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Maart heeft zijn staart flink geroerd, wat april doet, weten
we nog niet, maar wat we wel weten is dat de voorjaarsvakantie voor de deur staat en een ding is zeker… genieten
zullen we. Genieten is ons Bourgondiërs met de paplepel
ingegoten en daar hoeven wij geen moeite voor te doen.
Daar hebben we geen goed weer voor nodig, alleen al
het lengen der dagen maakt voldoende stofjes in onze
hersenen vrij om er een fijn gevoel aan over te houden en
plannen te maken voor gezellige uitjes. Een dagje regen
ertussen? Laat je niet hangen… gewoon wat rommelen in
huis en als we niks te rommelen hebben, dan hebben we
een prachtig scherm waar we altijd wel iets op te kijken
hebben. Dat is weer wat anders dan de oud Hollandse
spellen waar onze voorouders het mee moesten doen. Aan
de andere kant… wie zou de uitdaging aan gaan om eens
een weekje geen tv of internet aan te zetten en eens echt
in gesprek te gaan met iedereen om zich heen? Zouden
onze pubers, die zelfs in elkaars gezelschap via appjes
met elkaar communiceren eigenlijk wel een idee hebben
hoe het zou zijn met enkel Nederland 1 en Nederland 2?
Zouden ze weten wat we bedoelen met “sneeuw” op tv?
Vast niet. Maar om eerlijk te zijn denk ik ook niet eens
dat het mij zou lukken om een hele week unplugged door
te komen
De braderie in onze wijk heeft jaar na jaar prachtig weer, wij
vertrouwen er uiteraard op dat de weergoden ons ook dit
jaar gunstig gestemd zullen zijn. Buitenactiviteiten worden
weer volop georganiseerd, dus houd naast ons wijkblad
ook onze facebook pagina goed in het vizier, want daar
zijn de meer up to date activiteiten en nieuwtjes te vinden.

Maastricht…later op de avond

EVENEMENTEN
Woensdag 11 april:
Lezing Círculo Cervantes in Ut Förtsje, Ebenistendreef
104, Belfort. Van 19.30 - 21.30 uur. Leden gratis entree,
niet-leden 5 euro.
Feestelijke opening van de Buurderij Maastricht Oost om
16.00 uur. Meer info op blz. 17.

Natasja Cornelissen

Zondag 15 april:
IVN wandeling van Botrange naar Malmedy. Meer info
zie blz. 15.

COLOFON
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Donderdag 19 april:
Opfrisdag /rijvaardigheidsritten VVN van 13.30 - 16.30
uur. Meer info zie blz. 23.

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

Zondag 22 april:
Jaarlijkse braderie in Daalhof.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

Voor het huren van diverse
ruimtes kunt u van maandag tot
en met vrijdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur bellen voor
een afspraak om de ruimtes te
bezichtigen.

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
2

Hulpvrager: alle bewoners van de wijk, jong en oud, kunnen
hulpvrager zijn.
Hulpaanbieder: u, als bewoner van de wijk, kunt hulpaanbieder zijn.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

Wanneer zijn de spreekuren: iedere dinsdag, woensdag
en donderdag van 14.00 tot 15.30 uur en donderdag van
10.00 tot 12.00 uur.
Waar: aan de zijkant van ‘t Atrium tegenover de achterkant
van de kerk bij het 'gebreide' hek.
- Hulpvragen zoals:
- hulp in de tuin of met klusjes om het huis.
- een hulpvraag waarbij we professionele hulp kunnen inschakelen
- leren omgaan met een tablet.
- hulp bij het invullen van formulieren

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

BUURTTERRASSEN BIJ U IN DE BUURT?
De data voor de komende buurtterrassen zijn nu gepland.
Vóór de zomer worden er 4 terrassen gehouden, telkens
op een maandagavond van 19.00 - 20.30 uur. De eerste 4
buurtterrassen worden gehouden op 14 en 28 mei en dan
weer op 11 en 25 juni. Na de zomer worden nog twee buurtterrassen gepland en wel op 27 augustus en 17 september.
De locaties worden nog vermeld, dus houd een oog op deze
plek. Heeft u zelf belangstelling om één van deze buurtterrassen te helpen organiseren met uw buren, laat het ons
weten. Email ons op: buurtnetwerkbd@gmail.com

MATCHPUNT heeft in afgelopen tijd een bestand opgebouwd met hulpaanbieders, maar omdat we op dit moment
nog niet iedereen kunnen helpen, zou het fijn zijn als nog
meer wijkbewoners zich zouden opgeven als hulpaanbieder.
Of het nu gaat om een keer een hondje uit te laten, een
klusje te doen, te koken voor iemand, opschonen van een
pc, vervangen van een slot, iedereen is welkom om zich op
te geven en mee te helpen.

Een buurtterras is een mogelijkheid om buren bij elkaar te
brengen - gewoon om elkaar te leren kennen en met elkaar
te kunnen spreken over wat gedaan kan worden in uw directe
omgeving. Het Buurtnetwerk en buurtprofessionals (Trajekt,
Wijkverpleging, Handhaving en Politie) zijn aanwezig om
vragen te beantwoorden en ideeën uit te wisselen. Koffie
en thee wordt verzorgd, u brengt een stoel en beker. Samen
zorgen we voor een gezellige en productieve moment.

Omdat we onze spreekuren graag willen uitbreiden, zoeken
wij ook nog vrijwilligers die de spreekuren willen draaien.
Wij zien en horen graag van u.
DE HUISKAMER VAN DAALHOF
Heeft u de Huiskamer nog niet ontdekt? De Huiskamer is
bijna elke dag open voor verschillende activiteiten. Hier
vindt u Matchpunt op dinsdag, woensdag en donderdag.
Dinsdagmiddag is een gezellige praatuur voor iedereen.
Woensdagmiddag is er een Nederlands praatuurtje en een
kunstatelier voor kinderen. Donderdagochtend en -avond
is Creatief Café en de middag is voor mantelzorgers en
hun zorgpartner. Er is een ruilwinkel voor kleren, een eigen
leenbibliotheek en meer. De Huiskamer bevindt zich aan de
achterzijde van ’t Atrium, achter de kerk, bij het gebreide hek.

OPENDEURENDAG VERENIGINGEN
Binnenkort kunt u weer kennismaken met de verenigingen
van onze buurten. Op zondag 17 juni van 13.00 tot 17.00 uur
wordt voor de derde keer een Opendeurendag gehouden.
Dit is een geweldige tijd om te zien welke verenigingen aanwezig zijn in de buurt, wie nieuwe leden zoekt, waar u zich
kan inzetten in de buurt en tegelijkertijd van een fijne middag
genieten. Wilt u uw vereniging hiervoor inschrijven? Er is
nog tijd. Meldt dit aan bij Nicole Neijman (nicole.neijman@
kpnmail.nl) of Marjolijn Meerten (m.meerten@radar.org).
MATCHPUNT
Graag zetten wij nog enige dingen over MATCHPUNT voor
u op een rijtje:
Doelstelling: het bemiddelen tussen hulpvrager en hulpaanbieder op allerlei gebied.

