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2019 is een bijzonder jaar voor ’t Belhäöfke, omdat het 25
jaar bestaat, een zilveren jubileum en dat gaan we vieren.
Bij dit eerste nummer van het gloednieuwe jaar valt al
onmiddellijk op dat er iets aan de kop is veranderd; een
nieuw ‘logo’, of toch tijdelijk, gedurende het hele jaar. Dit
embleem zit vol symboliek. De ‘vlek’ is de gezamenlijke
omtrek van de drie wijken: Belfort, Daalhof en Hazendans. Het totale Maastrichtse oppervlak waar ’t Belhäöfke
maandelijks in de bus valt. De cijfers spreken uiteraard
voor zichzelf.
Behalve deze aanpassing in de kop van het blad, hebben
we nog wat zaken bedacht om dit heugelijke jubileum te
vieren. Wij, als redactie, zullen regelmatig terugblikken op
de voorbije 25 jaar, met de leukste en spannendste anekdotes, artikelen en foto’s. Er zijn feestelijkheden gepland
waarover jullie als lezers tijdig zullen worden geïnformeerd,
en we gaan de buurt in om nog meer bekendheid aan ons
blad te geven, naar suggesties te luisteren en bewoners
te betrekken, die vast heel veel ideeën hebben die nuttig,
grappig of zinvol zijn.

De redactie wenst u een gezond en gelukkig 2019

EVENEMENTEN

Suggesties zijn overigens altijd welkom en niet alleen
in het memorabele jaar 2019. Wie denkt een bruikbaar
idee voor ’t Belhäöfke te hebben kan dit altijd kwijt op het
redactieadres: redactie@belhaofke.nl. Schroom niet. Wij
als redactie zullen bekijken of het geschikt is voor ons
wijkblad, en wie weet vind je jezelf in een van de volgende
nummers terug.
Al met al belooft het een spannend jaar te worden voor ’t
Belhäöfke en de drie wijken waarvoor het is bedoeld en
waarvoor wij het maken.

Vrijdag 11 januari:
Masoek Sadja, Indische inloopmiddag in ‘t Atrium van
13.30 tot 17.00 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. Entree
3,50 euro.
Zondag, 20 januari:
Rommelmarkt / Fancyfair in Het Ruweel, Malbergsingel
62 voor tbc Maastrichtse Verkennersband van 10.00 17.00 uur.

Joachim

Donderdag, 24 januari:
Nieuwjaarsklets van Sociaal Team Daalhof in het Omnium
(Aureliushof 160A) van 15.00 - 17.00 uur. Alle wijkbewoners zijn welkom. Toegang is gratis.

COLOFON

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

Donderdag 7 februari:
Lezing: de wondere wereld der insecten. Dienstencentrum
Herculeshof, Daalhof. Aanvang 14.00 uur, zaal open vanaf
13.30 uur. Gratis toegang.

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

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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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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Zo hebben we ook met elkaar kunnen spreken over verward
gedrag of armoede.

BUURTNETWERK

EN 2019 DAN?
VERWARD GEDRAG
Heeft u de film over verward gedrag niet gezien en wilt u
die nog 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 hier bij te zijn. Let op deze ruimte in het Belhäöfke
om meer informatie te krijgen. Wilt u helpen? Laat het ons
weten: buurtnetwerkbd@gmail.com

buurtnetwerk belfort daalhof

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

EEN NIEUW BEGIN
Welkom in 2019. Het is even wennen om ‘2019’ te schrijven of te typen in plaats van 2018. Een nieuw jaar brengt
sommige dingen die hetzelfde zijn, maar brengt ook veranderingen.

BUURTTERRASSEN EN ONTMOETINGSMOMENTEN
Ook dit jaar plannen we verschillende buurtterrassen in
Daalhof en Belfort. Wilt u een buurtterras bij u in de straat?
Wilt u helpen door uw buren ook bij elkaar te brengen? Laat
het ons weten en we zetten het op de agenda. De buurtterrassen beginnen zo gauw als we weer buiten kunnen staan.
Let op deze plek in het Belhäöfke voor specifieke data.
Plannen voor de volgende Opendeurendag zijn ook al bezig.
Wilt u uw club of vereniging profileren of bekendmaken?
Laat het ons weten. Sport, hobby, zang, dans - alles kan.
Zoekt u leden of vrijwilligers? Kom naar de Opendeurendag
en maak kennis met de buurt.

KERSTTREFFEN
We waren zeer blij met de opkomst voor het Kersttreffen
op 22 december 2018. Met een Kerstmarkt, koren en activiteiten was dit een uitgelezen gelegenheid om buren te
ontmoeten, zaken te bespreken en gewoon te genieten van
de tijd samen. In de Huiskamer werden verschillende goede
gesprekken gevoerd. Nu zullen we zien of we armen en
benen kunnen geven aan de ideeën die besproken werden.
WAT IS ER ALLEMAAL GEDAAN IN 2018?
Het hele jaar door stonden de vrijwilligers van de Huiskamer
en Matchpunt klaar voor bezoekers en hulpzoekenden. Bij
Matchpunt kunnen mensen hulp krijgen met vragen rond
allerlei problemen: papieren invullen, internet, contact met
gemeentelijke instanties en meer. De Huiskamer is en blijft
een plek waar bewoners elkaar kunnen vinden in allerlei
zelf ontwikkelde activiteiten, van naailes tot biljarten, van
gespreksgroepen tot samen eten.
Door het jaar heen werden Buurtterrassen georganiseerd.
Dit zijn momenten waar wij als buurtnetwerk de buurt kunnen
leren kennen en kunnen horen wat leeft. Het gaat elke keer
om één straat, ruwweg 100 bewoners. Leden van Sociaal
Team, de wijkagent, woningcoöperaties en het buurtnetwerk
zijn er om naar bewoners te luisteren.
Clubs, gezondheid, en kennismaking stonden ook in 2018
vooraan op onze lijst van prioriteiten. De Opendeurendag in
Belfort in het voorjaar heeft voor het tweede jaar verenigingen en clubs samen gebracht op één dag waar de buurten
kennis konden maken met clubs van de wijken. In het najaar
konden mensen voor de tweede jaar kennismaken met de
zorgaanbieders die de wijken bedienen. En dan waren er
verschillende speciale avonden georganiseerd over specifieke onderwerpen.

