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Op Aswoensdag 7 maart vallen de maskers weer en dat
betekent dat komende maand helemaal in het teken van
carnaval staat. Het feest der feesten in onze contreien en,
al kan het niet iedereen bekoren, zijn er juist dan mensen
die hun vakantie plannen.
Voor wie thuis blijft breekt de tijd van versieren aan. Huiskamerramen vermomd als etalages, vlaggen in de drie
bekende kleuren, praalwagens, en niet te vergeten: uzelf.
Als wat gaat u dit jaar? Hoe herkenbaar of onherkenbaar
wilt u zijn? Of wilt u juist de actualiteit onderstrepen tijdens
de ‘drei zwoer daog’?
Carnaval is een feest van persoonlijke keuzes dat toch
gemeenschappelijk wordt gevierd. Het uitgelezen moment
om jezelf te laten zien; te benadrukken waarvoor je staat,
wat je opwindt of juist onverschillig laat. Misschien een
statement te maken. Eigenlijk is het een feest om ‘uit
de kast te komen’, elk jaar opnieuw en ieder jaar weer
anders. Met persoonlijke keuzes ben je in staat om te
verrassen. Dat is het leuke aan een traditie die toch al
heel wat eeuwen meegaat.
Jammer dat daarna de maskers weer vallen, dat we weer
allemaal ‘onszelf’ moeten zijn, want als het goed is zijn
we tijdens carnaval veel meer ‘onszelf’ dan de rest van
het jaar. Maar het mag niet, het kan niet alle dagen feest
zijn en daarom vliegen we er een verlengd weekend lang
extra in, om wat we de rest van het jaar moeten missen.
Wanneer de plicht roept en alle gekheid weer op zijn
stokje zit. Als je weer gewoon moet doen, want dan doe
je al gek genoeg.
Een uitbundig en hartverwarmend feest gewenst.
Alaaf

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling bij het station

EVENEMENTEN
Woensdag, 6 februari:
In Mosae Zorgcentrum van 14.00 tot 16.00 uur. Optreden
van Peter van de Borek. Om 14.30 wordt afscheid genomen van het Mooswief 2018 en wordt het Mooswief 2019
uitgeroepen. Entree bedraagt 2,50 euro.
Alzheimer Café met als thema “Blijf Ondernemend” om
19.30 uur in Athos Eet- Maakt- Doet, Athoslaan 12A,
Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Toegang
is gratis.

Joachim

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 2/3 maart.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 februari
Redactie

Contact

Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Bea Deckers
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Willie van Weert
Joachim Wilbers

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

www.belhaofke.nl

Donderdag, 7 februari:
Presentatie in Mosae Zorgcentrum van Frans Braeken
over geleedpotigen (libellen, bijen, sprinkhanen en meer).
Aanvang is om 14.00 uur.
Zaterdag, 16 februari:
Carnavalszitting van Joonk en Aajd in Buurtcentrum ‘t
Atrium om 19.11 uur. Kaarten zijn te koop voor 5 euro.

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

Dinsdag, 5 maart:
Kindercarnaval in Harmoniezaal Wilhelmina van 14.00 tot
18.00 uur. Alle kinderen van Belfort, Daalhof, Hazendans,
Wolder en Campagne zijn welkom. Toegang is gratis.

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

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

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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19

Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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BUURTNETWERK

informatie te krijgen. Wilt u helpen? Laat het ons weten:
buurtnetwerkbd@gmail.com
BUURTTERRASSEN EN ONTMOETINGSMOMENTEN
Ook dit jaar plannen we verschillende buurtterrassen in
Daalhof en Belfort. Wilt u helpen door uw buren ook bij
elkaar te brengen? Laat het ons weten. We zijn de data nu
al aan het inplannen, met twee in mei, één in juni en nog
twee in september.

buurtnetwerk belfort daalhof

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

CARNAVAL
Wat een heerlijke tijd voor iedereen die zo kan genieten
van carnaval. Mooie kleren en kleuren, opgewekte mensen,
gezellige ontmoetingen vol gezang en gelach. Geniet van
alle activiteiten van de verschillende verenigingen in de verschillende wijken - van Pottenberg over Belfort tot in Wolder
of in het centrum. Wees veilig en vrolijk.

De Opendeurendag is een mogelijkheid om uw club of
vereniging in de schijnwerpers te zetten en nieuwe leden te
werven. Sport, hobby, zang, dans - alles kan. Zoekt u leden
of vrijwilligers? De Opendeurendag is op 23 juni en u kunt
u nu al inschrijven als vereniging.
Op 6 oktober wordt er weer een Zorgeloze Zorgdag en
beurs gehouden. Dit jaar willen we ook onze vrijwilligers van
het AED-project in het licht stellen. We hebben zes AED’s
en meer dan 100 vrijwilligers die klaar staan om te helpen
als ze opgeroepen worden. Heeft u ook belangstelling om
vrijwilliger te zijn? Laat het ons weten.

KERSTDINER EN KERSTTREFFEN
in december hielden we een Kerstdiner voor meer dan
60 mensen - een bijzonder moment om samen te zijn en
te genieten van een lekkere maaltijd en gezellige tijd. Dit
was alleen mogelijk vanwege verschillende gulle sponsors.
Hartelijk dank aan Kookpodium Beek, Patisserie Peter Lemmens, Confrérie des Chevaliers Domaine Backerbosch,
Nicole Nijman voor alle lekkers.
Ook bij ons Kersttreffen waren we erg dankbaar voor de
goede medewerking van zo vele vrijwilligers en sponsors.
Groen Maastricht heeft de Kerstbomen gesponsord, waarvoor dank. Vrijwilligers hebben er een heerlijke dag vol
zang, muziek, lachen, lekker eten en goede gesprekken
van gemaakt. Wil je nog een keer je stem laten horen en
verschillende mensen ontmoeten? Kom dan op donderdag
24 januari van 15.00 - 17.00 uur in Omnium voor de Nieuwjaarsklets met het Sociaal Team.

We willen hier ook de kans benutten om Ans en Lex Ackermans te bedanken voor hun inzet door de jaren heen met dit
project. Zij hebben de herhalingslessen verzorgd en mensen
laten weten niet alleen hoe belangrijk dit kan zijn, maar ook
dat men niet bang hoeft te zijn om te helpen. Zij nemen nu
de tijd om meer op hun eigen gezondheid te letten.
DE HUISKAMER VAN DAALHOF
In 2019 willen we ook stilstaan bij het begin van de Huiskamer en hoe hun activiteiten - vaak door bewoners zelf in gang
gezet en een plaats gegeven in de Huiskamer - zo belangrijk
geworden zijn voor het verbinden van bewoners in de wijk.
Het is nog geen 10 jaar geleden, maar wel een aanloop naar
een lustrum jaar. Dat betekent leuke momenten, maar het is
ook een tijd van nieuwe ideeën en initiatieven. Heeft u ook
een idee dat goed zou zijn voor de buurt? Kom langs bij de
Huiskamer of neem contact met ons op. Laten we praten
over wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we meer
mensen met elkaar kunnen verbinden.

NETWERKEN
Het is onze bedoeling als buurtnetwerk om bewoners met
elkaar in contact te brengen, om te verbinden. Dit gebeurt in
de Huiskamer bij allerlei activiteiten, maar ook op specifieke
momenten door het jaar heen. Hieronder ziet u verschillende
mogelijkheden voor de komende maanden.
VERWARD GEDRAG
Heeft u de film over verward gedrag vorig jaar niet gezien
en wilt u die alsnog zien? Was u niet aanwezig maar heeft
u vragen of wilt u uw verhaal kwijt? In 2019 willen we deze
avond in Belfort organiseren om anderen uit de buurt de
kans te geven hierbij te zijn. Let op deze ruimte om meer

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

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

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

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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BON APPETIT
SALADE MET COURGETTE, FETA EN NOTEN
Ingrediënten:
Salade met courgette, feta en noten
80 gram ijsbergsla, 80 gram rucola, 1 courgette, 200 gram
feta, 200 gram gepelde walnoten, 1 citroen, 2 eetlepels
olijfolie, 2 eetlepels honing, zout en peper,
Bereiding:
Snijd de courgette in dunne plakjes (schillen hoeft niet), pers
boven een grote kom de citroen uit met de hand en doe er
olijfolie, honing, peper en zout bij, roer hier voorzichtig de
plakjes courgette doorheen, snijdt de ijsbergsla in kleine
stukken en de feta in blokjes, hussel in een grote kom de
rucola, ijsbergsla en de feta door elkaar, schep het courgettemengsel er voorzichtig doorheen, doe de salade op de
borden en strooi de noten er overheen.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

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 !