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

Afslanken met de Benexere BodyProgress
afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop
U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 18,50
5 Behandelingen voor € 87,50
10 Behandelingen voor € 170,00

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

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

GEDICHT

THAISE CURRY MET KIP EN RIJST (4 PERSONEN)

TUSSEN HOOP EN VREES

Ingrediënten:
2 teentjes knoflook, geperst
500 gram kipfilet in reepjes
1½ -2 ½ eetlepel Koh Thai rode curry pasta
1 steel citroengras
1 blik kokosmelk 400ml.
1 zak thaise roerbakgroente
2 kopjes basmatirijst

wie heeft het gevoel nog niet meegemaakt
het gevoel dat eenieder diep in zijn ziel raakt
het ergste vrezen maar het beste hopen
hoe vaak zijn de uitkomsten niet anders gelopen
dat grijze gevoel vol onzekerheid
de onrust in je lijf raak je maar niet kwijt
minuten duren soms uren
steeds de neiging om op je horloge te turen

Bereiding:
Kook de rijst. Kipfilet aanbraden in olie, knoflook even meebakken. 1½ tot 2½ eetlepels currypasta toevoegen, even
bakken. Citroengras kneuzen en toevoegen samen met de
kokosmelk. Scheut visolie erbij en ca. 8 minuten sudderen.
Zak groenten erbij en nog even garen.
Voor het uitserveren het citroengras verwijderen.

vrezen ... het angstige gevoel
hopen op dat geruststellende doel
uiteindelijk dan toch, het goede bericht vernomen
voor de zenuwen is het juist op tijd gekomen

Serveren met de basmatirijst.
hopen en vrezen, het zal niet veranderen in ons leven
geniet van de fijne momenten die ons worden gegeven
het leven is voor iedereen soms net een loterij
de zorgen zijn voor morgen, vandaag zijn we zorgenvrij

VRIJWILLIGER v/d MAAND

Ad Frijns

HENRIETTE DOPPEGIETER
Henriette doet al heel veel jaren vrijwilligerswerk in onze
buurt. Ze is begonnen in de bibliotheek van de toenmalige
basisschool Fons Olterdissen in Daalhof. Ook hielp ze bij
diverse activiteiten zoals de verkeersexamens en ondersteunde ze de werkgroep kunst en cultuur.
7 jaar geleden was ze een van de eerste mensen die de
huiskamer opgericht hebben. Ieder dinsdagmiddag is zij
van 13.30 - 16.30 uur gastvrouw. Vaak worden er extra
activiteiten georganiseerd waar zij veel energie insteekt
zoals het vormgeven van het project oorlogsverhalen en
het tot stand komen van het boekje hierover. Ook worden
er heerlijke recepten verzonnen en gemaakt tijdens het
jaarlijkse kerstdiner. Naast dit werk is zij mantelzorger voor
haar moeder en zelf moeder en oma van 2 dochters en 2
kleinkinderen, die ook van haar aandacht genieten.

Deale
r
Bata van
v
Bian us
c
Cort hi
in
Cube a
Gaze
lle
Trek

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

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

g e l l i k s t r a at 7 , m a a s t r i c h t • 0 6 - 2 4 5 4 7 8 7 4
w w w. b o dy 2 f i t. n l • i n f o @ b o dy 2 f i t. n l

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

verzekeringen
advies
makelaardij
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Op dit tweede stuk realiseer ik nu een kas/tunnel om tomaten
en paprika’s in te kweken. Ik kijk nu al uit naar de eerste
rijpe exemplaren.
In de winter kan ik niet wachten om weer in de tuin te werken.
Ik fantaseer er dan op los wat ik komend seizoen allemaal
wil planten. Liefst niet alleen de standaard erwten, bonen en
aardappelen. Maar ook bietjes in diverse kleuren, aardbeien
van meerdere soorten, rode en paarse worteltjes, chocoladebruine en rood/geel gestreepte tomaten. Dat is ook het
leuke aan een eigen moestuin. Je kunt groenten en fruit
kweken dat niet in de supermarkt te krijgen is.
Inspiratie voor de tuin haal ik uit boeken en bij de andere
tuiniers van de vereniging. Oh ja, en natuurlijk van internet.
Af en toe combineer ik mijn tuin met mijn werk, dan teken ik
de groenten uit de tuin. Of ik maak ringen gespannen met
vilt waarop allerlei, veelal zelfbedachte bloemen geborduurd
staan. Deze werkjes verkoop ik dan weer via Etsy.

IN DE KIJKER
In de rubriek In de kijker stelt een bewo(o)n(st)er uit één van onze wijken zichzelf voor. De
inhoud van deze rubriek wordt gebaseerd op een zelf opgesteld verhaal of een interview. Het
is de redactie die bepaalt hoe het artikel uiteindelijk geplaatst wordt.

NANCY JANSSEN
Ik ben Nancy Janssen, 31 jaar en werk bij Lumière Cinema,
ben beeldend kunstenaar (pseudoniem Nancy North) en
museumdocent bij het Bonnefantenmuseum. Mijn hobby’s
zijn moestuinieren en handwerken (www.etsy.com/nl/shop/
VanDeHuismus).
Het is heerlijk om buiten te zijn, mijn studentenkamers/
appartementen hadden dan ook altijd een buiten. Van een
piepklein balkon tot een verwilderde parkeerplaats met hangmat, maar altijd vol bloemen en planten. Sinds ik in Daalhof
woon is de behoefte aan een groter buiten gegroeid. Ik ben
opgegroeid met een tuin aan huis, en als kind bracht ik de
halve zomer door in de enorme tuin/wei met kippen van opa
en oma. De andere helft van de vakanties zaten we in het
bos of een boomgaard om hutten te bouwen.

GEDICHT
GOLVEND GETIJ
In de uitdijende zeeën der machten ben ik opgestaan voor
ik heen zal gaan in golvende gedachten die ik zal trotseren
tot elk onheil
dat in mijn niet-vergane glorie de golfbreuk mij behoeden zal
vóór de weerbarstige rotsen in de baai mij zullen verslinden.
Emile Fabry

ZONNIGE REGEN
Als ik je kon zeggen hoeveel ik van jou hou
Door zon en regen kom ik je tegemoet
Bloed, zweet en tranen, ze zeggen me zoveel
Het ritme, angst en tegenspoed
Thuis heb ik nu een balkon maar dat is al snel te vol en
je wilt toch ook graag nieuwe dingen uitproberen. Zo ben
ik anderhalf jaar geleden bij Volkstuinvereniging Daalhof
terecht gekomen. Voor mij ook lekker dicht bij huis en mijn
atelier, dat aan de weg tussen huis en tuin ligt. Afgelopen
jaar ben ik begonnen met mijn eerste 50 m2 maar inmiddels
heb ik er een tweede gedeelte bij genomen.

Zanderige heuvels
Wervelende stormen
Diepe orkanen zullen mij verstommen
Sta ik voor je huis
Oké, je bent toch thuis
Daar is alles vlees en bloed
Emile Fabry

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

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

6

7

PRIKBORD

Verloren: zilveren armband op woensdag 28 februari rond
11.00 uur in de omgeving van de PLUS Belfort. Terug te
bezorgen tel: 043-3475040.

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.

Te koop: Wiemesmeerplein 8, 6215 JH Maastricht. Nette
tussengelegen woning met inpandige garage op een rustig
plein in de wijk Hazendans. Vraagprijs 325.000 euro k.k. Voor
nadere info svp mailen naar: sophie-janssen@versatel.nl.

Naar de brugklas en een goede start maken? Kom ‘Ik leer
leren’. Ervaar voorwaarden om goed te kunnen leren, het
belang van motivatie, plannen, over faalangst en nog veel
meer. Meer info www.bijdehand.cc of FB Info: 06-57711480.

VERENIGINGSNIEUWS

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.

