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Tussen de hoosbuien door schijnt altijd de zon. Dat geldt
voor onze oosterburen al, maar met de veranderende
weersomstandigheden zou dat in de toekomst zomaar
eens werkelijkheid kunnen worden voor ons. Tot die tijd,
als die komt, houden wij het gewoon bij de wolkbreuken
welke naar onze mening al tot voldoende tijdelijke wateroverlast zorgen. Met ons drukke leven willen we nu een
maal geen uren kwijt zijn aan het wieden van onkruid en
kiezen we massaal voor onderhoudsvrije tuinen. Daarmee
nemen we het risico op blank staande tuintjes dan maar
voor lief. We kunnen nu eenmaal niet alles hebben.
De eens zo onderhoudsvriendelijke buxusboompjes hebben daar zo hun eigen mening over. Het is sinds vorig jaar
ook in onze wijken kiezen tussen 3 kwaden. Dagelijks de
rupsen plukken, gif spuiten of overstappen op een voor
de buxusrups onaantrekkelijke variant. Wie geen keuze
kan maken, wordt door zijn eigen tuin publiekelijk bekend
gemaakt door hun eens zo groene tuin die zich ontpopt in
een waar buxuskerkhof. Ikzelf heb maar besloten me te
voegen bij de derde categorie.
Voor wie bij de eerste categorie hoort… chapeau!
Je denkt aan de natuur (de eerste meldingen van vergiftigde vogels en egels die zich te goed hebben gedaan aan
de buxusrups zijn al gemeld), maar denk ook aan je rug.
Voor de tweede categorie geldt: vergeet niet te onderzoeken wat de consequenties op lange termijn zijn en wat
welk product doet met de natuur. Het gaat niet voor niets
zo slecht met de bijen in ons land.

Op een mooie, rustige en zonnige zondag ochtend…

EVENEMENTEN
Zaterdag 9 juni:
Buurtdag in Daalhof. Klussen in Daalhof vanaf 9.30 uur
met een middagmaal in de Huiskamer (Aureliushof 160)
om 13.00 uur voor iedereen die wil komen.
Woensdag 6 juni:
Alzheimer Cafe bij Athos Eet-Maakt-Doet, Athoslaan 12A.
Vanaf 19.00 is iedereen welkom. Aanmelden is niet nodig
en toegang is gratis.

De redactie wenst u veel leesplezier.
Natasja Cornelissen

Maandag 11 juni:
Buurtterras in de buurt van de Horatiushof en Romulushof.
Vanaf 19.00 uur.
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Zondag 17 juni:
Opendeurendag voor verenigingen, Ebenistendreef 100
(Radar). Van 13.00-17.00 uur. Iedereen is welkom.

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

Woensdag 20 juni:
10 jarig bestaan van Schildersgroep Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat. Van 13.00-18.00 uur. Toegang is gratis.

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

Zondag 24 juni:
Concert van Harmonie Wilhelmina Wolder in de Mercedes-Benz CAC theaterzaal (Gelissendomein 5). Aanvang
15.00 uur. Kaarten à 5 euro.

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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in Belfort. Harmonie Sint Petrus en Paulus en anderen zijn
er om de dag muzikaal op te luisteren. De taekwondo, badminton en anderen zijn er om hun sport te demonstreren en
laten ervaren. Er zijn allerlei clubs met informatie over hun
activiteiten en daarbij is er ook nog lekker eten en drinken.
Kom zien wat er al te bieden is in Belfort en omstreken!

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

ZORGELOZE ZORGDAG
Zondag 9 september wordt de tweede editie van de Zorgeloze Zorgdag in ’t Atrium gehouden. Van 13.00 - 17.00
uur kunt u kennismaken met allerlei zorgaanbieders. Laat
uw rollator controleren en in orde maken, leer tips voor
valpreventie, doe mee met yoga. Zie wat beschikbaar is en
stel uw vragen aan de mensen die er het beste van weten.
Deze dag wordt gratis aangeboden door het Buurtnetwerk
met samenwerking van het Sociaal Team en alle zorgaanbieders en geldt voor iedereen in de omgeving. Zet het nu
al in de agenda en maak plannen om langs te komen op 9
september.

BUURTTERRASSEN
De eerste twee buurtterrassen zijn al weer achter de rug.
Op 14 mei kwamen een aantal buren van een deel van de
Alesiahof samen om te praten over wat er goed gaat in de
buurt en wat er zou moeten veranderen. Op 28 mei waren
we op de Haammakersdreef om kennis te maken met de
bewoners van dit deel van Belfort.
Op 11 juni zijn we weer terug in Daalhof in de buurt van de
Horatiushof en Romulushof. Woont u hier in de buurt? Kom
dan even naar buiten, breng een stoeltje, een mok mee en
de bereidwilligheid om met elkaar in gesprek te gaan. Wat
gaat goed bij u in de buurt? Wat kan anders?
Op 25 juni zijn we in de buurt van de Plus in Belfort. Wat vindt
u van het woningaanbod? Hoe gaat het nu met het verkeer?
Is de wijk aan het verjongen? Wat betekent dit dan? Neem
de gelegenheid waar om met elkaar in gesprek te gaan en
de aanwezige professionals aan te spreken.
Na de zomer worden er nog twee buurtterrassen gepland
en wel op 27 augustus en 17 september.

DE HUISKAMER VAN DAALHOF
Heeft u al de weg naar de Huiskamer van Daalhof gevonden? Hier vinden buren elkaar voor een goed gesprek. Er
zijn cursussen voor zij die creatief willen zijn, die Nederlands
willen leren, die willen leren naaien en nog meer. Wilt u bij
zo een cursus actief meehelpen, dan kan dat ook.
Bent u bijvoorbeeld goed met een naaimachine, of heeft
u ervaring en wilt u die ervaring met anderen delen? Er
zijn twee helpers, maar meer zouden niet misstaan op de
donderdagochtenden.
Misschien bent u het type buurman die altijd klaar staat om
een klusje hier of daar voor de buren op te knappen. Laat het
ook weten in de Huiskamer bij Matchpunt. Niet alle mensen
hebben zulke goede buren als u naast de deur wonen, maar
zo kunt u ook iets voor hen betekenen.
Bent u mantelzorgster en wilt u gewoon een moment van
rust of zoekt u geschikte activiteiten? Donderdagmiddag
kunt u samen met uw zorgpartner in de Huiskamer terecht.
Daar vindt u mensen om mee te praten, een leenbibliotheek
en zelfs een ruilwinkel voor kleren en meer.
De Huiskamer bevindt zich aan de achterzijde van ’t Atrium,
achter de kerk, bij het gebreide hek.

BUURTDAG IN DAALHOF
Op zaterdag 9 juni plant Sociaal Team Daalhof, in samenwerking met Serve the City een Buurtdag in Daalhof. Heeft
u een klus waar u geen klusser voor kunt vinden of die u
zelf niet kunt doen? Bent u iemand die zelf kan klussen en
wilt u een ander helpen? Op deze dag komen we samen
om de klus te klaren.
Vanaf 9.30 uur gaan we aan de slag met het werk dat
voor handen is. Om 13.00 uur is er een gratis lunch voor
iedereen. U bent daar ook van harte welkom, ook als u niet
kunt komen helpen of als u geen klus heeft. Om 16.00 uur
sluiten we af met koffie. Wilt u zich opgeven voor een klus
of u aanmelden als klusser? U kunt mailen naar jacoline@
stcmaastricht.nl of bellen: tel. 06-24107824.

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.