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek

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

contact@walstock.nl
www.walstock.nl
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Deze advertentie is minimaal €
op uw courtage
waard als wij uw woning in de verkoop mogen nemen
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Je kunt bij mij terecht voor gellak, gel- en acrylnagels.
Momenteel heb ik een van onze kamers op de 1e etage in
gebruik als salon en hoop, binnen nu en 5 jaar, onze garage
te kunnen omtoveren tot een mooie nagelstudio.
Voor dit jaar staan er voor mij nog een aantal opleidingen/
cursussen op het programma zodat ik mijn klanten nog meer
en beter van dienst kan zijn. Zo kun je op het voorjaar bijvoorbeeld ook bij mij terecht voor cosmetische voetverzorging.
Bij Happy Nails & more staat de klant centraal. Zo wordt elke
klant verwelkomt met een kopje koffie of thee en doe ik mijn
best om elke behandeling tot een verwenmoment te maken.
Werken als nagelstyliste vind ik een enorme uitdaging. Ik
vind het belangrijk mijzelf telkens opnieuw te verbeteren en
nieuwe technieken uit te proberen. Ook feedback van mijn
klanten wordt door mij enorm gewaardeerd. Daar leer je per
slot van rekening het meest van.

IN DE ETALAGE

Mocht je ook graag een afspraak willen maken of meer informatie ontvangen, neem dan vrijblijvend contact met mij
op. Je vind Happy Nails & more op facebook of neem een
kijkje op de website www.happynailsandmore.nl.

HAPPY NAILS & MORE
Ik ben Wendy Vrijhoeven, 35 jaar oud en woon samen met
mijn man en 2 dochters op Daalhof.
Sinds mijn tienerjaren roep ik al dat ik graag een opleiding
tot nagelstyliste zou willen volgen. Vele jaren later heb ik
deze droom waar kunnen maken en ben ik sinds 6 maanden
voor mij zelf begonnen onder de naam Happy Nails & more.
‘Happy Nails’ staat voor mooie verzorgde nagels en ‘more’
verwijst naar accessoires en handverzorgingsproducten die
ik mijn klanten aanbiedt.

WIJK - INFO
SPREEKUREN SOCIAAL TEAM ZIJN AANGEPAST
Onze spreekuren voor het nieuwe jaar zijn aangepast. Wij
hopen dat zo nóg meer bewoners de kans krijgen om hun
(hulp)vragen en ideeën met ons te kunnen delen.

De 3 Dolle Konijndagen

Voor bewoners uit de wijken Daalhof, Belfort en Hazendans:
kom gezellig bij ons langs in De Huiskamer van Daalhof.
Gelegen aan de zijkant van het Atrium, naast de kerk. Iedere
even week op donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur.

aswoensdag 6 maart
donderdag 7 maart
vrijdag 8 maart

Ook voor de bewoners uit de wijken Campagne en Wolder
houden wij ons spreekuur. In Mosae Zorgcentrum Campagne, iedere oneven week op dinsdag tussen 14.00 en
15.00 uur.

KONIJNENBOUT
met frieten en appelmoes

7 EURO

reserveren op nummer 043 – 3435427
of mailen info@eetcafe1900.nl

Wij hopen jullie allemaal te zien om verder kennis te maken
en te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

www.eetcafe1900.nl
Orleansplein 14 - Maastricht

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

Uw adres
adres voor
voor Zorg
Zorg Thuis,
Thuis, persoonsalarmering
persoonsalarmering en
en
Uw
wijkverpleging
wijkverpleging
Locaties: Recessenplein,
Recessenplein, Campagne,
Campagne, Licht
Licht &
& Liefde,
Liefde,
Locaties:
Scharwyerveld, Daalhof
Daalhof en
en Sint
Sint Gerlachus
Gerlachus (na
(na verbouwing)
verbouwing)
Scharwyerveld,

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl

6

www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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PRIKBORD

Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin?
Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom
naar ons Volkstuincomplex Daalhof. Tuintjes al te huur vanaf
40 euro per jaar (50m2). Aanmelden: volkstuindaalhof@
kpnmail.nl Informatie: www.vtvdaalhof.nl.

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.

Ik ben op zoek naar een appartement voor maximaal
700 euro in Maastricht Als u iets weet, graag bellen met:
0640147752 Hartelijk dank!

Uw bank of oude fauteuil nieuw leven inblazen? Ervaren
meubelstoffeerder Richard Smit maakt van meubels (opnieuw) echte blikvangers. Klantvriendelijke service die als
gegoten zit en onevenaarbare kwaliteit die u ziet én voelt. Bel
vrijblijvend naar 0032-468138770 of info@richardsmit.be.

VARIA

Onze volledig op maat gemaakte hoofdborden of gestoffeerde wandbekleding geven uw slaapkamer een luxe
uitstraling. Kiest u voor modern of klassiek (gecapitonneerd)? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 0032468138770 of info@richardsmit.be.

Nathalie Narings is pedagogisch medewerker en is eigenaar van
Kinderopvang NaNa en gastouderbureau Villa Nana.

CARNEVALLUH

Juridisch advies Hulp bij schulden & incasso Raoul van
Est 06-57391950 raoulvanest@hotmail.com

Yes. Het is weer zover. Carnaval staat voor de deur en in
menig gezin kleurt alles ‘roed-geel-greun’. Voor kinderen is
carnaval een heerlijke tijd: ze kunnen hun fantasie de vrije
loop laten gaan en ze mogen zich verkleden als hun favoriete
prinses of superheld. Alles mag en alles kan.

Senior Bankieren aan huis of instelling. Inkomensbeheer.
Testamentair bewind. Mentorschap. Ervaren en betrouwbaar
advies. Betaling uit eigen vermogen of PGB. Maatwerktrajecten Kiezpunt, Florijnruwe 111-15, 6218 CA Maastricht,
www.kiezpunt.eu, 06-1246 1692, Bezoek na afspraak.

Het driedaagse feest betekent zoveel meer dan alleen verkleden. Kinderen maken kennis met vrolijke muziek, kunnen dansen naar hartenlust en mogen zelf muziek maken
met tamboerijnen, sambaballen en trommels. De liedjes
‘Roetewisser’ en ‘Super sjoene daag’ zijn voor kinderoortjes
super leuk. En denk maar eens aan alle mooie kleuren die
ze te zien krijgen: confetti, serpentine, slingers, kleding,
schmink… alles verandert in een kleurenpalet waar menig
schilder jaloers op zou zijn.

Administratieve hulp bij en na overlijden. Woningontruiming. Sleutelbeheer. Begeleiding en luisterend oor. Ervaren en betrouwbaar. Betaling uit eigen vermogen of PGB.
Maatwerktrajecten Kiezpunt, Florijnruwe 111-15, 6218 CA
Maastricht, www.kiezpunt.eu, 06-1246 1692
Ondernemer/ZZP’r met schulden komt bij Gemeente voor
gesloten loket ! Schuldhulpverlening voor ondernemers
met financiële problemen en of schulden. Bedrijfsbegeleiding- analyse- budgetcoaching -schuldregelin Maatwerktrajecten Kiezpunt, Florijnruwe 111-15, 6218 CA Maastricht,
www.kiezpunt.eu  06-1246 1692

Over schilderen gesproken: schminken is voor ons volwassenen erg leuk om te doen, maar kinderen houden er over
het algemeen niet zo van. Ze vinden het maar gek dat je
met speciale verf op een gezicht kunt kleuren. Houd het
schminken van kindersnoetjes dus eenvoudig: met wat
strepen, puntjes en glitter tover je binnen één minuut een
tijger of een vlinder.