LEZING OVER DICTATUUR EN TOERISME
Dictatuur en toerisme: hoe het toerisme de belangrijkste
sector van de Spaanse economie werd. Lezing in het Nederlands door Maarten Steenmeijer.
Toerisme wordt gewoonlijk geassocieerd met vrijheid, hedonisme en moderniteit. Dit zijn waarden die in tegenspraak zijn
met het franquisme. Het lag daarom niet voor de hand dat
juist het toerisme werd uitverkoren om Spanje uit de financiële crisis te halen. Welke factoren speelden bij de keuze
voor deze economische sector dan een rol? Moderniseerde
het toerisme de Spaanse samenleving of werd het volledig
beheerst door het autoritaire systeem van het franquisme?
Om deze kernvragen draait het in deze lezing.

Te huur m.i.v. 1 mei 2018: grote garagebox aan de
Kroesmeestersdreef. Huurprijs 125 euro per maand. Tel.
06-15157709.
Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin?
Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom
naar ons Volkstuincomplex in Daalhof. Er zijn al tuintjes te
huur vanaf 40 euro per jaar (50m2). Aanmelden via volkstuindaalhof@kpnmail.nl. Meer info op www.vtvdaalhof.nl.

Tijd: woensdag 11 april van 19:30 tot 21:30 uur. Afwijkende
begintijd!
Locatie: Ut Förtsje, Ebenistendreef 104, 6216 PS Maastricht
Toegang: leden gratis, niet-leden 5 euro.
Taal: Nederlands.
Voor meer informatie raadpleeg de website www.círculocervantes.nl.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Wie zijn wij? De Círculo Cervantes in Maastricht is een vereniging van liefhebbers van de taal, geschiedenis en cultuur
van Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend
in het Nederlands en Spaans.

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

MEEDOEN MET HARMONIE WILHELMINA
Bespeelt u zelf geen instrument, maar wilt u toch op de een
of andere manier betrokken zijn bij het reilen en zeilen van
Harmonie Wilhelmina? Dan zijn daar legio mogelijkheden
voor.
U kunt bijvoorbeeld lid worden van ons bestuur. Wij zijn
op korte termijn op zoek naar een penningmeester en ook
bestuursleden algemene zaken zijn van harte welkom. Wij
vergaderen 1 keer per maand en houden ons bezig met alle
facetten van het besturen van een vereniging.

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Heeft u interesse in een bestuurstaak in onze mooie, bloeiende vereniging of kent u iemand anders die dat zou willen,
neem dan gerust contact op met het secretariaat via secretariaat@harmoniewilhelmina.nl. We leggen u dan graag
verder uit hoe we hier samen invulling aan kunnen geven.
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Extra activiteiten

WIJK - INFO

Woensdag 11 april, 14.00 uur: spellenmiddag
Donderdag 12 april, 14.00 uur: filmmiddag, gratis toegang

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Woensdag 18 april, 14.00 uur: spellenmiddag
Donderdag 19 april, 14.00 uur: Happy Hour, eerste drankje
voor de helft van de prijs, DJ Giel draait muziek, broodjesverkoop tegen zacht prijsje

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.

Maandag 23 april, 9.30 uur: kledingverkoop Marco Hermans
Woensdag 25 april, 14.00 uur: spellenmiddag
Donderdag 26 april, 14.00 uur: gespreksgroep met pastor
Andre Narinx en activiteitenbegeleidster Marianne. Actuele
onderwerpen, iedereen kan en mag aanschuiven

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

Woensdag 2 mei, 14.00 uur: foto’s van vroeger middag.
Terug in de tijd, samen herinneringen ophalen!
Donderdag 3 mei, 14.00 uur: Hollandse middag (Hollandse
muziek, hapje en drankje)

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 9 mei, 14.00 uur: Sport en Spel middag

VERENIGINGSNIEUWS

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

WATERSCOUTING IN NOOD
De Maastrichtse waterscouting zit in nood, wie kan ons
helpen?
Waterscouting ‘Jan van Gent’, de meest zuidelijke waterscoutinggroep van Nederland, staat het water aan de lippen en is dringend op zoek naar een werk- en opslagruimte.
Dit omdat van de huidige werkplaats waar het onderhoud
wordt gepleegd, de huur opgezegd is geworden.

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

Voor onze werkzaamheden, waarbij de kinderen buiten
het vaarseizoen ondersteund worden, zoeken we een
werkplaats van minimaal 120 m2 met een hoogte van 3,5
tot 4 meter. Liefst een plek waar we met een trailer kunnen
binnenrijden en waar kinderen mogen komen (vanaf 6 - 7
jaar), binnen of net buiten de grenzen van de gemeente
Maastricht. De opslag is vooral bedoeld voor kampmateriaal (tenten, stoelen, tafels, borden, pannen) en de 10.000
badeendjes die wij bewaren/onderhouden voor de jaarlijkse
Duckrace in de Jeker.

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

Op onze facebook pagina www.facebook.com/wsjvg/ en op
onze website www.waterscoutingjanvangent.nl kun je goed
zien wat we allemaal doen.
Weten jullie iets, laat ons dat dan a.u.b. weten via een
persoonlijk bericht op info@waterscoutingjanvangent.nl of
met het contactformulier op onze website. Mogen wij op uw
hulp rekenen.
Met vriendelijke groet,
Waterscouting Jan van Gent, a/b Wachtschip Jan van Gent,
Sint Pietersluisweg, Maastricht, info@waterscoutingjanvangent.nl.
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WIJK - INFO

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

OPVOEDINGSONDERSTEUNING
ZOEKT VRIJWILLIGERS

HOOGSENSITIEVE KINDEREN

Opvoedondersteuners zijn er voor ouders/verzorgers die
even behoefte hebben aan een helpende hand bij de opvoeding van hun kinderen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de Speelpan West en bij Spel aan Huis zijn
wij op zoek naar vrijwilligers: mensen die het leuk vinden
om met ouders en kinderen te werken, zowel in een gezin
als bij een groepsactiviteit.
De tijdsinvestering is rond de 4 à 5 uur per week. Binnen
de Speelpan West hebben wij de volgende activiteiten met
verschillende werkzaamheden: SamenSpelen, Speelinloop,
Spel aan Huis, speelgoedbank en ontmoetingsactiviteiten
en themabijeenkomsten voor ouders.
Wat biedt Trajekt:
- Zinvolle en fijne contacten met ouders en kinderen
- Samenwerken in een team van vrijwilligers
- Deskundigheidsbevordering
- Begeleiding en ondersteuning
- Onkostenvergoeding
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan
contact op met Anja ter Beek, tel.06-11874162 of email:
anja.t.beek@trajekt.nl. Adres: Speelpan Maastricht West,
Sproetepad 20, 6217 CG Maastricht

Hoogsensitiviteit, ook wel hooggevoeligheid, is een aangeboren karaktereigenschap en het is een mooie, maar
soms lastige eigenschap die je kind kan hebben. Is je kind
gevoelig voor prikkels? Vindt het labeltjes en stiksels in
kleren vervelend? Is het perfectionistisch? Heeft het een
groot empathisch vermogen? Voelt het sfeer en stemming
feilloos aan? Heeft het last van intense emoties? Dan zou
het kunnen zijn dat je kind hoogsensitief is.
Bij sommige kinderen is het al in de babytijd duidelijk dat ze
hooggevoelig zijn, maar in het algemeen kun je de eerste
kenmerken signaleren rond het 3e/4e jaar. Op de basisschool
wordt het beeld dan vaak bevestigd: het kind heeft moeite
met concentratie, de drukte in de klas of wil juist overpresteren. Je kunt het zien als een filter die altijd open staat: bij
hooggevoelige kinderen worden alle zintuiglijke prikkels niet/
minder gefilterd en komt alles in één keer binnen. Ze zien,
horen, ruiken, voelen en proeven alles intens.
Als ouders kan het moeilijk zijn om hiermee om te gaan.
Wat kun je zoal doen om je kind te helpen?
Biedt structuur; het kind wil graag weten waar het aan toe
is en houdt niet van veranderingen.