OPENDEURENDAG VERENIGINGEN
Een week later, op zondag 17 juni van 13.00 tot 17.00 uur
wordt voor de derde keer een Opendeurendag gehouden

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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met spannende verhaaltjes. Bij de entree staat een kraampje
waar ze geschminkt worden. Na afloop kunnen de kinderen
die dat willen, een schilderijtje maken. De kinderen krijgen
een ijsje en fris.
Voor de groteren is van 14.00 tot 15.00 uur buiten bij de
picknicktafel bij de kleine kas het optreden van het Smartlappenkoor “Les Valentines”. Zij zorgen voor gezellige en
vrolijke meezingers. Ook kunt u de expositie, waar alle
schilders 3 schilderijen laten zien, bekijken. We zorgen voor
wat lekkers en fris voor de bezoekers en keuvelen lekker na
tot 18.00 uur als de feestdag wordt afgesloten.
Uiteraard is alles gratis. U kunt de auto gratis parkeren op de
Mergelweg, vlakbij de Drabbelstraat. Met de fiets en wandelend zijn de Natuurtuinen goed bereikbaar. Meer informatie is
te zien op onze website: www.schildergroepnatuurtuinen.nl.

BON APPETIT
GROENTESTOOF MET KRUIDIGE QUINOA
Ingrediënten:
1 grote zoete aardappel, ½ knolselderij, 1 kleine flespompoen, olijfolie, 2 sjalotjes, 2 teentjes knoflook, 1 blik tomatenstukjes (400 gram), 2 eetlepels Provençaalse kruiden, 2
eetlepels balsamico azijn, 500 ml groentebouillon, 200 gram
quinoa, 1 bosje peterselie, 1 bosje basilicum en zout-peper
naar smaak toevoegen.
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 220oC. Was en snijd de zoete
aardappel en knolselderij zonder te schillen in blokjes van 1,5
x 1,5 cm. Schil de flespompoen, verwijder de zaden en snijd
deze ook in blokjes van 1,5 x 1,5 cm. Meng alle groenten
met 4 eetlepels olijfolie en spreid het uit over een bakplaat.
Rooster de groenten in 20 minuten gaar in de voorverwarmde oven. Pel en snipper ondertussen de sjalotjes en
knoflook fijn. Verhit 2 eetlepels olijfolie in een stoofpan en
fruit de ui en knoflook een minuut of 5 zonder het bruin te
laten worden. Voeg de tomaten, Provençaalse kruiden, azijn
en groentebouillon toe en breng zachtjes aan de kook. Doe
de geroosterde groenten in de tomatensaus, breng het op
smaak met zout en peper en laat het zachtjes pruttelen.
Kook ondertussen de quinoa zoals op de verpakking vermeld
staat. Hak de peterselie en basilicum fijn. Giet de quinoa af,
meng de fijngesneden kruiden er door.
Verdeel de quinoa en de stoofschotel over 4 borden. Maak
de stoofschotel eventueel wat pittiger met sambal, tabasco
of srirachasaus.
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Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

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

VERENIGINGSNIEUWS
SCHILDERSGROEP VIERT 10 JAAR
Schildergroep Natuurtuinen Jekerdal bestaat 10 jaar. In
april 2008 ontstond het idee om op een ongedwongen wijze
lekker ontspannen te kunnen schilderen in de Natuurtuinen
Jekerdal aan de Drabbelstraat.
Op deze prachtige locatie schilderen elke woensdagmorgen
van 09.30 tot 12.30 uur 23 enthousiaste schilders. Een groot
deel daarvan komt uit Daalhof, Hazendans en Belfort.
Het gaat niet om een hoge kwaliteit, maar om de gezelligheid en contacten. De teamgeest speelt een speciale rol.
Iedereen is vrij om te schilderen wat hij wil. Bij lekker weer
kan buiten in de natuur worden geschilderd.
Woensdag 20 juni vieren we in de Natuurtuinen Jekerdal,
Drabbelstraat 1, bij de Mergelweg het 10 jarig bestaan.
We willen iedereen uitnodigen dit feest met ons te vieren.
Ook aan de kleintjes hebben we gedacht. ‘s Morgens is
het officiële gedeelte met toespraken en huldiging 10 jarige
leden. Dit is bedoeld voor de schilders en partners, oud
leden en genodigden. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom.
De kinderen worden door Edith en Channe geschminkt als
kabouter, krijgen een kaboutermuts die ze mogen houden
en gaan om 14.00 uur met Maicke het kabouterpad lopen

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

verzekeringen
advies
makelaardij
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2 SIS

De zaak is niet groot, een gezellige pijpenla op de hoek van
de onderdoorgang aan de Herculeshof, op nummer 15A voor
wie op huisnummer zoekt, al is dat niet nodig; de winkel ligt
pal achter de bushalte. Ook al zo gemakkelijk voor wie van
iets verder komt.

Sinds december is het winkelcentrum in Daalhof een zaak
rijker; 2 SIS van de zusjes Nathalie en Miranda, gespecialiseerd in Damesmode.
Het idee werd op een zonnige dag in mei van vorig jaar in
de tuin geboren. Zomaar! “Laten we samen een boetiek
beginnen.” Een idee dat in september vaste vorm kreeg,
waarna de opening op 2 december volgde.

Op zondag en maandag sta je voor een gesloten deur,
maar de rest van de week staan Nathalie en Miranda tot je
beschikking om je tussen tien en vijf uur (zaterdag tot vier
uur) te adviseren. Het is beslist een aanrader om eens even
binnen te lopen en de collectie te bekijken. Zeker nu met de
zomer in het verschiet doen de lichte stoffen en kleuren je
verlangen naar meer zon die ons vast en zeker nog wacht.

Ze kozen voor Daalhof, enerzijds omdat beide Maastrichtse
dames er vandaan komen en anderzijds omdat er geen
soortgelijke winkel in de buurt is. Een dichtstbijzijnde vergelijkbare zaak vind je hooguit in het centrum of zelfs nog
verder weg.

2SIS, Herculeshof 15A, zondag en maandag gesloten.
Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 10.00 - 17.00
uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Dameskleding, schoenen, tassen en accessoires.

IN DE ETALAGE

VRIJWILLIGER v/d MAAND
VRIJWILLIGER VAN DE MAAND
Er zijn veel mensen die het heel gewoon vinden om anderen
te helpen. Ze hoeven er helemaal niets voor te ontvangen.
Toch willen wij de tijd en moeite doen om die mensen even
in het zonnetje te zetten en hen te laten weten dat ze gewaardeerd zijn. Daarom benoemen wij ze hier in dit klein
stukje tekst. Maar naast dat ze in ’t Belhäöfke komen te
staan, willen we ze ook nog een beetje langer laten genieten van de waardering. Daarom mogen ze een bloemetje
ophalen bij Belfleur.

De dames zijn al goed aan hun nieuwe uitdaging gewend;
participeren tijdens de koopzondagen in de wijk en deelname
aan de braderie tijdens de afgelopen maand mei.

Voor Henriette Doppegieter waren we vergeten om dit in
het stukje tekst in april te melden. Natuurlijk was ze blij en
dankbaar, maar, zoals zo vele vrijwilligers, was ze ook bescheiden. Maar hierbij zeggen we: Henriette, meld je met je
identiteitsbewijs bij Belfleur aan en zoek een mooi bloemetje
uit als bedankje voor je inzet.

Een sterke troef is hun tweewekelijks inkoopbeleid waardoor
klanten altijd uit de nieuwste collecties kunnen kiezen van
damesmode, schoenen, tassen en accessoires. Al even
belangrijk: leeftijd speelt geen rol. Elke generatie kan hier
haar keuze maken, blijkt uit de diverse toeloop waarvan
de jongste klant veertien en de oudste maar liefst tweeënnegentig is. Ook de kleinere of grotere maten vinden hier
hun gading.

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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PRIKBORD

VARIA

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.

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

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.

Op het moment dat ik dit schrijf, is het meivakantie en zijn
we een weekje naar Sunparks. Even lekker genieten en
vooral: niks doen. Als werkende sportfanatieke mama met
een eigen bedrijf, een gezin en veel sociale contacten heb
ik het vaak razend druk. Door een goede planning en fijne
communicatie met manlief loopt ons leven als een geoliede
machine en hebben we zelfs tijd over om regelmatig een
weekendje weg te gaan of iets leuks te doen met ons gezin.

REFLECTEREN OP VAKANTIE

Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin?
Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom
dan naar ons Volkstuincomplex in Daalhof. Er zijn al
tuintjes te huur vanaf 40 euro per jaar (50m2). Aanmelden
via volkstuindaalhof@kpnmail.nl. Meer info vind je op www.
volkstuindaalhof.nl.