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

Als je gaat karnevalluh, denk er dan aan om je kind een
ketting/armbandje (de polsbandjes van Ring Rings zijn hier
perfect geschikt voor) met jouw naam en telefoonnummer
om te doen. En spreek een vast ontmoetingspunt af, voor
het geval dat je je uk kwijt zou raken in de drukte. Vanzelfsprekend let je goed op je kind, maar zoiets kan binnen één
seconde gebeurd zijn.

Sleutels gevonden op 23 december, omgeving speeltuintje
Dianahof/Romeinsebaan, met sleutelhanger. Tel. 06 54 94
64 26, mail: brievenbus.nr9@gmail.com

Als laatste tip wil ik jullie meegeven om vooral te genieten.
Geniet van je kind, van hoe het alles bekijkt, als het iets lekkers vangt in de optocht, als het op de foto mag met ‘ziene
Hoeglöstigheid’ en als het op de grond door de confetti kruipt.

Voor al uw schilder- en spuitwerk aan en in uw huis of
appartement: Rosso Dumernit. Bel of mail voor een gratis
offerte : 0640156150 of rossodumernit@hotmail.com
Huiswerkbegeleiding in de Hazendans.Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding bij het plannen, maken, leren en indien nodig extra
uitleg van het huiswerk aan een kleine groep van maximaal
vier leerlingen. info. 06-39823537

‘Ne sjoene Vastelaovend gewins.
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CARNAVAL

ons beiden, mijn ouders pinkten dan een traantje weg van
emotie en trots. Natuurlijk werden we rijkelijk beloond met
limonade, nogablokjes en ander snoepgoed. Dat werd in
de lege koffer van de accordeon gedaan en de accordeon
sleepte ik mee op mijn rug, bij thuiskomst werd de snoepopbrengst eerlijk verdeeld.
Zo hebben wij menig carnaval na carnaval gevierd en ik
denk er nog met veel genoegen aan terug.

HERINNERING AAN CARNAVAL UIT MIJN JEUGD
Zomaar een greep uit mijn gedachten aan die carnavalstijd,
ik bewaar en koester mijn herinneringen uit mijn jeugd,
waarin schijnbaar alles anders was dan nu….of beleefden
we het anders, dat kan ook.

chriha

Als kind leefde je naar carnaval toe, op de school en het
schoolplein werd erover gesproken, ook in de clubjes werd
er druk gepraat. Wie zou de Prins Carnaval zijn? Wie zou
de club voorgaan?
Dat onderbuikgevoel van de carnavalstijd begon dan aardig
te borrelen en te kriebelen. Het schoolcarnaval was een
goed begin van de Vastelaovend, mijn moeder zorgde dat
ik me kon verkleden als een cowboy. Een week van tevoren
naaide ze flanelletjes aan de zijkanten van de broekspijpen,
er werd een blokhemdje en een hoed gekocht voor meerdere jaren. Ik kreeg een brede riem met daarin een heuse
revolver met knakkertjes, wat was ik trots erop, voelde me
sterk en gewichtig.
Dan kwamen uit de verschillende huizen de vriendjes en
vriendinnetjes verkleed de straat op en toonden hun creaties, ieder was trots op zijn eigen pakje. Al snel kwamen de
beentjes van de vloer om te zingen en te springen. Even later
werden de accordeons uit huis gehaald en mijn broer en ik
begonnen te spelen tot ieders vreugde, muziek wat echt en
gezellig was. Al snel vormden we schouder aan schouder
een soort polonaise ofwel een cramignon en dansten en
hosten we over de breedte van de straat, in die tijd kon dat
nog...er was nog niet zoveel verkeer. Straat in en straat uit,
straat op en neer om ons zo in de straten van Blauwdorp te
laten zien en te laten weten dat het carnaval was.
‘s Middags gingen we met onze ouders naar de optocht
kijken, deze trok ook nog door de St-Nicolaasstraat richting
Klevarie, alwaar de bewoners ook nog konden mee genieten
van het carnaval.

CARNAVALSZITTING COMITÉ JOONK EN AAJD
Op zaterdag 16 februari 2019 organiseert Comité Joonk en
Aajd weer hun jaarlijkse carnavalszitting.
Er komt weer een keur van bekende Limburgse artiesten
voorbij en het belooft weer een gezellige avond te worden.
De vrijwilligers van Comité Joonk en Aajd zorgen dat jong en
oud kunnen genieten van een avond vol plezier met leuke
muziek van DJ Jef Goubet en een lekker hapje.
U kunt kaarten kopen voor deze avond voor slechts 5,00
euro.
Deze avond begint om 19.11 uur en de zaal gaat open om
18.11 uur.
We hopen u allemaal weer te zien op zaterdag 16 februari
om 19.11 uur in Buurtcentrum ‘t Atrium, Aureliushof 160.
Met vriendelijke groet Marjo Clermonts

KINDER VASTELAOVENSBAL
Vastelaovensdinsdag 5 maart 2019 zal in de blouwe zaol
bij Sandy en Wilfried, beter bekend als de harmoniezaal
Wilhelmina, voor de tweede keer een kindercarnaval worden
gehouden. Dit zal van 14.00 tot 18.00 worden gehouden,
met een DJ en voor de kinderen een speciale kraam waar
snoep, ranja, en nog veel meer lekkers te kopen is voor een
gereduceerde prijs.

Kindercarnaval vonden we dus echt te gek, deze was in de
Dominicanenkerk, onderin de Theresiakerk of in de Sphinxzaal, daar werden we gebracht en gehaald. Daar kwamen
we ook in aanraking met de kuskringen, voor mij een hele
ervaring, ik mocht er ook aan meedoen en was daar zelfs
trots op. Meisjes pakken en een kusje geven? Ach wie wil
dat niet.

Alle kinderen van Belfort, Daalhof, Hazendans, Wolder
en Campagne zijn dan ook van harte welkom. Er is gratis
toegang.

Na afloop van onze kindermiddag gingen we gezamenlijk
met kinderen uit de buurt een frietje eten bij Leo op de André
Severenweg. Voor ons was dat zó gezellig en we hadden
natuurlijk goede zin, we kletsten nog wat na en gingen naar
huis, wel moe maar voldaan. Thuis hadden we nog heel wat
na te praten over onze gezellige vrolijke middag.
‘s Avonds gingen mijn ouders zelf op stap om nog wat te
dansen en te springen maar ook om een drankje te drinken,
soms mochten we toch nog mee met onze accordeons
als we niet te moe waren. We speelden en speelden en
kregen veel toeschouwers die het prachtig vonden dat
daar kinderen aan het spelen waren op een accordeon. De
jukeboxen werden stilgezet en de mensen zongen met onze
carnavalsliedjes mee, er klonk dan ook een luid applaus voor
9

WIJK - INFO

belangrijk om (sociaal) actief te blijven, maar welke opties
zijn er als je dementie hebt? Tijdens deze avond wordt
ingegaan op de verschillende activiteiten die aangeboden
worden in Maastricht en omstreken.

MANNENKOOR BORGHAREN
ZOEKT NIEUWE LEDEN
Het Mannenkoor Borgharen Maastricht (MKBM) bereikte
in 2017 de respectabele leeftijd van 115 jaar. In dat jaar
organiseerde het koor een drietal ledenwerfavonden onder
het motto: “Wil het koor over 5 jaar zijn 24e lustrum kunnen
vieren dan is uitbreiding en verjonging van zijn ledenbestand
noodzakelijk”. Dit motto is nog onverminderd van kracht, omdat het koor destijds geen nieuwe leden mocht verwelkomen.

