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Met het langer worden van de dagen, het einde van het
bonte seizoen en zo nu en dan wakker worden met vogelzang, wordt het tijd om ons langzaam voor te bereiden
op het buitenleven. Kinderen kunnen na school tot het
avondeten weer buitenspelen waarmee het lijkt alsof de
buurt uit zijn winterslaap ontwaakt.
Foto: Joachim Wilbers

Echt warm is het uiteraard nog niet, maar om nu van winterkou te spreken… dat was vroeger toch wel anders. Met
de zachte winters die we hebben, zijn niet alleen de koukleumen onder ons blij. Heel wat insecten en ook beestjes
óp beestjes gedijen er prima op. Zelfs binnen-katten blijken
tegenwoordig in de winter ontvlooid te moeten worden
omdat ze anders het risico lopen de ongenode gasten
mee te dragen. Je moet het maar weten…

Prins Rolam 1

Met onze steeds mooier wordende kinderboerderij in het
midden van onze wijken, hoeven wij ons bij een wandeling
door onze wijk nooit te vervelen. Door de week vinden de
oppas-opa’s en -oma’s altijd wel hun weg erheen. Jong
en oud krijgt hun tijd er wel om. Eten, drinken, dieren
voeren, spelen en leren over de dieren en natuur, aan
alles is gedacht. Mocht dit alles niets voor u zijn, kijk dan
eens verder in ons blad naar wat er te doen is binnen en
in de buurt van uw wijk.

EVENEMENTEN
Woensdag 7 februari:
Lezing over Catelaanse schilders door Jan Timmerman.
Tijdstip: 20 tot 22 uur. Locatie: ‘ut Förtsje, Ebenistendreef
104. Toegang voor leden gratis, niet-leden 5 euro.

Elke maand doen wij ons uiterste best om u van informatie
en leesplezier te voorzien. Mocht het u te lang duren tot
het volgende nummer? Word dan lid van onze facebookpagina en blijf interactief op de hoogte!

Sjoelen in woonzorgcentrum Daalhof.

Natasja Cornelissen

Dinsdag 13 februari:
Kindercarnaval in Harmoniezaal Wilhelmina, Wolder,
Tongerseweg 400. Van 14.00-18.00 uur. Gratis toegang.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 3/4 maart.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 februari
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Woensdag 14 februari:
Aswoensdag, om 10.30 uur. Dienst in woonzorgcentrum
Daalhof. M.m.v. ons Gouwe Ouwe koor. Daarna is er
gelegenheid tot samen koffie drinken.
Rond 14.30 uur is er het traditionele Haring Biete.

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

Donderdag 22 februari:
Gespreksgroep met Andre Narinx en activiteitenbegeleidster Marianne. Locatie: woonzorgcentrum Daalhof.
Tijdstip: 14.00 uur.

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

Vrijdag 23 februari:
Muzikant Peter Derks speelt rond 14.30 uur op afdeling
H in woonzorgcentrum Daalhof.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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Bent u bereid een buurtterras bij u in de straat te helpen organiseren? Wilt u graag een terras bij u in de straat hebben?
Laat het ons weten, we zijn de data en locaties voor 2018
aan het inplannen. Mail ons op: buurtnetwerkbd@gmail.com

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

VEILIGE BUURTEN TEAM (VBT)
Als de dagen wat langer beginnen te worden, komt de VBT
(woningcorporatie, Sociaal Team, Trajekt, Buurtnetwerk,
Handhaving en Politie) opnieuw langs de deuren om kennis
te maken en te horen wat u van de buurt vindt. U krijgt een
blad waar alle belangrijke contactinformatie van verschillende instanties op staat. Maar het belangrijkste is dat we
elkaar leren kennen en naar elkaar kunnen luisteren. In de
volgende editie van ’t Belhäöfke en op onze Facebookpagina
zullen enkele geplande data en locaties staan.

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

NIEUWJAARSTREFFEN
Het was heerlijk om zoveel vrijwilligers, buurtbewoners en
geïnteresseerden te verwelkomen op ons nieuwjaarstreffen.
Sommige mensen hadden voor het eerst de weg gevonden
naar de Huiskamer. Velen hebben van de verschillende
activiteiten gehoord, maar waren nog niet geweest. Nu
hebben ze kennis kunnen maken met de vrijwilligers die
onze wijken rijk zijn. Misschien is 2018 het jaar dat u zich
ook inzet. Heeft u een idee voor de wijk? Heeft u plannen
om iets voor de wijk te realiseren? Laat het ons weten - we
willen meehelpen om bewoners met elkaar te verbinden.

AED PROJECT
We hebben geweldige vrijwilligers in onze buurten. Dat
wisten we al, want al heel lang zetten bewoners zich in als
vrijwilliger om een AED te bedienen waar nodig. Nu hebben
we ook zekerheid van de gemeente dat dit project door kan
blijven gaan. Heeft u belangstelling om als vrijwilliger mee
te doen? Laat het ons weten. Bent u al vrijwilliger voor dit
project? Dank u!

CARNAVAL
De Hooglustigen zijn al uitgeroepen, vele activiteiten zijn
achter de rug maar het is nog altijd niet afgelopen. Nu is het
van 11 tot 13 februari nog genieten voor de carnavalvierders.
Geniet samen met De Spoorzeukers, De Mammoeters en
Jumbo’s, de Mineurs en de d’Artagnans in onze wijken.

De Huiskamer
De Huiskamer is bijna elke dag open voor verschillende
activiteiten.
Op dinsdagmiddag is er inloopmiddag voor jong en oud en
Matchpunt.
Woensdagmiddag is er een Nederlands praatuurtje, kunstatelier voor kinderen en Matchpunt.
Donderdagochtend en -avond is Creatief Café en de middag is voor mantelzorgers en hun zorgpartner zowel als
Matchpunt.

OPENDEURENDAG VERENIGINGEN
Zoals vorig jaar is er ook in 2018 een Opendeurendag voor
verenigingen gepland. Op zondag 17 juni van 13.00 tot 17.00
uur kunnen verenigingen zich aan de buurt presenteren.
Dit is een geweldige tijd om te zien welke verenigingen
aanwezig zijn in de buurt, wie nieuwe leden zoekt, waar u
zich kunt inzetten in de buurt en tegelijkertijd van een fijne
middag kunt genieten. Er is muziek, zang, lekkers te eten
en drinken en goede gesprekken. Zet dat al in uw agenda.

Matchpunt is waar u een vraag of nood kunt matchen met
iemand die kan helpen. Heeft u een vraag? Kunt u helpen?
Loop eens binnen en zie hoe we elkaar kunnen helpen.
De Huiskamer bevindt zich aan de achterzijde van ’t Atrium,
achter de kerk, bij het gebreide hek.