En jij? Hoe druk heb jij het eigenlijk? Hoeveel uur per week
spendeer je aan opruimen? Of de was? Als we het zouden
opschrijven, zouden we ervan schrikken, denk ik. Aan de
andere kant: zodra je kinderen krijgt wordt je leven veel
drukker en daar kies je bewust voor. Kinderen geven je er
zoveel voor terug! Hun onvoorwaardelijke liefde maakt alles
weer goed. Soms is het goed om te reflecteren en jezelf een
spiegel voor te houden. En om misschien toch eens pen
en papier te nemen en te noteren hoeveel tijd je aan welke
dingen kwijt bent. En nog zo’n mooie: opschrijven hoeveel
tijd je méér in dingen wilt stoppen waar je nu niet aan toe
komt (een dagje sauna, of even lekker uiteten bijvoorbeeld).
Dat reflecteren heb ik de afgelopen week gedaan. We zijn
in een bosrijke omgeving en de ganzen komen ons elke
ochtend tegemoet gewaggeld. Alleen al van de buitenlucht
word ik helemaal zen! Ik denk tijdens het wandelen aan
mijn lezers die elke keer weer mijn teksten lezen en mij hele
leuke reacties geven. En ik denk aan hoe dankbaar ik ben
om teksten te schrijven over kinderen en alles eromheen.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Als jullie dit lezen, is het begin juni en gaan sommigen van
jullie bijna op vakantie. Via deze weg wil ik jullie bedanken
voor het lezen van mijn columns!
Een hele fijne zomer gewenst en tot in september!

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Nathalie

Orleansplein 14 - Maastricht

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

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

info@hovenierjongen.nl
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Envida loopt hiermee vooruit op de afspraken met de gemeenten betreffende de aanpassing van de inkooptarieven voor huishoudelijke hulp. Guido Biesmans, directeur
Huishoudelijke Hulp van Envida: “Wij staan volledig achter
de positieverbetering van onze huishoudelijke hulpen. Het
rechtvaardigt het werk dat deze medewerkers doen en ook
wat zij hiermee voor onze cliënten betekenen.”

PERSBERICHTEN
ZOMERTRAINING ‘PLEZIER OP SCHOOL 2018’
Sinds 8 jaar biedt de afdeling preventie van Mondriaan
‘Plezier op School’ aan. Deze tweedaagse zomertraining is
voor kinderen die naar de brugklas gaan. Zij leren hoe ze
contact kunnen maken met leeftijdgenoten en ervoor kunnen
zorgen dat ze erbij horen op een prettige en gezonde manier.

Envida staat voor uitnodigen, voor midden in het leven
staan. Samen met zo’n 3.000 collega’s willen wij er zijn voor
mensen die hulp nodig hebben om in het dagelijks leven
gewoon hun eigen gang te kunnen gaan. Meestal zijn dat
mensen op leeftijd of met een chronische ziekte. We willen
dat zij een zo goed en prettig mogelijk leven kunnen leiden.
Het liefst thuis of, als het niet anders kan, in een van onze
verpleeg- en verzorgingshuizen in Maastricht en Heuvelland.
We werken met kleinschalige, wijkgerichte teams. Samen
met huisartsen en andere zorgpartners organiseren we de
zorg dicht bij onze cliënten. Samenwerking, toekomstgerichtheid en een positieve instelling zijn richtinggevend in
ons werk.

Niet iedereen is het gegeven om gemakkelijk met anderen
om te gaan. Ook kinderen vinden het contact met anderen
soms behoorlijk spannend. Als ouder wil je graag dat ze
weten hoe ze hiermee moeten omgaan, zich niet teveel
laten beïnvloeden en de juiste keuzes maken. En vooral dat
hun schooltijd goed en prettig verloopt. We weten allemaal
hoe belangrijk dit is. In de zomertraining ‘Plezier op School’
komt precies dit aan bod.
Omdat de deelnemers twee dagen van hun laatste zomervakantieweek opgeven, komen ze doorgaans met frisse
tegenzin naar de zomertraining. Maar dat verandert snel. De
aanstaande brugklassers leren vaardigheden en ze oefenen
die in rollenspellen. Omdat zij met hun eigen ingebrachte
situaties aan de slag gaan, levert het hen veel op. Na twee
dagen zijn de brugklassers positief: zij staan steviger in hun
schoenen, weten hoe ze positieve contacten met anderen
kunnen krijgen en houden, maar óók dat ze ‘nee’ mogen
zeggen. De deelnemers weten hoe ze respectvol kunnen
zijn en dat ze respect van anderen mogen verwachten. Ieder
jaar weer worden de trainers verrast door hun reacties: ze
geven allemaal aan dat ze echt iets geleerd hebben en blij
zijn dat ze zijn gekomen. De kracht van ‘Plezier op School’
is dat de week na de zomertraining de scholen beginnen
en de deelnemers het geleerde meteen kunnen toepassen.

COACH EEN PUP
Om honden op te kunnen leiden tot assistentiehond worden
wij geholpen door puppycoaches. Dit zijn mensen die een
pup willen begeleiden tijdens het eerste jaar van zijn of haar
leven. De coach zal de basistraining op zich nemen, waarbij
de pups naar een hondenschool in hun eigen omgeving gaan
om daar de lessen te volgen.
Daarnaast nemen de puppycoaches de socialisatie voor hun
rekening. Dat betekent met de pup naar scholen, kinderboerderijen, met het openbaar vervoer mee. Wanneer de pup 1
jaar oud is, zal deze in opleiding komen om assistentiehond
te worden. Een prachtig doel waar we toegewijde mensen of
gezinnen voor zoeken. Ervaring met honden is geen pré, U
dient wel één keer in de twee maanden in Lelystad te komen
om te trainen. Daarnaast is alles in uw eigen omgeving.

De tweedaagse training wordt gegeven in de week van 13
tot 17 augustus. Ieder kind dat naar de brugklas gaat mag
meedoen. Wij zijn er na al die jaren van overtuigd dat dit
een te gekke én zinvolle training is. Deelname is kosteloos.

Ook de aanwezigheid van andere dieren of kinderen (boven
de vier jaar) is geen enkel probleem. Iedereen moet natuurlijk
wel instemmen met de komst van de hond. Mocht u interesse
hebben, kijk dan op onze site: www.gauspuppycoach.nl of
mail ons direct: puppycoach@gaus.nl. Uiteraard kunt u ons
ook gewoon bellen, tel. 0527-240 231.

U kunt uw kind aanmelden vóór 22 juni bij preventie.kj@
mondriaan.eu of 088 506 7200. Wij nemen contact met u op
voor een kennismaking en een verdere toelichting. Vóór de
zomervakantie hoort u dan wanneer en waar uw kind gaat
deelnemen aan ‘Plezier op School’.

ENVIDA VERHOOGT SALARIS
VAN HUISHOUDELIJKE HULPEN
Envida heeft vanaf 1 april het
salaris verhoogd voor huishoudelijke hulpen bij cliënten thuis. Het
salaris van circa 600 medewerkers wordt al deze maand uitbetaald conform de nieuwe cao-afspraken van de VVT-sector.
Het Ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, vakbonden, brancheverenigingen BTN en Actiz
maakten in juli 2017 afspraken over de invoering van een
nieuwe loonschaal voor de huishoudelijke hulpen.
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Extra activiteiten
Maandag 4 juni, 14.30 uur: Gratis muziekmiddag met muzikant Peter Derks op afdeling H. Bij goed weer in onze tuin.

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Dinsdag 5 juni, 14.00 uur: Opa John speelt vrolijke deuntjes
in de zaal en wij serveren een zelfgemaakt hapje.