U bent allen van harte welkom bij Athos Eet- Maakt- Doet,
Athoslaan 12A, Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00u
en het programma start om 19.30u. Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis. Voor meer informatie: 06-12255124
alzheimercafemaastricht@gmail.com
U kunt voorafgaand aan de bijeenkomst een gezonde en
goedkope maaltijd gebruiken bij Athos Eet. Reserveren via:
Athos Eet 088-3505063 info@athos-maastricht.nl

Daarom een oproep aan mannen die een gezonde hobby
voor lichaam en geest zoeken: “Kom en zing met ons mee!”
De muzikale leiding van het koor is in handen van Fried
Dobbelstein, dirigent, organist en muziekpedagoog. Het
koor repeteert 1 keer per week, en wel op dinsdagavond
van 20.00 – 22.15 uur in De Haarderhof, Schoolstraat 8 te
Maastricht- Borgharen. Loop hier gerust eens binnen en
ontvang vrijblijvende informatie over de mogelijkheid om te
zingen bij het Mannenkoor Borgharen Maastricht.
Wie niet in de gelegenheid is om bij ons op een dinsdagavond
binnen te lopen kan voor het inwinnen van nadere informatie
contact opnemen via secretaris@mannenkoor-borgharen.
com en/of bellen met de secretaris 0621894865 en/of een
bezoek brengen aan www.mannenkoor-borgharen.com
Mannenkoor Borgharen Maastricht: 'Kun je nog zingen, zing
dan mee'. Wordt lid van MKBM en krijg nieuwe vrienden
voor het leven.

VERENIGINGSNIEUWS

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

SPELEN MET WOORDEN

Tel.nr: 06-53219877

Test uw kennis van het Spaans en fris uw geheugen op bij
deze Spaanse taalspellen.  Een speels programma waarbij
de kennis van het Spaans op de proef wordt gesteld. Meedoen is daarbij belangrijker dan winnen!
Datum: woensdag 13 februari 2019  
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie: ‘ut Förtsje, Ebenistendreef 104, 6216 PS Maastricht
Toegang: Leden gratis,   Niet-leden 5 euro
Taal: Nederlands / Spaans
Meer weten: Raadpleeg website: www.círculocervantes.
nl voor meer informatie  Wie zijn wij? De Círculo Cervantes
in Maastricht is een vereniging van liefhebbers van de taal,
geschiedenis en cultuur van Spanje en Spaans-Amerika.
Lezingen zijn afwisselend in het Nederlands en Spaans.
ALZHEIMERCAFÉ MET THEMA:
“BLIJF ONDERNEMEND”
Op 6 februari is er weer een bijeenkomst van het Alzheimercafé-Maastricht. Deze avond is het thema: “Blijf Ondernemend!”.
Voor ieders lichamelijke en geestelijke gezondheid is het
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Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

Veldwezeltstraat 24 6215 JC Maastricht

CV de Mineurs

Oet de werrike vaan Mestreech
Brusselse Poort, St. Annadal, Daalhof en umgeving

Hertog Lou I
Lou Jacobs, gebore 6 november 1963
Getrowd mèt Ilse Hameleers en same
hubbe zie twie kinder, Jeffrey (29) en
Jason (24), en sinds kort e kleinkeend
Hugo. Zie zien woenachtig op Daalhof aon
de Rodahof 24.

Gebore op Caberg, mèr getoge op de Capucijnegaank. De liegere sjaol “de Aloysius”
waor gein probleem veur häöm. Ziene groetste hobby waor ’t speule es pyromaan, ’t ein
en aander is daorbij verlore gegaange. De middelbaar sjaol heet heer gevolg in Wieck.
De Franse taol is heer neet mechteg, mèr mèt kaarte lègkse ‘t aof tege d’n
Hoeglöstigheid.
Nao de middelbaar sjaol heet heer un opleiding gevolg op ‘t KMBO aon de
Sibbergrubbe. Same mèt zien vrun wandelend door et stadspark riechting d’n Hiemel
woort ‘t ein en aander onveilig gemaak. Ouch vastelaovend is häöm heilig, toen zien
awwers zagte veer goon mèt de vastelaovend op vekansie is heer mèt tegezin mèt
gegaange. Nao eine daag heel heer ‘t neet mie oet en is heer allein trök gekoame um in
zien Mestreech de vastelaovend te viere.
In dee tied heet heer aog zien vrouw liere kinne en nao 4 jaor vaan geflikflooi zien zie
getrouwd en ginge zie woene op de Cimbalestraot te Caberg. Daor woort hunne ierste
zoon gebore, mèt z’n dreijkes verhuis naor Malpertuis boe hunne twiede zoon woort
gebore. Oeteindelijk zien zie verstendig gewore en zien zie verhuis naor Daalhof.
Vastelaovend is hun beids mèt de paplepel ingegeve. Jaorelaank höbbe zie mètgelaope
mèt ’n carnavalsgroep boe d’n Hoeglöstigheid vaol deech aon ’t bouwe, ‘t verzinne vaan
de thema’s, en ’t klommele aon de wage stoont häöm op zien prij gesjreve. Zien
werkervaring kwaom daorbij goot vaan pas. Aog zien vrouwke waor zier begaange mèt
de Hoeglöstigheid zien passie, boedoor zie neet stil kos zitte en regelde de pekskes.
Aperpo werkervaring deeg heer hiel joonk al op, es heer weer ‘ns aon ’t klommele waor
aon zien brommers. Daornao gelukkig es gediplomeerd automonteur aon de slaag
gegaange bij versjèllende garages. Oeteindelijk terech gekaome bij de ANWB boe heer
noe nog steeds werk. Sinds ’n tiedje maage zie ziech aog ampa en ama numme
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bekend. We houden u op de hoogte, via deze pagina’s,
website of mededelingen op de boerderij zelf. Met het
rookverbod volgen we het beleid van de landelijke vereniging
van kinderboerderijen SKBN. Er zijn nu al meer dan 85
rookvrije kinderboerderijen in ons land.
Daalhoeve goed doel bij Jan Linders
De medewerkers van de supermarkt van Jan Linders aan
de Tongerseweg hebben Boerderij Daalhoeve geadopteerd
als goed doel in 2019. Zij gaan zich gedurende het hele jaar
voor onze boerderij inzetten. Zo komt de opbrengst van
promotieacties in 2019 geheel ten goede aan Daalhoeve. Bij
elke promotieactiviteit wordt de opbrengst verdubbeld vanuit
het Jan Linders Fonds. Wij zijn heel blij met deze steun van
Jan Linders en haar medewerkers. Als dank zullen we ons
in de supermarkt aan de Tongerseweg dit jaar op een leuke
en passende manier presenteren.
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Doneren aan Daalhoeve
Zoals al eerder gemeld, vindt u op de homepage van onze
nieuwe website een knop waarmee u ons makkelijk kunt
steunen met een donatie. Sinds de website in de lucht is,
kregen we al een donatie uit een nalatenschap. Wij zijn daar
heel dankbaar voor, want onze financiële positie is en blijft
kwetsbaar. Elke donatie draagt bij aan het voortbestaan van
de boerderij. Mocht ook u ons willen steunen, dan alvast
onze hartelijke dank daarvoor!

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 68, februari 2019

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Mosselavond 15 februari
Op vrijdag 15 februari kunt u bij ons verse mosselen komen
eten (met frietjes). Voor mensen die niet van mosselen
houden, maken wij wat anders klaar, namelijk zuurvlees of
biefstuk. U kunt in twee rondes aanschuiven: om 18.00 uur
of 20.00 uur. De kosten bedragen 14 euro 50 per persoon.
Aanmelden is vereist en dat doet u aan de bar in de Koojstal.
Wacht er niet te lang mee, want VOL = VOL.
Dolle Konijnen Dagen
Van donderdag 28 februari tot en met zaterdag 2 maart
organiseren wij de Dolle Konijnen Dagen. Een perfecte
gelegenheid om een goede bodem te leggen voor de
carnavalsdagen. Zie voor verdere info de weekmenu’s elders
op deze pagina’s.