BUURTTERRASSEN BIJ U IN DE BUURT?
Een buurtterras is een mogelijkheid om buren bij elkaar te
brengen - gewoon om elkaar te leren kennen en te kunnen spreken over wat gedaan kan worden in uw directe
omgeving. Buurtnetwerk en buurtprofessionals (Trajekt,
Wijkverpleging, Handhaving en Politie) zijn aanwezig om
vragen te horen. Koffie en thee wordt verzorgd, u brengt
zelf een stoel en beker mee. Samen zorgen we voor een
gezellig en productief moment.

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

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

3

Doe, wanneer het water in de pan kookt, de spruitjes in de
pan en kook deze in circa tien minuten beetgaar. Snijd ze
daarna, door het hart, doormidden.
Bak ondertussen de kipblokjes (of andere vleeskeuze) in olie
en voeg, zodra de kip/vlees gaar is, de spruitjes, knoflook
en rozemarijnblaadjes toe.
Roerbak het geheel enkele minuten.
Verbrokkel bij het opdienen de feta over de spruitjes en kip of
andere vleeskeuze en serveer met de zoete aardappel-frites.
Ook lekker met aardappelpuree….een fijn recept voor de
carnaval, goede basis en snel klaar!!
Alaaf!!
PS Het recept is voor 1 persoon, ben je met meer gewoon
de ingrediënten vermenigvuldigen.

VRIJWILLIGER v/d MAAND
Zoals u in het januarinummer heeft kunnen lezen, zijn we
in 2018 gestart met de nieuwe rubriek ‘vrijwilliger van de
maand’. In deze rubriek willen we iemand die zich op de
één of andere manier als vrijwilliger inzet voor de inwoners
van onze wijken, in het zonnetje te zetten. We bieden die
vrijwilliger op kosten van de redactie een bloemetje aan van
Belfleur aan de Keurmeestersdreef.
Om dit bloemetje maandelijks te kunnen aanbieden, hebben
wij uw hulp nodig bij het vinden van een vrijwilliger. Kent u
iemand die wat extra waardering verdient? Geef zijn/haar
naam - met een korte motivatie waarom die persoon dat
bloemetje verdient - door via redactie@belhaofke.nl.
Deze maand zetten we Iesje Kooijman in de schijnwerpers.
Iesje is al vanaf februari 2012 vrijwilligster in het woonzorgcentrum Daalhof waar zij in de eetzaal helpt met het aan
de tafels serveren van de maaltijden. Daarna helpt ze weer
met het afruimen. Ook is ze een ochtend in het restaurant
voor het serveren van koffie en thee en mensen te helpen
indien nodig. Ze is een geboren gastvrouw; nieuwe mensen
spreekt ze aan, stelt ze op hun gemak en helpt of adviseert
ze. Ze is daardoor ook zeer geliefd bij de mensen.
Naast al deze activiteiten is Iesje (samen met Frans uit het
januarinummer) 3 jaar elke maand als er een lezing was, nog
een avond actief geweest bij de lezingen van de GVL. Hier
hielp ze met het klaarmaken van de zaal, het verwennen van
de spreker met een drankje, het verzorgen van de drankjes
in de pauze en na afloop ook weer met het opruimen en
klaarmaken van de zaal voor de volgende dag.
Iesje, meld je met een identiteitsbewijs bij Belfleur en zoek
een mooi bloemetje uit als bedankje voor je inzet.

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

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

BON APPETIT
KIP MET SPRUITJES EN
FRITES VAN ZOETE AARDAPPEL (1 PERS)
Ingrediënten:
1 kleine zoete aardappel (bataat)
150 gram spruitjes (neem bloemkool als je geen spruitjes
lust)
2 teentjes knoflook
125 gram kipfilet of ander vlees naar keuze
8 gram verse rozemarijn
2 eetlepels olijfolie
25 gram feta
peper en zout naar smaak
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 220 graden.
Zet een pan water op het vuur.
Snijd de kipfilet in blokjes, of ander vlees naar keuze.
Schil de zoete bataat en snijd deze tot frietjes.
Meng de zoete bataat op de bakplaat of in een ovenschaal
goed met olijfolie en bestrooi met peper en zout. Laat 20
tot 30 minuten in de oven staan, hussel de frietjes af en toe
goed door.

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

g e l l i k s t r a at 7 , m a a s t r i c h t • 0 6 - 2 4 5 4 7 8 7 4
w w w. b o dy 2 f i t. n l • i n f o @ b o dy 2 f i t. n l
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Bel en maak een afspraak met een van onze makelaars voor een
professioneel advies:

verzekeringen
advies
makelaardij
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Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselende activiteiten (bijv. Happy hour/DJ/Hapjes, Sjoefen spel, gespreksgroep) vanaf 14.00 uur

VARIA
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.

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

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

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:

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 7 februari: Sjoelen.
Donderdag 8 februari: gratis filmmiddag, achter in de zaal.
Maandag 12 februari: 14:00 uur: Carnavalsmaandag, met
muziek van DJ Giel en uitroepen van het Mooiste Hoedje
verkiezing! Gratis entree, iedereen welkom.

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

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Dinsdag 13 februari: 14:00 uur: Carnavalsdinsdag, met
muziek van DJ John. Gratis entree, iedereen welkom.
Woensdag 14 februari: 10.30 uur: Aswoensdag, dienst
m.m.v. ons Gouwe Ouwe koor. Daarna is er gelegenheid
tot samen koffie drinken.
Rond 14.30 uur is er het traditionele Haring Biete. Hiervoor
dient u zich op te geven bij onze receptie tegen betaling
van 1 euro.

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Tel. 06 - 43 09 68 14

Donderdag 15 februari:14:00 uur: Happy Hour, eerste
drankje aan de helft van de prijs. Verse hapjes en muzikale
ondersteuning van DJ Giel.

www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl

Donderdag 22 februari: 14:00 uur: Gespreksgroep met
Andre Narinx en activiteitenbegeleidster Marianne. Iedere
maand een actueel onderwerp. Iedereen kan aanschuiven.
Vrijdag 23 februari: 14:30 uur: Muzikant Peter Derks speelt
op afdeling H een uurtje bekende deuntjes. U komt toch ook?

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
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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.

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

Zwanger? Meisje? Voor startende mama’s: 2e hands, prima
onderhouden rompertjes, truitjes, jurkjes, jasjes, pyjama’s,
slaapzakjes enz. Goede merken en gunstig geprijsd. Maat
56 tot 86. Tel. 0032-486041661. Welkom als je wil komen
kijken (Caberg).

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.
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.

In Atrium Daalhof: 1. Zumba en Sh’bam. 2. Yoga (ontstressen voor alle leeftijden ook voor klachten als burn-out,
reuma, astma, fibromyalgie, oedeem, te lage of te hoge
bloeddruk, overgewicht enz.). Chantalle Smeets www.dansyoga.com, mail: info@dans-yoga.com, tel.: 0032-12236151
of 06-33646440.