DE STINT

Zorg voor rust: hoogsensitieve kinderen hebben meer
behoefte aan rust. Zorg voor voldoende slaap en probeer
overmatige prikkels waar mogelijk te voorkomen.

Heeft u de Stint al gezien? Het is u misschien al opgevallen
dat er een groene bak, gevuld met blije kinderen, rondrijdt
in de buurt. Dat is de Stint, een elektrische bolderwagen
die door de medewerkers van de buitenschoolse opvang
de Gouden Wereld wordt gebruikt om kinderen op te halen
van school of om ermee op uitstapjes te gaan. Een geweldig en groen vervoermiddel, waarmee wij op het fietspad
mogen rijden.
De maximumsnelheid die een Stint kan halen, ligt op 17
kilometer per uur. De medewerkers hebben een training
gekregen om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen.
De kinderen genieten onderweg van alle aandacht die zij
in de Stint krijgen en zwaaien graag als mensen verrast
blijven staan kijken.
Wij hopen er veel plezierige kilometers mee af te leggen.

Toon begrip: neem de gevoelens serieus en praat met je
kind. Neem de dag door voor het slapen gaan, laat je kind
zijn emoties tonen. Elk kind is anders.
Zoek informatie; probeer je zoveel mogelijk in te lezen en
wijzer te worden over hoogsensitiviteit. Zie het als een mooie
karaktereigenschap.
Wat vooral belangrijk is: hooggevoeligheid is een mooi kenmerk, geen beperking. Je kind is niet anders dan anderen,
maar maakt alles intenser mee. Hoe meer begrip het krijgt,
hoe beter het zich voelt en hoe gelukkiger het zal zijn.

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans
Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03
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Samen 150 dus. We zijn er blij mee en hopelijk heeft ook
u ervan genoten. Ook de komende tijd valt er nog genoeg
jong leven te genieten op de boerderij. Onze witte wallaby
heeft een jong en die zal steeds vaker de buidel verlaten.
Bij de minipaardjes verwachten we veulentjes.

S

W
U
E
I

N
J
I
ER

RD
E
O

B

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 59, april 2018

Hallo... ik zit hier

Actie met afgedankte mobieltjes
Daalhoeve doet mee aan de actie van de 9-jarige Deacon om
oude, afgedankte mobieltjes in te zamelen. Deacon zet zich
in voor de Stichting Opkikker, die een leuke dag organiseert
voor kinderen die ziek zijn en zo even hun ziekte kunnen
vergeten. Deacon kreeg zelf in 2016 na een heftige periode
een opkikkerdag en is nu ‘opkikkerambassadeur’ om dit ook
voor andere kinderen mogelijk te maken. Meedoen? Doe
dan uw oude mobieltje in de doos op de bar in de Koojstal.
En is de doos al weg, dan komt dat omdat-ie na het schrijven van dit stukje vol is geraakt. U kunt uw mobieltje ook
op andere plekken in Maastricht-West inleveren. U vindt de
inleverpunten op de folder die Deacon heeft laten maken.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Hulp gevraagd in de horeca
Boerderij Daalhoeve zoekt voor in de weekenden en vakanties een jonge betaalde kracht die kan helpen bij de
bediening, het afruimen of afwassen in onze horecavoorziening de Koojstal. De vergoeding bedraagt 2,50 euro per
uur. Interesse? Vraag op de boerderij naar Ralph, Marie of
Déanne.

Plantjesmarkt
Op zondag 29 april organiseren we onze jaarlijkse Plantjesmarkt. Hou wel onze aankondigingen op het informatiebord
of op Facebook of de website in de gaten. Of de markt
doorgaat, hangt mede af van hoe vroeg het voorjaar begint.
Vorig jaar waren we ‘te laat’ en moesten we de Plantjesmarkt
afzeggen.

Zondag 22 april
Op zondag 22 april vindt in Daalhof de jaarlijkse braderie
plaats. Kom tijdens het struinen langs de kraampjes even
binnen voor een lekkere versnapering en geniet van onze
nieuwe koffie. We serveren sinds kort een aangekleed kopje
Fair Trade Robusta-koffie. We hebben naar aanleiding hiervan wel onze prijslijst iets aangepast.
Hulde aan onze oudste vrijwilliger
Onze oudste vrijwilliger Jo Queis heeft onlangs weer zijn
handen flink uit de mouwen gestoken. In de fruitboomgaard
op het voormalige Erica-terrein plantte hij zeven nieuwe fruitboompjes. De vorige exemplaren hebben het de afgelopen
maanden niet gered. Eerder plantte Jo langs de afrastering
aan de Alesiahof nieuwe haagbeuken. Over een jaar is dat
een mooie nieuwe groene afscheiding van ons terrein. Jo,
bedankt voor je goede werk.
De servals komen
Als u dit leest, zijn de servals in het nieuwe verblijf net gearriveerd. Als dat niet zo is, komen ze later deze maand. Kom
snel kijken en laat u verrassen door onze nieuwste aanwinst.
Lammetjesdagen
De jaarlijkse Lammetjesdagen zijn voorbij. Er zijn 126 schapenlammetjes geboren en 24 lammetjes van de boergeiten.

Jo aan het werk op het Erica-terrein
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Fietstocht op 13 mei
Noteer alvast in uw agenda: op Moederdag, zondag 13
mei, organiseren de Samenwerkende Dierenorganisaties
in Maastricht, in samenwerking met CNME Maastricht en
regio, een fietstocht tussen de verschillende locaties. Overal
is dan iets speciaals te doen. Ook Daalhoeve doet mee. Het
programma vindt u over een tijdje op onze website of op de
volgende middenpagina’s.

2019: parkeren en stadslandbouw
In 2019 wil Ralph het voorplein, met de huidige weide waar
niet veel gebeurt, inrichten om te kunnen parkeren. Daarmee
hopen we de parkeeroverlast voor onze buren te beperken.

Volière op de binnenplaats
Op de binnenplaats staat al een tijdje een nieuwe volière en
die is sinds kort bewoond door onze twee Rosé kaketoes.
Van oorsprong komen deze vogels voor in Australië en
daar zijn ze een van de meest voorkomende en verspreide
kaketoesoorten. Ze zijn dan ook geen bedreigde diersoort.
Rosé kaketoes zijn zeer sociale vogels en kunnen ook enkele woordjes leren spreken.

ZESJARENPLAN

Aan de kant van het boerderijgebouw, waar nu nog wordt
geparkeerd, komt dan ruimte vrij om aan bezoekers de
mogelijkheden van stadslandbouw te presenteren. Daarmee bouwen we onze educatieve functie, als aanvulling op
de Eetbare Loper en het Bijenhuis, verder uit. Het plan is
verder om in 2019 het terras achter de boerderij ook aan de
rechterkant te overkappen.
2020: hoogteparcours en kleuterpad
In 2020 wil Ralph een hoogteparcours aanleggen, vanaf de
plek waar nu het balanceerpad begint tot in de speeltuin.
Dit bovengrondse pad loopt over de weide heen en is voor
kinderen een goede manier om veilig hun motoriek te verbeteren. Lekker buiten spelen en ravotten is daarvoor per
slot van rekening nog steeds het beste. Verder wordt dit jaar
aan de kant van de Alesiahof het kleuterpad vernieuwd en
aangekleed met speelsculpturen.