In het najaar plannen we ook nog een Zorgeloze Zorgdag
waar iedereen kennis kan maken met de zorg die aanwezig
is voor onze buurten. Is er iets of een aanbieder die u graag
op de dag zou willen zien? Ontbraken er elementen bij de
voorgaande edities? Laat ons weten hoe we dit nog beter
kunnen regelen.
DE HUISKAMER VAN DAALHOF
De Huiskamer is al 10 jaar bezig in Daalhof. Alles begon
klein en persoonlijk. Wat hadden mensen nodig? Hoe konden we mensen samen brengen? Hoe konden mensen iets
werkelijk veranderen, iets echt betekenen voor elkaar? Zo is
de Huiskamer begonnen en zo werkt het nog altijd. Bent u
ooit in de Huiskamer geweest? Hier ontwikkelen bewoners
nieuwe initiatieven voor de wijk. Misschien heeft u ook een
idee? Kom maar eens langs.
Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op
onze Facebook pagina: www.facebook.com/buurtnetwerk.
belfort.daalhof. Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons
bereiken via e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

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

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

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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BON APPETIT
CLAFOUTIS MET TUINBONEN EN CUBAANSE KIP
Ingrediënten:
8 kipdrumsticks, 6 teentjes knoflook, 2 eetlepels olijfolie,
100 ml sinaasappelsap, 1 theelepel gemalen komijnzaad,
2 theelepels gedroogde oregano.
Voor de clafoutis:
3 rode uien, 4 teentjes knoflook, 3 wortels, 2 eetlepels
olijfolie, 50 gram geraspte oude kaas, 500 gram tuinbonen
(geblancheerd of uit pot), 5 eieren, 200 ml melk, 25 gram
bloem, 5 theelepels gedroogde oregano, zout en peper
naar behoefte.
Bereiding:
Voor de kip (let op: deze moet 4 uur marineren in de koelkast):
Snipper de teentjes knoflook of pers ze uit. Hak de kipdrumsticks in stukjes. Meng de olijfolie met het sinaasappelsap,
komijn, oregano en de knoflook. Meng de marinade door
de kip (houd wat marinade over om te gebruiken tijdens het
bakken van de kip) en laat dit 4 uur in de koelkast marineren
en schep af en toe om.
Voor de clafoutis:
Verwarm de oven voor op 200oC. Snijd de uien in stukjes
en pers de knoflook uit. Rasp de wortelen grof. Verhit de
olijfolie in een koekenpan en fruit de ui, knoflook en wortel
gedurende 10 minuten. Bedek een bakblik met bakpapier
en strooi de kaas erin. Schep de bonen bovenop de kaas.
Meng de eieren met de melk, bloem en oregano en breng
het op smaak met zout en peper. Meng het uienmengsel door
de losgeklopte eieren en schep het in de bakvorm bovenop
de tuinbonen. Zet de vorm in de oven en bak de clafoutis
in 30 minuten gaar. Verhit ondertussen een diepe pan op
het vuur en doe de kip erin. Bak de kip op middelmatig vuur
gaar en schep af en toe wat van de overgebleven marinade
erover. Stort de clafoutis ondersteboven op een bord zodat
de bonen aan de bovenkant te zien zijn. Serveer de clafoutis
met de kip.
Dit gerecht smaakt heerlijk in combinatie met piccalilly en
wat verse sla.

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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De huidige eigenaar vond de vorige locatie (Cantecleerstraat
105 ) te klein en dus zijn we op zoek gegaan naar een nieuw
pand. Een belangrijke eis was dat de nieuwe locatie ook aan
deze kant van de Maas moest liggen. Uiteindelijk vonden wij
dit mooie pand in het winkelcentrum van Daalhof.

IN DE ETALAGE
ASSURANTIEKANTOOR SPRENGER
Sinds 12 november 2018 zijn wij gevestigd aan de Herculeshof no. 3. Assurantiekantoor Sprenger bestaat al heel lang
en is een begrip in Maastricht West. Ik (Jos Olischlager)
ben sinds september 1999 werkzaam bij Assurantiekantoor
Sprenger en heb samen met de toenmalige eigenaar, Coos
Sprenger, de portefeuille gestaag uitgebreid.

Nieuw is dat wij op onze nieuwe locatie weer een advies
geven inzake hypotheken. Vanaf 10 januari 2019 houden wij
iedere donderdagmiddag een inloopspreekuur over hypotheken. Mensen kunnen dan zonder afspraak binnenlopen voor
een gratis oriënterend gesprek met onze hypotheekadviseur.

Foto: Ruud Keijmis

Het team bestaat momenteel uit 3 vaste medewerkers:
Wesley, Dave en ik. De kracht van ons kantoor is dat wij
een inloopkantoor zijn: de klant kan binnenkomen zonder
afspraak en wij proberen de klant dan ook meteen te helpen. Wij zoeken een prijstechnisch zo gunstig mogelijke
verzekering met de juiste en wenselijke polisvoorwaarden.
Onze openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van
9.00-13.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur..

CARNAVAL
JUMBO’S EN MAMMOETERS ROEPEN PRINSEN UIT
KV de Mammoeters roept op zaterdag 19 januari hun 56ste
prins uit. De nieuwe prins wordt omstreeks 20.33 uur aan
het volk, als nieuwe heerser van het Mammoetrijk, bekend
gemaakt tijdens het Groot Prinsenbal in buurtcentrum “De
Romein”. Het Groot Prinsenbal begint om 20.00 uur met het
orkest The Melodies.

Helaas is Coos Sprenger in oktober 2016 plotseling overleden en is het kantoor verkocht aan Perrée & Partners uit
Eindhoven. De naam Sprenger blijft wel bestaan.

van dinsdag t/m vrijdag

Op vrijdag 22 februari wordt een prinsenreceptie met medewerking van DJ Chris gehouden. U bent dan in de gelegenheid om onze prins persoonlijk te komen feliciteren. Dit is
mogelijk vanaf 20.11 uur in Buurtcentrum De Romein.

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Onze jeugdvereniging KV de Jumbo’s roept op zondag 20
januari eveneens hun nieuwe prins/prinses/prinsenpaar uit
die hen voorgaat tijdens het carnaval van 2019. Dit staat te
gebeuren omstreeks 14.11 uur in Buurtcentrum De Romein
in Pottenberg te Maastricht.
Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis!