Ben je of ken je een eindexamenkandidaat dit jaar? Bereid
je goed voor en volg een speciale training bij Bijdehand. 3
bijeenkomsten over je mindset, je behoefte en je aanpak.
Meer info: www.bijdehand.cc , FB of 06-57711480.

Te koop gevraagd: Een of twee aansluitende garageboxen
of een kleine loods ten behoeve van opslag. Prijs nader
overeen te komen en marktconform. Tel.: 06-14858877.

Te huur: garage aan de Glazeniersdreef en parkeerplek
in garage Via Regia (Sterreflat). Bel 06-51424283 voor
meer info.

Te koop aangeboden: goed lopende vakantieaccommodatie aan westkust in Portugal. Ongeveer 2 uren rijden van
Lissabon en ook van Faro. Hele jaar geopend. 4 huizen, 20
bedden, zwembad, tuin. Uitbreiding mogelijk. Meer info via
neltheunissen@gmail.com.

Rederij Stiphout zoekt voor het komende vaarseizoen oproepkrachten / vakantiemedewerkers. Ben je 15 jaar of ouder
en wil je werken in de horeca op een bijzondere locatie?
Stuur dan je sollicitatie naar anita@stiphout.nl. Voor meer
informatie kun je ook bellen naar 043-3515303.

Vakantiechalet te huur in de Belgische Ardennen (omgeving la Roche) vanaf 300 euro per week. Voor informatie:
www.vakantiekeus.nl.

I.v.m. verhuizing te koop één jaar oud Bosch gasfornuis
met elektrische oven. Nieuwprijs 600 euro. T.e.a.b. Tel
043-3433923.

CARNAVAL

Te huur: mooi modern geheel gestoffeerd instapklaar 4
kamerappartement, Wolkammersdreef 3b, Maastricht.
Aanvaarding 1 februari 2018. Huurprijs 780 euro. Telefoon:
06-15452546.

PRINSENPAAR CV DE SPOORZEUKERS
Op zaoterdag 6 jannewarie waor ‘t eindelèk zoe wied! ‘t Nuij
prinsepaar vaan CV de Spoorzeukers woort oetgeroepe.
Um 16 oor woorte in de Greune zaol oetgerope es nuij
hoeglöstigheden: Prins Guy I en Prinses Dewi I.

Vakantie 2018. Kies voor Vila Nova de Milfontes. Het is
de mooiste badplaats aan de westkust van Portugal. Kom
bij ons genieten in zomer en in voor- en najaar, in regio met
een microklimaat. Welkom. www.nelenleo.inportugal.eu.

Alletwie zien zie twaalf jaor aajd en lid vaan de scouts vaan
scouting Wolder. Zie höbbe ‘t viere vaan vastelaovend
mèt de paplepel ingegote gekrege, want zoewel vaan de
prins es vaan de prinses is de pap prins gewees vaan CV
de Blouwe. Neve scouting hèlt prins Guy vaan musical en
meziek. Prinses Dewi späölt trompet beij de Blouwe.

De 3 Dolle Konijndagen
aswoensdag 14 februari
donderdag 15 februari
vrijdag 16 februari

KONIJNENBOUT

De kommende weke kint geer ‘t prinsepaar same mèt hunne
raod en de majorettes tegekoume door gans Mestreech
tijdens hunne Spoorzeukerstour.

met frieten en appelmoes

6 EURO

reserveren op nummer 043 – 3435427
of mailen info@eetcafe1900.nl
www.eetcafe1900.nl
Orleansplein 14 - Maastricht
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WIJK - INFO

VERENIGINGSNIEUWS

VERKEERSVEILIGHEID OM SCHOLEN

CATALAANSE SCHILDERS VAN ROND 1900

De Gemeente Maastricht heeft als één van de speerpunten
in haar beleid de verkeersveiligheid rondom scholen op het
programma staan. Er gaat ook gekeken worden naar de
situatie op de drukke Hazendanslaan bij de toegang naar
Kindcentrum Dynamiek, het milieuperron en Sporthal. Dat
onderzoek heeft uiteraard tijd nodig en om het oversteken
van kinderen en ouders daar nu al veiliger te maken is er
weer een brigadiersploeg in actie. Tijdens de ochtend staan
er enthousiaste kinderen samen met en onder begeleiding
van een volwassene te zorgen voor een veilige oversteek.
Automobilisten worden extra gewaarschuwd door zogenaamde Victor Veiligmannetjes (gesponsord door Buurtnetwerk Hazendans). Een behoorlijke zorg is nog voldoende
volwassenen te krijgen die zich iedere ochtend inzetten. Iets
voor u? Een half uurtje gezonde tijdsbesteding per week
van 8.05 tot 8.30 uur? Ook senioren zijn zeer welkom. De
brigadiers krijgen een gedegen instructie van Lily Keijmis
(Veilig Verkeer Nederland afdeling Maastricht). Aanmelden
en informatie kan bij leerkracht dhr. Ruud Post per mail:
r.post@kom-leren.nl of tel. 06-22414777.
Met dank namens team, ouders en kinderen Kindcentrum
Dynamiek.

Lezing door Jan Timmerman in het Nederlands
Behalve Gaudí en Pablo Picasso had Catalonië ook een eigen kring schilders die minder bekend is maar waar prachtig
werk uit voortgekomen is. Het waren jonge schilders, zoals
Ramon Casas, Santiago Rusiñol die aanschopten tegen de
bourgeoiscultuur van de Catalaanse hoofdstad. Het café Els
Quatre Gats was enkele jaren hun trefpunt waar zij ervaringen uitwisselden. Na 1900 gingen zij hun eigen weg, maar
zij zijn zeker belangrijk geweest. Wellicht een verrassing en
een nieuw licht op de cultuur van Catalonië in die dagen.
Tijd: woensdag 7 februari van 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: ‘ut Förtsje, Ebenistendreef 104, 6216 PS Maastricht
Toegang: leden gratis, niet-leden 5 euro. Taal: Nederlands.
Voor meer informatie, raadpleeg website: www.círculocervantes.nl
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.
GEINEN DAANK ZOEKT VRIJWILLIGERS