Bedrijfsleider Ralph Frissen van onze boerderij heeft een
zesjarenplan gemaakt voor het eigen boerderijterrein.
Daarin is een aantal nieuwe verbeteringen opgenomen
om de boerderij nog aantrekkelijker te maken. De verbeteringen zijn over de jaren verspreid, om zo ook de
hinder voor bezoekers te beperken. We presenteren ze
u hier graag, met als voorbehoud dat de plannen door
gewijzigde omstandigheden natuurlijk altijd kunnen
veranderen.
2018: servals en otters
Het nieuwe verblijf voor de servalkatten is het eerste project
uit het zesjarenplan. Het is inmiddels klaar. Tegelijk met de
bouw van dit verblijf is een aantal stallen gesloopt, onder
meer die voor de kippen. De kippen konden de afgelopen
maanden wegens de vogelgriep niet naar buiten en we
vonden de stallen te klein en slecht om ze daar continu in
op te sluiten. Daarom komt er voor de kippen op termijn
een betere oplossing (zie hierna). Nieuw dit jaar is ook de
herinrichting van de punt van ons terrein bij de rotonde voor
otters. Hier stonden eerst onze varkens te wroeten in de prut.
Dat gaf enige overlast voor de buren. We hebben bovendien
het aantal varkens beperkt omdat we de hoeveelheid vlees
niet meer goed zelf konden verwerken. Met de otters krijgen
we een aantrekkelijker invulling van dit deel van ons terrein.

Impressie van het toekomstige hoogteparcours

2021: hoenderhof en nieuwe kapschuur
Dit jaar komen er nieuwe stallen. In de wei meteen rechts
naast de ingang komt een hoenderhof voor kippen. Groot
genoeg om de kippen op te hokken als er weer eens vogelgriep uitbreekt, en ver genoeg van de wandelpaden om
bezoekers dan onbelemmerd toegang te blijven geven tot
ons terrein. Ook is in 2021 een nieuwe kapschuur met vier
stallen gepland op de strook waar tot voor kort de drie kleine
kippenhokken stonden.
2022: balanceerpad
Tot slot volgt in 2022 dan nog de verlenging van het huidige
balanceerpad.
En daarna?
‘Dat zien we dan wel weer’, besluit Ralph. ‘Maar zoals ik het
nu zie, is het terrein dan echt klaar. Dan heb ik de dromen die
ik nu heb allemaal gerealiseerd. Het bestuur heeft het plan
inmiddels goedgekeurd en er middelen voor gereserveerd. Ik
ben blij met het vertrouwen dat ik hiermee heb gekregen en
werk met veel plezier het plan verder uit. En daarbij houden
we u als trouwe bezoekers natuurlijk steeds op de hoogte.’

Dit jaar ook otters op Daalhoeve
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CARNAVAL

PERSBERICHTEN
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR
SPEELTUIN FORT WILLEM

NIEUWS VAN CV DE D’ARTAGNANS
Namens onze Chevalier Angelo d’n ierste, de leden en het
bestuur van CV de D’artagnans willen wij u graag bedanken
voor de mooie reacties die wij hebben mogen ontvangen
tijdens het carnavalsseizoen van 2018.

Heb je zin om onder de (jonge) mensen te komen? Hou je
van de natuur? Vind je het leuk om iets te betekenen voor
de jonge mensen in Maastricht? Ben je handig? Heb je 1 of
2 rechterhanden? Zou je minimaal een halve dag per week
als vrijwilliger willen helpen om onze speeltuin weer mooi
te maken en kleine onderhouds- en snoeiwerkzaamheden
uit te voeren?
Of wil je werken als beheerder in de weekends? De werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestaan o.m. uit het
openen en sluiten van de speeltuin, het aanspreekpunt voor
bezoekers zijn, het innen van de entreegelden, toezicht op
de naleving van de spelregels in de speeltuin, het aansturen
van de aanwezige vrijwilliger(s) en tot slot alle in de speeltuin
voorkomende werkzaamheden.

Verder wil CV de D’artagnans de directie en de medewerkers van Mosae Zorgcentrum bedanken voor de geweldige
gastvrijheid. Ook een hele grote dankjewel voor de artiesten
die bij zowel het uitroepen van onze Chevalier als ook op de
seniorenzitting er een geweldig feest van hebben gemaakt.
En natuurlijk ook voor de presentator van zowel het kienen,
het uitroepen van de Chevalier en de seniorenzitting, de
heer Dre de Graaf, een hele grote dankjewel.
Ook heel veel dank voor alle vrijwilligers die hebben meegewerkt namens CV de D’artagnans.

Wij zorgen ervoor dat je leuk en afwisselend werk gaat doen,
en onder de mensen komt. Voor deze inzet is een beperkte
vergoeding beschikbaar. Met vragen over deze functie
of aanvullende informatie kun je terecht bij Lou Custers,
gsm: 0 683 54 22 30 of per email l.custers@home.nl .

In de maand april zal CV de D’artagnans weer gaan starten
voor het nieuwe seizoen. Wij zullen de lezers van 't Belhäöfke hiervan verder op te hoogte houden.
Namens de leden en het bestuur de complimenten. Met
vriendelijke groet Secretaris, John van Haaren. Alaaf.

IVN WANDELING BOTRANGE-MALMEDY
Het IVN Eijsden en Maastricht organiseert zondag 15 april
2018 een wandeling met busvervoer in de Hoge-Venen,
België. De start is bij La Maison du Parc – Botrange (Natuurparkcentrum De Hoge-Venen). Dit natuurparkcentrum
is gelegen vlak bij Signal de Botrange, het dak van België
met een hoogte van 694 meter. Na de koffiepauze (de koffie wordt gesponsord door het IVN) vertrekken we in twee
groepen. De wandelaars voor de korte afstand wandelen met
de gidsen Chrit en Jan rond de 10 kilometer. Zij gaan met de
bus naar hun vertrekpunt aan de zuidzijde van Fagne Setay.
De wandelaars voor de lange afstand volgen Herman en
Jo, zij wandelen ongeveer 15 kilometer en vertrekken vanaf
het Natuurparkcentrum. Via Fagne Neûr Lowé en voorbij
Fagne Setay volgen beide wandelgroepen het riviertje Du
Trô Maret.

Corpus Sana

Afslank en
Lifestyle coaching
Als afslank & Lifestyle coaches begeleiden en coachen wij je
op een verantwoorde manier, zonder hongergevoel, naar een
gezond lichaam. Wij werken met PowerSlim, een door diëtisten
ontwikkeld afslankprogramma dat erop gericht is om je streefgewicht te behalen én behouden.
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek
Corpus Sana
043-8200287
Tongerseweg 330
admin@corpus-sana.nl
6215 AC Maastricht
www.corpus-sana.nl

Tijdens deze wandeling volgen we een gedeelte van de
GR 56 en de riviertjes, die van de Hoge Venen in zuidelijke
richting naar beneden stromen. Uiteindelijk bereiken we
Malmedy waar gelegenheid is om Malmedy te bezichtigen
en/of te genieten van een consumptie op Place Albert 1ste.
Tussen 16.30 en 16.45 uur vertrekken we weer naar
Maastricht. Goed schoeisel en kleding zijn belangrijk, maar
vergeet ook het lunchpakket niet.
De kosten van deze wandeling met busvervoer is voor leden
van het IVN 15,00 euro en voor niet leden 17,50 euro. Graag
voor het gemak in de bus contant betalen.
Vertrektijden: Maastricht-Emmaplein om 08.30 uur, Maastricht-Wilhelminasingel om 08.40 uur en Heer-Akersteenweg
om 08.50 uur. Informatie: Herman Heemskerk, tel. 0433613565. Opgave indien mogelijk graag per mail herman.
heemskerk@home.nl.

Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Voor prijzen en afspraken bel telefoonnummer 043-3475631
of e-mail: info@haarstudiocarla.nl
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DIT BEN IK
ROBIN DOHMEN
Hallo allemaal, Ik ben Robin en ik ben 7 jaar. Ik zit in groep
4 van IKC Dynamiek. Mijn hobby’s zijn voetbal en Playstation. Op de Playstation speel ik FIFA 17 en Minecraft. Ik
zit bij voetbal in de groep F4. Rekenen vind ik het leukste
vak op school. Bij rekenen vind ik keersommen het leukst
om te maken.

Voor meer informatie over al onze andere speltakken kunt
u terecht op www.scoutingwolder.nl.
Voor degene die interesse hebben, je mag altijd enkele
keren komen meedraaien om te ontdekken hoe uitdagend
Scouting voor jou is. Interesse? Stuur een berichtje naar
welpen@scoutingwolder.nl.
Niet alleen een hobby voor de kleinsten!
Scouting is een bijzondere hobby. Je kunt jezelf ontplooien,
of zoals wij zeggen: laat je uitdagen! Daarnaast beteken je
ook iets voor anderen. Zeker als staflid beteken je veel: jouw
inzet, creativiteit en enthousiasme zorgt ervoor dat kinderen
een fantastische tijd hebben. Wil je deel uit maken van onze
club en misschien wel zelf staflid worden? Wij kunnen altijd
mensen gebruiken die het hart op de goede plek hebben en
gek zijn met kinderen. Onze jongste groep heeft kinderen
van vier tot zeven, de oudste tot achttien! Dus voor ieder wat
wils. Wil je meer informatie stuur dan een berichtje naar het
secretariaat (secretariaat@scoutingwolder.nl).

PERSBERICHTEN
EINDE INTERIM-PERIODE BESTUURDER
ENVIDA IN ZICHT.
Over een maand eindigt de interim bestuursperiode van
Nicole Hermans bij zorgkoepel Envida.
Toine Gresel, voorzitter Raad van Toezicht: "Dit is een
natuurlijk moment om de portefeuille over te dragen. Grote
waardering en dank gaan uit naar haar inzet."
Onder leiding van Nicole Hermans heeft Envida verdere
invulling gegeven aan de strategische koers, waarin betekenisvolle relaties tussen cliënten en professionals en met
partners centraal staan.
Nicole Hermans: "De afgelopen periode hebben we voorbereidingen getroffen om de portfolio van Envida te kunnen
uitbreiden met kortdurende vormen van zorg. Ook hebben
we aandacht besteed aan het versterken en ontzorgen van
onze professionals en teams om nog meer van betekenis te
kunnen zijn voor onze cliënten. Met veel enthousiasme en
plezier heb ik leiding mogen geven aan deze mooie organisatie. Vanaf april zet ik mijn activiteiten voort bij Toptoezicht
en Movinex.
De Raad van Toezicht zal voorzien in mijn opvolging. De
bestuursfunctie zal naar verwachting deze zomer definitief
worden ingevuld."

Ik ben fan van Feyenoord. Robin van Persie is mijn lievelingsspeler. Als ik groot ben word ik politieagent. Ik vind
het leuk dat de gymles iedere keer anders is op school. Ik
vind het erg leuk dat ik een verhaaltje kan schrijven in het
Belhoäfke.

VERENIGINGSNIEUWS
ER IS EEN NIEUWE WELPENGROEP GEBOREN
Het gaat goed met Scouting in Wolder. We krijgen steeds
meer leden, met name de jongens en meisjes van zeven tot
elf jaar. Hierdoor waren onze twee welpengroepen helemaal
vol en hadden we zelfs een wachtlijst. Een unicum in tijden
van krimp. Scouting is weer hip! Het buitenspelen wordt
gewaardeerd en kinderen behoren te ravotten.
Alle staf- en bestuursleden hebben de koppen bij elkaar
gestoken en vonden dat iedereen een leuke tijd moet kunnen hebben bij de Scouting. Toen is het balletje gaan rollen
en was er in no-time een nieuw stafteam. Een stafteam
met veel ervaring, maar ook met nieuwe leden. Op 3 Maart
is de welpengroep van start gegaan. We zijn erg trots op
onze nieuwe groep en het was fantastisch om te zien hoe
de kinderen er de eerste keer al meteen op uit trokken.
Natuurlijk zat het weer mee, want wat is er nu leuker dan
samen sleeën!
Met de nieuwe groep zijn we meteen van de wachtlijst af,
sterker nog, we hebben volop ruimte voor nieuwe leden.
De welpen spelen hun spel op zaterdagochtend van 10 tot
12 uur.
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EEN 2E BUURDERIJ IN MAASTRICHT,
DICHT BIJ U IN DE BUURT

PERSBERICHTEN

Wilt u graag eerlijke, verse en lokale producten inkopen en
deze direct van de boeren en ambachtelijke producenten
ontvangen; dan is de Buurderij dé plek. In april 2017 is er
een Buurderij in Maastricht West van start gegaan. Deze
vindt plaats in de Drabbelstraat bij de Natuurtuinen Jekerdal. Het gaat goed; dus komt er een tweede Buurderij bij in
Maastricht en wel aan de Oostkant.
De feestelijke opening van de Buurderij Maastricht Oost vindt
plaats op 11 april om 16.00 uur in de Bovenbouw Bernhard
Lievegoed School aan de Nijverheidsweg 25, Maastricht.

VRAGEN OVER ARBEIDSONGESCHIKTHEID
EN UITKERING
Onze ervaringsdeskundige spreekuurhouders geven gratis
uitleg en denken graag met u mee als u vragen heeft over
WAO of (toekomstige) WIA- uitkering. Bijvoorbeeld: wat
zal mijn inkomen zijn als ik word afgekeurd voor mijn werk
(geheel of gedeeltelijk)? Hoezo verandert mijn uitkering?
Hoe kan ik nog een beetje werken en wat levert me dat dan
op? Over rechten en plichten in de ‘wachttijd’-periode van
2 jaar bij langdurige ziekte. Over Wajong-uitkering en werk,
Participatiewet, WW-uitkering en ziekte tijdens de WW.

U bent van harte welkom kennis te komen maken. Er is proeverij, muziek en natuurlijk zijn alle boeren daar om je meer
te vertellen over hun bedrijf en hun producten. Vanaf die
dag is er elke woensdag een Buurderij van 16.30–17.45 uur.
Een Buurderij is meer dan een marktplaats alleen, het is ook
een lokale gemeenschap waar mensen ideeën uitwisselen,
elkaar een hand toe steken en samen plezier beleven.

Spreekuurlocaties zijn:
WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld, Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht.
Tel. tijdens spreekuur: 06-12122947. Iedere dinsdagmiddag
van 14.00 tot 15.30 uur, vrij inlopen (echter niet op 1 mei).