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

Namens KV de Mammoeters – KV de Jumbo’s: Maurice Mennen

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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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding bij het plannen, maken, leren en extra uitleg (bijles)
van het huiswerk aan een kleine groep leerlingen. Informatie
06-39823537.

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

Wie heeft er tussen de supermarkt Plus en de Printersdreef
een ring met steentje gevonden?
De vinder mag bellen met 043-3471785

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.

KINDEROPVANG ZOALS THUIS

Voor al uw schilderwerk aan en in uw huis of appartement: Rosso Dumernit. Bel of mail voor een gratis offerte:
0640156150 of rossodumernit@hotmail.com

De feestdagen zijn voorbij en in elk huis is alle kerstdecoratie weer opgeborgen. Het is elk jaar heerlijk om ons
huis en de opvang om te toveren tot een sfeervol paleis
(en dan de fonkelende oogjes van alle kinderen te zien),
maar ik vind het ook wel fijn om het huis ‘terug’ te hebben.
Rust, alles opgeruimd en vooral veel speelruimte voor alle
opvangkinderen. Want mijn gastouderopvang is hun tweede
thuis, waar ze zichzelf kunnen zijn en hun talenten optimaal
kunnen ontwikkelen.

Senior Bankieren aan huis of instelling. Budgetbeheer.
Testamentair bewind. Mentorschap. Ervaren en betrouwbaar
advies. Betaling uit eigen vermogen of PGB. Benieuwd of u
in aanmerking komt? Maatwerktrajecten Kiezpunt te Maastricht www.kiezpunt.eu 06-124601692 Bezoek na afspraak.
Administratieve hulp bij en na overlijden. Woningontruiming. Sleutelbeheer. Begeleiding en luisterend oor. Ervaren
en betrouwbaar advies. Betaling uit eigen vermogen of PGB.
Benieuwd of u in aanmerking komt? Maatwerktrajecten
Kiezpunt te Maastricht www.kiezpunt.eu 06-124601692

Gastouderopvang is professionele kleinschalige kinderopvang, maar dan in een omgeving zoals thuis. Met een bank,
een eettafel, een tv en speelgoed om mee te spelen. Als
gastouder stimuleer ik kinderen in hun ontwikkeling, gaan
we naar buiten, ontdekken we de wereld en genieten we
van elkaar. We spelen, leren, knutselen, zingen en dansen.
De baby’s zien de groteren als hun voorbeeld en de grotere
kinderen leren op hun beurt van de baby’s. Ik mag een afhankelijke baby meehelpen opgroeien tot een zelfstandige
(en soms eigenwijze) peuter en daarbij krijg ik vaak een
fijne, persoonlijke band met de ouders.

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.
com, mail: info@dans-yoga.com, tel.: 0032-12236151 of
06-33646440.
Wil diegene die de zwarte drone heeft gevonden zich melden bij de redactie. De verliezer heeft zich gemeld.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Voor ouders is gastouderopvang een ideale opvang, want
de eigen wensen m.b.t. opvoeding worden gehoord. Tussen
de ouder en de gastouder zijn korte lijnen (het is zo leuk
als je een WhatsAppberichtje krijgt met bijv. een foto van je
kind). Bovendien is gastouderopvang ook flexibele en voordelige opvang. Mooi pluspunt: doordat gastouders volledig
gecertificeerd zijn, krijgen ouders Kinderopvangtoeslag van
de belastingdienst.

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Stiekem heb ik dus het allerleukste en meest dankbare
beroep van de wereld.
Ik ga dit nieuwe jaar in met veel lieve kinderen om me heen
en ik wens mijn opvangkinderen, hun ouders en natuurlijk
ook jullie (mijn lezers van t Belhäöfke) al het goede voor
2019.

info@hovenierjongen.nl

Liefs, Nathalie
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IN DE KIJKER

Dit leidt in de eerste plaats tot stoornissen in de beweging.
De symptomen komen langzaam op en worden naarmate
de ziekte vordert ernstiger.” Rogér ervaart het hoofdzakelijk
als een storing en trilling in zijn benen, armen en handen.
Soms gebeurt er een ‘freezing’ waarbij alles gewoon stopt.
Dan kan hij niet verder lopen of bewegen.

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

ROGÉR ROUMANS

Rogér woont gelukkig nog in bij zijn vader. Dit betekent dat
als hij zelf dingen niet kan doen, zijn vader er nog is om hem
te helpen. Toen hij eerst zijn diagnose kreeg hoorde hij dat
hij ook hulp kon krijgen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning). Maar dit ging ook niet zonder slag
of stoot. Waar de professionals wilde dat hij zou verhuizen
naar een duurdere woning, hield hij voet bij stuk dat zijn
eigen woning aangepast zou worden. Zijn badkamer werd
uiteindelijk aangepast en hij kan nog altijd daar wonen waar
hij ook hulp heeft van zijn vader. Misschien is een bepaalde
soort ‘freezing’, het been stijf houden wanneer je weet dat
het nodig is, toch wel voor iets goed.

Het kan best zijn dat meerderen die dit lezen eens in de auto
met hem gezeten hebben, dat ze van hem hebben leren
rijden. Rogér Roumans was vroeger rijinstructeur, samen
met zijn vader, Leon.

Rogér wil graag dat er meer aandacht komt voor mensen
met Parkinson. Elke tweede dinsdag van de maand is er een
Parkinson Café in de Boeckel in De Heeg. Hier krijgt men
informatie over allerlei thema’s. En, volgens Rogér, als er
meer dan 100 man komt, dan komt L1 eindelijk ook kijken
en iets uitzenden. Rogér is er ook van overtuigd dat er nog
meer mensen in Daalhof en Belfort zijn die baat zouden
hebben bij meer contact met elkaar.
Volgens Rogér zelf was hij een grappenmaker en hield hij
ervan om mensen een beetje voor de gek te houden. Een
keer had hij een jonge vrouw die rijles nam ervan overtuigd
dat de stoplichten op groen zouden springen vanwege haar
oorbellen. Toen zij na haar examen aan haar examinator liet
weten dat de lichten op groen sprongen omdat ze de juiste
oorbellen aan had vroeg de examinator later aan Rogér:
“Wat heb je dat meisje nu wijsgemaakt?”

