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Met de vastelaovend nog vers in ons geheugen breekt een
rustigere periode aan. De dagen worden langer en deze
maand gaat op 25 maart de klok een uur vooruit. Of we
hier nog 2 maal per jaar last van blijven houden en hoe
lang nog, blijft nog even afwachten. Het verzetten van de
tijd is nog niet afgeschaft, wel zou er onderzoek naar het
voor en tegen gedaan worden. Voor ons tijd onze groene
vingers weer tevoorschijn te toveren en het balkon of de
tuin weer zomerproof te maken. Uiteraard vergeten we
daarbij niet dat we verrast kunnen worden door de maand
maart, hij roert nog altijd jaarlijks zijn staart. Daar laten
wij ons humeur niet door beïnvloeden. Ook stormachtige
regendagen in maart kunnen wij zonder problemen opvullen met een bankhang- of spelletjesdag.
Een momentje van lekker eten hebben we deze maand
uiteraard wel. Want wat is een bourgondiër zonder feestdagen vol lekker eten, toch? En voor wie geen eieren
verstopt en niets met de paasdagen heeft, zit er in ieder
geval een lekker lang weekend aan te komen.

Het is bijna lente… nog even volhouden…

EVENEMENTEN

Houd vanaf nu de planning van activiteiten goed in de
gaten, want ons wijkblad zorgt voor een zo compleet mogelijke lijst van activiteiten in en rond onze wijken.
Wij van de redactie wensen u veel leesplezier.

Vrijdag 9 maart:
Masoek Sadja, Indische inloopmiddag in buurthuis ‘t Atrium
van 13.30-17.00 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. Entree
3,50 euro.

Natasja Cornelissen

Zondag 11 maart:
Lezing Círculo Cervantes in Ut Förtsje, Ebenistendreef
104, Belfort. Van 20.00-22.00 uur. Gratis entree voor leden.
Niet leden 5 euro.
Woensdag 14 maart:
Infoavond PlusJeHuis in ‘t Atrium, Aureliushof 160. Van
19.00-21.00 uur.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 7/8 april.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 maart
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Zondag 18 maart:
Rommelmarkt TTV Daalhof in ‘t Atrium. Van 9.30-17.00
uur. Gratis entree.

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

Zondag 25 maart:
Kienmiddag van de bejaarden en -invalidenbond Daalhof
in ‘t Atrium. Aanvang 14.30 uur, zaal open om 12.30 uur.

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

Maandag 26 maart:
Cursus valpreventie in de Huiskamer van Daalhof (zijkant
Atrium, achter de kerk bij de gele deur en het ‘gebreide’
hek). Van 13.00-14.30 uur. Geen kosten aan verbonden.

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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VEILIG VERKEER
Als we een veilige omgeving willen, moeten we vaak onze
hand in eigen boezem steken om dit te realiseren. Veilig
Verkeer Nederland (VVN) probeert, samen met de scholen
en de gemeente, al jaren de situatie rond de scholen veilig te
houden. Maar dan moeten ook de ouders die hun kinderen
naar school brengen, bereid zijn veilig en correct te rijden
in het verkeer.
Binnenkort wordt voor het verkeer de omgeving rond IKC
Dynamiek een schoolzone. Dit zal wat aanpassing vragen,
maar als we allemaal goed opletten, komt het wel goed.
Ook rond de Kennedyschool wordt al jaren gezocht naar
betere oplossingen. Probeert u ook nog altijd linksaf te rijden vanuit het winkelcentrum aan de Keurmeestersdreef?
U brengt niet alleen andere weggebruikers in gevaar, maar
ook de verkeersbrigadiers die alles in goed banen proberen
te leiden. Let goed op, volg de verkeersregels en denk aan
de andere weggebruikers.
Wilt u nog meer doen om de verkeersveiligheid te verhogen?
De Kennedyschool heeft meer brigadiers nodig. Geïnteresseerd? Neem contact op met de school of laat het ons weten.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

OPENDEURENDAG VERENIGINGEN
Zondag 17 juni is het van 13.00 tot 17.00 uur zo ver. Verenigingen kunnen 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 kan inzetten
in de buurt en tegelijkertijd van een fijne middag genieten.
Er is muziek, zang, lekkers te eten en drinken en goede
gesprekken. Wilt u uw vereniging hiervoor inschrijven? Meldt
dit aan bij Nicole Neijman (nicole.neijman@kpnmail.nl) of
Marjolijn Meerten (m.meerten@radar.org).
BUURTTERRASSEN BIJ U IN DE BUURT?
Een buurtterras is een mogelijkheid buren bij elkaar te brengen, gewoon om elkaar te leren kennen en met elkaar te
kunnen spreken over wat gedaan kan worden in uw directe
omgeving. Het Buurtnetwerk en de buurtprofessionals (Trajekt, wijkverpleging, handhaving en politie) zijn aanwezig om
vragen te beantwoorden en ideeën uit te wisselen. Koffie
en thee worden verzorgd, u brengt een stoel en beker mee.
Samen zorgen we voor een gezellig en productief moment.
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. Email ons op: buurtnetwerkbd@
gmail.com.

VERKIEZINGEN
In een democratie leven betekent dat we het voorrecht hebben onze vertegenwoordigers te kiezen. Er zijn meerdere
kandidaten uit onze eigen wijken. Op www.gemeentemaastricht.nl vindt u onder de knop ‘Verkiezingen’ informatie over
alle partijen die meedoen. Geniet van uw voorrecht.
DE HUISKAMER VAN DAALHOF
Heeft u de Huiskamer nog niet ontdekt? De Huiskamer
is bijna elke dag open voor verschillende activiteiten. Bij
Matchpunt op dinsdag, woensdag en donderdag kunt u hulp
en advies vinden voor moeilijke vragen. Dinsdagmiddag
is een gezellig praatuur voor iedereen. Woensdagmiddag
is er een Nederlands praatuurtje en een kunstatelier voor
kinderen. Donderdagochtend en -avond is het Creatief Café
en de middag is voor mantelzorgers en hun zorgpartner. Er
is een ruilwinkel voor kleren, een eigen leenbibliotheek en
meer. De Huiskamer bevindt zich aan de achterzijde van ‘t
Atrium, achter de kerk bij het ‘gebreide’ hek.

WIJKLEERBEDRIJF
Weet u wat het WijkLeerbedrijf is? Vanuit zorgcentrum
Daalhof zetten MBO studenten van ROC Leeuwenborg zich
voor de wijk in. Enkele cijfers van het afgelopen schooljaar
laten zien hoe geëngageerd deze studenten zijn. Er werden
6868 uren informele zorg geleverd door 20 studenten aan
45 klanten in de wijk. Studenten doen werkervaring op die
aansluit bij hun opleiding Helpende zorg en welzijn niveau
2. Er is een goede samenwerking tussen het WijkLeerbedrijf
en de Huiskamer. Heeft u wat hulp nodig in huis? Wilt u
hierbij ook een steun zijn voor studenten in hun opleiding?
Neem dan contact op met de Huiskamer of bel direct met
het WijkLeerbedrijf, tel. 06-44459222.