VERWENMOMENTEN VOOR VROUWEN
Cosmetique Pura geeft verwenmomenten aan vrouwen
met kanker als onderdeel van landelijke actie ‘Geef een
glimlach cadeau’.
‘Goede verzorging van jezelf maakt dat je je beter voelt.’
Dit geldt ook als je ziek bent. Daarom organiseert stichting
Look Good Feel Better samen met ruim 450 schoonheidsspecialisten voor de derde keer de landelijke actie ‘Geef
een glimlach cadeau’. Vanaf 4 februari, Wereldkankerdag,
geven schoonheidsspecialisten door het hele land gratis
verwenmomenten aan vrouwen met kanker. De actie duurt
de hele maand februari.
Het geeft energie!
“Uiterlijke verzorging bij kanker is veel belangrijker dan de
meeste mensen denken.” Ingeborg vertelt over haar ervaring
met het verwenmoment. “Tijdens mijn behandelingen tegen
borstkanker merkte ik dat ik het vertrouwen in mijn lichaam
was kwijtgeraakt. Het verwenmoment was voor mij echt een
moment voor mijzelf. Even in het nu zijn en gewoon genieten
van de liefdevolle aanraking van de schoonheidsspecialist
en ontspannen. Ik was verrast over het effect dat dit verwenmoment op mij had. Ik voelde me weer helemaal Ingeborg.
Deze ervaring gun ik iedereen! Het geeft je energie.”
Cosmetique Pura geeft verwenmomenten cadeau. In de
maand februari kunnen minimaal tien vrouwen met kanker
terecht bij Cosmetique Pura voor een gratis verwenmoment.
Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig via de actiewebsite www.geefeenglimlachcadeau.nl. Ken jij iemand met
kanker? Attendeer haar dan op deze actie en geef haar een
glimlach cadeau!
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Heeft u een paar uurtjes per week tijd? Stichting Ouderenproject ‘Geinen Daank’ zoekt vrijwilligers. Stichting
Ouderenproject ‘Geinen Daank’ heeft als doel eenzame
ouderen éénmaal per week te bezoeken, om zodoende de
eenzaamheid onder ouderen enigszins te verlichten. Dit doet
zij d.m.v. vrijwilligers. Een vaste en passende vrijwilliger zorgt
voor een beetje gezelligheid, een praatje, sociaal contact
enz. Volledige reiskosten zullen door de stichting vergoed
worden. Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken,
heeft u een paar uurtjes per week tijd en denkt u: ‘Dit is iets
voor mij?’ Aarzel dan niet en neem contact op met Stichting
Ouderenproject ‘Geinen Daank’, tel: 06-10513441 of tel:
043-3218989.v
Een briefje sturen kan ook naar: Stichting Ouderenproject
‘Geinen Daank’, Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht.
Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl. Wij nemen dan zo
snel mogelijk contact met u op.
Zie ook onze website: www.geinendaank.nl

GEDICHT

GEDICHT

MIJN VADER

NIEUWJAAR

als kleine jongen begreep ik er alles van
mijn vader is een man die alles kan
hij was zo sterk als een beer
als hij me een hand gaf deed dat zelfs soms zeer

Nieuwjaar
het oude verglijdt in de herinnering
en de diepte
die alle tijden omvat

hij was groot, ik keek tegen hem op
en zijn goed humeur, daar kon niemand tegenop
als puber was hij echter niet altijd mijn beste vriend
bij ‘huisarrest’ heb ik wel eens om hem gegriend

Zal het nieuwe
een herhalen worden van het oude?
Of zal het inzicht ontwaken
dat alles en allen van grasspriet tot verste ster onlosmakelijk zijn verbonden
in de tijdloze bron?

toch had hij altijd het beste met mij voor
alleen... als jongeman heb je dat niet altijd door
nu ben ik volwassen en wordt hij oud
maar ik wil hem nog niet missen, voor geen goud

En zullen oorlog haat en woede
gaan luwen

van zijn wijze lessen heb ik veel geleerd
jammer dat dit later pas wordt gewaardeerd
mijn vader is nu mijn beste kameraad na al die jaren
een goed gevoel dat we samen nog lang hopen te bewaren

En zal de wereld gaan varen
gedragen door de lichtende kracht van liefde
En zal de geest
door duistere drift bewogen
sterven in het ochtendglorenf

een vader, je hebt er maar één van in je leven
geniet van de levenservaring die hij je heeft gegeven

Groet, de heer JCC Merckelbagh

tekst : Ad Frijns
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naar je rijbe
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
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www.rijschoolbastiaens.nl
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Sinds kort hebben we op de boerderij twee mini-ezeltjes
en ze heten Saartje en Teuntje. Mini-ezels zijn een gewoon
ezelras. Ze zijn niet door menselijk ingrijpen klein gefokt,
maar komen oorspronkelijk uit Sardinië en Sicilië. Door hun
formaat waren ze bijzonder geschikt om over smalle bergpaadjes goederen te vervoeren en op het land te werken.
Toen dat niet meer nodig was, stierf het ras bijna uit.
Gelukkig heeft een Amerikaan het ras gered en nu zijn ze in
Europa weer populair als huisdier en op kinderboerderijen.
Mini-ezels hebben een zacht karakter en zijn door hun formaat heel geschikt voor kinderen. U moest ze maar eens
komen bewonderen.
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Luchtmeetnet
Daalhoeve doet mee aan de Maastrichtse monitoring van
de luchtkwaliteit. Wij beheren drie meetpunten, namelijk in
de Lammergierstraat, Romeinsebaan en St. Hubertuslaan.
De meetresultaten kunt u vinden op www.luchtmeetnetmaastricht.nl. Daaruit blijkt dat de uitstoot van stikstofdioxide
overal onder de norm blijft. Het meetproject loopt door tot
in 2020.
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NIEUW BESTUURSLID INEKE

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

Een oude bekende met een nieuw gezicht. Ons nieuwe
bestuurslid Ineke Hameleers stelt zich aan u voor.
Boerderij Daalhoeve is een oude bekende voor mij. Meer
dan dertig jaar geleden ging ik met mijn klasje van de basisschool in Daalhof naar de ‘beestjes’. Dat waren natuurlijk de
hoogtepunten van de maand voor deze kinderen. Later heb
ik met mijn eigen dochter Jules veel plezier gehad tijdens
onze geregelde bezoekjes.

Groene Duim
Daalhoeve heeft in de week vóór Kerstmis een Groene
Duim gekregen van het IVN. Deze organisatie richt zich op
natuureducatie voor kinderen, jongeren en volwassenen.
De Groene Duim, waaraan een geldbedrag is verbonden
van 100 euro, wordt verleend aan een instelling of persoon
die zich extra verdienstelijk heeft gemaakt voor groene
buurtprojecten.
Wij zijn blij met de prijs en zien hem als stimulans om op
onze groene weg door te gaan.
Lammetjesdagen
Als u dit leest, zijn de Lammetjesdagen op de boerderij in
volle gang. Ze duren nog tot eind maart. Kom bij ons langs
en geniet van het nieuwe leven.
Mini-ezels

De hernieuwde kennismaking met de Boerderij was een
verrassing voor mij. Ik werd benaderd door voorzitter Loen
Schroeders om als bestuurslid mee te helpen aan de verdere
ontwikkeling van de boerderij. Hier heb ik bijzonder kort over
nagedacht, voordat ik JA zei.
Na het gesprek met Loen heb ik een kleine rondgang gemaakt en mijn ogen uitgekeken! Er is veel verbeterd terwijl
de sfeer van de oude boerderij is blijven bestaan. Je moet
zeker eens gaan kijken!
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Maak je wel eens gekke dingen mee op Vaeshartelt?
‘Zeker. Er zijn wel eens een paar geiten ontsnapt en die
liepen met gasten van het hotel mee tot in de receptie. Ook
breken er wel eens speelse lammetjes uit. Maar het is heerlijk om er te werken en het doet me goed. De hele dag buiten
met de beesten en ik zie er wel eens groene spechten en
buizerds. Ik vind het ook mooi om de lammetjes geboren te
zien worden en te zien opgroeien. Natuurlijk is het vervelend
ze daarna naar de slachter te brengen, maar door het vlees
hier in de winkel te verkopen, produceren we goed voedsel
in een mooie kleine kringloop.’