Ook zou hij het fijn vinden als mensen beter zouden begrijpen wat Parkinson is. Vaak wordt hij raar aangekeken omdat
men ziet dat hij niet goed kan lopen, of een beetje moeilijker
uit zijn woorden komt. De ene dag gaat het beter dan de
ander. Een ‘freezing’ kan optreden zonder waarschuwing, zo
maar op een ‘goede’ dag. Maar dan moeten mensen gewoon
geduld hebben en vragen hoe ze verder kunnen helpen.
Heeft u Parkinson en wilt u meer informatie over de ziekte,
over hoe u hulp kunt krijgen of over lotgenoten? Neem
contact op met de Parkinson Café via email: info@parkinsoncafemaastricht.nl , op de website www.parkinsoncafemaastricht.nl of telefonisch op maandag t/m vrijdag
tussen 11.00 en 13.00 uur met mevrouw Attie Engelbert:
06-20519578. Het Parkinson Café Maastricht bezoeken kan
elke 2de dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in
Roserije 410 in De Heeg. Of vraag Rogér de volgende keer
dat u hem ziet. Hij helpt u graag verder.

Op een gegeven moment hoorde Rogér van mensen in zijn
omgeving dat hij erg langzaam liep. Zelf merkte hij daar niets
van totdat hij een dag had waar hij meerdere keren in de
dag bijna omviel. Na een bezoek aan de neuroloog werd de
diagnose gesteld: Parkinson. Rogér was toen maar 48 jaar
oud. In de 11 jaar sinds de diagnose heeft hij veel geleerd
dat hij graag met anderen wil delen. Volgens Wikipedia is de
ziekte van Parkinson “een degeneratieve ziekte in het centraal zenuwstelsel waarbij zenuwcellen langzaam afsterven.
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Extra activiteiten:
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, met uitzondering
van de activiteiten waarbij een entreeprijs gevraagd wordt.

ACTIVITEITEN MOSAE ZORGGROEP

Woensdag 2 januari, 14.00 uur: Nieuwjaarsreceptie m.m.v.
muzikant Con Gerards. Gratis toegang. Iedereen is welkom
om gezellig samen het nieuwe jaar in te luiden!

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

Woensdag 9 januari, 14.00 uur: Valpreventie door FysioZuyd.
Donderdag 10 januari, 14.00 uur: Opa John draait plaatjes
en hapjesverkoop.

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.

Woensdag 15 januari, 14.00 uur: Spellenmiddag
Donderdag 17 januari,14.00 uur: DJ Giel, Happy Hour
(eerste drankje aan de helft van de prijs) en hapjesverkoop.

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 23 januari, 14.00uur: Bijbellezing.
Donderdag 24 januari: Uitstapje naar de Makado in Beek. U
kunt zich hiervoor inschrijven bij de activiteitenbegeleiding
tot en met vrijdag 18 januari.

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.

Donderdag 31 januari: Presentatie reisverslag Sri Lanka
door Frans Heye.

SCHAAKCLUB om 13.30 uur op afdeling F. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de schaakclub.

Woensdag 6 februari, 14.00uur: Optreden van muzikant
Peter van de Broek. De toegang bedraagt 2.50 euro p.p.

Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur:
GYNNASTIEK onder professionele begeleiding,

Alle extra activiteiten worden gepubliceerd via het Belhäöfke,
posters en flyers.

CREACLUB (achterin 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.
Donderdagmiddag vanaf 14.00 uur:
2e donderdag van de maand draait Opa John muziek,
3e donderdag van de maand draait DJ Giel en houden we
Happy Hour.
Op de andere donderdagmiddagen zijn er bijvoorbeeld
uitstapjes, lezingen enz.

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

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

Tel.nr: 06-53219877

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

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Maandag t/m vrijdag van 10-12 u. op afspraak
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Waar we NIET naar op zoek gaan, zijn encyclopedieën en
naslagwerken, simpelweg omdat hier totaal geen vraag meer
naar is. De opbrengst van de boeken- en muziekbeurs komt
ten goede van de boerderij.
Wilt u iets inbrengen voor deze beurs? Inleveren kan bij Noël
Frissen, Schippersdreef 29 in Belfort-Maastricht. Wel graag
even bellen van te voren: 06-21475094.
En verder…
- zijn de Lammetjesdagen inmiddels al een tijdje aan de
gang. De eerste geboortes verwachten we half januari en
die gaan dan zo’n zes weken door tot en met eind februari.
Dit jaar bevallen alleen de schapen op onze boerderij. De
geiten volgen later;
- wensen we iedereen een gezond, voorspoedig en leuk
2019. Ook in het nieuwe jaar verwelkomen we u graag op
onze mooie boerderij.

S

W
U
E
I

N
J
I
ER

RD
E
O

B

TERUG- EN VOORUITKIJKEN

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 67, januari 2019

Zoals u van ons gewend bent, kijken wij in het januarinummer van de middenpagina’s terug op het afgelopen
jaar én vooruit naar het komende jaar. Dat doen we
met bedrijfsleider Ralph Frissen en voorzitter van het
bestuur Loen Schroeders. Ze kijken tevreden terug op
2018, al was het ook een zeer bewogen jaar.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Doneren aan Daalhoeve
Zoals we de vorige keer al meldden, hebben we sinds
enige tijd een nieuwe website, op het bekende adres www.
daalhoeve.nl. De website bevat ook een knop waarmee u
ons makkelijk kunt steunen met een donatie. U vindt deze
rechtsboven op de homepage. De knop leidt u naar een
pagina met vijf mogelijkheden om te doneren. Dat kan eenmalig met een door u zelf gekozen bedrag, of maandelijks
waarbij u kunt kiezen uit vier bedragen. Doneren is geheel
vrijblijvend en komt uiteraard uitsluitend ten goede aan het
voortbestaan van de boerderij. Mocht u ons willen steunen,
dan alvast onze hartelijke dank daarvoor!

Waarom bewogen?
‘De goede kant van de medaille is dat er weer veel is verbeterd op de boerderij. We zijn begonnen met de uitvoering
van een zesjarenplan om de boerderij en het terrein nog
aantrekkelijker te maken. In 2018 maakten we nieuwe verblijven voor de servals en otters. Op het achterterras kwam
een volière voor onze Australische ijsvogels. De reacties van
bezoekers zijn overwegend zeer positief. We hebben ons
personeelsbestand verder op orde gebracht, zodat we nu
op alle plekken in de organisatie professionele teams hebben, door de week en in de weekenden. We gingen nieuwe
samenwerkingsverbanden aan met de maatschappelijke
partners Quiet, Hai-5 en Mosae Zorggroep. Steeds meer
partijen weten onze boerderij te vinden voor activiteiten voor
hun cliënten, maar ook als locatie voor teambuilding. En we
maakten een nieuwe website, nieuwe informatieborden bij
dierenverblijven en nieuwe folders over de boerderij in het
algemeen en onze kinderfeestjes.’

