voor uw huid?
Het korte en simpele antwoord is: nee! En dit heeft alles met
de pH te maken. De pH van onze huid bevindt zich tussen
4,5–6,5 en is dus lichtelijk zuur. Om deze reden hebben de
meeste showergels en crèmes een pH die dicht in de buurt
ligt van onze natuurlijke pH, zodat deze producten onze
natuurlijke pH-balans van de huid niet kunnen verstoren en
de huid niet irriteren.
De pH van Baking Soda ligt echter rond de 8,1 – wat het
een basisch ingrediënt maakt. Deze hogere pH verstoort de
natuurlijke zuurtegraad van de huid, waardoor de bacteriële
flora en de enzymactiviteit in de bovenste huidlagen wordt
aangetast. Het aantasten gebeurt geleidelijk: hoe langer je
het gebruikt, des te meer schade het zal aanrichten. Dus
niet doen!
Mocht u zelf vragen hebben, dan kunt u mij altijd mailen,
monique@cosmetique-pura.nl.

Hoe het allemaal begon.
Reeds op jonge leeftijd werd ik door mijn vader ingevoerd
in de wetenswaardigheden van het beheer van een moestuin. In het dorp waar ik opgroeide, was het kweken van
eigen groenten en kleinfruit en het zelf bakken van brood
en vlaaien met eigen fruit veel voorkomend, veelal ook uit
de nood geboren.
Na mijn huwelijk ging ik vrijwel onmiddellijk op zoek naar
een stukje grond om eigen groenten en kleinfruit te telen
zonder daarbij gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Uiteindelijk kwam ik weer
uit in mijn geboortedorp waar mijn opa en ooms allen een
behoorlijk stuk tuin bebouwden aan de buitenrand van het
dorp. Ik kwam door de ‘ballotagecommissie’ onder voorwaarde dat ik er geen puinhoop van zou maken. Ik zou wat
dit betreft duidelijk worden gevolgd, zo werd mij verzekerd.
Mijn hoogbejaarde opa, geflankeerd door medetuinders,
volgde mij nauwlettend vanaf zijn houten bankje voor zijn
houten materialenhokje. De opmerkingen en welgemeende
adviezen vlogen mij om de oren, soms schamper, maar ook
welgemeend. Maar ook werd ik soms uitgenodigd plaats
te nemen op het houten bankje om even uit te rusten. Met
een glimlach om mijn mond denk ik nog geregeld terug aan
de vele mooie momenten en verhalen die mij als waarheid
werden verteld. Het weer en de invloed daarvan op de
gewassen was uiteraard een geregeld gespreksthema. Zo
verhaalde ome Reneer over de strenge winters van weleer.
Met enige stemverheffing maakte hij me duidelijk dat hij in
enig jaar in augustus met een stevige zwaai van zijn sikkel
haver oogstte. Plots bleef de punt van zijn sikkel in de bodem
haken. Bij nader onderzoek ontdekte hij dat de punt van zijn
sikkel vast zat in een ijsklomp. Over echte koude winters
gesproken, verzekerde hij mij.
Wordt vervolgd. Nikkenosia.

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
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we een groot themaconcert in het Mecc waar we veel voor
repeteerden. Dat is altijd erg gezellig.
Paardrijden doe ik nu ongeveer twee jaar en dit is mijn allergrootste hobby en passie. Het liefst doe ik galopperen,
springen over barrages en het bos in gaan rijden. Ook dit
jaar ben ik op kamp geweest bij de manege, daar zijn we
elke dag bezig geweest met stallen uitmesten, paardenverzorging, rijden en natuurlijk super veel plezier maken. Mijn
lievelingspaarden zijn de Haflingers, deze komen oorspronkelijk uit Oostenrijk. En Oostenrijk is ook mijn lievelingsland
om op vakantie te gaan. Daar gaan we dan veel wandelen
en de bergen intrekken. En zoeken we altijd een rodelbaan
op, wat ikzelf erg super vind.
Mijn lievelingseten is lasagne en risotto met zalm.