Behalve met lesgeven in het regulier onderwijs heb ik een
aantal jaren ervaring mogen opdoen in het speciaal onderwijs. Na een korte tussenstop als beleidsmedewerker
onderwijs bij het Theater aan het Vrijthof ben ik geland bij
team Onderwijs van de gemeente Maastricht, waar ik onder
andere verantwoordelijk ben voor de preventie en aanpak
van het Voortijdig Schoolverlaten. Vanuit mijn huidige werk
hoop ik iets te kunnen betekenen voor de medewerkers van
de boerderij en voor de vrijwilligers, maar misschien ook
voor de jongeren waarmee ik in mijn werk te maken krijg.
Voor sommigen is een plek als Daalhoeve met de warme
begeleiding die er wordt geboden nodig om zich verder te
kunnen ontwikkelen.
Tot slot: Mijn eerste bestuursvergaderingen zitten er inmiddels op en waren zeer inspirerend. Er is veel deskundigheid,
visie en er wordt respectvol gecommuniceerd. Ik heb een
dagje meegewerkt op de boerderij en ook daar heb ik van
genoten. Dus…… ik heb er zin in!

Spannende tijden nu met de Lammetjesdagen.
‘Ja. Nu we dit gesprek hebben, is er nog geen lammetje
geboren. Maar als deze middenpagina’s verschijnen, zullen er al heel wat lammetjes rondlopen. Ik slaap dan op de
boerderij om alles van nabij te volgen. We verwachten in
totaal 150 lammetjes, dus alle reden voor de bezoekers om
hier vaak te komen kijken.’

ONZE HERDER ARNO
RECEPT VAN DE WINKEL

Op 1 november hebben wij Arno van Zwieten in dienst
genomen als schaapsherder. Daarvoor was hij al anderhalf jaar actief als vrijwilliger op Daalhoeve. Hoogste tijd
om hem aan u voor te stellen.

Zuurkoolschotel met aardappels en stooflapjes

Wat heb jij vóór Daalhoeve allemaal gedaan?
‘Ik ben opgegroeid in de buurt van Woerden, heb zes jaar in
Australië gewoond en woon nu veertien jaar in Maastricht. Ik
heb hier als chef-kok gewerkt in de Bonbonnière, als slager
en in baantjes bij onder meer de schaapskudde van Sjoen
Graas. Toen ik klein was, wilde ik het liefst boer worden. Ik
vind het interessant om zo dicht mogelijk bij de productie
van voedsel actief te zijn. Wat ik hier op Daalhoeve doe, lijkt
daar wel op. Zo kan ik toch een beetje boer spelen.’

Heerlijk hartverwarmende winterkost, voor vier personen.
Smeer 500 gram rund-riblappen of sucadelappen in met
Limburgse mosterd, bestrooi ze met zout en peper en bak
ze in een stevige pan bruin aan in 100 gram roomboter. Voeg
daar 2 in ringen gesneden rode uien en 2 geplette knoflooktenen aan toe. Even meesmoren, en dan 1 dl rode wijn, 2
eetlepels rode wijnazijn en 5 dl (halve liter) goeie runderfond
of bouillon toevoegen. Doe er tevens een laurierblaadje, een
paar kruidnagels en een paar jeneverbessen bij. Laat dit op
een heel zacht vuur ongeveer 3 uur sudderen, proef en kijk
af en toe in de pan.
Maak het stoofpotje af met een plak fijngesneden kruidkoek
of peperkoek, totdat de saus is gebonden.
Intussen schil je 1 kg kruimige aardappels. Deel ze in vieren
en kook ze gaar.
Smoor tegelijkertijd in 50 gram boter 2 in ringen gesneden
witte uien, voeg 500 gram uitgelekte zuurkool toe en 1 dl
witte droge wijn; een fris appeltje erdoor gesneden is ook
erg lekker. Laat het zuurkoolmengsel even lang sudderen
als het koken van de aardappels. Zet de oven tussen aan
op 200 graden.
Giet de aardappels af en stoom ze even droog, hussel de
zuurkool en de aardappels (lekker grof laten) door elkaar en
spatel er 125ml crème fraiche en 1 eetlepel grove mosterd
door.

Hoe ben je hier terechtgekomen?
‘Na een zwaar hartinfarct ben ik in een put terechtgekomen.
Maar toen ik de muren op me af zag komen, wist ik dat er
iets moest gebeuren. Ik ben daarom vrijwilligerswerk gaan
doen op Daalhoeve. Ik kende de boerderij uit de tijd dat ze
nog werd beheerd door het CNME en kwam er toen al vaak.
Op Daalhoeve ben ik eerst in de dierverzorging begonnen.
Daarna heb ik vlees verwerkt en toen de klus op Vaeshartelt
kwam, ben ik dat gaan doen. Ik stuur daar één dag in de
week, straks hopelijk twee, de vrijwilligers aan en beheer
daarnaast de schaapskudde van de boerderij.’

Vervolgens doe je dit over in een ovenschaal. Meng 100
gram grof broodkruim (panko is Japans broodkruim; dit krijg
je bij een goeie supermarkt) met 30 gram boter en bedek
de schotel ermee. Bak dit een kwartier af in een hete oven,
en serveer met de stooflapjes.
Smakelijk en niks moet, alles mag!
Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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NAAR LOURDES MET DE PAROCHIE VAN DAALHOF

VARIA

In 2018 is het 40 jaar geleden dat de San Salvatorkerk in
Daalhof werd gebouwd. Dat willen we op verschillende
manieren vieren.
We organiseren een eigen reis naar Lourdes. Een tiendaagse busreis onder de titel: ‘In de voetstappen van de
heilige Bernadette’.
Op de heenreis bezoeken we Lisieux en de heilige Theresia.
In Lourdes nemen we deel aan de vieringen en maken we
uitstapjes door de prachtige omgeving van de Pyreneeën.
Op de terugreis brengen we een bezoek aan Nevers waar
we de heilige Bernadette bezoeken. We reizen met een
luxe touringcar en het verblijf is op basis van volpension in
luxe hotels. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 45
personen. Het is dus een eigen, zogenaamde ‘kleine reis
op maat’ die we gezamenlijk ondernemen. De all-in prijs
bedraagt 845 euro op basis van een tweepersoonskamer.
Onze parochiefederatie heeft in het verleden meer van dergelijke reizen gemaakt die toch vooral bekend staan om de
gezellige sfeer en de bijzondere band die telkens ontstaat
onder de deelnemers. Het is samen bidden, samen lachen,
samen vakantie, samen uit en samen thuis.