We organiseerden al eens eerder een boekenbeurs

Herhaalde oproep voor boeken, platen, dvd’s en cd’s
In de maand februari 2019 gaat Boerderij Daalhoeve weer
een boeken- en muziekmarkt organiseren. Hiervoor zijn we
op zoek naar boeken, platen (elpees, singels), dvd’s en cd’s.
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Teambuilding door de Ronde Tafel in oktober 2018

onze organisatie. Dat is ook de belangrijkste boodschap in
ons geactualiseerde beleidsplan. Om onze aantrekkelijkheid
als ontmoetingsplaats en centrum voor dagbesteding ook
in 2019 en later te waarborgen, gaan we onze organisatie
verder professionaliseren. Dat is niet zichtbaar voor bezoekers, maar ook zij zullen daar uiteindelijk, net als onze
vrijwilligers, de vruchten van plukken.’

WEEKMENU’S
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?
- 6 januari: entrecôte bearnaise, waterkers-roquettesalade,
tomaat uit de oven en frietjes (10 euro);
- 13 januari: Hongaarse goulash, komkommersalade en
rijst (8,50 euro);
- 20 januari: balletjes in tomatensaus, puree (7,50 euro);
- 27 januari: wildstoofpotje, kweepeermoes en kroketjes (9
euro);
- 3 februari: piepkuiken, dragonsaus, gestoofd witloof en
rösti’s (9.50 euro);
- 10 februari: rookworst, andijviestamppot en mosterdsaus
(8 euro).
Wij wensen u alvast smakelijk eten.

Wij kregen in 2018 ook otters op Daalhoeve

De goede kant van de medaille…, was er ook een minder
goede?
‘De zomer was een hele moeilijke tijd. Met het hete en zeer
droge weer moesten we alle zeilen bijzetten om de dieren
goed te blijven verzorgen. Onze kosten voor diervoeding
werden opeens een stuk hoger. Intussen was het vanwege
het goede weer zeer druk op de boerderij en moesten we
ook in de horeca een tandje bijschakelen. En dan was er
natuurlijk de dood van de drie zwartvoetpinguïns. Daar is de
hele organisatie behoorlijk kapot van geweest.’
De pinguïns leidden tot een ware storm op de sociale media.
Hoe kun je je daartegen wapenen?
‘Door rustig te blijven, steeds maar weer uit te leggen waarom wij ook exotische dieren hebben en altijd goed contact te
houden met de keuringsinstanties en dierenartsen. Omdat
we zo ondernemend zijn en vaak nieuwe initiatieven nemen,
liggen we onder een vergrootglas. Dan is het extra belangrijk
om je steeds aan de regels te houden en dat doen we dan
ook in alle opzichten.’
Leg nog eens uit waarom jullie exoten op de boerderij
houden.
‘Het is belangrijk Daalhoeve zo aantrekkelijk mogelijk te
houden voor zowel bezoekers als vrijwilligers. Zij zijn beiden onmisbaar voor ons functioneren. Wij kiezen er bewust
voor om op de boerderij en onze buitenlocaties in de buurt
(Daalhoeve beheert onder meer de heuvel tegenover het
tankstation aan de Keurmeestersdreef en het voormalige
Erica-terrein aan de Lammergierstraat – red.) een zo groot
mogelijke diversiteit aan dieren en activiteiten aan te bieden.
Dan valt er voor bezoekers meer te beleven. En is er voor
de vrijwilligers een divers aanbod aan dagbestedingsplekken. Zo kunnen we haast aan iedereen een plek bieden
die aansluit op de mogelijkheden, talenten en behoeften.’
Kijk eens kort vooruit naar 2019.
‘Dan gaan we door met de uitvoering van het zesjarenplan.
We hadden oorspronkelijk in 2019 parkeerplaatsen willen
aanleggen op het voorplein. Daarvoor ontbreken nog de
financiële middelen. Daarom leggen we dit jaar eerst een
hoogteparcours aan. De samenwerking met de gemeente,
de universiteit en de drie collega-organisaties Athos, Werkhuis en The Masters heeft in 2018 een impuls gekregen. In
die samenwerking zijn wij het komend jaar een actieve partner. Verder ontwikkelen we een nieuw educatieprogramma
en gaan we veel aandacht besteden aan het versterken van

RECEPT VAN DE MAAND
Schorseneren
Keukenmeidenverdriet (vanwege de zwarte handen die de
meiden vroeger kregen van het schillen), armeluisasperges,
protstokken (omdat ze winderigheid kunnen veroorzaken)….
De schorseneer heeft al heel wat over zich afgeroepen.
Intussen vergelijken ze de smaak in Groot-Brittannië zelfs
met oesters! En inderdaad: schorseneren zijn heerlijk. Mijn
tip om het keukenmeidenverdriet te voorkomen: breek ze
doormidden en leg ze een nacht in koud water. Dan is de
ergste modder er een dag later er alvast af.
Zet voor het schillen een kommetje koud water klaar met
citroensap en citroenschijven erin. Schorseneren verkleuren
snel, de citroenen voorkomen dat. Schrob met een schuursponsje het restant van de drek af en schil met een dunschiller de zwarte schil. Verdeel het mooie wit in stukjes van 5 cm,
en leg deze in het citroenwater met een beetje zout. Breng
het citroenwater even aan de kook en blancheer daarin de
schorseneren gedurende twee minuten. Spoel ze daarna
af in koud water en houd ze met het blancheervocht apart.
Dan smoor je een paar gesneden sjalotjes een paar minuten in 20 gram boter. Voeg 20 gram bloem toe zodat je een
soort roux krijgt. Daar komt 200 ml room bij, een scheut witte
wijn en wat blancheervocht van de schorseneren. Laat die
mooi doortrekken en roer regelmatig. Voeg vervolgens de
geblancheerde schorseneren toe. Laat even doortrekken en
maak een mooi gebonden saus. Test de gaarheid zoals bij
een asperge en maak af met nootmuskaat, zout en peper.
Zo, klaar. Een heerlijke vergeten wintergroente, lekker met
gekookte aardappeltjes en stoofvlees.
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

Het kruispunt van de Gewantmakersdreef en Keurmeestersdreef - met een stoplicht in plaats van een rotonde. Was dit
vooruitgang?