Ons eerste lammetje tijdens de Lammetjesdagen

Boekenbeurs op 23 en 24 februari
In het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 februari houden
wij weer een boeken- en platenbeurs op Daalhoeve. U kunt
op deze beurs heerlijk grasduinen tussen tweedehands
boeken, elpees, singles, dvd’s en cd’s. De prijzen zijn
uiteraard zeer betaalbaar en de opbrengst van de verkoop
komt geheel ten goede van de boerderij. Alles wat wij tijdens
de beurs verkopen, is ons gratis ter beschikking gesteld. Wij
danken dan ook iedereen die spullen bij ons heeft ingeleverd
hartelijk voor de inbreng.

Uiterlijk 1 juli is Daalhoeve volledig rookvrij

Daalhoeve wordt rookvrij
Boerderij Daalhoeve wordt in de loop van dit jaar volledig
rookvrij. Wanneer dit ingaat, was op het moment van
schrijven van deze middenpagina’s nog niet helemaal
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En verder…
- zijn half januari de eerste lammetjes geboren. De
Lammetjesdagen duren tot eind februari;
- heeft het Sociaal Team van Daalhof haar wekelijkse
spreekuur verplaatst van onze boerderij naar Zorgcentrum
Campagne (iedere oneven week, dinsdag 14-15 uur) en
de Huiskamer van Daalhof (iedere even week, donderdag
14-15 uur);

- zijn wij helaas tijdelijk moeten stoppen met Social Monday,
onze tweewekelijkse eetavond op maandag. Onze financiële
situatie laat niet toe hier eigen middelen in te steken en er is
tot op heden nog geen nieuwe sponsor gevonden;
- hebben wij, als gevolg van de snelle groei van onze
boerderij, ons beleidsplan geactualiseerd. Het plan beslaat
de periode 2019-2023. Heeft u belangstelling, stuur een
mailtje naar info@daalhoeve.nl.

nabijheid van bedrijven van het industrieterrein Beatrixhaven
en de spoorlijn van Maastricht naar Sittard en Heerlen is
het er rustig, mede omdat het hele terrein omzoomd is
met bomen. Daarbij is Vaeshartelt een organisatie die het
maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft
staan. Reden ook om via de officiële hoofdaannemer
Bosgroep Daalhoeve in te schakelen voor het dagelijkse
groenbeheer. ‘Wij werken hier met acht mensen’, aldus Arno.
‘Zij hebben allemaal behoefte aan een zinvolle dagbesteding
en vinden hier een plek waar ze rustig en zonder veel
prikkels kunnen werken, en bovendien altijd buiten.’
Daarbij heeft Vaeshartelt plannen om op de Buitenplaats
meer te gaan doen op het gebied van stadslandbouw. Een
idee dat Arno van harte ondersteunt. ‘Wij hebben hier onze
Nubische geiten gestationeerd. Ik heb zelf ideeën om die te
gaan melken. Vaeshartelt zou dan weer iets kunnen doen
met de producten die daaruit voortkomen. Zo blijven we
goed samenwerken om de buitenplaats nog aantrekkelijker
te maken.’

WEEKMENU’S
Even pauzeren en opwarmen op Vaeshartelt

WERKEN OP VAESHARTELT
Boerderij Daalhoeve verzorgt al enige tijd het
groenbeheer op het landgoed van Buitenplaats
Vaeshartelt, even ten noorden van Maastricht. Onze
samenwerking is per 1 januari van dit jaar voortgezet en
uitgebreid. Vrijwilligers van Daalhoeve zijn nu dagelijks
actief op Vaeshartelt. Maar wat doen ze daar precies?
We namen een kijkje.
‘Welkom in het paradijs’, zo verwelkomt Arno van Zwieten
ons op een koude, druilerige dag in januari. Arno stuurt
het team aan van acht vrijwilligers van Daalhoeve die hier
dagelijks het groenbeheer komen verzorgen. Een hele klus,
wordt duidelijk als Arno een rondleiding geeft over het terrein.

Elke maand publiceren we op deze pagina’s de weekmenu’s
van de komende zondagen. Wat serveren wij de komende
weken en wat kost dat?
- 3 februari: piepkuiken, dragonsaus, gestoofd witloof en
rösti’s (9.50 euro);
- 10 februari: rookworst, andijviestamppot en mosterdsaus
(8 euro);
- 17 februari: spies van varkensvlees met spek en groenten,
zigeunersaus en aardappelkroketten (8,50 euro);
- 24 februari: tapasplankje, koud en warm, vis, groentjes en
vlees (10 euro).
Op Carnavalszondag (3 maart) zijn we gesloten. In plaats
daarvan serveren we op donderdag 28 februari, vrijdag
1 maart en zaterdag 2 maart tijdens onze Dolle Konijnen
Dagen dagelijks (tussen 17.00 en 19.00 uur) konijnenbouten
met frietjes, een salade en appelcompôte. De prijs is 8,50
euro.
Wij wensen u alvast smakelijk eten.

RECEPT VAN DE MAAND

Kilometers haag
Buitenplaats Vaeshartelt hoort bij het gelijknamige
kasteel, dat in gebruik is als hotel, restaurant/brasserie
en conferentieoord. In een bijgebouw zijn enkele kleine
bedrijfjes gevestigd. Het totale terrein is 23 hectare groot.
Daarvan wordt 13 hectare begraasd door de schapen van
Daalhoeve. Daarnaast zijn er tal van perken en hagen die
door Daalhoeve worden onderhouden. ‘Er zijn hier alleen al
kilometers aan meidoornhagen’, vertelt Arno. ‘En die moeten
drie keer per jaar worden gesnoeid. Daarnaast is er een
apart terrein met hoogstamfruitbomen en struiken met allerlei
klein fruit, zoals frambozen, bessen en bramen. Daar komt
ieder jaar een flinke oogst vanaf. Bezoekers kunnen ook dit
terrein overigens bezoeken, want het is net als de rest van
de buitenplaats openbaar toegankelijk. En nu Vaeshartelt
goed bereikbaar is via de Groene Loper, is het een geschikte
bestemming voor een fietstochtje.’

Aardappeluiensoep
Na de voor sommige mensen dure maanden bereiden we
deze hartverwarmende soep, goedkoop en lekker winters.
Snij 500 gram uien en fruit deze zacht in 50 gram boter,
met een teentje knoflook. Schil intussen 500 gram kruimige
aardappels en snij deze in blokjes. Was ze grondig en doe ze
bij de uien. Laat even zachtjes stoven samen, en voeg dan
1½ liter goede bouillon erbij. Kies voor wat je lekker vindt,
groente-, rundvlees-, tuinkruiden-, … (wat je wil, alles mag).
Laat alles aan de kook komen en controleer na twintig
minuten of het goed gaar is. Dan met de staafmixer mixen.
Maak op smaak met 100 gram oude kaas, nootmuskaat,
witte peper en eventueel zout. Voor de luxevariant meng
je wat room door de soep. Spekjes erdoor zijn ook lekker.
Serveren met toast of gewoon brood.

Stadslandbouw
Arno en zijn team werken graag op Vaeshartelt. Ondanks de

Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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25 jaar Belhaofke in de wijken Belfort, Daalhof, Hazendans - in de
een al wat langer dan in de ander - Dit jaar tonen we elke maand
een foto van ergens in de wijk, toen... Weet u nog?

IN 25 JAAR

Dit was het voormalige douanekantoor in Wolder. Gebouwd in 1964 en uit dienst genomen op 1-1-1993. In 1993 wilde
men hier nog ex-gevangenen huisvesten.