Tijdens een Buurderij kunnen lokale boeren en burgers
elkaar ontmoeten, zal de boer de bestelde producten zelf
overhandigen en is er tijd voor een praatje! Je kunt vooraf
de producten online bestellen. Op deze manier ontvangt je
deze rechtstreeks, en zo vers mogelijk, via een korte voedselketen. Dit is goed voor de gezondheid en het milieu, en
de lokale boer ontvangt een eerlijke prijs.
Meer info: www.buurderijmaastricht.nl, Yvonne Velthuis:
maastrichtbuurderij@gmail.com of bel: 043-4072864.

WijkServicePunt Manjefiek Malberg, Malbergsingel 70, 6218
AV Maastricht.
Tel. tijdens spreekuur: 06–13239973; afspreken kan via
043-6019400. Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00
uur, vrij inlopen.
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl.
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OUDERS VOOR OUDERS IN DAALHOF

WIJK - INFO

Dinsdag 17 april organiseert de stichting Ouders voor Ouders een eerste bijeenkomst in de Huiskamer van Daalhof.
Dit is een stichting ontstaan voor en door ouders met een
zorgenkind.

BEHOUD VAN TRICHTERBAAN
Beste buurtbewoners,
Het is lange tijd stil geweest rondom de ontwikkelingen van
de begraafplaats aan de Tongerseweg. Via de media heeft
u kunnen vernemen dat het crematorium definitief niet bij de
begraafplaats gerealiseerd wordt. Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen. Het comité is daarom weer bij elkaar geweest
en heeft zijn naam aangepast naar 'comité omwonenden
begraafplaats'. We vertellen u graag waarom.
De Gemeenteraad zal in de Raadsvergadering van 13 maart
a.s. een besluit nemen over veranderingen op de begraafplaats. Er ligt een voorstel voor behoud van het historisch
gedeelte en het aanleggen van een natuurbegraafplaats.
De grootste verandering is echter gelegen in het plan om
op de akker, gelegen tussen begraafplaats en Planetenhof,
een herdenkingsbos aan te leggen. Hierbij is het plan om de
historische Trichterbaan af te sluiten en volledig te betrekken
bij de begraafplaats.
Het comité heeft als speerpunt 'het behoud van de Trichterbaan als openbare weg' gekozen, omdat hiermee vele
belangen behartigd worden. We vinden het vanuit het
oogpunt van verkeersveiligheid een zeer slecht idee als
alle schoolgaande jeugd, maar ook alle andere gebruikers,
gedwongen worden via de Planetenhof te gaan. De Trichterbaan is een uniek stukje Maastricht, dat nog onvoldoende
bij enkele gemeenteraadsleden bekend is.
In het verleden is vanuit de buurten Daalhof en Belfort ook
al meermaals de noodzaak voor de aanleg van een rotonde
aangegeven bij de T-splitsing Planetenhof – Javastraat.
Hier gebeuren nog steeds met regelmaat ongevallen, wat
voor ons reden is er aandacht voor te blijven vragen. De
gemeente wil nog niet in onze gedachtegang meegaan
onder het mom dat het financieel niet haalbaar is.
Als u onze ideeën ondersteunt, vinden we het fijn als u
zich als vriend meldt. Hoe meer mensen in de omgeving
zich melden, hoe groter de kracht van ons comité kan zijn.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar comiteomwonendenbegraafplaats@gmail.com (vermeld uw naam,
postadres en emailadres). We houden u dan in de toekomst
via de mail op de hoogte van de ontwikkelingen. Alvast
bedankt voor uw steun.
Comité omwonenden begraafplaats.

Plaats: Huiskamer Daalhof, zijkant buurtcentrum Atrium
(achter de kerk), Aureliushof 160.
Informatie: www.stichtingoudersvoorouders.nl of 0655397782 of loop gerust eens binnen in de Huiskamer en
vraag naar Nicole.

VEILIGE BUURTEN TEAM DAALHOF
Nieuws
Vanaf medio maart wordt er op de Aureliushof en de Planetenhof snelheid gemeten door middel van de Smiley-borden.
De snelheid wordt gemeten op vraag van de bewoners
rondom deze straten. Het gevoel heerst nu dat er harder
gereden wordt dan toegestaan. De smiley-borden hangen
op om iedereen weer even bewust te maken van de toegestane snelheid. Op vraag en melding van de bewoners:
melden helpt wel.
Wie zijn wij?
Wij zijn het Veilige Buurten Team (VBT) Daalhof. Het VBT
is een samenwerking van verschillende partners: Politie,
Buurtnetwerk, Handhaving, Woonpunt, Servatius en Trajekt.
Het doel van het VBT is samen met buurtbewoners werken
aan een leefbare buurt. Wij werken vanuit dat wat jullie als
bewoners belangrijk vinden. Uitgangspunt daarbij is om
samen met jullie als bewoners aan de slag te gaan als dit
een brede wens is voor de wijk. De betrokkenheid van jullie
als bewoners is dus een echte voorwaarde.
Wat doen wij?
In het afgelopen jaar zijn wij een aantal keren de wijk in
getrokken met de rondgang. Hierin hebben wij wekelijks bewoners uit verschillende gedeelten van Daalhof gesproken
en thema’s opgehaald. Deze thema’s hebben wij tijdens de
bewonersavond aan de betrokken bewoners teruggekoppeld. Acties daaruit zijn opgepakt met bewoners. Ook dit
jaar zullen we wederom doorgaan met de rondgang om
zoveel mogelijk bewoners te spreken over de omgeving
waarin ze wonen.

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

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

Tel.nr: 06-53219877

Het doel is lotgenoten bij elkaar te brengen en het creëren
van een ontmoetingsplek waar ouders kunnen netwerken,
informatie kunnen verkrijgen, verhalen delen en ervaringsdeskundigen ontmoeten. Ouders van kinderen van alle
leeftijden met o.a. autisme, ADHD, PDD-NOS, ODD-CD,
diagnose ASS en veel andere varianten, zijn welkom.
Vanaf 19.00 uur kan iedereen binnen lopen en staat de
koffie/thee klaar.

Heb jij zelf een wens voor de wijk of spreek je regelmatig
buurtbewoners met dezelfde ideeën/uitdagingen voor de
wijk? Of wil je meedenken over signalen die je hoort in je
omgeving? Neem dan contact met ons op. Dit kan door te
mailen naar rosy.teuwen@trajekt.nl of bel 06-52807580.
Samen werken aan een leefbare buurt.

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

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

van THOR

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

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.

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

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

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

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

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

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

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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Tel: 043-3256241

Wat ook altijd zo bijzonder was en dat is in deze tijd zeker
veel minder: je kreeg dan nieuwe kleren en schoenen…tijd
voor vernieuwing dus, tijd voor verandering en langzaam je
opwarmen aan moeder natuur.