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

Woensdag 6 juni, 14.00 uur: Liedjes van vroeger. Kunt u
zingen, zing dan gezellig mee.
Donderdag 7 juni, 14.00 uur: Duitse muziekmiddag en hapjesverkoop

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

Dinsdag 12 juni, 14.00 uur : Opa John speelt vrolijke deuntjes
in de zaal en wij serveren een zelfgemaakt hapje.
Woensdag 13 juni, 14.00 uur: Foto’s van vroeger

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

Maandag 18 juni, 14.30 uur: Gratis muziekmiddag met muzikant Peter Derks op afdeling H. Bij goed weer in onze tuin.
Donderdag 21 juni, 14.00 uur: DJ Giel, Happy Hour: eerste
drankje tegen de helft van de prijs en hapjesverkoop
Donderdag 28 juni, 14.00 uur: Gespreksgroep met theoloog
Andre Narinx en de activiteitenbegeleiding. Iedereen kan
aanschuiven

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

WIJK - INFO

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

BUURTDAG
Vindt u het ook leuk om uw buren te ontmoeten? Kunt u iemand helpen met praktische klussen? Dan bent u helemaal
op uw plek op de Buurtdag die op 9 juni zal plaatsvinden.
Op deze dag helpen we buurtbewoners van Daalhof met
klussen in en rond het huis. Heeft u nog een klus waar we
u bij kunnen helpen? Of wilt u graag meehelpen, al is het
maar een paar uurtjes? Doe dan mee.
Bovendien is er om 1 uur ’s middags een (gratis) lunch, voor
iedereen, juist omdat we dat zo gezellig vinden. U bent daar
van harte welkom, ook als u niet kunt komen helpen of als
u geen klus heeft.

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

De locatie voor deze dag is De Huiskamer (Aureliushof 160).
Om 09.30 uur starten we met een korte introductie. Daarna
gaan we aan de slag. Om 13.00 uur genieten we met elkaar
van een heerlijke lunch. In de middag zal er opnieuw geklust
worden. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met koffie.
Vragen? Een klus of uzelf als vrijwilliger opgeven? U
kunt mailen naar jacoline@stcmaastricht.nl of bellen 0624107824. Meer informatie via www.stcmaastricht.nl en
Facebook (also English information).
Deze Buurtdag is een samenwerking tussen Serve the City Maastricht en Sociaal
Team Daalhof. Wij hopen u te zien op
9 juni. En vergeet niet: u mag iedereen
uitnodigen want iedereen is welkom.
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WIJK - INFO
ALS HET NIET MEER MOGELIJK IS
OM THUIS TE BLIJVEN WONEN

PEER-M UIT DE ARMOEDE
Ook in Maastricht is armoede een belangrijk thema. Maastricht scoort erg slecht op dit onderwerp, maar er zijn gelukkig
ook steeds meer initiatieven van mensen die zelf het heft in
handen nemen. Mensen die bijvoorbeeld samen gaan ondernemen en daardoor hun zelfredzaamheid vergroten. Zo
worden ze minder afhankelijk van instanties en de overheid.
Dat gaat echter niet altijd zonder slag of stoot. Het vergt een
nieuwe manier van coöperatie tussen actieve bewoners en
hun initiatieven en de ´systeemwereld´.

Op 6 juni a.s. is er weer een bijeenkomst van het Alzheimercafé Maastricht. Deze avond is het thema “Als het niet
meer mogelijk is om thuis te blijven wonen..”
Het is niet voor iedereen weggelegd om tot het einde van
de dementie thuis te blijven wonen. Hoe maak je dan een
keuze voor een nieuwe passende woonomgeving? En wat
is het verschil tussen een open of een gesloten setting?

Uit de armoedesituatie komen door te ondernemen in een
samenwerkingsverband – een Sociale Coöperatie. Wat is
dat en hoe doe je dat? Hoe begin ik een initiatief terwijl ik
in de bijstand zit? Hoe kan ik ondernemen zonder onnodig
risico te lopen mijn uitkering te verliezen?
Vier jaar geleden is de Sociale Alliantie op zoek gegaan
naar het antwoorden op deze vragen.

Steven Dijkhuis, Jeffrey Bakker en Remy Buis (Specialisten Ouderengeneeskunde i.o.) en Jacqueline Lemmens
(Casemanager Dementie) zullen u op deze avond meer
hierover vertellen.
U bent allen van harte welkom bij Athos Eet-Maakt-Doet,
Athoslaan 12A, Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00 uur
en het programma start om 19.30 uur. Aanmelden is niet
nodig en de toegang is gratis.

Verschillende initiatieven uit het land zijn uitgegroeid tot
sociale coöperaties waarin mensen samenwerken en ondernemen en zo werken aan hun bestaanszekerheid. Ze
hebben bijvoorbeeld een manier gevonden om te mogen
bijverdienen naast hun bijstandsuitkering. Uit negen van die
sociale coöperaties is een expositie gevormd waarin ervaringsverhalen over hoe je zoiets aanpakt, worden gedeeld.
Over die zoektocht en succesvolle voorbeelden gaat deze
expositie. Zowel professionals als ondernemende burgers
kunnen er inspiratie uithalen en van elkaar leren.

U kunt voorafgaand aan de avond een gezonde en goedkope maaltijd gebruiken bij Athos Eet. Hiervoor kunt u zich
tot uiterlijk 4 juni aanmelden. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Judith Lansink, tel. 06-23138829 of
via alzheimercafemaastricht@gmail.com

Expo en workshops
Deze trekt dit jaar door de provincie Limburg. Van 24 mei
tot en met 5 juni komt deze naar Maastricht in het Buurtcentrum van Mariaberg. Op 24 mei was de opening door
de Wethouder en sindsdien zijn er verschillende workshops
georganiseerd met ervaringsdeskundigen, zowel voor en
door bewoners/initiatiefnemers uit Maastricht als voor en
door beroepskrachten.
Voor meer informatie kijkt u op www.socialecooperatie.
nl of neemt u contact op met Jack van Gelooven, tel. 0654684257, mail: jackvangelooven@hotmail.nl, of Sjoerd
Cratsborn, tel. 06-34577048, mail: sjoerd@peer-m.nu

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans
Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03
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park vorderen. Zoals bekend wordt het dierenpark momenteel aangepast en weer gereed gemaakt voor de dieren. Het
graafwerk is inmiddels klaar en ook zijn de stapelmuren al
zichtbaar. Er komen straks herten, moeflons, fazanten en
drie nestpalen voor ooievaars. Daalhoeve blijft de dierenweide net als voorheen beheren.
Half juni komen de otters
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de ottervijver, bij de
rotonde waar vroeger de varkens rondscharrelden. Rond half
juni verwachten we klaar te zijn; er komen dan zes otters
naar Daalhoeve. Komt u ze bewonderen?
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Aanleg van de vijver voor de otters

Teambuilding Bayer
Medewerkers van de Maastrichtse vestiging van Bayer
hebben enkele weken geleden twee teambuildingsdagen
gehouden op Daalhoeve. Daarbij hebben ze onder meer
hard meegewerkt om het verblijf van de servals af te maken.
Wij danken Bayer voor het goede werk en ook onze servals
zijn er blij mee. Ze kunnen nu onbeperkt gebruik maken van
de grote ruimte in hun verblijf.

En verder…
- hebben wij voor onze bijenvolkeren een imker gevonden:
Willem van Imkerij Beelicious. Hij is een ervaren imker en
was de mentor van onze bedrijfsleider Ralph;
- loopt sinds kort ook een mini-stiertje rond op Daalhoeve.
Hij is slechts 70 centimeter hoog;
- kunt u in onze winkel barbecue-worstjes kopen, lekker
voor in de zomer;
- zijn op Moederdag (13 mei) vier stokstaartjes geboren;
- heeft de buitenschoolse opvang op ons voorterrein nu
bakken tot haar beschikking om zelf te tuinieren;
- is de grote volière voor onze vogels op het achterterras
in gebruik.