DIT BEN IK
XANDER VAN AARSSEN

Groetjes Xander

VARIA
ZWARTE GAT
Hoi, ik ben Xander van Aarssen, ben 11 jaar en woon samen
met mijn vader, moeder en hond Shadow in Daalhof. Ik ben
nu bezig aan mijn laatste jaar op de John.F. Kennedy basisschool waar ik met veel plezier naar toe ga.
Met mijn vriendengroep ga ik graag buiten fietsen en lol
maken. Als hobby’s doe ik aan Muay Thai en paardrijden en
speel ik in de drumband van Kunst door Oefening.
Elke vrijdagavond repeteer ik bij de drumband. Daar bespeel ik de paukentrom. Samen met de harmonie hebben
we veel concerten en trekken we rond. In oktober hadden

Ooit gehoord van het zwarte gat?
In het heelal of in je leven?
‘t Is en blijft een mysterie
De zin en onzin van ons bestaan
Toch positief blijven denken
Het is moeilijk, maar probeer het maar
Je komt er verder mee
Dan in het zwarte gat te blijven steken
Springtime
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WIJK - INFO

GEDICHT

UT FÖRTSJE BELFORT

GENIET VAN HET LEVEN

Mogen wij ons even voorstellen voor het geval u het al niet vernomen hebt uit diversen media.
Wij zijn Lex Poolen en John Gilisen, de ‘gastheren’ van ut
Förtsje op Belfort. Wij staan voor u klaar als u of uw vereniging iets wil organiseren, er wat te vieren valt, er een
vergadering geregeld moet worden of wat dan ook. We
beschikken over een gezellig aangeklede zaal met podium
de Burchtzaal en een mooie vergaderzaal de Ridderzaal.

lang leve de lol
het glas half leeg of half vol
plezier beleven
geniet van het leven

Ut Förtsje is wekelijks open en wel op dinsdag, woensdag
en donderdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Op woensdagmiddag, een break in de week, gezellig dansen. Op donderdagavond klaverjassen vanaf 20.00 uur. Iets voor u? De
weekends kunnen we reserveren voor u of uw vereniging.
Wij bieden u aantrekkelijke prijzen en gratis parkeren. Tevens kunnen we koude en warme buffetten verzorgen, wat ook geldt voor de muziek.
Wij hebben vele plannen, maar zonder u kunnen we niets.
Wij geven een voorzet, u schiet hem binnen. In de toekomst
blijven wij u op de hoogte houden via het Belhäöfke. Zijn er
van uw kant nog suggesties of vragen, neem dan kontakt met
ons op of kom even langs. Telefoon ut Förtsje: 043-3436265,
Lex Poolen: 06-4288802, John Gilissen: 06-26011102.

lach iedere dag
die je van God beleven mag
geniet van ieder moment
kijk rond en wees content
het geluk lacht je toe
een optimist wordt nooit moe
het leven geeft verhalen
probeer er alles uit te halen
iedere dag, elk uur telt
plezier kan niet worden besteld
je moet er zélf iets van maken
probeer je steeds weer te vermaken
een gulle lach op je gezicht
voor jouw charmes wordt gezwicht
het moment is nú en niet morgen
leef het leven zonder zorgen
tekst: Ad Frijns

Corpus Sana

Afslank en
Lifestyle coaching
WOONKAMER

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.

BADKAMER

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

KEUKEN

SLAAPKAMER

VERANDA

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

100% Kwaliteit GARANTIE !
Meestal binnen 1 dag klaar,
Onderhoudsvrij,
Geschikt voor elke ruimte,
Inclusief LED verlichting,
Snelle schone montage!
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wilt u meer weten?
+31 641001684

www.spannendeplafonds.nl

De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor alle inwoners uit Maastricht en omstreken. U bent weer van harte
uitgenodigd.

VARIA
BAAS IN EIGEN BANK,
VOOR WELVAART EN WELZIJN

Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west.

Woensdagavond 15 november komt Ronald Bernard (zelf
afkomstig uit het bankwezen) zijn lezing ‘Baas in eigen bank,
voor welvaart en welzijn’ geven. Hij kent het klappen van de
bankwereldzweep precies.
Ronald is initiator van De Blije B en een zeer bevlogen
mens. De Blije B is een coöperatieve pro-life fairtrade bank
i.o. Tijdens deze boeiende lezing laat Ronald zien hoe het
huidige bankensysteem werkt. Door het geldspoor te volgen
komen we bij oorzaken, gevolgen en waarheden die tegen
het onwerkelijke aanliggen. Eenmaal hiervan bewust, kan
men voor gewenste veranderingen kiezen. Met een eigen
bank als De Blije B in bezit, hebben burgers weer zelf de
touwtjes in handen. Wie de geldstromen beheerst, bepaalt
erg veel. De Blije B is een burgerinitiatief van professionals.
Meer info is te lezen op www.praktijkhomeostase.nl/gvl_geplande_lezingen.htm en op de facebookpagina Gezond
Verstand Lezingen Maastricht West.
Plaats: de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Entree: 10 euro incl. één consumptie, contant te betalen.
Aanmelden: gvl.maastrichtwest@gmail.com of tel. 0624405539.