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

15

DIT BEN IK

in haar eenvoud: Sonja. Zij werd ontworpen door Pieter
Stockmans in 1969 en is al meer dan 50 miljoen keer geproduceerd. Is dit echt maar serviesgoed of kunnen we ook
spreken van kunst?
Deelname: gratis. Locatie: Centre Céramique, Sphinxvitrine
Dinsdagen 5, 12, 19, 26 februari van 10.00 - 12.00 uur is
Klik&Tik: oefenprogramma computer, internet, whatsapp…
De computer en internet zijn niet meer weg te denken in onze
maatschappij. Ervaar in deze basiscursus hoe het werkt. Je
werkt met een oefenprogramma dat via filmpjes uitleg geeft.
En je beantwoordt vervolgens vragen op de computer. Er
zijn 3 onderdelen: ‘Basis’; ‘Het internet op’ en ‘Samen op het
Web’. Breng een hoofdtelefoon en pen/papier mee. Voor een
computer is gezorgd. Zie ook: www.oefenen.nl. Deelname
is gratis. Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043
350 56 00. Locatie: Centre Céramique.
Donderdag 7 februari van 12.30-13.30 uur is Letters bij de
lunch - Mijn dagboek is een tuin; over dagboekschrijven
door José Franssen.

LOEK GOSSIEAU

Het dagboek is heel bijzonder in het autobiografische
landschap. Want wat is een dagboek? Is het een spiegel,
omdat je schrijvend in gesprek bent met jezelf? Is het een
verlengstuk van je geheugen, omdat je er gebeurtenissen
en ervaringen uit je leven in bewaart? Papieren troost? Is
het een uitlaatklep, kunstkabinet of plakboek? Of is het
een schrijverswerkplaats? José Franssen schrijft al meer
dan 50 jaar dagboek en geeft inmiddels tientallen jaren les
over autobiografisch schrijven. In deze lezing vertelt ze over
haar ervaringen en over motieven, functies en vormen van
dagboekschrijven. Met citaten uit dagboeken van schrijvers
en kunstenaars. Lunchpauzeprogramma i.s.m. VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht). Deelname is gratis
en de locatie is Centre Céramique.

Hallo allemaal,
Graag ik wil mij voostellen. Ik ben Loek Gossieau, 11 jaar oud
en zit op de John F. Kennedy school in groep 7B bij meester
Patrick. Samen met mijn papa, mama en broertje Tuur woon
ik aan de Neptunushof in de wijk Daalhof in Maastricht. Mijn
hobby’s zijn scouting (de verkenners), judo (oranje band met
groene slip) en muziek maken (tuba)
Naast deze hobby’s speel ik graag buiten met mijn vriendjes en heb ik zopas bij Funvalley in Oost Maarland het
klimparcours afgelegd tot de 3 verdieping (zie foto) samen
met mijn Papa.
De compleminte,

Loek Gossieau

Donderdagen 14, 21 en 28 februari van 12.30 - 13.30 uur
is Noten bij de lunch.
Studenten van het conservatorium verzorgen gratis toegankelijke lunchconcerten in Centre Céramique. Van klassiek
tot jazz en van koor tot solist; alle genres komen aan bod.
Deelname is gratis en de locatie is Centre Céramique.

VARIA
GRATIS ACTIVITEITEN IN FEBRUARI
Tentoonstelling Mosa Design van 25 januari - 1 september
Centre Céramique presenteert in de tentoonstelling Mosa
Design Mosa-serviezen waarbij functionaliteit en vormgeving perfect in balans zijn. De nadruk ligt vooral op het design. Centraal staan de ontwerpen van het Mosa Designteam
met iconische ontwerpers zoals Edmond Bellefroid en Pieter
Stockmans. Mosa is met name bekend van haar tegels,
maar dat het Mosa Design team prijswinnende designs
heeft gemaakt voor wereldberoemde serviezen is minder
bekend. De tentoonstelling bekijkt deze ontwerpen vanuit
een nieuw perspectief; met de nadruk op de vormentaal en
het elegante materiaal.
Kopstukken uit de tentoonstelling zijn de speelse Wilma,
de sierlijke Norma, de koninklijke Sylvia en de koningin van
onze tentoonstelling, zonder kroon en tijdloos aantrekkelijk
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 +31 - (0)6 250 65 275
 Romulushof 40
6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering

Huidverzorging

GEDICHT

UITVAARTVERZORGING

Met pensioen					

van THOR

Soms voel ik mij zo eenzaam
Sta in gedachten voor het keukenraam
Kijk naar de mensen in de straat
Iedereen die naar zijn werk toe gaat

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.

Voor mij is deze tijd voorbij gegaan
Steeds heb ik mijn werkzame plicht gedaan
Hier is nu een einde aan gekomen
Met pensioen moet ik nu verder dromen
Het is een nieuwe fase in het leven
Maar er is nog zoveel te beleven
Niet meer aan uren gebonden
Een nieuwe dagindeling gevonden
Een wandeling in plaats van werken
Genieten van mooie bloemperken
Een kopje koffie op een terras
Een nieuw leven begint nú pas

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

Hopelijk nog vele jaren tegoed
Hieraan denken geeft nieuwe moed
Een mooie tijd is voorbij
Maar deze andere toekomst maakt me blij.

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
Ad Frijns
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Tel: 043-3256241

WIJK - INFO

staan van hun diversiteit en schoonheid.
Kom eventueel wat vroeger, maar ook in de pauze is er
gelegenheid om te kijken en vragen te stellen.

ACTIVITEITEN MOSAE ZORGGROEP

Dinsdag 12 februari, 14.00 uur: maken we een mooi carnavalsstuk. U neemt een potje mee en wij zorgen voor de
rest. Iedereen kan mee doen.

Vaste activiteiten van de vrij toegankelijke dagbesteding
in het ontmoetingscentrum van de Mosae Zorggroep, Herculeshof 22:

Woensdag 13 februari, 14.00 uur: ouderwets gezellige
spellenmiddag.

Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur.
Iedere ochtend kunt u in de zaal terecht voor koffie, gezelschap en de krant.

Donderdag 14 februari, 14.00 uur: verwelkomen we gast- DJ
Fred Wittelings (bekend van onze gezellige en drukbezochte
Sinterklaasvieringen). Wij zorgen voor een passend valentijnhapje. Gegarandeerd een gezellige middag. U wilt dit
toch zeker niet missen?

Iedere werkdag eten we om 12.00 uur samen in het restaurantgedeelte. We bieden u de gelegenheid om in het
gezelschap van anderen te eten. U brengt uw eigen maaltijd
mee die wij opwarmen in de magnetrons. U bent van harte
welkom. Want is het niet veel fijner om samen te eten?

Woensdag 20 februari, 14.00 uur: na de eerste geslaagde
voorlichtingsmiddag over valpreventie, verzorgt Fysio Zuyd
opnieuw een voorlichtingsmiddag. Dit keer behandelen ze
het thema Geriatrie.

Iedere maandag- en vrijdagmiddag:
KIENEN om 13.45 uur. De niet-kieners zijn welkom in de hal
op afdeling H waar de activiteitenbegeleiding en vrijwilligers
een gezellig samenzijn organiseren.
SCHAAKCLUB om 13.30 uur op afdeling F. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de schaakclub.

Donderdag 21 en 28 februari, 14.00 uur: onze vaste DJ ‘Opa
John’ draait weer afwisselende plaatjes. Voor elk wat wils.
Tevens Happy Hour (eerste drankje aan de helft van de
prijs), en uiteraard zorgen wij weer voor een lekkere snack.

Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur:
GYNNASTIEK onder professionele begeleiding,
CREACLUB (achter in de zaal)
U kunt ook gezellig komen koffie drinken of een kaartje
leggen.
Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur: wisselende
activiteiten zoals spellenmiddag, optredens, bijeenkomsten
georganiseerd door o.a. het Wijkleerbedrijf, De Zonnebloem,
Fysio Zuid en activiteitenbegeleiding Mosae Zorggroep. U
kunt ook gezellig komen koffie drinken of een kaartje leggen
Donderdagmiddag vanaf 14.00 uur: Wisselende activiteiten, DJ ‘Opa John’, uitstapjes, lezingen enz. U kunt ook
gezellig komen koffie drinken of een kaartje leggen.
Extra activiteiten:
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, met uitzondering
van de activiteiten waarbij een entreeprijs gevraagd wordt.
Woensdag 6 februari, 14.00-16.00 uur: Optreden van muzikant Peter van de Broek. Entree bedraagt 2.50 euro p.p., te
betalen bij de activiteitenbegeleiding in de zaal.
Om 14.30 uur nemen we afscheid van ons Mooswief 2018
en wordt het Mooswief 2019 uitgeroepen! Zaterdag 16 februari wordt het Mooswief gehuldigd bij de carnavalszitting
van Joonk en Aajd in het Atrium.
Donderdag 7 februari, 14.00 uur: Dhr. Frans Braeken is een
verzamelaar en kenner van geleedpotigen. Hij gaat ons via
een beamer-presentatie laten zien welke prachtige beestjes
er in de natuur voorkomen. Daarbij zal hij bijzonderheden
vertellen en evt. vragen van u beantwoorden.
Vlinders, libellen, meikevers , lieveheerbeestjes, bijen,
sprinkhanen en nog héél veel 6- potigen komen aan bod. We
weten er zo weinig van en daarom is het juist zo interessant.
Al deze insecten kunt u ook echt bekijken (niet meer levend
en geen spinnen). Alles staat uitgestald en u zult versteld
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De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd
zeer duurzaam en energiezuinig
geschikt voor vochtige ruimtes
passen probleemloos in elke interieurstijl
inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl
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4 KIDS
A

ook in 2019 moeten die lachspieren worden
getraind.
Raadsel: Hoe vangt een oen een vlieg?
ANSWER

Antwoord: Hij jaagt de vlieg onder de kast en
zaagt de poten van de kast eraf!

Raadsel: Wat krijg je als een olifant en een mol
een kindje krijgen?
Antwoord: Hele grote gaten in je tuin!
Raadsel: Wat gebeurt er als een oen een vlieg
inslikt?
Carnaval: Hoe ga jij verkleed dit jaar?

Antwoord: Hij jaagt de vlieg onder de kast en
zaagt de poten van de kast eraf!
Raadsel: Wat is het verschil tussen een bakker
en een vloerkleed?
Een bakker moet 's morgens vroeg op en
een vloerkleed mag lekker blijven liggen!
Mop: liegende hond
Erik komt vol trots op school en vertelt aan zijn
vrienden dat zijn hond kan liegen. 'Wat een
onzin', roepen zijn vrienden in koor. 'Maar het is
echt waar!' zegt Erik. 'Als ik hem vraag: "Wat
doet de poes?" dan antwoordt hij: "Woef, woef!"
Zie je wel dat hij kan liegen.'
Mop: later
‘Wat wil jij later worden Anne?" vraagt opa’.
‘Nachtbewaker’ zegt Anne. ‘Waarom
nachtbewaker?’ vraagt opa. ‘Dan hoef ik 's
avonds nooit meer vroeg naar bed en mag ik
opblijven!’
Mop: dom
Er is een nieuwe leraar in een klas. Hij wil zien
of de kinderen in zichzelf geloven. Daarom zegt
hij: "Wie dom is gaat staan." Na enkele
minuten.... Tim staat op en de leraar vraagt:
"Denk je echt dat je dom bent?" Waarop Tim
antwoordt: " Nee, maar ik vond het zo zielig dat
u de enige was die staat!"
Stephanie Debie
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IN 25 JAAR

GEDICHT
potlood

’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in de
wijken Belfort, Daalhof en Hazendans - bij de ene wijk wat
langer dan bij de andere. Elke maand dit jaar delen we een
stuk uit de geschiedenis van het blad en de wijken. Hieronder vindt u een stuk over de nieuwe wijk “Hazendons” van
maart 1994.

potlood is een schrijfmiddel, een tekenmiddel…..
een potlood met een gave punt…
soms afgesleten, afgestompt
soms gebroken
doch even bij slijpen met mes of slijper
daar is de punt weer
hij kan weer verder schrijven of tekenen
een potlood om op te kauwen
je zenuwen bedwingen
het potlood tussen je vingers laten balanceren
het beoogde resultaat naderhand beoordelen

“De nieuwe plannen voor het gebied Hazendons zijn eindelijk
bekend. Wethouder Bevens van Ruimtelijke Ordening blijkt
aan de vereniging Buurtbelangen Daalhof vertrouwelijke
inzage in stukken te hebben gegeven. Na vragen van ’t
Belhäöfke bekende de wethouder dat er inderdaad nieuwe
plannen zijn. Gezien de onrust in de wijken Daalhof, Belfort
en Pottenberg wordt nu een extra informatiemiddag georganiseerd op de eerste vrijdag van april. Volgens de wethouder zijn de plannen aangepast wegens de voortdurende
protesten uit de wijken.

wat is het geworden….
de zenuw poppetjes...figuurtjes
mooie tekening…
puzzels opgelost
gedichten geschreven
een potlood lijkt het eeuwige leven te hebben
doch ook hij is aan slijtage onderhevig
hij wordt veel gebruikt
voor vele doeleinden

Het plan is ontworpen door de bekende Italiaanse architect
Alto Rosso. Om het gebied Haendons te behouden als
wandelgebied voor Daalhof, wordt de nieuwe wijk op palen
van vijf meter gebouwd. Dit heeft ook financiële voordelen,
omdat alleen de grond waarop de palen staan, gekocht
moet worden. Ook het bestemmingsplan hoeft alleen voor
die stukken grond aangepast te worden, want de huidige
functie blijft grotendeels behouden.

lijnen tekenen
gezichten tekenen
landschappen met koolstift potlood
schitterende dingen en toch zo eenvoudig
dat potlood
van groot naar klein
heel mooi en fijn
zonder dat potlood zou het
leven saaier zijn
heel bijzonder…
kan er niet zonder

Op de vraag of er ook ruimte is gereserveerd voor een
station voor de super snelle trein (de T.G.V.) wilde hij niet
reageren. Wel gaf hij toe, dat het M.V.V.-stadion verplaatst
zal worden naar het gebied Hazendons.
Wie de informatiemiddag wil bijwonen, moet vóór 30 maart
1994 een kaartje sturen naar ’t Belhäöfke, Postbus 2322,
6201 DA Maastricht. Op dit kaartje dient u uw naam, adres
en telefoonnummer in te vullen. U krijgt persoonlijk bericht
verder.”

Springtime

Bent u benieuwd naar deze geschiedenis? Dan is het misschien leuk om na te gaan op welke dag de eerste vrijdag van
april 1994 viel. Jarenlang heeft ’t Belhäöfke zulke belangrijke
berichten geplaatst rond gebeurtenissen in de wijken.
verwonderde Turkse tortel

Autorijschool Bastiaens

Foto: Joachim Wilbers

wegen
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z
“We rijden
wijs”.
naar je rijbe
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

www.rijschoolbastiaens.nl
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TOENTERTIJD
VAN CARNAVAL TOT PASEN
Terwijl het carnavalsfeest losbarst en we drie dolle dagen
mogen genieten van het dansen en springen en lekker verkleden en gek doen, komt er dan ook weer dinsdagavond
een einde aan het feestgedruis. Eerlijk is eerlijk, we hebben
ervan genoten en genieten nog na. De pop ‘het Mooswief ‘
wordt weer van de paal naar beneden gelaten, een emotioneel moment voor velen; terwijl het Mestreechs volkslied
klinkt en menig traantje wordt weggepinkt gaan de mensen
nog even een laatste dronk uitbrengen op de goede dagen
die geweest zijn.
De stad wordt weer schoongeveegd zoals elke morgen
tijdens deze dagen ook al is gebeurd.
De voorbereiding voor de dag erna, Aswoensdag, is voor
de pastoor begonnen en de mensen gaan naar de kerk om
een askruisje te halen. De vastentijd is begonnen, maar
eerst nog haring happen en een drankje erbij.
De vastentijd duurt wel zes weken maar tegenwoordig wordt
het allemaal niet meer zo nauw genomen, vroeger was dat
wel even anders. Op vrijdag kwam er geen vlees op tafel
en in de vastentijd werd er ook niet gesnoept, de mensen
leefden dan veel soberder.
Er werd ook echt naar het paasfeest toe geleefd, de onderlinge band was ook al veel anders, we leefden met elkaar
mee; nu leven we veel meer op ons eigen of langs elkaar
heen.
Wat kun je toch soms terug verlangen naar vroeger, hoe
ouder we worden hoe meer verlangens er opkomen om
terug te gaan in de tijd. Heeft u dat ook wel eens?
Voor mijn ouders waren deze weken weer gewoonweg
varen, vrachten weg brengen, lossen en weer ophalen.
Gelukkig mocht ik af en toe toch even aan boord en werd
dan opgehaald met de motor of ging zelf met de bus naar
Hasselt, niet te ver weg natuurlijk maar dan kon ik weer
even genieten van een heerlijke wandeling met pa door de
heidevelden in de buurt. Zondagsmorgens gingen we eerst
lopend naar de kerk, deze lag vlak bij de haven waar we
lagen om gelost te worden. Was een kleine kerk maar wel
gezellig, ook daar werd over de paastijd gesproken en eerlijk
gezegd verlangde ik ook wel weer naar een fijne vakantie
als mijn broer weer kwam. Dat was elke keer weer een
feest, de traditie was dan ook dat we weer nieuwe kleren