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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DIT BEN IK

VERENIGINGSNIEUWS

FINN KUIJPERS

NIEUWE DATUM ROMMELMARKT
MAASTRICHTSE VERKENNERSBAND

Hoi allemaal, ik ben Finn Kuijpers.
Ik zit op school KC Dynamiek in groep 5. Mijn juf heet Dominique. Mijn hobby’s zijn voetballen, gamen, buitenspelen
en tv kijken.

De nieuwe datum voor de rommelmarkt van de Maastrichtse
Verkennersband is bekend. Op zondag 20 januari vanaf
10.00 uur bent u welkom in Het Ruweel aan de Malbergsingel in Maastricht. Deze nieuwe datum is gekozen nadat de
rommelmarkt, die in september gepland stond, is geannuleerd vanwege de extreem slechte weersomstandigheden.
Deze ouderwetse rommelmarkt wordt ook dit jaar weer
gekenmerkt door een mix van unieke koopjes, een hapje
en een drankje. De dag wordt muzikaal omlijst door de
artiestenparade met een keur aan Maastrichtse artiesten
en natuurlijk de eigen jeugd van de Maastrichtse Verkennersband!
Waar: Het Ruweel, Malbergsingel 62 (ingang rechts naast
de Jumbo), Maastricht.
Wanneer: zondag 20 januari van 10.00-17.00 uur
Het bijzondere aan deze editie is dat de opbrengst wordt
gebruikt voor het verder opknappen van het nieuwe onderkomen van de Maastrichtse Verkennersband aan de
Malbergsingel in Malberg.

Op Youtube is Enzoknol mijn lievelingskanaal.
Daar speelt hij Fortnite met bijvoorbeeld DODO. Mijn lievelingsboek is Koen Kampioen van Fred Diks en Goal.

Meer informatie: www.facebook.com/verkennersband

Ik woon met mijn vader, moeder en zus in de wijk Hazendans. Ik voetbal bij v.v. Daalhof en mijn trainers heten Danny,
Roel en Marcel. Op het veld is mijn positie keeper. We speelden vorige week 10-4, omdat ik dit seizoen in topvorm ben.
In de Champions League is Ajax mijn lievelingsteam. Mijn
lievelingsteam is PSV en mijn lievelingsspeler is Hirving
Lozano.
Mijn lievelingsvakken zijn rekenen en geschiedenis en gym,
maar taal vindt de hele klas stom. De moeilijkste regels van
de spelling zijn de jager- en bakkerregel. Ik zit ook in de
plusklas met Seth en Braeyson. Ik vind het soms moeilijk,
maar wel heel leuk!!
Mijn beste vrienden zijn Dex, Robin, Remy en Ismaïl.
Mijn lievelingseten is pizza, friet, pannenkoeken en een
broodje kaas. Ik heb ook vissen, die heten Blup, Flup en
Wanda. Ik heb nog geen vriendinnetje.

Corpus Sana

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

Groetjes Finn

 +31 - (0)6 250 65 275

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans

 Romulushof 40
6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl

Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03

Huidverbetering
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JEUGDWERK DAALHOF
Jeugdwerk Daalhof verzorgt samen met de jeugd en haar
vrijwilligers wekelijks een leuk programma voor de jeugd
van Daalhof en de omliggende wijken Wolder, Campagne,
Belfort en de Hazendans. Zo is er elke woensdagmiddag
kinderwerk van 14.00 tot 16.00 uur voor kinderen tussen
de 4-12 jaar.
Ben je tussen de 10-15 jaar, dan ben je welkom op donderdagavond van 18.30 tot 21.00 uur bij de groep (pré)tieners.
Op woensdagavond is de jongerensoos geopend voor
jongeren in de leeftijd van 15-19 jaar, waar zij samen met
vrienden kunnen komen chillen van 19.00 tot 22.00 uur.
Jeugdwerk Daalhof komt graag met buurtbewoners in contact. Daarom is er wekelijks op maandagmiddag tussen
15.00 en 17.00 uur voor buurtbewoners de mogelijkheid
om binnen te lopen voor een praatje, informatie te krijgen
en ideeën met ons te delen.
Wilt u in uw wijk wat betekenen voor de buurt en wilt u graag
uw kwaliteiten op het gebied van bakken, knutselen of sport
en spel inzetten? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger bij een
van onderstaande contactpersonen.
We zijn te vinden in het Omnium, Aureliushof 160A, 6215
SW Maastricht. Tot ziens!
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‘Like’ Jeugdwerk Daalhof voor meer informatie over onze
activiteiten of neem contact op met: marit.rijk@trajekt.
nl, tel. 06-31004686 (kinderwerk); marielle.nolte@trajekt.
nl, tel. 06-46610133 (kinder -en jongerenwerk); chantalle.
kanters@trajekt.nl, tel. 06-31004684 (tiener- en jongerenwerk); stephanie.engwegen@trajekt.nl, tel. 06-55695273
(jongerenwerk).
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Vanuit WZC Daalhof van Mosae Zorggroep
bezorgt Stichting Smakelijk Eten verse
maaltijden bij senioren aan huis. Dit doen
wij met behulp van vrijwilligers zodat een
gezonde maaltijd voor iedereen toegankelijk blijft. Tevens hebben we een overeenkomst met de gemeente dat wanneer iemand recht heeft op
gemeentekorting A, B of C, inzake de maaltijdvoorziening,
wij dit direct mogen verrekenen. Na bijna 2 jaar hebben wij
inmiddels een aardig tevreden klantenkring opgebouwd,
maar momenteel zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers.
Hebt u nog wat tijd over die u zinvol wilt besteden? Woont u
in Maastricht? Wilt u graag een steentje bijdragen om mensen langer in hun vertrouwde leefomgeving te laten wonen?
Houdt u van sociaal contact? Beschikt u over een eigen
auto? Aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren.
Wat krijgt u er voor terug: voldoening, dankbaarheid, sociale
contacten, waardering en vrijwilligers- en kilometervergoeding. Voor meer informatie of om u op te geven als vrijwilliger:
info@stichtingsmakelijketen.nl

VARIA
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BOEBOEKUIL

DEEL NIEUWE IDEEËN MET
SOCIAAL TEAM DAALHOF

Het vierde en laatste deel in de reeks over de uilen van
boerderij Daalhoeve.