PS. Dit is de laatste lezing die hier georganiseerd wordt in
het kader van de GVL.
I.v.m. de teruglopende bezoekersaantallen heb ik moeten
besluiten in 2018 geen nieuwe lezingen meer te organiseren.
Hartelijk dank aan iedereen die een lezing bezocht heeft.

PERSBERICHTEN
MASOEK SADJA
Vrijdagmiddag 10 november is er van 13.30 tot 17.00 uur
weer de Indische inloopmiddag Masoek Sadja in buurthuis
’t Atrium. De zaal gaat open om 13.00 uur en de entree is
3,50 euro.
Deze inloopmiddagen zijn voor iedereen bestemd en staan
in het teken van gezelligheid, Indische muziek, dans, cultuur
en eten. Deze middag is een prima gelegenheid om ervaringen en verhalen uit te wisselen met muziek van Senang
Hati. Er is ook een stand aanwezig met Indische artikelen
en geschenken. De catering van het Indisch eten wordt
verzorgd door Senang Hati. Inlichtingen bij Kees Schepel,
tel. 06-13521570.

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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4 KIDS

Zoek de verschillen:

Nog even en dan begint de cadeautjes maand:
Oplossing: ………………………………………………

Van punt naar punt:
Tip! Soms krijg je ze als je extra lief bent 

Welke route moeten de kindjes volgen?

Stephanie Debie
20

De gezelligheid is een pré voor de aanwezigen. In het
groepje dat gewoon gezellig met elkaar vertelt, is een dame
die graag af en toe lekker kookt. Ze vragen ook steeds weer:
‘ wanneer kook je weer voor ons?’ ‘ffe wachten’, zei ze: ‘Als
het weer tijd voor erwtensoep is, maak ik weer een ketel’.
Ook de pannenkoeken vliegen dan over de tafel. Deze
worden met smaak gebakken en gegeten.
Na vele lachsalvo’s over het maken van de foto’s voor het
wijkblad is het dan toch gelukt een leuke foto te maken. Het
plezier straalt ervan af en vele verheugen zich erop weer
terug te komen. Er zijn verschillende dagdelen en daar kun
je aan deelnemen. Het is ook de bedoeling dat er veel mensen gaan deelnemen in en uit onze wijken. Het samenzijn,
samen delen is echt iets fantastisch.
De reactie van de aanwezigen is dan ook: ‘We zouden het
niet meer willen missen’ 			
Springtime

PERSBERICHTEN
DE HUISKAMER VAN DAALHOF
Zoals u al wellicht vaker hebt gehoord en gelezen, worden
er leuke activiteiten ontplooid in de Huiskamer, allerlei leuke
dingen worden er gedaan, o.a.: biljarten, gezellig potje
kaarten, handwerken, knutselen en gezellig bij elkaar zijn
en plezier hebben, teveel om op te noemen. De koffie met
iets erbij staat klaar; voor een gering bedrag kunt u lekker
iets drinken. Ik ging eens op een dinsdagmiddag een kijkje
nemen. Bij het hek dat omwikkeld is met gekleurd haakwerk ben ik naar binnen gegaan. Ik kwam ruimten tegen
waar kleding geruild, gebracht of gekocht kon worden. Ook
andere kleine dingen zijn aanwezig. Eerlijk gezegd ging
ik af op het gezellig kwebbelend geluid van de aanwezige
personen in een ruime kamer. Daar werd me duidelijk dat er
gehandwerkt werd aan de ene tafel en aan de andere tafel
werd gezellig gekwebbeld.
Op de tafel stonden wat gezonde borrelhapjes maar ook
was er voor iedereen een lekker stukje vlaai want er was
een jarige in hun midden. Na enkele gesprekjes gevoerd te
hebben met de tafelgenoten, zowel mannen als vrouwen,
kwam ik tot de conclusie dat ze het super gezellig vonden
om bij elkaar te komen. Hoe lang ze al in de Huiskamer
waren? Voor enkele van hun was het al verschillende jaren.
Het begon in het Atrium en nu in de voormalige ruimten van
de peuterklas. De vrijwilligers doen allemaal hun best om
de aanwezige mensen te amuseren, te luisteren naar hun
verhaal en/of problemen, ook helpen ze waar nodig is.
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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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• Zwangerfit®
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WIJK - INFO