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

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

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

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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VRIJWILLIGER v/d MAAND

weg, maar zij zijn zeker belangrijk geweest. Wellicht een
verrassing en een nieuw licht op de cultuur van Catalonië
in die dagen.
Tijd: vrijdag 9 maart a.s. van 20.00 tot 22.00 uur.
Locatie: Ut Förtsje, Ebenistendreef 104, Belfort.
Toegang: leden gratis, niet-leden 5 euro.
Taal: Nederlands.
Voor meer informatie raadpleeg de website: www.círculocervantes.nl.

Allereerst onze excuses naar Iesje Kooymans uit het februarinummer. Het is ons weer niet gelukt haar naam goed te
schrijven. Drie maal is scheepsrecht Iesje, als het goed is
hebben we je naam nu wel goed gespeld.
Nadat het februarinummer in de brievenbussen is gevallen,
kregen we hulp van een leesster voor een nieuwe kandidaat.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Zoals eerder geschreven, kan deze rubriek niet bestaan
zonder uw inbreng. Heeft ook u een vrijwilliger in gedachten
die een bloemetje verdient, geef zijn/haar naam - met een
korte motivatie waarom die persoon dat bloemetje verdient
- door via redactie@belhaofke.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.

BETAAL DE HELE MAAND MAART GÉÉN 21% BTW!

Deze maand mag Marjo Clermonts een bloemetje gaan
ophalen bij Belfleur aan de Keurmeestersdreef.
Marjo is al ruim 20 jaar actief in de Bejaarden- en Invalidenbond van Daalhof, waarvoor zij zich als bestuurslid iedere
week belangeloos inzet voor de ouderen in de wijk. Ze is
wekelijks aanwezig bij het kienen en daarnaast organiseert
ze diverse leuke activiteiten voor de leden. Een feestmiddag,
dagtrip of een kerstviering organiseren, daar draait zij haar
hand niet voor om. Ook organiseert ze jaarlijks een grote
kienmiddag waarvan de opbrengst voor de bejaardenbond
is. Verder is ze actief binnen de stichting Joonk en Aajd
welke diverse feestjes organiseert voor de mensen van de
wijk Daalhof en omgeving.
Een aantal jaren geleden kreeg ze het idee reisjes te organiseren. Hierdoor is ‘Marjo’s vriendenreizen’ ontstaan.
Ieder jaar weer organiseert zij een leuk reisje waar iedereen
zich voor kan opgeven. Dit is een groot succes, waardoor
ze al steden als Parijs, London, Berlijn en Praag en het
Schwarzwald hebben bezocht.
Er gaat zoveel tijd en energie naar de organisatie van deze
diverse activiteiten, maar dit doet zij met heel veel plezier
en liefde. De waardering die zij hiervoor krijgt, doet haar
erg goed.
Marjo, meld je met een identiteitsbewijs bij Belfleur en zoek
een mooi bloemetje uit als bedankje voor je inzet.

OP FIETSEN, KLEDING EN ACCESSOIRES

VERENIGINGSNIEUWS
CATALAANSE SCHILDERS VAN ROND 1900
Lezing door Jan Timmerman in het Nederlands.
Deze lezing was gepland voor woensdag 7 februari jl. Door
omstandigheden kon het die avond niet doorgaan. Daarom
is de lezing verplaatst naar vrijdag 9 maart a.s.

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 !

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 en Santiago Rusiñol die aanschopten tegen
de bourgeois cultuur van de Catalaanse hoofdstad. Het
café Els Quatre Gats was enkele jaren het trefpunt waar zij
ervaringen uitwisselden. Na 1900 gingen zij ieder hun eigen

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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VARIA

goederen op om kerstpakketten van te maken. Ze brachten
7 dozen langs bij mensen die het eten konden gebruiken.
Sommigen waren echt verrast en wilden betalen, maar de
dames aanvaardden geen betaling. Buren zijn buren, we
helpen elkaar. En de buren waren erg dankbaar.

GOEDE BUREN
Vroeger kon je naar de buurvrouw gaan als je even geen
suiker meer in huis had, of een beetje maïzena nodig had
en vergeten was die te kopen. “Ach schat, natuurlijk” zou
de buurvrouw hebben gezegd. Zijn die dagen voorbij? Is
het werkelijk een lang vervlogen tijd? Niet als je in de flats
aan de Herculeshof woont. Daar, boven de winkels, wonen
mensen die toch wel begaan zijn met elkaar - al weten ze
dat niet altijd totdat iemand de zaak een beetje forceert.

Velen die meehielpen door een bijdrage te geven, wilden het
weten als de dames dit nog een keer zouden doen. Soms
hebben mensen een aanzet nodig, iemand die een vonk is
om een vlam aan te steken. Meerdere mensen begrepen
dat het goed is er voor elkaar te zijn. Diny, Karin en Sophie
zeggen dat deze actie zeker voor herhaling vatbaar is. Ze
willen dit jaar nog een keer kerstpakketten maken enze
denken ook al aan andere ideeën. Het gaat erom dat we
elkaar steunen en helpen als buren. “We willen liever zijn”
zei Diny. “Dat doen we samen.”

Diny de Groof, Karin Hofland en Sophie Berkers - drie
vriendinnen die vaker bij elkaar aan tafel zitten - hebben
rond de Kerst besloten iets te doen. Alle drie kennen ze
verschillende mensen in de flat - buren - die het niet breed
hebben. Het is niet eenvoudig buren om hulp te vragen en
sommige mensen zullen het gewoon nooit doen. Deze drie
dames, die later met een lach ‘de drie gekken’ genoemd
zouden worden, wilden een aanzet geven en buren gewoon
te hulp schieten. Twee dagen gingen zij langs de woningen
in de flats aan de Herculeshof, klopten ze aan en vroegen
de mensen of ze een bijdrage wilden geven voor kerstpakketten. Soms zongen ze alsof het Drie Koningen was (en zo
werden ze ‘De Drie Gekken’), maar overal kregen ze iets.

Misschien wil ook jij met je buurt aan de buren laten zien dat
je een buurt bent, zoals deze dames in de flats aan de Herculeshof. Het hoeft niet groot te zijn. Kom samen rond een
plein. Maak contact met de mensen in de straat. Misschien
heb jij ook suggesties voor hoe buren elkaar kunnen helpen.
Laat het weten op: buurtnetwerkbd@gmail.com. Als het voor
de Herculeshof is, geven we dat door aan Diny, Karin en
Sophie. Is het voor een andere buurt, dan proberen we je te
linken met anderen in de buurt, maar misschien kan jij het
zelf veel beter. Misschien ben jij juist de vonk die nodig is.