kregen en die mochten we pas aan op de zondagmorgen
van het paasfeest.
Na de kerkdienst liepen we naar boord, aten wat en dan ging
ik met pa een wandeling maken. Die ging dit keer langs een
stuk Albertkanaal en we liepen zomaar een eind weg. Langs
huizen, boerderijen en veldwegen bereikten we een stuk bos
met vennen die gevuld waren met water. Hij vertelde dus
wel dat ik er niet te kort bij mocht komen want dan zou ik
erin weggezogen worden en kunnen verdrinken, maar die
eenden en andere mooie vogels dronken aan deze vennen
en dat was een mooi tafereeltje dat je nu soms alleen nog
op schilderijen ziet.
We kwamen uit een droomlandschap vol natuur weer op
een bekende weg en liepen langzaam naar het schip toe,
zulke momenten blijf je je leven lang koesteren en vergeet je
nooit meer. Wel kreeg ik nog een ijsje toe gestopt, eigenlijk
mochten we op zondag nooit wat kopen in verband met het
geloof, maar pa deed dat wel af en toe en gaf me dan een
ijsje in de zomer.
Ook aan dat heerlijke weekend kwam een einde en ik pakte
weer mijn tas in met mijn huiswerk dat ik tussendoor gemaakt
had. De motor stond nog aan de wal en hij bracht me naar
het station alwaar ik de bus pakte om thuis te komen. Aan
de eindhalte stond dan weer mijn opa om mij op te komen
halen zodat zij ook wisten dat ik weer veilig thuis kwam. Ik
had het super bij opa en oma maar af en toe een uitje naar
het schip was ook heerlijk.
Springtime

PERSBERICHTEN
DOE MEE MET JANTJE BETON
Wat goed dat jij spelen ook belangrijk vindt!
School, huiswerk, sport, pianoles, liken, delen: kinderen
krijgen het drukker en drukker. En omdat kinderen steeds
meer binnen leven, worden dingen als speelplaatsen en buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. Drie op de tien
kinderen speelt niet of slechts één keer per week vrij buiten.
Terwijl spelen ontzettend belangrijk is. Kinderen moeten
bewegen voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens het
spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden
maken en omgaan met tegenslagen. Spelen houdt kinderen
vrolijk en open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen
wat meer moeten spelen.
Jantje Beton Collecte 25 februari t/m 9 maart 2019
Daarom organiseert Jantje Beton één keer per jaar een grote
collecte. Tienduizenden vrijwilligers halen geld op voor hun
eigen clubkas en voor de projecten van Jantje Beton. Vijftig
procent van de opbrengst is voor de club zelf.
Meer informatie of direct aanmelden?
Aanmelden en meer info: Kijk op www.jantjebeton.nl/collecte
Jantje Beton Collecteteam
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OUDE AMBACHTEN
DE FIETSENMAKER
Nog niet zolang geleden was ik bij Lewie een bekende fietsenmaker die ik een foto liet zien van een fietsenstalling op
de Markt waar hij als jonge snuiter had gewerkt.
De stalling lag, zoals u op de foto kunt zien, tegenover café
restaurant NEUF ET LE COMMERCE. Natuurlijk riep dit

steeds groter werden. Toen vroeg hij: “last u?”
Ik keek de man verbaast aan, “of ik las? Wat bedoelt u , of
ik gewichten til?”
“Nee meneer, er zijn klachten dat u hier last, en lassen is
hier niet toegestaan, u hebt toch geen vergunning voor een
constructiebedrijf?”
Toen ik hem laconiek aankeek zei de ambtenaar “u hoeft
er niet omheen te draaien, ik zie op die werkbank toch laselektroden in kokers staan.”
Lewie vertelde me dat hij zich moest inhouden, want hij wilde
gieren van het lachen. Toen vertelde hij aan de pennenlikker
dat je met fietsenspaken echt niet kon lassen.
De blunderende ambtenaar knikte als een boer met kiespijn,
en ik zat met de gebakken peren, de buren hadden een
proces-verbaal laten opmaken.
Hoe het verder gaat met het beroep fietsenmaker weet ik
niet, ik wens Lewie veel sterkte ermee want de buren zijn
blijkbaar nog niet van plan om te stoppen met koeioneren.
©Huub Reinders

herinneringen op, Lewie lachte, “de naam Commerce, daar
is het mee begonnen. Ik leerde aan fietsen sleutelen, leerde
met vallen en opstaan het fietsen vak en wilde een fietsenzaak beginnen. Maar in de binnenstad een huis kopen of een
winkelruimte huren was voor mij niet weggelegd. Nadat ik
jarenlang bij een baas had gewerkt kocht ik een woning met
garage in een nieuwe wijk aan de rand van de stad. Al vlug
liep ik met het idee rond om in de garage een fietsenzaak
te beginnen. Van de gemeente kreeg ik een vergunning en
ik startte met een bescheiden fietsreparatiewerkplaatsje.
Iedereen blij, een fietsenmaker waar je vanop aan kon, was
een lang gekoesterde wens van veel bewoners.”
Ik knikte, keek goedkeurend naar zijn pico bello uitziende
inboedel en mompelde: “nou, de buren boffen toch maar als
ze iets aan hun tweewieler hebben.”
Ik had de kat de bel aangebonden, Lewie zwaaide mijn
woorden weg terwijl hij diepe rimpels in zijn voorhoofd trok.
“Blij, de buren blij? Nee Huub, voor de buren ben ik een
opstakel, ze hebben bij de gemeente geklaagd dat sommige
mensen bij hen aan de deur belde in plaats van bij mij. En ze
morde ook dat wel eens iemand een brommer op de stoep
bij hen voor de voorruit zette. Als ik bezoek krijg en iemand
zijn auto voor hun voorruit plaatst, is er oorlog.”
Ik moest me inhouden en slikte het woord ‘mierenneukers’
in. “Dus die doen niets anders dan zeuren?” vroeg ik voorzichtig. “Dan is de verhouding met de buren door al dit gedoe
behoorlijk uit balans Lewie?”
Lewie knikte. “Ik dacht eerst het loopt wel niet zo’n vaart want
ik zorg niet voor overlast. Maar mijn buren dachten er anders
over, ze maakten foto’s van foutparkeerders en probeerden
bewijsmateriaal te verzamelen, toen dat niet zo goed lukte
dienden ze een spookklacht in bij de gemeente. Het was
bitter want ik werd voor een wetsovertreder aangezien. Het
ging zover dat een gemeenteambtenaar bij mij aanbelde
en scherpzinnig vertelde dat hij mijn reparatiewerkplaats
kwam controleren. Met militaire discipline haalde meneer
de ambtenaar pen en boekje tevoorschijn terwijl zijn ogen
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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
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