Woensdag 22 november, 14.00 uur: ouderwets gezellige
kaartmiddag. Iedereen is van harte welkom.
Donderdag 23 november, 14.00 uur: gespreksgroep met
activiteitenbegeleidster Marianne, actuele onderwerpen.
We kijken uit naar uw deelname en inbreng.

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
Vaste activiteiten:
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom
voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering. En
om eens vrijblijvend deel te nemen aan een of meerdere
van onze activiteiten.

Woensdag 29 november, 14.00 uur: gezellige Quiz middag.
Iedereen is van harte welkom.
Houdt u niet van kienen? Op de maandag- en vrijdagmiddag
kunt u van 13.00 tot 16.30 uur terecht in de hal van afdeling H. Gezellig tweewekelijks samenzijn met wisselende
activiteiten, gratis toegankelijk voor iedereen.

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

Alle activiteiten vinden plaats in of rondom de grote zaal aan
de Herculeshof 22. Meer informatie? Loop gerust een keer
binnen en vraag ernaar.

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.

WIJK - INFO
DORMIO RESORT MAASTRICHT

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

U heeft inmiddels de contouren van Dormio Resort Maastricht kunnen zien afsteken op De Dousberg. Het resort
bestaat inmiddels uit 126 luxe vakantiewoningen, welke
ook al heel erg goed verhuurd worden. En we zijn nog volop
aan het bouwen.

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.
                          
Extra activiteiten:
Woensdag 8 november, 14.00 uur: feestelijke en muzikale
middag in het teken van De Mantelzorg. Peter Derks zorgt
voor de muzikale omlijsting. Gratis inkom. Iedereen is van
harte welkom.
Donderdag 9 november, 14.00 uur: gezellige spellenmiddag.
Afwisselend en voor elk wat wils.

Inmiddels draaien we alweer ruim anderhalf jaar, maar misschien bent u er nog niet geweest. Het ligt soms net wat
te ver weg om er even heen te wandelen. Maar u bent van
harte welkom. Ik vertel u graag heel kort over hoe alles tot
stand gekomen is, en wat de plannen nog zijn. In juni 2016
zijn we gestart met 74 woningen, hier kwamen er in juli 2017
nog eens 52 bij. Wanneer de ruim 70 appartementen in juni
2018 verhuurd gaan worden, zijn ook het nieuwe Plein met
faciliteiten en het zwembad klaar. Het Plein krijgt naast een
fietsverhuur, een eigen bakkerij en kinderanimatie ook een
Foodcourt Restaurant (met echte foodtrucks), een Proeflokaal/Grand Café met ruim 200 terrasstoelen. Wanneer het
hotel met 30 appartementen in november 2018 in de verhuur
gaat – met op de 9e verdieping een Panorama Restaurant
– komt het aantal bedden op 1.450. We zijn dan nog niet
klaar. Want de verkoop van 35 luxe, grotere woningen – ook
allemaal uitsluitend voor recreatief gebruik – is gestart. Deze
komen direct naast De Pellikaan. Aansluitend zal het resort
gecompleteerd worden met nog 50 lifestyle appartementen,
waarmee het aantal bedden op 1.800 komt.
Ik nodig u van harte uit eens te komen kijken, of om een
hapje te komen eten in onze bistro, want we zijn trots op wat
we hebben neergezet, en op de kwaliteit die we onze gasten
bieden. En ik vind het leuk dat met u te delen.

Woensdag 15 november, 14.00 uur: hersengymnastiek.
Donderdag 16 november, 14.00 uur: Happy Hour met DJ
Giel. Muziek, gezelligheid, samenzijn, een lekker hapje en
drankjes tegen betaalbare prijzen. Eerste drankje is sowieso
voor de helft van de prijs. U komt toch ook?

Met vriendelijk groet,
Cees Santifort, Resort Manager
ceessantifort@resortmaastricht.com
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