“Het was echt mooi om te zien. Dat had ik niet verwacht.”
zei Karin. “Het maakte niet uit of het één blik was, iedereen
gaf iets.” Zo haalden de dames uiteindelijk 1,5 winkelkar vol

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Scott Raab

CURSUS VALPREVENTIE

Athoslaan 79

Maandag 26 maart organiseren leerlingen van het wijkleerbedrijf Daalhof een middag over valpreventie. Samen met
fysio043 geven zij tips en demonstraties over (het voorkomen van) vallen en opstaan. Hoe kan ik voorkomen dat ik
val, hoe kan ik weer opstaan of hoe kan ik iemand het beste
helpen om weer overeind te komen?
Zeker mantelzorgers zijn welkom.

6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Waar: Huiskamer Daalhof (zijkant Atrium, achter de kerk bij
de gele deur en het ‘gebreide’ hek).
Tijd: 13.00 - 14.30 uur. Aan deze cursus zijn geen kosten
verbonden.

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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com, mail: info@dans-yoga.com, tel.: 0032-12236151 of
06-33646440.

PRIKBORD

Te koop: mooie vouwwagen Jamet Dakota Outdoor Special 2013 in perfecte staat. Met grote voortent, luifel met
zijwanden, disselbak, lattenbodems, koudschuimmatrassen,
ondertent en afneembare keuken op wielen. Altijd binnen
gestald gestaan, 5 vakanties gebruikt. Vraagprijs: Euro
5.150,00. Meer info: 06-45308916.

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

Wilt u goed Nederlands leren? Ervaren docent geeft privéles of groepsles bij u in de buurt. We bekijken samen hoe
u het beste Nederlands kunt leren. Wij leggen de nadruk
op spreken, luisteren of schrijven. Uren zijn flexibel. Tel.
06-14501853.

BON APPETIT

Vallen schoolresultaten tegen? Kom ‘Ik leer leren’. Ervaar
voorwaarden om goed te kunnen leren, het belang van
motivatie, plannen, over faalangst en nog veel meer. Vanaf
groep 7 t/m (V)MBO/HBO. Meer info: www.bijdehand.cc,
FB of 06-57711480.

VEGETARISCHE HAMBURGER
VAN POMPOEN EN SHIITAKE

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: 043-3515303.

Ingrediënten:
225 gram pompoen
100 gram shiitake paddenstoelen
400 gram kerstomaatjes
4 eetlepels olijfolie
150 gram witte bonen uit pot
1 kleine rode ui
1 teentje knoflook
½ komkommer
50 gram havermout
1 eetlepel rotikruiden
kruidenmix naar smaak
2 eetlepels ghee (of olijfolie)
4 sneetjes volkoren desembrood
kiemgroenten

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische-, en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder
verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘samen bewegen met
Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Ook rugrevalidatie via DavidRug-Concept is mogelijk. Fysio Daalhof, Herculeshof 9/11,
6215 BB Maastricht, 043-3476946; fysiodaalhof@gmail.
com; www.fysiodaalhof.nl.
Te huur m.i.v. 1 maart 2018: garagebox aan Kroesmeestersdreef. Voorzien van water en elektriciteit. Huurprijs 125
euro per maand. Tel. 06-15157709.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 graden C. Snijd de pompoen
in blokjes en shiitake in kleine stukjes. Leg de tomaatjes in
een grote ovenschaal. Meng de pompoen en shiitake met
de olijfolie en leg ze naast de tomaatjes in de ovenschaal.
Zet de schaal 30 minuten in de oven tot de pompoen gaar is.

Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.” Sterke woorden en
een duidelijke weg. Ga je met ons mee? Wij willen Hem
volgen. www.gvcmaastricht.nl of bel 06-48689617.
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.dans-yoga.

Snipper ondertussen de uien en knoflook fijn en snijd de
komkommer in plakjes. Meng de bonen met de pompoen
en de shiitake (houd de tomaat apart) en prak fijn met een
vork of een stamper. Meng de ui, knoflook, rotikruiden en
havermout erdoor en breng op smaak met kruidenmix.
Vorm vier hamburgers van het mengsel.

van dinsdag t/m vrijdag

Smelt de ghee in een koekenpan en bak de hamburgers
hierin.

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Leg de sneetjes brood op vier borden en verdeel de tomaat
en de komkommer erover. Leg de hamburger erop en strooi
er wat kiemgroenten over.

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
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Maastricht - Belfort
Maastricht - Belfort
www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
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NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!
Ruime halfvrijstaande
woning;
5 slpkmrs en ruime tuin;
Ruime halfvrijstaande
woning;
Gelegen
aan een “fietsstraat”.
5 slpkmrs en ruime tuin;
Gelegen aan een “fietsstraat”.

Vraagprijs € 295.000,-- K.K

Vraagprijs € 295.000,-- K.K

•
•
••
•
•

NIEUW!
Onderkelderde
woning;
Geheel te moderniseren;
Onderkelderde
Op loop afstandwoning;
van centrum.
Geheel te moderniseren;
Op loop afstand van centrum.

•
•
••
•
•

Vraagprijs € 199.900,-- K.K
Vraagprijs € 199.900,-- K.K

NIEUW!
Keurige tussenwoning;
Op loopafstand van winkels;
Keurige
tussenwoning;
Tuin
op het
westen.
Op loopafstand van winkels;
Tuin op het westen.

Vraagprijs € 195.000,-- K.K
Vraagprijs € 195.000,-- K.K

NIEUW!
•
•
••
•
•

NIEUW!
Keurig appartement;
3 slpkmrs;
Keurig
appartement;
inpandige
berging
3 slpkmrs;
inpandige berging

Vraagprijs € 139.900,-- K.K
Vraagprijs € 139.900,-- K.K

Droomt u over een nieuw huis en wilt u graag zorgeloos aan en/of verkopen? Vesta Vastgoed staat u graag bij!
Wij zijn uw actieve en betrokken partner op het gebied van aankoopbegeleiding, verkoop, taxatie en hypotheken.
Droomt u over een nieuw huis en wilt u graag zorgeloos aan en/of verkopen? Vesta Vastgoed staat u graag bij!
Wij zijn uwBel
actieve
en betrokken
partner
op het gebied
van aankoopbegeleiding,
verkoop,
taxatie
en hypotheken.
ons voor
een gratis
en vrijblijvende
waardebepaling
en/of op maat
gesneden
advies.
Bel ons voor een gratis
vrijblijvende
waardebepaling
op maat gesneden advies.
Vestaen
Vastgoed,
uw woning
is het waard!en/of
043-3440168
Vesta Vastgoed, uw woning is het waard! 043-3440168
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Paulusschool. U doet toch gezellig mee?
Dinsdag 3 april: 9.30 uur: Liandora nachtmode verkoop.

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
Donderdag 5 april: gezellige Franse middag. Kaas en wijn
tegen democratische prijzen.

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.

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

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

Rode wangen, glimmende ogen
Vieze handen, kapotte kleren…
En: superblije- enthousiaste kinderen.
Aan de voetbaltafel bij de Voorschoolse opvang van MIK,
Tijdens de CNAL-middagen in de eigen klas,
In de Gouden Wereld tijdens het overblijven,
Op weg naar de schoolbieb,
Of zittend in de Stint van de BSO…

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.