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

BELONEN: DOEN OF NIET DOEN?
De meningen zijn erover verdeeld: is het belonen (en het
straffen) van kinderen goed om te doen of kun je het beter
achterwege laten? De ene ouder vindt belonen maar niets,
voor de ander is het een uitkomst om het gedrag van zijn/
haar kind te sturen. En om dat laatste gaat het nou juist bij
belonen: het sturen van het gedrag, zoals jij als ouder dat
wilt.
Het belonen werkt bij veel kinderen prima. Met duidelijke
instructies, een mooie stickerkaart en motivatie snapt een
kind wat het moet doen. Je leest het goed: ‘moet’. Ouders
hebben een idee van hoe iets zou ‘moeten’ en richten zich
dan op het beloningssysteem. Dat is helemaal goed, maar
vergeet niet dat het gewenste gedrag uiteindelijk vanuit het
kind zelf zal moeten komen. Dan boek je de beste resultaten
en zijn de stickers al snel niet meer nodig!

Meer informatie is te verkrijgen bij diaken Kees Bekker, bij
pastoor Jack Honings of bij ons secretariaat, Penatenhof
101 (kerk Daalhof). Geopend op maandag, woensdag en
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Telefoon 043-3435161
of mail naar kerksecretariaat@ziggo.nl. Aanmelden is mogelijk tot eind maart 2018.
Het is nadrukkelijk geen gespecialiseerde reis voor zieken.
Van de deelnemers verwachten we dat ze goed ter been zijn.

Kijk bij het belonen vooral naar de behoeftes van je kind: is
het snel tevreden en is een sticker plakken voldoende? Of
wil het toch liever zelf een tekeningetje op de kaart maken?
Is je kind gek op katten? Ga dan samen naar de winkel en
koop kattenstickers enz. Hou het vooral simpel en ga niet
te snel over op cadeautjes; kinderen wennen snel aan die
beloning en voordat je het weet wil het alleen maar meer.
Voorbeelden van beloningen kunnen zijn: langer opblijven,
samen een film kijken, een leuk uitstapje doen, mama ruimt
je kamer op of een ijsje eten.

Corpus Sana

Afslank en
Lifestyle coaching

Leg vooral duidelijk uit waarom een kind iets mag leren en
welke stappen daarbij komen kijken. Wees daarbij consequent en stel duidelijke grenzen; ga vooral niet in discussie,
al is dat soms verleidelijk. Werk niet te lang met een beloningssysteem: een paar weken is vaak voldoende. En: blijf
je kind motiveren, stimuleren en geef veel complimenten!
Succes!

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
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STEMPELKAART

spaarkaart actie

bij een volle stempelkaart
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een boeket bloemen
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t.w.v. € 15,-*
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Keurmeestersdreef 101A - www.belfleur.nl - 043-7503574

boeketten - decoratie - bruidswerk - rouwwerk
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Jouw bloe

* Voorwaarden spaarkaart actie;
- Je ontvangt 1 stempel bij elke €15 aan losse bloemen,
gebonden boeketten en/of planten
- Geldt NIET bij grafwerk, bruidswerk en ander bloemwerk
- Niet inwisselbaar voor geld of anderszins
- Niet geldig in combinatie met abonnementen of andere
acties en/of aanbiedingen
- Alleen geldig bij fysieke aankopen in de winkel
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En als je ze gevonden hebt, hoe kom je er dan achter waar
het spoor vandaan komt? Dat laten we je heel graag zien,
want een beetje kennis maakt het nog makkelijker van de
natuur te genieten.
Naast het zoeken van sporen, is er tijdens de wandeling
ook tijd voor enkele natuurspellen. Dat kan bijvoorbeeld op
de nieuwe natuurspeelplaats Vaeshartelt, maar ook bij een
groepje bomen of een slootje.
Afhankelijk van het weer zijn de paden modderig, doe dus
stevige schoenen en oude kleding aan. En neem zelf een
tussendoortje en een flesje water mee.

DIT BEN IK
LYNN THIEMANN
Ik ben Lynn en ik ben 9 jaar. Mijn hobby is dansen bij Reality
bij het wedstrijdteam onder de 12 jaar. Ik heb al heel veel prijzen ermee gewonnen en ik ben er super trots op! Ik hou ook
heel veel van trucjes doen, bijvoorbeeld de overklap. Mijn
lievelingskleur is blauw en groen en daarom ook turquoise.

Praktische informatie: datum 14 februari, tijd 13.00 -15.00
uur, locatie Landgoed Vaeshartelt, Weert 9, Maastricht.
Aanmelden bij Jerom Hendrickx, hendrickx@cnme.nl.

Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

Ik hou heel veel van dolfijnen die heb ik ook in Curaçao
gezien. In Curaçao heb ik met dolfijnen gezwommen. Dat
komt goed uit, want ik wil later dolfijnentrainer worden.
Ik zit in groep 6 mij Meester Ruud en meneer Roger op IKC
Dynamiek.
Ik heb geen huisdieren maar wil er wel een. Ik wil graag een
herdershond. Ik woon in Daalhof met mijn kleine zusje Ruby
mama Rachel en papa Ivar.
Mijn vriendinnen zijn Fenna, Antje, Bo en Kaily.

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

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

Ik verheug me heel erg op de volgende vakantie, dan gaan
we samen met Evi en Dex naar Griekenland.
Doeiii.

WOONKAMER

BADKAMER

VARIA

KEUKEN

NATUURSPORENTOCHT VAESHARTELT

SLAAPKAMER

Woensdag 14 februari, in de carnavalsvakantie, organiseert CNME Maastricht en regio een natuursporentocht op
landgoed Vaeshartelt. CNME’ers Peter en Jerom nemen je
mee over het landgoed en het aangrenzende bosgebied.
Daar gaan we samen op zoek naar sporen uit de natuur.
De activiteit is gericht op gezinnen en kinderen vanaf 6 jaar
onder begeleiding van een volwassene.

VERANDA

100% Kwaliteit GARANTIE !

Bij natuursporen denk je al snel aan de voetafdruk van een
vos, een konijnenkeutel of een flinke dassenburcht, maar
als je verder kijkt, ruikt of voelt, zijn er ook allerlei minder
opvallende sporen te vinden. De haren van een vos aan
een stuk prikkeldraad, kapot geknaagde eikels of de prachtige sporen die een paddenstoel in dood hout achterlaat.
Maar hoe vind je die sporen nou?