TOENTERTIJD
HET VOORJAAR
Een verademing…oeps! De strenge winter die het toch nog
werd is weer voorbij, de kanalen en de doorvaart voor het
scheepsverkeer is weer open, iedereen weer blij met ieders
eigen vaart naar een los- of laadplek. Het leven gaat weer
zijn gewone gang, langzaam beginnen de dagen te lengen
en de zon die hartelijk welkom is begint al aardig warmer te
worden. Natuurlijk heeft elk seizoen zijn charmes, zijn voor
en tegen maar stiekem hebben we toch van de sneeuw
genoten.
Na regen komt zonneschijn, dus ook de extra vreugde van
de natuur in het verschiet. De natuur gaat zich voorbereiden
op het voorjaar, zoals ook wij ons voorbereiden op de feestdagen waaronder het paasfeest. De kleuren in de tuinen en
grasvelden worden langzaam groen, geel en paars van de
bloembollen. Het fluiten en nestelen van de vogels, de ontluikende knoppen aan de bomen die bloesems ontwikkelen
en de uitlopende takken waaraan weer fris groene bladeren
verschijnen. Echt genieten pur sang!
Het mooie is als je door onze kanalen vaart met een schip,
dat je dan de natuur en de oevers van een hele andere kant
ziet en beleeft. ‘t Lijkt veel mooier en romantischer en dat
vind ik tot op de dag van vandaag nog steeds. Als u eens op
een passagiersboot bent moet u maar eens extra opletten,
je ziet bijvoorbeeld Maastricht echt op een hele mooie en
verrassende andere manier.

Alleen was onze kleding toch nog een beetje te koud omdat
het vaak toch nog frisse dagen waren. Dat was geen probleem want we kregen een zelfgebreid vestje, dus hadden
we het toch warm. De hele familie was verzameld bij oma
en opa en oma had met alle aanwezige vrouwen lekker gekookt. Ook werden er eieren gekookt, gekleurd en geverfd
en oma deed dat op haar eigen wijze met uienschillen of
met Buisman (deden ze vroeger bij de gezette koffie). Een
tante bracht gekleurde eieren met stippen, strepen etc. mee
en dan werden deze in een grote mand gelegd en op tafel
gezet. De eerste die met de weddenschap begon was een
oom die vroeg: wie van jullie kan de meeste eieren achter
elkaar opeten?…ja echt, en daar ging het eerste, tweede,
derde en vierde gekleurde ei. Ik raakte de tel kwijt en dacht
dat mijn oom erin stikte! Maar wat hadden we een lol zeg.
Mijn (dove) broer zag dit allemaal gebeuren maar hoorde
niet al dat gelach maar zag dus wel dat het spannend werd.
Gelukkig is het allemaal goed afgelopen, de familie ging
weer gezond naar huis met een ei teveel op! Mijn broer
was blij dat hij er weer bij had kunnen zijn en ging een paar
dagen na het paasfeest weer naar school in het internaat.
Zijn tas was weer gevuld met veel lekkers, gedeeltelijk voor
hemzelf en om uit te delen in het internaat. We verheugden
ons weer op een volgend paasfeest op de boot of ik ging
weer tussendoor alleen naar het schip. Zo komt en gaat de
tijd voorbij…..
Springtime

Autorijschool Bastiaens

Met het paasfeest in het verschiet verheug ik mij ook weer
op de komst van mijn broer en dat we weer mee mogen
varen, ook al is het voor één week tot 10 dagen. Dat het
paasfeest er vroeger weer aan kwam zagen wij vooral aan
de gekleurde paaseieren, chocolade eitjes, haasjes in een
mandje met groen gekleurd papier. Wij vonden het wel gezellig en zeker wanneer de familie weer helemaal compleet
was op ons Paasfeest. Ook andere familieleden kwamen…
en dit keer gingen we het Paasfeest bij oma en opa vieren in
het huis waarin ik met hen samenwoonde. Ooms en tantes
kwamen en het huis aan de Blekerij bleek groot genoeg te
zijn. Het leukste van alles was dat we dan door hen extra
verwend werden. We kregen chocolade eieren met van die
mooie gekleurde papiertjes eromheen, paashaasjes en grotere hazen in leuke mandjes met een gele strik er bovenop.
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Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

www.rijschoolbastiaens.nl
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6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering
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Huidverzorging

geconstateerd, dan luidde de torenwachter de brandklok
en waarschuwde de klepperlieden,de stadsbestuurders
en natuurlijk de werklieden die in de wijk woonden waar zij
surveilleerden.

OUDE AMBACHTEN
BRANDWEERMAN
De brandbestrijding was vanouds een taak die de gemeente
uitvoerde in het kader van de handhaving van de openbare
orde.

Het voormalig Vleeshuis aan de Grote Staat heeft lang
dienst gedaan als opslagruimte van blusmateriaal. De
dienstdoende Stadsschutterij zorgde voor de handhaving,
door een afzetting te vormen en de kijklustigen op afstand
te houden. Maar hulp van de bevolking bij het brandblussen
was onmisbaar. Door het ontbreken van de waterleiding
moest bluswater immers tot aan de spuitgasten worden
gebracht. Het was een heel gedoe, de stadscontroleur gaf
de aanwezigen ieder een emmer en zorgde dat er een rij
werd gevormd voor het doorgeven van het bluswater.
De foto laat een beeld zien met drie nieuwe brandweerwagens op het terrein van de gemeentebedrijven, omstreeks
1935 in de Capucijnenstraat.
Huub.
©huub.reinders@home.nl

Het brandreglement voor Maastricht dateert al uit 1822. Omstreeks 1850 waren 61 mannen bij de brandweer in dienst.
Hiervan waren 22 klepperlieden en 36 spuitgasten. Verder
een stadscontroleur, een stadsbouwmeester en de burgemeester. Toen waren er ook torenwachters en klepperlieden
die over de stad waakten als iedereen sliep. Werd er brand

WIJK - INFO
OPFRISDAG VOOR DE RIJSTIJL
Bent u als 50 plusser nieuwsgierig naar uw rijstijl?
Veilig Verkeer Nederland afdeling Maastricht en de gemeente Maastricht organiseren elk jaar in april en oktober
een opfrisdag, ook wel rijvaardigheidsritten genoemd. Deze
opfrisdag is bestemd voor personen die 50 jaar of ouder
zijn en die hun rijvaardigheid willen opfrissen. De eerstvolgende opfrisdag staat gepland op donderdagmiddag 19
april 2018. Personen die hieraan willen deelnemen kunnen
zich aanmelden bij Willy Jeurissen van de VVN-afdeling
Maastricht, tel. 06-55340900. Ook is het mogelijk u per email aan te melden op e-mailadres broemvvnmaastricht@
ziggo.nl. Deze opfrisdag zal een dagdeel duren en wel van
13.30 tot 16.30 uur.
De rijvaardigheidsrit zal worden afgenomen in uw eigen
auto door een bevoegd rijinstructeur. Het is verder aan u om
ervoor te zorgen dat het voertuig waarmee u de rit aflegt,
goedgekeurd is (APK) en verzekerd. Vanzelfsprekend kunt
u uw rijbewijs niet kwijtraken.
Tijdens dit dagdeel wordt er een onderdeel theorie aangeboden, waarin u vragen kunt stellen over verkeerssituaties.
Tevens zullen uw ogen en oren getest worden. Dit zal worden uitgevoerd door een erkende ogen- of orenspecialist.
Voor de ogen is dit opticien Oogwereld Ritchi. Voor de oren
is dat Beter Horen.
De kosten voor dit dagdeel zijn 15 euro. Hiervoor krijgt u ook
gratis koffie of thee, leermiddelen en op het einde van de dag
een certificaat dat u hebt deelgenomen aan de opfrisdag.
De locatie waar deze rijvaardigheidsritten worden gehouden
is Aen de Wan, gelegen aan de Einsteinstraat 32, 6227 BZ
te Maastricht.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl

Wij hopen u te mogen ontmoeten en wensen u veel succes.
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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