Allemaal mooie plekken,
Waar kinderen volop de mogelijkheid krijgen om zich te
ontwikkelen.
We stimuleren, prikkelen, coachen, dagen uit en ondersteunen waar nodig…
We zijn zo trots op onze baan als leerkracht, pedagogische
medewerker,
directielid, coördinator of vaste vrijwilliger.

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

Wij bedanken alle lieve ouders voor hun vertrouwen en
hopen dat onze ogen nog lang mogen blijven stralen.

Vrijdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
- Wisselende activiteiten (bv. spellen, geheugentraining,
quiz, zingen etc.) op afdeling H
Extra activiteiten:
Iedere woensdag in maart vanaf 14.00 uur: sjoelen, kaarten,
quizzen, rummikub enz. Voor elk wat wils.
Donderdag 15 maart 14.00 uur: Happy Hour met DJ Giel.
Eerste drankje tegen de helft van de prijs en een lekker
snack.
Donderdag 22 maart 14.00 uur: gespreksgroep. Actuele
onderwerpen. Iedereen kan aansluiten.
Vrijdag 23 maart 14.30 uur: muzikant Peter Derks komt
spelen op afdeling H. Gratis toegang.
Donderdag 29 maart 14.00 uur: spellenmiddag en een lekkere snack.
Vrijdag 30 maart 9.30 uur: samen eieren verven en eieren
zoeken in onze tuin met de leerlingen van de Petrus en
10

Willen jullie ook een kijkje komen nemen, sfeer komen
proeven, kinderen met leerkrachten aan het werk zien,
pedagogische medewerkers ontmoeten of dieren van de
kinderboerderij knuffelen? Of eens eindelijk alle betrokken
partners van ons Kindcentrum tegelijkertijd treffen in één
gebouw? Ook benieuwd naar ons onderwijs, onze positieve
en duidelijke aanpak of onze kwaliteiten? Meer interesse
in voor-, tussen- of naschoolse opvang? Of luisteren naar
ervaringen van andere ouders?
Wij informeren jullie graag tijdens onze open dag op zaterdag
24 maart van 11.00 tot 14.00 uur. Natuurlijk kunnen jullie ook
altijd bellen voor een afspraak. (043-3430264).

productie slaan we een nieuw en spannend pad in.
‘Door melger en bein’ is exclusief voor de MOV geschreven
en gecomponeerd door tekstschrijver en regisseur Cees Rullens en componist Nard Reijnders. Alles in het Maastrichtse
dialect, zodat deze cultuurvorm in dialect behouden blijft.
Voor de vertaling van de ‘Mestreechse’ teksten zorgt Jeroen
Perry. De muzikale leiding berust opnieuw in de handen van
Ben Perry, de vaste dirigent van MOV.

PERSBERICHTEN
SPRANKELEND MUZIEKTHEATER
Vrijdag 13 april gaat ‘Door melger en bein’ in première, de
nieuwe productie van de Mestreechter Operètte Vereiniging
(MOV). Onder het motto ‘zingen is een feest voor iedereen’ wordt momenteel gerepeteerd voor dit sprankelende
muziektheater, dat speciaal voor MOV is geschreven en
gecomponeerd. Met dank aan tekstschrijver en regisseur
Cees Rullens en componist Nard Reijnders. Pittige kwesties,
liefde en humor vloeien in elkaar over en laten het publiek
niet onberoerd. De uitvoering is in het Maastrichtse dialect,
maar dankzij de Nederlandse boventiteling is de voorstelling
door iedereen te volgen.

‘Door melger en bein’ gaat 13 april 2018 in première in
Theater aan het Vrijthof. Verdere voorstellingen zijn op 14
en 15 april en 4, 5 en 6 mei. Kaartverkoop 25 euro p.p. via
uitbalie@maastricht.nl.

VERENIGINGSNIEUWS

‘Door melger en bein’ (‘Door mergel en been’) speelt zich
af in en rondom de Sint Pietersberg waar zeer verschillende mensen elkaar ontmoeten voor een rondleiding in
de mergelgrotten. Maar wat gebeurt er als zij onverwacht
samen in een benarde situatie belanden? Drijft angst hen
verder uit elkaar of biedt het hun juist de kans vooroordelen
te ontzenuwen? Universele én actuele thema’s worden licht
geserveerd tijdens dit sprankelend muziektheater, dat het
publiek niet onberoerd zal laten.

ROMMELMARKT TTV DAALHOF
TTV Daalhof organiseert 18 maart 2018 weer haar halfjaarlijkse Rommelmarkt in het Atrium, Aureliushof 160 te
Maastricht. De markt begint om 9.30 uur en duurt tot 17.00
uur. De entree is gratis. Diegenen die een tafel willen huren, kunnen contact opnemen met Peter Janssen, telefoon
043- 3479867.

De opgevoerde stukken waren voorheen altijd bewerkingen
van bekende opera’s en operettes. Met de aankomende
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“We rij
wijs”.
naar je rijbe
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
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www.rijschoolbastiaens.nl
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Hazendans
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Vrijwilligersprijs voor Rob Noordhoek
Onze collega Rob Noordhoek, voorzitter van kinderboerderij
De Heeg, krijgt a.s. zaterdag in Mosae Forum één van de
Vrijwilligersprijzen 2018 uitgereikt. Rob is de drijvende kracht
achter de kinderboerderij en kreeg de prijs in de categorie
groen. Wij feliciteren hem met deze verdiende waardering
voor zijn werk.
En verder…
• is het nieuwe hek aan de toegangszijde beplant met een
beukenhaag;
• komt het bedrijf Bayer binnenkort een teambuildingsdag
houden op Daalhoeve;
• doen wij komend weekend op vijf locaties mee aan NL
Doet: het boerderijterrein, het Erica-terrein, de Gouden
Wereld, Vaeshartelt en de groene heuvel tegenover het
tankstation. Iedereen is van harte welkom mee te werken;
• gaat de varkenswei aan de rotonde op termijn verdwijnen.
Dit staat in het zesjarenplan van beheerder Ralph Frissen
voor het boerderijterrein.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
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NIEUW: SERVALS

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Afwashulp gezocht
U heeft als bezoeker van de Koojstal misschien wel gemerkt
dat we met de groeiende drukte moeite hebben al het werk
zonder problemen bij te benen. Daar willen we graag wat
aan doen. Binnenkort staat het voorjaar weer voor de deur
en dan zoeken wij in de weekenden hulp in de keuken en
de bediening. Het gaat om de openingstijden van de boerderij – zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur, zondag van 12.00
tot 19.00 uur – en het werk wordt vergoed. Informeer bij het
vaste personeel over de mogelijkheden.
Nieuwe medewerkers
Het personeelsbestand van Daalhoeve is de laatste maanden opnieuw uitgebreid met Merian in de huishoudelijke
verzorging en Tiffany en Sabine in de Koojstal. We heten
hen van harte welkom en stellen hen in één van de volgende
edities aan u voor.
Geboortegolf gaat door
Nu de Lammetjesdagen ten einde komen, is het met de
geboortegolf op Daalhoeve nog niet afgelopen. De komende
weken verwachten wij jong leven bij de geiten, wallaby’s en
mini-paardjes.
Parkeren
Zoals vermeld in één van de vorige Belhäöfkes zijn wij, in
overleg met omwonenden, op zoek naar een oplossing voor
het parkeerprobleem rond Daalhoeve. We hebben inmiddels overleg gevoerd met de gemeente. Afgesproken is dat
wij een plan ontwikkelen om parkeren mogelijk te maken
binnen de hekken; de gemeente bekijkt vervolgens hoe ze
ons bij de uitvoering daarvan kan helpen. Het gaat om een
forse ingreep die niet in korte tijd gerealiseerd kan worden.
Daarom hopen we te kunnen rekenen op uw geduld.
12