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

Geef buurten meer vrijheid
De PvdA wil de buurtnetwerken weer vrijheid geven om dingen te organiseren. We hoorden bij onze bezoeken aan de buurten als grootste klacht dat alles wat ze willen regelen
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Kandidaten Belfort, Daalhof & Hazendans: Henri Borgignons (plaats 7) & Manon Fokke
(plaats 1)
Meer weten? www.maastricht.pvda.nl of volg ons op twitter en facebook
Stem 21 maart PvdA, lijst 5
Kandidaten Belfort, Daalhof & Hazendans: Henri Borgignons (plaats 7) & Manon Fokke
(plaats 1)
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VARIA

CARNAVAL

ENERGIECOACH

KINDERCARNAVAL

Wilt u geld besparen, meer comfort in de woning én iets
goeds doen voor het milieu? Of, anders gezegd, wilt u uw
woning energiezuinig maken? Boek dan een energiecoach.
Een energiecoach komt bij u thuis. Op basis van dat bezoek, uw behoeftes, uw woning, (met, indien beschikbaar,
de bouwtekeningen erbij) en uw laatste energie(jaar)nota,
maakt hij of zij een adviesrapport op maat, speciaal voor uw
woning. In dat rapport staat een heleboel: van slimme tips tot
grotere investeringen als vloer- of dakisolatie. De coaches
berekenen ook wat zonnepanelen voor u kunnen betekenen
en hoe snel u de investering terugverdient. Tot slot wijzen
zij u ook de weg in subsidieland. Kortom: u krijgt handvatten om energie en geld te besparen én een goede stap te
doen in de richting van een klimaatneutraal Maastricht 2030.
Alle inwoners van de gemeente Maastricht die eigenaar
zijn van een woning, kunnen een energiecoach boeken. De
kosten per energiescan bedragen 25 euro, maar u krijgt dit
bedrag terug als u één of meer van de maatregelen uit het
adviesrapport uitvoert. Laat u samen met 4 van uw buren
een coach komen, dan is de coach gratis.

Vastelaovendsdinsdag 13 februari zal in
de Blouwe Zaol, beter bekend als harmoniezaal Wilhelmina, voor de eerste
keer een kindercarnaval worden gehouden. Dit zal zijn van 14.00 tot 18.00 uur.
De muziek zal worden verzorgd door een DJ. Alle kinderen
van Belfort, Daalhof, Hazendans, Wolder en omstreken zijn
dan van harte welkom. Er is gratis toegang.

GEDICHT
MUZIEK
Muziek maken is super
Samen muziek maken is samen delen
Samen zingen, samen spelen
Muziek is een verrijking van je leven
Het heeft, geeft inhoud…
Het voelt vertrouwd
In welke taal ook
In welke toonsoort
In alle toonaarden
Niet te even aarden
Dat muziek leven is
Geluk
Vriendschap
Vrede
Liefde
Ook verdriet
Delen, leven, geven, beleven
Dat is muziek, muziek klinkt overal
Het brengt mensen samen
Echt niets om voor te schamen
Het klinkt als muziek uit en in je hart
Je wordt een tevreden mens

Wilt u een energiecoach boeken of meer informatie? Bekijk
dan de website www.cnme.nl/projecten/energiecoaches of
stuur een mail naar energiecoach@cnme.nl. Bij vermelding
van uw telefoonnummer bellen wij u terug voor het maken
van een afspraak.

Voor ontzorging op administratief
en fiscaal gebied kunt u terecht bij:

Taxpc

de administratieve dienstverlener
die tegen een goede
prijs / kwaliteitsverhouding uw
administratieve zorgen wegneemt

Springtime

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

Clement van Gerwen
Wim Duisenbergplantsoen 31,
6221 SE MAASTRICHT

Tel.nr: 06-53219877

www.taxpc.nl

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

info@taxpc.nl

06-42487014

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

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

Van punt naar punt
Welk dier zie jij als je alle puntjes met elkaar
verbind? Daarna mag je de afbeelding mooi
inkleuren

14 februari
Valentijnsdag: Wie is jouw Valentijntje?

Naam:
Wat heeft Carnaval met het getal 11
te maken?
Vroeger hadden veel getallen een symbolische
betekenis. Het getal 11 noemen wij het
gekkengetal omdat het alleen te delen is door
zichzelf en omdat 11 staat tussen 10 (het
volmaakte getal) en 12 (het heilige getal). Het
getal 11 is zowel ongeluksgetal (het overtreedt het
volmaakte getal 10) als geluksgetal (het is twee
keer 1: het symbool van eendracht). Daarom is het
een “gek” getal. Het heeft dus niets te maken met
elven, zoals sommige mensen denken. 11 Is ook
het getal van Carnaval. Carnaval begint op de
11de van de 11de. Er zitten 11 mensen in de
'Raad van elf'. En elke 11 jaar wordt er een
jubileum gevierd.

Doolhof: Kun jij de weg van het mannetje
naar het vrouwtje tekenen?

Stephanie Debie
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UITVAARTVERZORGING

van THOR

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

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

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

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

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

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

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

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

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

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

Donderdag 8 en 22 februari: 12.30 - 13.30 uur, Noten bij de
lunch. Studenten van het conservatorium verzorgen gratis
toegankelijke lunchconcerten in Centre Céramique. Van
klassiek tot jazz en van koor tot solist; alle genres komen
aan bod. Toegang: gratis. Locatie: Centre Céramique.

PERSBERICHTEN
GRATIS ACTIVITEITEN IN CENTRE CÉRAMIQUE
Dinsdag 6, 20 en 27 februari: 10.00 – 12.00 uur, Taalcafé
Malpertuis.
Donderdag 1, 8, 15 en 22 februari: 10.00 – 12.00uur, Taalcafé Centre Céramique.
Wil je beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven?
Kom naar het digiTAALpunt+ Malpertuis en Centre Céramique. We geven gratis informatie en advies, er zijn leuke en
makkelijke boeken waarmee je de Nederlandse taal leert.
Oefen op de computer je taalvaardigheden, individueel of
via een cursus. In ieder geval staat er altijd een lekker kopje
koffie klaar en wij helpen je graag! Deelname: gratis. Locatie:
Bibliotheekservicepunt Malpertuis en Centre Céramique.
Dinsdag 6 februari: 19.00-20.30 uur, Scheidingscafé: Goed
communiceren (met je ex), hoe doe je dat?
Tijdens een interactieve workshop, die geleid wordt door
Ingeborg Dijkstra en Yolanda de Boer, krijg je informatie en
tips over o.a.: luisteren, je boodschap overbrengen, onderhandelen, kritiek geven en ontvangen enz. Iedereen die op
één of andere manier betrokken is bij een (echt)scheiding,
kan op een laagdrempelige, vrijblijvende wijze informatie
krijgen over alles wat er maar bij een scheiding komt kijken.
Elke eerste dinsdag van de maand is er in Centre Céramique
een bijeenkomst van het Scheidingscafé. Elke maand is er
een ander thema, dat door een deskundige begeleid wordt.
Het Scheidingscafé Zuid-Limburg wordt georganiseerd door
Stefan Willems van Praktijk voor Scheidingsbegeleiding,
Ingeborg Dijkstra van Stepping Stones Coaching en Yolanda
de Boer van NieuweStartCounselling i.s.m. Centre Céramique. Meer informatie: www.scheidingscafezuidlimburg.nl.
Deelname: gratis. Locatie: Centre Céramique.
Wednesday 7 February: 12.00 - 13.00 hour, Video Power.
Are you thinking about making a film, and looking for some
kind of support? Do you want to meet film makers, or would
you like to know more about Video Power’s projects? Please
join our Video Power table on the first floor. First coffee is
on us! Video Power is a non-profit production platform for
audio visual projects; a creative pool where talent meets,
knowledge is exchanged and films are produced. Deelname:
gratis. Locatie: Centre Céramique