Kom gezellig naar de ‘nieuwjaarsklets’. Wij (Sociaal Team
Daalhof) nodigen u uit op donderdag 24 januari om op een
leuke manier het nieuwe jaar in te gaan. Onder het genot van
een drankje en een lekker hapje, delen we wensen en ideeën
voor het nieuwe jaar. Wij zien alle wijkbewoners, jong en oud,
graag om 15.00 uur in het Omnium (Aureliushof 160A). De
‘nieuwjaarsklets’ is gratis en duurt maximaal tot 17.00 uur.

De boeboekuil is een kleine bruine uil met een groot verspreidingsgebied in Australazië en Oceanië.
Hij is zo’n 29 cm groot en weegt tot 216 gram. Hij verschilt
van andere valkuilen door zijn klein formaat in combinatie
met een typisch ‘gezicht’. Deze uil heeft rondom de ogen
een donkere vlek die weer is afgezet met een lichte rand.
Vandaar de bijnaam ‘gemaskerde uil’. Hun voedsel bestaat
uit insecten en vogels die ze in de vlucht vangen.

CARNAVAL
PRINS UITROEPEN CV DE SPOORZEUKERS
Op zaterdag 26 januari is het eindelijk weer zo ver. De carnavalsvereniging CV de Spoorzeukers van scouting Henri
Dunant Florence Nightingale roept hun nieuwe prins en/of
prinses uit. Dit feest zal plaatsvinden in café zaal Aajd Vroenhoven gelegen aan de Tongerseweg 400. Dit jaar zullen er
ook optredens plaatsvinden van Angelina, Jef Verheijde,
Jelke en Jerome Gelissen.
De zaal gaat open om 15.00 uur en om 16.00 uur zal de
nieuwe prins en/of prinses bekend gemaakt worden.
Entree voor deze dag is gratis.

Deze uil is niet kieskeurig in de keuze van zijn leefgebied.
Allerlei landschappen variërend van regenwoud tot savanne,
plantages, boomgaarden, parken, tuinen en bomen langs
de straat, zijn geschikt. Het is in Australië de meest voorkomende uil.
De naam komt van zijn roep die klinkt als “boeboek”.
Overdag slaapt de uil. Dat doet hij op een vaste plaats die
de roestplaats wordt genoemd. Uilen zijn op hun roestplaats
heel moeilijk te ontdekken. Ze houden van een landschap
met bomen en weilanden. Boeboekuilen wonen samen in
familieverband en jagen voornamelijk wanneer het donker is.
bron: Wikipedia

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Joachim

Ralph Cadier

zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd
zeer duurzaam en energiezuinig

Wij zijn erkend MKB-adviseur

geschikt voor vochtige ruimtes

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

passen probleemloos in elke interieurstijl
inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl

043-356 04 04 • www.cadier.nl

St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT
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4 KIDS

Gekleurd Nieuwjaar: Weet jij welk jaar het is
geworden? Kleur dan deze cijfers.

Gedicht:
Wij wensen jullie
Alle dromen en wensen zonder maar.
Kriebels in de buik, de wind door je haar.
Pyamadagen, plannen om te smeden.
Twinkelende ogen, uit eten zonder reden.
Koffie in de lentezon, vuurtjes die branden.
Verse lakens, dagen met gouden randen.
Veel speelplezier, met gouden randen.
Even van de wijs, wat flierefluiten.
Veel liefde en bloemetjes buiten.
Iets nieuws om te leren, een schaterlach.
De sterren en de maan, iemand die vraagt hoe
was je dag.
Wij wensen jullie alle geluk voor het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet,
De redactie van ’t Belhäöfke
Kleurplaat: ook dit jaar wensen we jullie weer veel kleurplezier!

Stephanie Debie
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IN 25 JAAR

UITVAARTVERZORGING

’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in de
wijken Belfort, Daalhof en Hazendans - bij de ene wijk
wat langer dan de ander. Elke maand dit jaar delen we
een stuk uit de geschiedenis van het blad en de wijken.
Hieronder vindt u de allereerste ’Van de Redactie’ van
januari 1994.

van THOR

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 u ligt het allereerste nummer van ’t Belhäöfke, het
nieuwe wijkblad van Belfort en Daalhof. Zoals u ziet, zijn de
lay-out, het formaat en het lettertype van het nieuwe blad
anders dan u gewend bent van de voormalige bladen van
Daalhof (’t Hoofnuyts) en Belfort (Op Dreef).
Wij hopen en vertrouwen erop dat dit blad bij u in de smaak
valt, omdat het, behalve nuttige informatie over verenigingen
en activiteiten in beide wijken en informatie van meer algemene aard, ook een aantal andere invalshoeken heeft. Zo
treft u als vaste onderdelen o.a. aan: “Kinderkiosk” en een
interview met een voor velen bekende persoon uit Belfort
en Daalhof. Verder zult u geïnformeerd worden over evenementen die op de agenda staan.

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

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

Voor eventuele suggesties en/of wensen van uw kant houden wij ons overigens graag aanbevolen. De hoop van de
redactie is er namelijk op gericht van het nieuwe wijkblad
een blad van en voor u te maken. Met uw medewerking zal
dat beslist lukken en als redactie verzekeren wij u dat wij
hier onze schouders onder willen zetten.
Ter kennismaking met de redactie treft u op de volgende
pagina een aantal stuks artikeltjes aan, waarin elk redactielid
zich kort voorstelt.”

Tel: 043-3256241

De redactie bestond toen uit: Willy Bastiaens, Noël Garnier,
Ernestine Gewin, Patrick Heugen, Daniël Kroll, Miep Lemmens, Dave van Maaren, Leonie Melchior, José Nagel, Ton
Nilsen en Tim Wolfs.