Het zal u zijn opgevallen dat Daalhoeve weer flink heeft
verbouwd de laatste weken. We waren aan het werk
om een verblijf te maken voor vier servals, de nieuwste
aanwinst op de boerderij.
De serval is een middelgrote kat die ook wel mini-cheetah
wordt genoemd. Relatief heeft hij de langste poten van alle
katachtigen. Hij heeft ook een lange nek, een kleine kop
met grote, ronde oren en een korte snuit. Servals leven
van oorsprong op de savannes in Afrika, waar ze jagen op
vogels, kleine zoogdieren, insecten en reptielen. Dat doen
ze met hun uitstekende zicht en gehoor. Een serval kan een
muis onder de grond horen rondscharrelen.
Servals vormen geen bedreigde diersoort. Wij houden ze
in een afgesloten ruimte, omdat ze relatief erg sterk zijn en
te wild voor de omgang met mensen. Het terrein waar ze
bij ons leven, is zo’n 200 m² groot en dat is veel meer dan
de 15 m² die algemeen wordt gezien als de minimale oppervlakte die een serval als huisdier moet hebben. Verder
beschikken onze servals over een verwarmd binnenverblijf.
De bouw van het verblijf van de servals past in het meerjarenplan dat onze beheerder Ralph Frissen onlangs heeft
gemaakt voor het eigen boerderijterrein. Hij bruist van de

nieuwe ideeën. We komen er in een volgende editie graag
op terug.

als contactpersoon en organisator van Gilde de Wijngaert.
Het gilde maakte vanaf 2001 gebruik van onze boerderij
en organiseerde vele edities van het Kaas maken, de Appelpersdag en de Zuurkooldag. Ook konden we bij andere
activiteiten altijd een beroep doen op de creativiteit van Hub.
Hub’s vriendelijke woorden en belangstelling voor de mensen om hem heen zullen ons altijd bijblijven. Op zijn eigen
wens is op 2 februari in besloten kring afscheid van hem
genomen. Wij wensen zijn vrouw Marly en familie veel
sterkte met dit verlies.

TOP-4 BIJ WE-CYCLE

Hub bedankt voor alles.
Bestuur, beheer en vrijwilligers van Boerderij Daalhoeve

Daalhoeve heeft vorig jaar, op drie andere kinderboerderijen in Nederland na, de meeste elektrische apparaten
ingezameld voor de organisatie Wecycle. In 2015 en
2016 eindigden we als derde, maar ook de vierde plaats
in 2017 was goed voor een extra sponsorbijdrage van
250 euro.
Wecycle is een non-profitorganisatie die de inzameling en
recycling van kleine, afgedankte elektrische apparaten en
energiezuinige verlichting organiseert. Daaraan doen onder
meer 170 kinderboerderijen mee. Zij ontvangen daarvoor
een jaarlijkse bijdrage van 250 euro. De kinderboerderijen
hebben in 2017 zeer goed hun best gedaan, want het
totale aantal ingezamelde apparaten steeg met 18% naar
een record van 50.000. Algemeen directeur Jan Vlak van
Wecycle vindt dat “fantastisch”. “Sinds de start van onze
samenwerking in 2013, hebben de kinderboerderijen zich
ontwikkeld als makkelijk toegankelijk inleverpunt voor kleine
apparaten. Wij vinden het erg belangrijk hen te ondersteunen
vanuit de maatschappelijke functie die zij hebben in de wijk,
vooral op het gebied van milieu-educatie en duurzaamheid.”
Dat ondersteunen gebeurt met een sponsorbijdrage van 250
euro. De vier kinderboerderijen die de meeste afgedankte
elektrische apparaten inzamelden, krijgen een extra sponsorbijdrage van 250 euro. En daar hoorde Daalhoeve ook in
2017 bij. Met een aantal van 2.025 ingezamelde apparaten
werden we vierde, na De Punt in Zierikzee, De Boerenzwaluw in Hoofddorp en De Dierenhof in Ridderkerk.
Wij danken iedereen die apparaten bij ons heeft ingeleverd.
Blijf dat doen. Het is gratis en u helpt ons ook in 2018 een
goed resultaat te behalen.

IN MEMORIAM: HUB RITCHI
Zaterdag 27 januari is op 82-jarige leeftijd onze oudste
vrijwilliger Hub Ritchi overleden. Hub was een bijzondere
man met een grote liefde voor dieren en de natuur, die hij
ook vaak met passie en oog voor detail schilderde. Hij was
vele jaren actief binnen Daalhoeve, onder meer als schrijver
van de rubriek ‘In den Hoof’ op deze middenpagina’s en

RECEPT VAN DE WINKEL
Boerenkool met spaghetti
Dit is weer eens wat anders met boerenkool. Heel gezond
en heel lekker.
Smoor twee rode, gesnipperde uien en twee gesnipperde
knoflookteentjes samen met 150 gram spekblokjes in een
paar eetlepels olijfolie. Doe dit op zacht vuur. Schep alles
er uit en hou het apart. Dan doe je in dezelfde pan 500
gram fijngesneden boerenkool (voorgesneden uit een zak
is het gemakkelijkst). Ook deze zacht gaar smoren met een
scheutje water of bouillon erbij. Na vijf minuten doe je ui,
spek en knoflook bij de kool en laat je alles zachtjes gaar
worden.
Intussen zet je ruim water op met wat zout voor het koken
van de spaghetti. Neem voor vier personen ongeveer 300
gram en kook deze gaar volgens de tijd op de verpakking.
Vervolgens hak je ongeveer 50 gram walnoten grof. Rooster
ze in de pan met een beetje olie tot ze goudbruin zijn. Je kunt
ook pijnboompitten nemen als je niet van walnoten houdt of
er allergisch voor bent.
Doe de kool in een warme schaal en maal er zwarte peper
overheen. Giet de spaghetti af en meng dit door de kool.
Serveer het met de walnoten en flink wat geraspte kaas.
Blauwe kaas is heerlijk erbij (deze kun je er overheen brokkelen) of een goede boerenbelegen.
Smakelijk en niks moet, alles mag.
Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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Monique Montulet is schoonheidsspecialiste en runt haar eigen
huidverbetering en wellness instituut Cosmetique Pura.