Zaterdag 10 februari en 27 februari: 13.00 – 17.00 uur, De
Architectenwinkel Maastricht.
Wil je verbouwen, zelf bouwen of verkennen wat aan je
huis beter kan? Een grondige verbouwing van je hele woning, het verplaatsen van je keuken of badkamer of ben je
op zoek naar advies over zelfbouw? De Architectenwinkel
biedt raad. Een architect adviseert in het voortraject, regelt
bouwvergunningen, beoordeelt offertes van aannemers
en houdt toezicht tijdens de bouw. Daarmee bespaart de
architect je geld en tijd en neemt hij veel zorgen uit handen.
Architecten van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA)
geven gratis advies. Meer informatie en het maken van een
afspraak: www.architectenwinkel.com. Deelname: gratis.
Locatie: Centre Céramique.

GEDICHT
EEN STEM
Een stem klinkt
Een stem zingt
De stem klinkt van vreugde
De stem zingt van vreugde
Geluid komt uit de keel
Geluid komt uit je hart
Je kunt zingen, dansen en springen
Het nieuwe jaar is begonnen
Nog even en dan?
Onbezonnen feest met vreugde
Feesten dat je niet meer kan
Dat is dan Carnaval
O, een heerlijke straatbende
Zonder ende
Veel gelal en muziekgeschal
Maar een feest met je stem en je hart
3 dagen lang…nog even….
Pekses maken, carnaval van start
Dat is leven!!

Springtime

 +31 - (0)6 250 65 275
 Romulushof 40
6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering
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Huidverzorging

Op de kade van het Bat en aan de Kesselskade schalde de
muziek uit speakers. Aan het Bat waren vroeger ook schipperscafeetjes. De liedjes/teksten die Mathieu Niël vroeger
schreef voor de carnaval, zijn vandaag de dag nog bekend
en we lallen ze allemaal mee, zoals En noe bars de bom,
De sjoeboks vaan Lena en Carnaval in Mestreech. Een niet
te vergeten het lijflied van MVV. O wat vond ik dat toch leuk,
al die verklede mensen en spoken, die ritselende strooien
rokjes, de kleuren van carnaval, rood (roet), geel en groen
(greun). De bonte storm van mensen die verkleed waren en
in een optocht liepen om zich te showen aan het publiek. Ook
als er een dik pak sneeuw lag, het mocht de pret niet drukken. Extra warme kleding aan en goed hossen en springen.
Je werd er warm en vrolijk van. Ook mooie praalwagens
kwamen voorbij die getrokken werden door o.a. tractoren.
Allerlei groepen en carnavalsverenigingen met prinsen enz.
Tja, dan konden we toch niet stil blijven staan en deinden
we mee op de muziek. Ik vond het reuze gezellig.

OUDE AMBACHTEN
DE BEZEMMAN
Sommige lezers zullen denken dat het niet echt bij de oude
beroepen behoort.

Gek genoeg kriebelde het steeds weer opnieuw ook al werden we helemaal niet opgevoed met dit soort van vermaak.
Maar zoals gezegd: het zit in het bloed of niet. Zelfs mijn
vader en moeder vonden het leuk, alleen waren 3 dagen
teveel van het goede voor hen en dat is zo gebleven. Voor
mij waren die 3 dagen soms niet genoeg.
Officieel was het geen beroep, u vindt deze dan ook niet in
een gids waar oude beroepen in beschreven staan. Maar dit
neemt niet weg dat ik het een leuke foto vind, die gemaakt
moet zijn omstreeks 1920. U ziet de Stationsstraat richting
het NS-station. De bezem die de man van de reinigingsdienst
links in beeld vasthoudt noemt men een heksenbezem.
Deze bezems werden gemaakt van berkentakken, en van
treurwilg. Vermoedelijk was de arbeider op de foto in dienst
van de stadsreiniging en hield hij zich dagelijks bezig met
het schoonhouden van de stad, want tuberculose lag op
de loer. Pas jaren later verdween het stadsbeeld en de
heksenbezems, hiermee ook het beroep van bezembinder.
© huub.reinders@home.nl

TOENTERTIJD

Het carnaval werd afgesloten met het neerhalen van het
Mooswief op het Vrijthof. Het is dan een emotioneel moment
met het zingen van het Maastrichts volkslied. Met de hand
op de borst werd het uit volle borst gezongen met de nodige
tranen die er dan vloeiden. Carnaval was over, tot volgend
jaar maar weer.
Op aswoensdag werden askruisjes gehaald in de kerk. Iedereen liep dan met een zwart askruisje op zijn voorhoofd
en dan… gewoon nog even een afzakkertje drinken met
livemuziek en heerlijke haringen, met de nodige dansjes
en veel plezier.
De dolle dagen, verkleed of niet, met masker of niet, het
uit de band springen was voorbij en iedereen kon weer
zichzelf zijn.
Laten we dit ervan onthouden: samen gedanst en gesprongen, samen gezongen, samen verder leven… Dat vriendelijk
zijn is niet voor 3 dagen maar voor altijd.

SNEEUW EN CARNAVAL

Springtime

Sneeuw en carnaval? Die twee kunnen goed samen. Vele
foto’s met 'pekskes aon in de snie' zijn nog bij velen in hun
bezit. Gezellig in het carnavalspakje op de slee en je laten
meevoeren met muziek en zang. Veel oude liedjes komen
voorbij, nu nog steeds. Het valt me op dat veel oude liedjes
de boventoon voeren boven de nieuwe. Ze moeten ook het
tempo hebben van hopsasa en tralala, een bepaald ritme in
de Mestreechse Cultuur. In Limburg zijn verschillende dialecten en tradities. Ook verschillende soorten carnavalsmuziek,
met vaak verschillende ritmes. Ach, je vindt dat leuk of niet.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl

Wij lagen met het schip aan het stadspark waar vroeger
ook de rondvaartboten van Stiphout lagen. Deze voeren in
die tijd niet in de winter, tegenwoordig wel. Ze zijn nu ook
beter verwarmd en geïsoleerd. Wij lagen meestal vlakbij het
bruggetje dat naar de stad leidde.

Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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