EVEN VOORSTELLEN
Onlangs is het bestuur van onze boerderij uitgebreid
met Myschka van Keulen. Zij stelt zich in dit stukje aan
u voor.
Gevraagd worden voor het bestuur van boerderij Daalhoeve
vond ik een hele eer. Leuk, eindelijk iets waar ik weer ‘mijn ei
kwijt kan’. Niet dat ik heel veel met dieren heb, maar wel met
de manier waarop ze hier verzorgd en behandeld worden.
Er werken veel mensen op de boerderij met veel passie en
plezier. Met hun hart voor Daalhoeve. Het is HUN boerderij
en dat stralen ze ook uit.
Als leerkracht basisonderwijs, weliswaar met pensioen, kan
ik hier weer iets gaan doen met educatie, het nog leuker
maken voor kinderen en ouders om een bezoek te brengen
aan de boerderij. Ik hoop dan ook dat een aantal medewerkers me hierbij wil helpen.

Onze servals op ontdekkingstocht in hun nieuwe verblijf

Uitbreiding personeel
Per 1 juni is ons personeelsbestand uitgebreid met Raymond
Wilhelmus. Hij is de opvolger van Christianne Stevens en
krijgt de leiding over de Koojstal. Raymond werkte hiervoor
als bedrijfsleider in het Nieuwscafé in Sint-Truiden. Wij stellen hem in één van de volgende edities aan u voor.
Nieuwe dierenpark vordert
De werkzaamheden in het nieuwe dierenpark in het Stads12

Een bezoek aan deze boerderij is heel erg leuk, waardevol
en interessant en wordt misschien nog wel leuker.
Na mijn pensionering ben ik blijven doorwerken als vervanger. Werk was hobby, maar hobby was ook werk. Dus dit
bestuurslidmaatschap is een mooie aanvulling op wat ik al
jaren doe.
O, ja naast dat werk heb ik nog een man, drie kinderen en
twee kleinkinderen. En vooral die laatste twee gun ik het dat
ze ook zo’n boerderij bij hun in de buurt krijgen.

UILEN OP DAALHOEVE
In maart zijn er drie uilen naar de boerderij gekomen: Een
Bengaalse Oehoe, een Kerkuiltje en een Boeboekuil. Deze
uilen zijn handtam en worden iedere dag getraind door
Déanne. Bij de vorige eigenaar hebben ze shows gevlogen.
Dit is ook ons uiteindelijke doel. In de zomervakantie willen
we met de uilen gaan vliegen in een weiland. Ook willen
we in de toekomst de uilen betrekken bij de kinderfeestjes.
Maar waar zitten deze mooie vogels? De uilen zitten achter
de schermen in onze tuin. Maar u kunt ze ook zelf spotten.
Wanneer u het terrein opgelopen komt, nog voordat u onze
binnenplaats opkomt, hebben we naast het woonhuis de tuin
uitgebreid met houtenbalken. Als u goed door de spleten
kijkt, kunt u de uilen zien zitten in hun tipi.

Dat kan van alles zijn, van een etentje tot kaartjes voor een
voorstelling, een knipbeurt bij de kapper, een tweedehands
fiets of een kinderfeestje. Daarnaast wil Quiet mensen die
arm zijn, de kans geven om hun talenten te (her)ontdekken
en in te zetten als bijvoorbeeld vrijwilliger. Hierdoor kunnen
mensen in een prettige omgeving even hun zorgen opzij
zetten en mogelijk geënthousiasmeerd worden om weer
aan de slag te gaan.
Quiet is in Maastricht op zoek gegaan naar organisaties en
bedrijven die hieraan mee willen werken en kwam ook bij
Daalhoeve langs. Wij gaan graag op deze vraag in. Het past
in onze filosofie en sluit ook goed aan op de maaltijden die
wij twee keer per maand tegen een zeer geringe bijdrage
aanbieden op de maandagavonden van Social Monday.
Meer weten? Stuur een mail naar maastricht@quiet.nl.

De bloembakken zijn weer gevuld bij ons achterterras

RECEPT VAN DE WINKEL
Seniyeh

SAMENWERKEN MET QUIET
Daalhoeve werkt sinds kort samen met Quiet. Wij bieden
eens per maand een lunch aan aan twee volwassenen en
twee kinderen. Ook bieden we elke maand de mogelijkheid aan een kinderfeestje te houden met acht kinderen.
Beide activiteiten vinden plaats in de eerste week van
de maand. In aanmerking voor dit aanbod komen leden
van Quiet Maastricht.
Quiet is een landelijke organisatie die eind 2017 ook in Maastricht is gestart. De naam is een knipoog naar Quote, het
tijdschrift dat elk jaar de Quote-500 opstelt, de ranglijst met
rijkste mensen in Nederland. Quiet is daar de tegenhanger
van en stelt zich ten doel armoede te verlichten. Dat doet
de organisatie bijvoorbeeld door mensen een cadeautje te
geven zonder daar enige tegenprestatie voor te vragen.
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Seniyeh is een gerecht uit Jemen, een koosjere versie van
de Griekse Moussaka.
Meng 500 gram lamsgehakt samen met 1 eetlepel bloem, 2
fijn gesnipperde uien, 2 fijngehakte knoflooktenen, 2 eetlepels fijngehakte peterselie en een halve theelepel gemalen
kaneel. Voeg dan zout, zwarte peper en wat cayennepeper
toe, samen met 2 eetlepels olijfolie en 20 gram geroosterde
pijnboompitten. Meng dit alles goed door elkaar. Rooster
nog 10 gram pijnboompitten extra, zij komen aan het eind
van de bereiding bovenop het gerecht.
Verwarm ondertussen de oven op 180 graden.
Doe het gehaktmengsel in een ingevette ondiepe ovenschaal (2 litervorm) en strijk de bovenkant glad. Dan meng
je 125 cl Tahinsaus (gemalen sesampasta) met 4 eetlepels
citroensap en wat water en strijk dit mengsel over de vleesmassa. Strooi tot slot de rest van de pijnboompitten erover
heen. Bak het gerecht in 35 à 40 minuten mooi gaar, zonder
af te dekken, en breng op eigen smaak met zout en peper.
Seniyeh is lekker met rijst of aardappelpuree en een frisse
salade.
Smakelijk en niks moet, alles mag!
Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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Natuurlijk zijn niet alleen deze wilde katten een bezoek aan
Daalhoeve meer dan waard. Er valt altijd wel iets nieuws te
beleven, zoals de jonge Wallaby die nog veel in de buidel
van zijn moeder zit, maar die je met een beetje geluk tussen
het gras ziet spelen.

WIJK - INFO
WILDE KATTEN IN DAALHOF
Daalhoeve is een attractie rijker. Maar liefst vier servals,
twee vrouwtjes en twee mannetjes, bevolken vanaf vorige
maand de nieuw gebouwde houten uitloop, pal achter het
zonneterras bij de speeltuin.
Eerst dacht ik dat mijn bezoek vergeefs was. De dieren lieten zich niet zien maar lagen te slapen in hun nachtverblijf.
Mijn geduld werd echter beloond. Daalhoeve bestuurslid
Joost toonde mij het nachtverblijf waar drie van de vier wilde
poezen mij argwanend blazend verwelkomden. De vierde
(een mannetje) was inmiddels het buitenverblijf ingelopen
waar ik hem kon fotograferen, een hele reeks die ik voor de
liefhebbers ter beschikking stel op mijn blogpagina.
De serval is een middelgrote katachtige met zeer lange poten. De vacht is geelbruin van kleur, met een onregelmatige
tekening van zwarte strepen en vlekken.

link: http://joachimartist.blogspot.nl/2018/05/feral-cats-indaalhof-maastricht-nl.html
Joachim

VAN DE REDACTIE
INLEVEREN KOPIJ KOMENDE MAANDEN
In verband met de vakantie van de drukker van ‘t Belhäöfke
valt er in augustus geen nummer in uw brievenbus.
Heeft u kopij voor de maand augustus, dan moeten we die
in het julinummer opnemen. De kopij daarvoor moet dan
uiterlijk 10 juni in ons bezit zijn. Kopij voor het septembernummer moet uiterlijk 10 augustus in ons bezit zijn.
Alles weer aan te leveren via redactie@belhaofke.nl.
Hartelijke groet,
De redactie

GEDICHT
DE OUDE DAG
genieten van de oude dag
liefst op ieder moment als het mag
de zon zien opkomen in de morgen
de dag beginnen zonder zorgen

Hij leeft voornamelijk in savannes en open graslanden, in
gebieden met hoger gras. Hij komt voor in het grootste deel
van Afrika ten zuiden van de Sahara (met uitzondering van
de dichte regenwouden en zeer droge woestijnen) en in
Noordwest-Afrika.

een belangrijk moment, beginnen met de krant
het nieuws van de dag, zo bij de hand
kopje koffie vers gezet
alleen de reuk geeft al binnenpret

Hij eet vooral kleine zoogdieren. De belangrijkste prooi zijn
muizen, die hij door zijn uitstekend gehoor tussen het hoge
gras of onder de grond weet te vinden. Dankzij zijn lange
poten kan hij over het hoge gras kijken.

in de middag even indutten
daarna jasje recht, gezicht nog wat “optutten”
een kleine wandeling door de stad
wie kom ik nog tegen op mijn pad

Corpus Sana

een uurtje op het terras genieten
aanhoor het gemopper van de zeurpieten
hier en daar een licht pijntje
wegspoelen met een lekker wijntje....