OPEN DEUREN DAG
Meldt u aan voor de Open Deuren Dag.

HUIDVERZORGING IN DE WINTERPERIODE
In de winter hebben we allemaal te maken met een droge(re)
huid, met de onvermijdelijke vraag: hoe verzorg ik mijn huid
in de winter?
Je huid heeft veel te verduren in de winter. Niet alleen droogt
je huid sneller uit, maar ook de stofwisseling van de huid is
anders in de winter. Ook is de huid minder schoon in deze
periode. Allemaal zaken die een extra belasting voor de
huid zijn en zeker speciale aandacht vragen. Want je huid
is niet zomaar een velletje, maar het grootste orgaan dat
we hebben.
Zuinig zijn op je huid is dus het devies, zéker in de winter.
De verzorging van je huid in de winter.
De droge huid is minder vet, en minder vet betekent minder
bescherming. Naast de normale verzorging van de huid met
vitaminen en aminozuren, is het dus verstandig om een vettere crème te gebruiken dan je in de zomer gebruikt.
Vermijd zo veel mogelijk warme baden of een hele warme
douche, hoe verleidelijk dat misschien ook is met al die kou
buiten. Warm water droogt de huid enorm uit.

De Open Deuren Dag (ODD) Belfort/Daalhof 2018 vindt
plaats op zondag 17 juni van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie:
Radar, Ebenistendreef 100.
Een uitgelezen gelegenheid voor verenigingen, clubs,
stichtingen enz. om zich aan het publiek te presenteren en
hun vereniging actief in de spotlights te zetten. Ook als je
vereniging niet haar thuisbasis in Belfort/Daalhof heeft en
leden uit andere wijken telt, ben je van harte uitgenodigd
deel te nemen.
Net als in voorgaande jaren zorgen we voor een gevarieerd
programma met veel muziek, dans, zang, sportdemonstraties en presentaties van clubs en verenigingen. Een gezellig
samenzijn van buurtbewoners en deelnemers waar een
hapje en drankje uiteraard niet zal ontbreken.
Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, neem dan
contact op met Nicole Neijman (nicole.neijman@kpnmail.
nl) of Marjolijn Meerten (m.meerten@radar.org).

Om de doorbloeding van de huid en de stofwisseling optimaal op gang te houden, is het belangrijk om te blijven
bewegen. Nog sterker: gewoon lekker sporten. Ook een
wisselbad is prima voor de doorbloeding. Combineer dit met
een aangenaam uitje naar de sauna. Een perfecte manier
om de doorbloeding van je huid te maximaliseren.

PERSBERICHTEN
ALZHEIMERCAFÉ MAASTRICHT

Denk ook om je kleding. Het is aan te bevelen om zachte
stoffen, zoals zijde en satijn, op de huid te dragen. In ieder
geval geen wol, want dit irriteert de huid. Wol is lekker warm,
maar kun je alleen als buitenste laag gebruiken.
Als je handen heel ruw zijn, kun je deze het beste rijkelijk
insmeren met een hele voedende crème. Daarna een paar
katoenen handschoenen aantrekken en je kunt het tijdens
de nacht rustig in laten trekken.

Corpus Sana

Afslank en
Lifestyle coaching

Woensdag 7 maart 2018 is weer een bijeenkomst van het
Alzheimercafé Maastricht.
Thema: omgaan met dagelijkse problemen bij dementie.
Als u dementie hebt, worden gewone dagelijkse routines
of activiteiten vaak steeds moeilijker uit te voeren. Er komt
steeds meer terecht op uw naaste. Wat zijn de mogelijkheden om de ‘kleine’ dingen, zoals bijv. een kopje koffie kunnen
zetten, zo lang mogelijk te kunnen blijven doen? Hoe kunt
u met dementie zo lang mogelijk betekenisvolle activiteiten
uitvoeren en hoe kunt u als naaste hierbij ondersteunen?
Gastsprekers: Barry Nugteren en Stefanie van Nunspeet,
ergotherapeuten.
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. Toegang is gratis.

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.

U kunt voorafgaand aan het programma een gezonde en
goedkope maaltijd gebruiken bij Athos Eet. Hiervoor kunt
u zich tot uiterlijk 5 maart 2018 telefonisch of per e-mail
aanmelden. Meer informatie via 06-23138829 of via alzheimercafemaastricht@gmail.com.

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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liefste speel ik na school met mijn vriendjes, bij ons thuis
of bij hun, dat maakt niet uit. Maar heel veel tijd heb ik daar
door de week niet voor. Op maandagmiddag heb ik gitaarles
en op dinsdagmiddag ga ik naar therapie. Lekker druk dus
O ja, ik ga ook regelmatig met mijn broer, mama en papa
naar de boerderij in Daalhof. Daar is het altijd erg leuk, je kunt
er ook lekkere spullen kopen. Als de schapen er zijn is het
echt gezellig daar. Wat ik ook heel erg fijn vind, is varen op
het bootje van mijn opa. Dat is genieten, kijk maar op de foto.

DIT BEN IK
HIDDE BOS
Hallo allemaal, ik ben Hidde Bos. Juffrouw Lilly Keijmis vroeg
me een stukje te schrijven voor ‘t Belhäöfke’ en dat terwijl ik
helemaal niet in één van de wijken woon. Wel kom ik heel
veel in Belfort, Daalhof en Hazendans. In Daalhof doen we
veel boodschappen, in de Hazendans wonen vriendjes van
me en in Belfort ga ik naar school. Ik zit in groep 7 van de
basisschool John F. Kennedy.

VERENIGINGSNIEUWS
KIENMIDDAG BEJAARDEN- EN INVALIDENBOND
Zondag 25 maart houdt de Bejaarden- en invalidenbond
Daalhof weer haar jaarlijkse, ouderwetse kienmiddag. Deze
middag wordt gehouden in Buurtcentrum ‘t Atrium, Aureliushof 160 te Maastricht. De zaal gaat open om 12.30 uur
en het kienen begint om 14.30 uur.
Zoals u gewend bent van ons, zijn er weer schitterende
prijzen te winnen. De opbrengst gaat naar de bejaardenbond, waardoor we weer van alles voor de senioren kunnen
organiseren. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst.
We zien u dan graag op zondag 25 maart.
Met vriendelijke groet,

Wisten jullie dat dat een super school is? Niet alleen omdat
al mijn vriendjes daar op school zitten, maar ook omdat
de meesters en juffen daar helemaal top zijn. Echt chill.
Misschien weten jullie dat ik een zeldzame spierziekte heb
en dat alle kinderen van de Kennedyschool mee hebben
gedaan aan een sponsorloop om zo geld op te halen voor
onderzoek naar die vervelende ziekte. Samen hebben we
meer dat tienduizend euro bijelkaar gelopen en gefietst (dat
laatste deed ik dan). Is dat niet geweldig? Als jullie meer
willen weten over mijn spierziekte, kijk dan eens op www.
voorsara.nl. Daar staat heel veel informatie.
In mijn vrije tijd speel ik graag op de Xbox en de iPad. Ook
lees ik wel eens een boek en kijk ik graag naar Netflix.
Verder vind ik het heel leuk om met Lego te spelen. Ik ben
een hele grote fan van Star wars. Ik ben laatst naar ‘the last
Jedi’ geweest. Super cool, die film. Ik verheug me nu al op
de volgende Star Wars film (ik hoop dat die er komt). Het