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.

morgen heeft weer een nieuw begin
de volgorde van de dag vullen we dán wel weer in
gezondheid is het enige dat nu nog telt
alleen die kleine kwaaltjes, die hadden we niet besteld.

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

Ad Frijns

15

op zich. Alles op de grond werd kleiner en de gordijntjes
werden gesloten in verband met het zonlicht. Jeetje,ik wist
helemaal niet dat zoiets zo oogverblindend kon zijn. Na
vele uren vliegen landden we eerst i.v.m. een tussenstop
in Bonaire en daarna vlogen we door naar Aruba. Mijn hart
klopte in verwachting op de dingen die komen gingen. We
belandden in een zeer warm vochtig land...oef vanuit de
hal uit naar de taxi was heel zwaar...het benam mijn adem
en op slag besloeg mijn bril, zag niks meer, gaf niet want
het was toch donker. Ik wilde alles zien, beleven en voelen
maar we waren ook doodmoe van de reis, dus aangekomen
in het huis waar we logeerden ruimden we onze spullen in
en gingen slapen.
Na het ontbijt gingen we inkopen doen en rondkijken en wat
zag ik tot mijn verbazing? Levensgrote cactussen, oleanders en planten die bij ons in de woonkamer staan, die zie
je hier gewoon buiten groeien en bloeien. Wonderlijk hoor.
Grote palmbomen en inderdaad bomen met mango’s...wauw
super zeg. Ik heb een auto te leen gevraagd, dat duurde
even voor ik er een had, intussen veel lopen en met de bus
naar Oranjestad...prachtige stad maar ik wilde ook het eiland
verkennen. Eindelijk hadden we de auto en ben meteen het
hele eiland rondgereden en heb de mooie plekjes opgezocht
en gevonden. Soms hield een weg zomaar op en reden we
op een zandweg, of via een hobbelige weg ineens op een
verharde weg die leidde naar het natuurpark. De zee, ja echt
zo blauw en groen van kleur dat ik het bijna niet kon geloven
en het water was nog warm ook en het was geweldig om er
in te zwemmen…En dan al die kiwibomen die krom groeiden,
het strand, de bootjes, de jachthavens en het winkelcentrum
en de havens met hun visafslag…..Eigenlijk kwam ik ogen
te kort maar ik heb toch vooral genoten van alles om mij
heen en nu nog duiken er steeds herinneringen op, alleen
die warmte?!! Poeh…Nee dat was niks voor mij...als ik er
nog een maand zou zijn gebleven was ik opgelost. Deze
herinneringen blijven me bij en zal ze never of nooit meer
vergeten, een ervaring rijker en de terugreis was er toch
sneller dan gedacht….
Ik heb afscheid genomen van alle lieve mensen die ik ontmoet had maar was tevens weer blij terug te kunnen gaan
naar mijn kikkerland, een land om van te houden! Een nooit
te vergeten vakantie-ervaring die onverwachts kwam, die ik
nu nog als een geschenk voel en mocht ervaren.

DIT BEN IK
LIV PLITSCHER
Hoi allemaal, ik ben Liv Plitscher. Ik ben 7 jaar oud. Samen
met mijn papa en mama en broer Luc en hond Ava woon
ik in Daalhof.

Mijn hobby’s zijn tennis, tekenen, dansen, zingen en met
mijn hond spelen. Buiten spelen doe ik ook graag, samen
met mijn broer en mijn overbuurmeisje. Tennissen doe ik
op donderdag middag, bij coach Roland. Hij is de papa van
Arwen uit mijn klas, die ook in de tennisgroep zit.
Ik zit op Kindcentrum Dynamiek, in groep 3 bij juf Monique en
juf Sanne. Ik vind het heel leuk op school en rekenen vind ik
het allerleukste. Gym vind ik ook heel erg leuk. CNAL vind
ik ook heel erg leuk. Onze school is de enige school die dat
vak geeft. Tijdens CNAL leren we nu over de buurt. (CNAL
staat voor Creatief , Nieuwsgierig, Actief Leren)
Mijn vriendinnen op school zijn Dilara, Arwen, Ruby, Seebal,
Jill en nog veeeeel meer. In de meivakantie ga ik op vakantie
naar Liesbeth, zij woont op een boerderij met kalfjes. Hier
heb ik heel veel zin in.

VARIA

Ik weet het nu héél zeker: het klokje tikt nergens zo fijn als
thuis, mijn nieuwsgierigheid is geblust en kan me nú een
voorstelling maken zoals het daar nu écht is.
Springtime

EEN ONVERWACHTE REIS
Ik kreeg onverwachts een aanbod om mee op reis te gaan
met een Arubaanse vriendin om haar naar Aruba te vergezellen. Een land ver weg ...een land waar je nieuwsgierig
naar bent, palmbomen en mango’s groeien. Maar geloofde
ik dat wel? Was dat nou echt zo?
De angst vloog naar mijn keel...waarom dan wel? Ik had nog
nooit gevlogen en dit zou de eerste keer worden en dan ook
nog 13 uur lang boven de oceaan “hangen”. Gek genoeg
heb ik ja gezegd want we gingen bijna drie weken van huis
en op korte tijd moest er van alles geregeld worden aan het
thuisfront. Op een héél vroeg tijdstip vertrokken we met de
bus naar Schiphol en na alle formaliteiten die plaats vonden
zaten we dan eindelijk in het vliegtuig. Met mijn verstand op
nul en alles maar over mij heen laten komen stegen wij op
en in mum van tijd zaten we boven de wolken….een ervaring
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SPORT
IS TAEKWONDO DE IDEALE SPORT ?
Taekwondo is een dynamische Koreaanse sport die Olympisch erkend is. Het Koreaanse woord Taekwondo staat voor
‘de weg (do) van voet (tae) en vuist (kwon)’. Voor de serieuze
taekwondoka is de sport echter veel meer dan het gebruik
van handen en voeten; het is een manier van denken, een
vorm van zelfdiscipline. Zelfbeheersing en respect zijn in
het taekwondo uitermate belangrijk. Daarnaast ontwikkel
je souplesse, snelheid, motoriek, kracht en leer je jezelf te
verdedigen.
De beoefening van taekwondo is dus niet alleen gunstig voor
je lichamelijke fitheid en gezondheid. Geduld, respect voor
de tegenstander, zelfdiscipline en het erkennen van eigen
zwakke en sterke punten zijn ook aspecten waaraan een
taekwondoka werkt. Taekwondo is een kunst die bijdraagt
aan de ontwikkeling van je persoonlijkheid, karakter en zelfvertrouwen en kan door iedereen – niet alleen door sterke
mensen – beoefend kan worden.
Opvallend in het taekwondo zijn de (hoge) traptechnieken,
ook al maken verscheidene handtechnieken – met stoten
voor de aanval en handblokken ter verdediging – deel uit
van de sport.