Ralph Cadier

Wij zijn erkend MKB-adviseur

Wijuzijn
erkend
MKB-adviseur
Wilt
inzicht
in de
risico's die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Wilt u inzicht in de risico’s
die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Maak een afspraak voor een risico analyse!
Maak een afspraak voor
een19
risico
analyse!
St. Annadal
- 6214
PB Maastricht
043-356 04 04 • www.cadier.nl

St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT
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Marjo Clermonts, (Bejaarden- en invalidenbond Daalhof)
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PERSBERICHTEN
PLUSJEHUIS MAASTRICHT
PlusJeHuis Maastricht is een nieuw energiebesparingsproject voor huiseigenaren. Gemeente Maastricht en Volta
Limburg nodigen u van harte uit op de informatieavond
PlusJeHuis Maastricht in Daalhof op 14 maart 2018.
Volta Limburg is de begunstigde partij uit de Europese aanbesteding naar een serviceprovider voor energiebesparing.
Het project PlusJeHuis is georganiseerd door de gemeente
Maastricht, Gulpen-Wittem en Meerssen in het kader van de
Regionale Energie Alliantie. De gemeenten en Volta Limburg
zijn de concessie aangegaan voor de komende vijf jaren.
PlusJeHuis
Energie besparen en duurzame energie opwekken kan
op verschillende manieren. Huiseigenaren kunnen eigen
stroom opwekken met zonnepanelen, de woning isoleren of
besparen op gaskosten met een warmtepomp, een nieuwe
cv-ketel of een zonneboiler. Volta Limburg kan particuliere
woningeigenaren begeleiden in het hele traject; van het
kiezen van energiebesparende maatregelen tot en met de
financiering en de uitvoering.
“Deze nieuwe service ontzorgt bewoners bij het treffen van
energiebesparende maatregelen. Zo wordt het veel makkelijker om met energiebesparing en energieopwekking aan de
slag te gaan. En werken we samen aan een klimaatneutraal
Maastricht”, benadrukt Gert-Jan Krabbendam, wethouder
Duurzaamheid.

TAALCAFÉ
Beter Nederlands leren door het volgen van taallessen in
De Heeg.
Sinds ongeveer een jaar is er in buurtcentrum De Boeckel
in De Heeg een Taalcafé. Iedereen die de Nederlandse
taal beter wil leren spreken, is welkom. Deelname is gratis.
Dit Taalcafé wordt door vrijwilligers gerund en door Trajekt
gefaciliteerd. Het is bedoeld voor iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren spreken. Ook voor inburgeraars
die op specifieke onderdelen wat extra ondersteuning
wensen, zijn er voldoende mogelijkheden, zoals oefenen
in leesvaardigheid.
Het Taalcafé is geopend op maandag- en dinsdagochtend
van 09.30 tot 11.00 uur.
De onderwerpen die besproken worden, komen vaak uit de
koker van de deelnemers. Hierdoor is zowel de betrokkenheid als de leergierigheid groot. De sfeer is ontspannen,
er wordt gelachen, maar ook serieuze gesprekken worden
niet uit de weg gegaan. Hieruit volgen vaak mooie, nieuwe
sociale contacten.
Heb je interesse en wil je de Nederlandse taal graag beter
leren spreken, of ken je iemand voor wie dit nuttig zou zijn,
kom dan vrijblijvend kennismaken op een maandag- of
dinsdagochtend om 09.30 uur in De Boeckel, Roserije 410
in De Heeg, Maastricht.
Je kunt je ook via de mail of telefoon aanmelden. E-mail:
jaqueline.houben@trajekt.nl, tel. 06-21824969 of bij Annelies Heijnen, tel. 06-10491594.

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

Taxpc

Je bent van harte welkom.

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

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

Clement van Gerwen
Wim Duisenbergplantsoen 31,
6221 SE MAASTRICHT

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

Tel.nr: 06-53219877

www.taxpc.nl

Meld u aan voor de info-avond op 14 maart 2018. De locatie
is Gemeenschapshuis ‘t Atrium, Aureliushof 160 in Maastricht. De avond start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur.
Aanmelden via www.voltalimburg.nl/plusjehuismaastricht.
Kijk voor meer informatie over het project op www.voltalimburg.nl/plusjehuismaastricht.

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

Rebus:
Weet jij de oplossing?

Gekleurde puzzel:
Kleur de puzzel volgens de kleuren:
Blauw (1) Groen (2) Rood (3) Geel (4) Bruin (5)

Oplossing:

Kruiswoord puzzel:
In de puzzel hiernaast zie je
negen beroepen staan.
Vul in elke balk één van deze
beroepen. Als je het goed doet
zie je in de verticale dikgedrukte
balk een beroep nummer tien
staan.
Check ook onze
Facebook pagina
www.facebook.com
/belhaofke

Oplossing:
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

TOENTERTIJD
BARRE TIJDEN
De winter was later te begonnen en het werd nog een korte,
strenge periode. Ja, waar dat aan gezien of gemerkt werd,
vind ik altijd nog wonderlijk. Opa zei vroeger met een opgeheven vinger in de lucht zo’n beetje welk weer het zou
worden en mijn vader kon dat ook best aardig voorspellen.
Ik vroeg wel eens “hoe weten jullie dat?” Nou, daar kwam
dan de geijkte uitspraak “dat voel ik aan mijn water”, vandaag de dag nog een veel gebruikte uitdrukking. Natuurlijk
waren er andere factoren en de ervaring van het veel buiten
zijn. Boeren kunnen het weer ook aardig voorspellen. Nu
gebeurt dat met satellietgegevens en de buienradar kan het
vrij nauwkeurig aangeven. Toch is de natuur eigenwijs en
laat zich niet vastpinnen op voorspellingen en dat is maar
goed ook.
Het begon koud te worden, de dikke winterkleding werd uit
de kast gehaald en daarbij de muts en de wanten. De winter
zette door en er kwam al een aardig dik pak sneeuw te liggen, niks mooier dan dat als je jong bent, heerlijk. De slee
werd van de zolder gehaald en er werd een flink stuk touw
aangeknoopt. Ik heb me heerlijk laten voortglijden en trekken
door opa… ja echt, de aanwezige tante moest eerst even
aan het sneeuwdek wennen. Heerlijk. Het sneeuwde nog
steeds en de vlokken vielen zachtjes neer, zo spannend en
wonderlijk. Ik blijf het nu nog steeds wonderlijk vinden: de
grauwe aarde wordt bedekt met een witte deken. Vooral ongerepte sneeuw was super en ik er als eerste door, wauw…
dat had echt wel wat. Nog tijd genoeg dus om met de slee
heuveltjes of de St. Pietersberg op te zoeken. Mijn tante
ging mee en zij was slim genoeg om haar door mij voort te
laten trekken en de bergjes op te laten sjouwen. Ik genoot
enorm van de afdalingsritjes. Ook begon het te vriezen en
het kanaal vroor dicht. Door de meeste winterliefhebbers
werden de schaatsen uit het vet gehaald, geslepen en
ondergebonden. Vroeger hadden we Friese doorlopers en
bootjes. Ik vond de bootjes in die tijd prima rijden hoor, met
de Friese doorlopers kon je alleen rechte stukken schaatsen.
We hebben ze nog bewaard als herinnering aan vroegere
tijden.
De schepen die door het voormalig kanaal naar België en
visa versa naar Maastricht of langs het stadspark voeren,
kregen het steeds moeilijker er doorheen te komen. Voor
de scheepvaart een strop; dat werd een boterham zonder