Sparren
Sparren (of: wedstrijdtraining) is een wedstrijdvorm waarbij
twee tegenstanders proberen zo veel mogelijk punten te
scoren door het maken van wervelende traptechnieken,
spectaculaire ontwijkmanoeuvres en tegenaanvallen.
Zo levert een stoot op het pantser één punt op, een eenvoudige trap op het pantser twee punten op, een gedraaide
trap daarop drie punten, het aantikken van het hoofddeksel
met de voet eveneens drie punten en een gedraaide trap
naar het hoofd maar liefst vier punten op!
Technieken
Tijdens de trainingen wordt veel aandacht besteed aan de
technieken en bewegingspatronen van de voeten. Tijdens
wedstrijden word je ingedeeld in categorieën, waarbij gelet
wordt op leeftijd, gewicht, graduatie en geslacht. Om aan
een wedstrijd mee te kunnen doen, moet je de technieken
goed beheersen.
Recreatie- en wedstrijdsport
Het sparren kan als sportieve recreatiesport, als algemene
wedstrijdsport en als topsport beoefend worden. Dankzij
discipline, strakke regels en het dragen van verplichte
bescherming voor gebit, op romp, hoofd, armen, benen en
kruis verlopen de wedstrijden veilig.
Zelfverdediging
Bij de taekwondodiscipline zelfverdediging gaat het erom dat
je jezelf op een gecontroleerde manier bevrijdt uit verwurgingen, armklemmen of omklemmingen en dat je aanvallen met
een mes of stok kunt afweren. Daarbij maak je gebruik van
de zwakke punten in de aanval van de tegenstander. Als je
taekwondo als zelfverdedigingssport beoefent, train je niet
alleen techniek, maar bouw je ook aan je zelfvertrouwen en
een sterke uitstraling.

Het taekwondo kent verscheidene disciplines en trainingsvormen (ook o.a. breek-technieken/-testen). Voor een beschrijving van de drie belangrijkste disciplines – stijl, sparren
en zelfverdediging – lees je hieronder verder.
Stijl
Stijl vormt het fundament van de taekwondosport en bestaat
uit het uitvoeren van een vast patroon van aanvals- en
verdedigingstechnieken (stijlfiguren). Het is een oefenvorm
voor het trainen en verbeteren van de technieken. Het kan
ook uitgelegd worden als een schijngevecht tegen denkbeeldige tegenstanders. Belangrijk bij het uitvoeren zijn: ritme,
ademhaling, lichaamshouding, stijl, concentratie en kracht.
Wedstrijden
De discipline stijl kan als sportieve recreatiesport, maar ook
als algemene wedstrijdsport en als topsport beoefend worden. Tijdens wedstrijden ligt de nadruk op perfecte uitvoering
van trappen, stoten en verdedigingen, maar wordt ook op
concentratie, balans, snelheid en kracht gelet. Daarnaast
wordt in de waardering rekening gehouden met harmonie,
ritme, soepelheid en dynamiek.
Individueel en in teamverband
Stijlvormen kunnen individueel maar ook in teamverband
uitgevoerd worden: in paren (man en vrouw) of teams (drie
mannen of vrouwen).

Kortom:
Lijkt Taekwondo iets voor jou/jullie, loop dan eens geheel
vrijblijvend binnen bij onze Taekwondo vereniging Olympic
Taekwondo Maastricht aan de Opalinestraat 36 te Maastricht
(sinds 1998). Neem gratis deel aan twee proeflessen en laat
je inspireren, motiveren maar beleef vooral enrm veel plezier
met het beoefenen van deze fantastische en veelzijdige
zelfverdedigingssport.
Verdere info (o.a. trainingsdagen & tijden) via onze website:
www.olympictaekwondo.nl of op onze Facebook pagina.
Met sportieve groet, Olympic Taekwondo Maastricht.

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

Van oorsprong is taekwondo een Koreaanse vechtsport,
waarvan de geschiedenis vele eeuwen terug gaat. Het
moderne taekwondo bestaat pas sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is een combinatie van oud-Koreaanse
gevechtsvormen en het Japanse karate. Het verschil met
andere Oosterse vochtsporten zit in de geavanceerde en
spectaculaire been- en voettechnieken.

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Maandag t/m vrijdag van 10-12 u. op afspraak
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Zo nu en dan komt er een lieve volkstuin-buur langs om ons
höfke te bewonderen, of om bij ons wat mooie bramen voor
zijn jam te ‘pikken’ of gaan wij op onze beurt de prachtige
courgettes, witte kolen en aubergines van een van onze
buren bewonderen. En vaak genoeg gaan we, ondanks dat
we zelf geen echte moestuinders zijn, naar huis met een
mooie courget, een zakje boontjes, piepers of zelfs meteen
een potje jam. Volkstuinders zijn vrijgevige mensen die graag
delen, hebben we geleerd!
We hebben dus de ideale en gouden middenweg gevonden
op Daalhof: nog steeds ons gemakkelijke en gelijkvloerse appartement maar gecombineerd met ons buitenverblijf, onze
privé picknick plek, ons höfke op afstand. Een veelgebruikte
uitdrukking tegenwoordig: een typische win-win situatie.

VERENIGINGSNIEUWS
VOLKSTUIN DAALHOF,
HEEL ANDERS BELICHT EN BEKEKEN
Wij zijn enthousiaste en levenslange ‘appartement bewoners’
in de wijk Belfort. Voor ons (een 2-persoons huishouden)
geen groot huis of grote tuin. Nee, dan liever een praktisch
appartement met mooi balkon. Sinds een jaar of drie, nadat
we per ongeluk struikelden over Volkstuincomplex Daalhof,
zijn we dat met een toevoeging.

Math & Marion

PERSBERICHTEN
PLANTACTIE IN MEERSSEN EN MAASTRICHT

Ons idee van zo’n volkstuincomplex was vooral: moestuin
– maar ja, wat moeten we met z’n tweeën met al dat moes?
Maar al snel zagen we er meer in en het idee ‘we maken er
een bloemenparadijs van’ leek eigenlijk opeens geweldig.
En wat hadden we te verliezen … niks. Dus gingen we plannen en het werd een mix van bessen, bloemen, kruiden en
een stukje gras met een parasol en een zitje. We moeten
eerlijk zijn, het is echt wel aanpoten geweest om het zo te
krijgen als we voor ogen hadden, maar intussen is het voor
ons een echt juweeltje.
Het blijft uiteraard een ‘work in progress’, maar het werken
doet ons goed en we worden beloond met een plek waar
alle dagelijkse zorgen verdwijnen. We kunnen er heerlijk
picknicken: koffie mee, lekkere pistolekes en zo nu en dan
op een zwoele zomeravond zelfs een wijntje met een kaasje.
We zien prachtige insecten. Zo hebben we de blauwzwarte
houtbij gezien. Prachtig donkerpaars, groot, indrukwekkend
en zeer zeldzaam. Grote knalgroene sprinkhanen, padden,
kikkers, hommeltjes en bijtjes in alle soorten en maten,
prachtige en bijzondere vlinders, te veel om op te noemen.
En dan hebben we het nog niet over de vele soorten fluitende
en af- en aan fladderende vogels gehad. In de winter voeren
we de pietekes en overwintert een egeltje in ons egelhuis
en onze twee bijenhotels zijn tot nu toe elk voorjaar volledig
volgeboekt. En alles is biologisch onderhouden – dat geeft
je als dierenvriend een lekker gevoel.
En natuurlijk zetten we behalve onze bloemen, bloeiende
heesters en struiken ook wat worteltjes, radijsjes, knoflook
… of heerlijke kruiden zoals rozemarijn, oregano en tijm.
Gemakkelijk te onderhouden zodat we veel en vaak kunnen
genieten van ons lapje tuinhemel.
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Stichting IKL organiseert ook dit jaar een campagne voor
het aanplanten van streekeigen landschapselementen.
Bewoners of organisaties uit de gemeenten Meerssen en
Maastricht kunnen gebruik maken van de speciale plantregeling. Het gaat hier om de aanleg van landschappelijk
groen in de vorm van zowel loofbomen (alleenstaand of in
groepen of rijen), hoogstamboomgaardjes, heggen of kleine
bosschages.
De regeling biedt de mogelijkheid voor het verkrijgen van
struiken en bomen met boompalen en boomkorf. Onderdeel
van de regeling vormt een advies ter plekke en het opstellen van een plantplan van en met een deskundige van de
stichting IKL. Deze plantregeling wordt mogelijk gemaakt
door de gemeente Meerssen en de gemeente Maastricht.
De campagne is gericht op versterking van het authentieke landschap én het vergroten van burgerbetrokkenheid. Grondeigenaren en plaatselijke organisaties zoals
dorpsraden, buurtverenigingen, heemkundeverenigingen
en natuurverenigingen kunnen middels de plantregeling hun
groene ideeën verwezenlijken.
Voor verdere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Hermie van Es, h.vanes@ikl-limburg.nl, tel.
046-3030544

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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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

TOENTERTIJD
EEN HUISDIER
Met Pinksteren in het vooruitzicht werd de tijd naar de grote
vakantie toe korter, daar alleen al verheugde ik me op.
De open dag was snel voorbij en ik was echt onder de indruk
geraakt van al die methodes die toegepast werden om dove
en slechthorende mensen iets aan te leren. Het had zelfs
zoveel indruk gemaakt dat ik later dat beroep ook wilde doen
of tolk worden, een ideaal dat ik lang had gekoesterd. Toch is
‘t anders gelopen. Tolken deed ik sowieso al met mijn broer
en dove mensen en ook naar horende mensen toe. Voor een
studie moest ik ver van huis en dat ging het dus niet worden,
dan maar in de buurt blijven en een opleiding volgen.
Na onze terugkomst vanuit Effatha had mijn vader een
verrassing voor mij: er liep een klein zwart hondje, ik dacht
een poedeltje. Ach, wat een lief klein beestje en mijn vader
en ik waren er gelijk dol op. Helaas vond mijn moeder het
minder leuk. Zij zag de bui natuurlijk al hangen maar het
beestje mocht toch blijven. Ik natuurlijk blij en in de wolken.
Ook kwam de vraag aan bod van wie gaat dat beestje zindelijk maken...op een schip is dat toch wat anders en ik was er
niet altijd, ik ging weer weg naar oma en opa en dan? Eerst
moesten we dat lieve hondje, dat de naam Bongo kreeg,
zindelijk maken. Gelukkig hadden we wat oude kranten en
doeken en de kamer werd verbouwd dus er lag nog geen
vloerbedekking. Er stonden ook nog geen meubelen in. De
kamer (de roef) werd uitgebroken en groter gemaakt, er werd
een keukentje aangebouwd (de theehut) en een klein toilet.
Al deze luxe dingen hadden wij nog niet. Via een paar treden vanuit de kamer kwam je in de keuken en via de kamer
trapjes af ging je naar de slaapkamer (achteronder) met twee
ingebouwde bedden. Deze had al een aanpassing gehad
en er waren tevens kasten ingebouwd zoveel als mogelijk
was. Er was in de kamer plaats voor een kleine tv (zwart
wit), luikje ervoor en je zag dus geen tv in de kamer staan.
Gelukkig stond er een klein bedje waarop ik kon liggen om
Bongo in de gaten te houden als hij moest plassen. Overdag
gingen we met hem over de loopplank naar de wal om daar
zijn behoefte te laten doen.

Wat groeide Bongo snel. Ik vroeg aan pa: Is dat een poedel?
Hij wordt zo groot….en zwaar met grote poten.” “Ja”, zei hij,
“je oom heeft hem gegeven als poedel. Hij was uit een nest
van een poedel met een bouvier.” Toch hielden we van het
beest, alleen dat hij zo groot zou worden hadden we niet
gedacht. Er was iemand, mijn moeder dus, die het helemaal
niet leuk vond, toch kon ze tegen ons niet op. Eerlijk is eerlijk,
wij verzorgden dat beest goed en daar kon ze niks op zeggen. Een fijne bijkomstigheid was dat de hond verhaarde
niet. Maar mijn moeder was vooral boos op de hond als hij
met die staart over de tafel veegde – alles zwiepte hij eraf.
Wij lachten maar zij niet dus. De tafel was wat laag en de
stoeltjes wat kleiner dan normaal in een huis.
De ruimte voor een groot beest was minder dus. Regelmatig
verzuchtte ze dan van: “Wat gaan we hier aan doen?” Bongo
is toch nog een tijd gebleven. Mijn broer vond de hond ook
geweldig maar het werd toch een onhoudbare situatie. In
de vakanties waren wij er om te helpen met de hond maar
als zij onderweg waren met hun tweeën dan was er steeds
onrust over de hond.
Nadat wij weer eens aan boord waren en een spel aan het
doen waren met kaarten en ‘mens erger je niet’ was het
ineens bar en boos – de hond veegde met zijn staart alles
van de tafel af en toen was het gedaan. Pa heeft een goede
plaats voor hem gezocht en gevonden. Eigenlijk was het
achteraf ook geen hond voor zo’n klein schip. Een heerlijk
avontuur? Ja, dat wel….om nooit meer te vergeten.
Springtime

Autorijschool Bastiaens
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Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
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weggespoeld. In de 16e eeuw begon men gebruik te maken
van moddermolens, waarbij de modder met behulp van tredmolens, door mankracht aangedreven, werd opgebaggerd.  
Dan zien we op de foto een baggermolen in actie van de
Baggermaatschappij en Grinthandel van Paul Closset uit
Maastricht.
Closset had omstreeks 1910 een scheepswerf die langs
de Blekerij te St Pieter lag. De gebroeders Closset waren
gevestigd op de Parkweg nummer 24 in onze stad. Op de
foto zijn duidelijk de emmers te zien die over de bodem
werden volgeschraapt, via de ladder weer boven water
gedraaid, waarna de emmers over de kop gingen en gelost
werden in een glijgoot.
De opname moet zijn gemaakt ergens in het Bosscherveld,
te zien aan de vele fabrieksschoorstenen.

OUDE AMBACHTEN
DE DIEPER
U ziet een foto van een baggermolen uit de twintiger jaren.
In het beroepenboek van het weekblad Margriet noemt men
het een Dieper. Het is een aannemer van rivier- en baggerwerken. Afgeleid van diepen, het dieper maken, uitdiepen.

Verder wil ik Peter Weysen bedanken voor het straatnamenbestand dat hij me toestuurde na mijn oproep in maart.
Een gedeelte van de tekst vond ik op internet: breurhenket.
com

VERENIGINGSNIEUWS
Een van de methoden was het gebruik maken van stroom
door water op te stuwen en dat dan te spuien. Soms maakte
men daarbij gebruik van de ‘krabbelaars’ of ‘mollen.’ Deze
mollen of krabbelaars waren scheepjes, waarbij uit de bodem ijzeren eggen werden neergelaten. Deze dienden om
de grond los te woelen, zodat deze gemakkelijk kon worden

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

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

De tweede dirigent van Harmonie Wilhelmina Wolder, de
Spanjaard Julio Domingo, treedt tevens op met zijn orkest
Maastricht Winds. Er zullen bij velen geen belletjes rinkelen
bij het horen van de naam van dit harmonieorkest. Dat kan
kloppen, want het orkest is pas vorig door Julio opgericht.
Het conservatorium beschikte vorig jaar (helaas) niet meer
over een harmonieorkest. Julio vond het hoognodig dat
hier verandering in kwam. Zo geschiedde: hij richtte het
harmonieorkest ‘Maastricht Winds’ op (vorig jaar heette dit
nog ‘Spanish Winds’). Op projectbasis komt dit orkest, dat
bestaat uit conservatoriumstudenten, samen.
Het thema van hun concert is ‘student life’.
Laat u verrassen en koop snel een kaartje voor maar 5 euro
bij harmoniezaal café zaal Aajd Vroenhoven of bij Bloemsierkunst Maravilha in Wolder.
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