beleg. De sluisjes konden ook niet meer functioneren; het
op- en afgaande water verstoorde het evenwicht in hoog
en laag water omdat het flink vroor. Dus werd het stilliggen
voor de schippers en er evengoed het beste van te maken.
De schaatsen werden ook door hen opgeduikeld en er ontstond een fijne, onderlinge band. Ze schaatsen samen en
vormden mooie, sierlijke paren die achten op het ijs reden.
Ook de flinke schaatsslingers waren een lust voor het oog.
De laatste schaatser had er de vaart in en had soms moeite
op de been te blijven. Dat gaf hilarische taferelen.
Die winter is nog streng geëindigd, heel anders dan nu: even
winter en oeps weg is ie weer. Aan vroeger denken is mooi,
maar we leven nu. Toch zijn herinneringen mooi en is het
goed deze te hebben.
Springtime

GEDICHT
STILTE
Geniet van de stilte om je heen
Een enkele vogel fluit er doorheen
Alleen in het landelijk groen
Genieten is alles wat je moet doen
Luisteren is een kunst
De gegeven stilte is een gunst
Alleen zijn moet je leren
Dagelijkse drukte de rug toe keren
Waarom altijd ons ongeduld
Waarom zijn onze dagen zo druk gevuld
Geen tijd voor een uurtje lol
De agenda staat immers overvol
De hoogste tijd voor bezinnen
Vandaag hiermee nog beginnen
Ontspan met regelmaat dat is de wens
Dat maakt een ieder tot gelukkig mens
tekst: Ad Frijns

 +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

OUDE AMBACHTEN
BAAKSTER
De baakster is de voorloopster van de kraamverzorgster. De
vroedvrouw begeleidde de bevalling, de baakster verzorgde
de zuigeling en verluierde deze.

Eerst werd de baby in een linnen luier en vervolgens in een
daaroverheen geslagen wollen luier gewikkeld en daarna
met een lange zwachtel van beneden tot de oksels zo stijf
omwonden dat het de beentjes niet kon bewegen, het zogenaamde zwachtelen of inbakeren. Een en ander zou het
kind voor kromme benen, lies- en navelbreuk behoeden en
zorgen voor een rechte gestalte en brede schouders. Hieraan is de term ‘bakerpraatje’ ontleend. Door beperkte medische kennis klopte het lang niet altijd wat er werd gezegd.
Op de foto ziet u vier glunderende zusters van Onder de
Bogen die omringt zijn door acht zuigelingen. De opname
kan ook gemaakt zijn in de Juliana crèche in de statige Grote
Looiersstraat nummer 23-25. Slechts weinigen kennen de
bijzondere band tussen crèche Juliana en Fonds Olterdissen. Laatstgenoemde was als bestuurslid van Pro Infantibus
- de in 1908 opgerichte vereniging ter bestrijding van de
zuigelingensterfte - nauw betrokken bij de oprichting van
Crèche Juliana.
De oude foto komt uit mijn fotocollectie.
Verder zoek ik een straatnamen boek van Maastricht. Als
ik dit van iemand kan overnemen, hoor ik het graag. Huub.
reinders@home.nl.
Huub Reinders

de Maastrichtse wijk Wittevrouwenveld en wordt in februari
geopend.In Nederland leven ruim 12.400 jongeren zonder
vaste woon- of verblijfplaats. En dat aantal stijgt, zeker in
de grote steden. Ook in Maastricht is deze groep groeiende.
De EduEsc@peroom is een onderdeel van het project Adres
Hoppers, dat is gericht op het voorkomen van zwerfgedrag
van jongeren in de leeftijdsgroep 16 jaar en ouder. De ruimte
is zo ingericht dat het nauw aansluit op de leefwereld van
de jeugd. De deelnemers bezoeken de escaperoom in
groepen van maximaal zes deelnemers, samen met een begeleider. De hoofddoelgroep is jongeren, maar ook ouders,
beleidsmedewerkers, leraren en andere professionals die
met jongeren werken zijn welkom bij deze activiteit.
Spellen en zoekopdrachten
De EduEsc@peroom laat de deelnemers ervaren hoe het
is een (zwerf)jongere te zijn, wat de gevaren zijn en welke
consequenties hun keuzes kunnen hebben. Dat gebeurt aan
de hand van spellen en zoekopdrachten, die de deelnemers
samen moeten uitvoeren om uiteindelijk de sleutel tot de
uitgang van de kamer te traceren.
Educatie
Na afloop is er een uitgebreide evaluatie met aandacht
voor nieuwe ervaringen, nieuw verkregen inzichten en de
te nemen vervolgstappen. De jongerenwerker is op de
achtergrond aanwezig en zorgt voor ondersteuning, samen
met zeven vrijwilligers die de rol van gastheer/gastvrouw
vervullen.
Behoefte aan meer informatie over de Edu@scaperoom?
Neem dan contact op met jeugdopbouwwerker Vincent
Frenken, tel. 06-55695258, mail vincent.frenken@trajekt.nl.

PERSBERICHTEN
INDISCHE INLOOPMIDDAG
Vrijdagmiddag 9 maart is van 13.30 tot 17.00 uur in buurthuis ‘t Atrium weer de Indische inloopmiddag Masoek Sadja
van de Stichting Pelita. De zaal gaat open om 13.00 uur en
de entree bedraagt 3,50 euro. Deze inloopmiddagen zijn
voor iedereen bestemd en staan in het teken van Indische
muziek, dans, cultuur en eten en zijn tevens een prima
gelegenheid ervaringen en verhalen uit te wisselen. De
catering van het Indisch eten wordt verzorgd door Senang
Hati. Inlichtingen bij Kees Schepel, tel. 06-13521570.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

PERSBERICHTEN

Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl

JONGEREN VAN DE STRAAT
Hoe maak je jongeren bewust van de gevaren van zwerfgedrag? Welzijnsorganisatie Trajekt ging aan de slag met
een innovatieve escaperoom, die de jeugd laat ervaren hoe
het voelt om een kwetsbare jongere te zijn. Deze EduEsc@
peroom is de eerste en enige educatieve escaperoom in
Nederland. Hij is gevestigd in buurtcentrum Maris Stella in

Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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