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

VERENIGINGSNIEUWS

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

INDISCHE MIDDAG IN ’T ATRIUM

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

Vrijdagmiddag 11 januari is van 13.30 tot 17.00 uur in
buurthuis ‘t Atrium weer de Indische inloopmiddag ‘Masoek
Sadja’ van de stichting Pelita. Deze inloopmiddagen zijn voor
iedereen bestemd en staan in het teken van Indische muziek,
dans, cultuur en eten en zijn tevens een prima gelegenheid
om ervaringen en verhalen uit te wisselen.

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

De catering van het Indisch eten wordt verzorgd door
Senang Hati.
De zaal gaat open om 13.00 uur en de entree bedraagt
3,50 euro. Inlichtingen bij Kees Schepel tel. 06-13521570.

Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl
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TOENTERTIJD
WEER EEN NIEUW JAAR VOOR DE BOEG
Het was weer een gezellige tijd geweest met familie bij elkaar, samen de feestdagen doorgebracht en we zijn weer
door de vrijgezelle ooms verwend. Toch was het weer apart
om van hen zelf gemaakte cadeautjes te krijgen en we waren
super blij ermee. Zo kreeg mijn broer een zelf gebouwde
vlieger die hij helaas niet kon meenemen naar het internaat.
Maar ze hadden nog iets anders bedacht voor hem en dat
kon hij wel meenemen. Een prachtige zelfgemaakte houten
auto, waar hij meteen dol en trots op was. Die vlieger zou
te pas komen als hij een volgende keer weer op vakantie
kwam. Voor mij hadden de ooms een prachtig bedje gemaakt
van hout voor mijn mooie schildpadpop, ook deze pop heb
ik nog, het bedje niet meer. We hebben zo, ieder voor zich,
hele leuke en fijne herinneringen aan die tijd.
Doordat ze samen veel met mijn vader voeren in de wateren
van België en Limburg hadden wij ook een nauwe band met
hen. We werden ook vaak door hen verwend met wat lekkers, maar meestal kreeg mijn broer het meeste, want hij
woonde ver weg en ik woonde bij opa en oma waar ik het
heel goed en fijn had, of ik jaloers was? Neen nooit, waarom
zou ik? Je beseft pas later als je ouder bent wat dat betekende, in een internaat of zoals ik bij grootouders wonen. Als
ze er niet geweest waren dan had ik ook naar een internaat
gemoeten en dus heb ik echt een groot geluk gehad en dat
waardeer ik nu nog steeds, zelfs na zoveel jaren.
Mijn ouders waren stilaan weer gaan varen en hoopten op
een goede vracht want dat was wel moeilijker in deze tijd
van het jaar. De winter kondigde zich ook aan en daar zag
mijn moeder erg tegenop, ze voer dan liever niet mee en
ging liever schaatsen dan varen.

Ineens komen mij de beelden weer voor de ogen toen ik
bij de ENCI kwam….weet u nog dat daar vroeger schepen
geladen en gelost werden met cement? Die werd via een
speciaal systeem bovenin de opslagruimte met knijpers die
daar boven op en neer over rails reden in silo’s, gelost. De
silo’s waren weer verbonden met een soort pijp die naar het
laadruim leidde; ook werden er kolen geladen. Het gaf allemaal veel stof en vuiligheid. Ook waren er transportbanden
die zakken cement verplaatsten naar de schepen en deze
werden met de hand gestapeld in het ruim, later ging dat
weer meer automatisch.
Af en toe gebeurde er wel eens ongelukken mee, een zak
cement ging kapot of viel van de band af, dan hadden ze
een probleem. De schipper hoopte dat het er niet naast viel
of buiten het ruim terecht kwam. Soms ging het mis en viel
de zak in het water of op een werknemer of de schipper zelf.
Gelukkig zijn de algemene beveiligingseisen scherp verbeterd. Die verbeterde veiligheidsregels in allerlei beroepen
zijn goed aangepast aan de eisen van deze tijd, moet ook
wel...dat geldt zeker ook voor de beroepsvaart.
Varen is een prachtig beroep, vrijheid en zelfstandigheid,
maar er kleven ook nadelen aan en dat is toch als je kinderen krijgt die dan aan de wal moeten leren (internaat) of op
schippersscholen in verschillende plaatsen, maar die zijn
ook langzaam verdwenen.
Ik heb zelf wel het schippersbloed in me maar net niet genoeg om altijd te varen, het water blijft trekken, het is toch
iets wat je in de genen hebt mee gekregen.
Springtime

VERENIGINGSNIEUWS
KINDERKÖPKES WORDT SINGING ACADEMY

Maar ja zoals gezegd: er moest toch geld in het laadje komen en wij kostten ook geld. Er lag een goede reis in het
verschiet bij Closset en mijn vader nam de reis aan. Ik nam
weer afscheid van hen en ze voeren richting Eijsden om zand
te laden. Nog even fietste ik een eindje mee tot ongeveer
de Enci, dan nog even zwaaien en ik zag ze verder varen,
vaak toch weer met tranen in de ogen.
Afscheid nemen blijft vreemd, toch weet je: ze komen weer
terug, maar toch.

Het jeugdkoor Singing Academy, voorheen de kinderköpkes,
is bezig met een wervingsactie voor nieuwe leden. Onder
leiding van een gediplomeerde dirigente gaan we samen
leren hoe je je zangstem het beste gebruikt en een goede
performance kunt neerzetten. Wij werken samen in een
groep. Door middel van pop- , musical- en eigen nummers
wordt er aan je zangtechniek gewerkt en tegelijk wordt er
geleerd hoe jij je het best op een podium presenteert.
Wij repeteren momenteel eens in de twee weken op zaterdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur. De repetitielocatie
is het Atrium, Aureliushof 160, 6215 SW Maastricht.
Het komende jaar wordt er aan de leden geen contributie
gevraagd. Voor uw lidmaatschap wordt eens in de twee
weken gerepeteerd, doen wij als koor mee aan de vastelaovend, is er een jaarlijkse paasbrunch, sinterklaasfeest
en afsluiting van het seizoen met een verrassing. Dit alles
helemaal gratis.
Meer info op www.kinderkopkes.nl of bij Marian Schieppers:
06-11416799 of Ralph Vertommen: 06-21675688.
Het bestuur nodigt u van harte uit om gratis op zaterdag 5
januari of zaterdag 19 januari te komen kijken en/of mee
te doen.
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OUDE AMBACHTEN
BEREDEN POLITIE
Tussen mijn collectie oude foto’s kwam ik een foto tegen
van de bereden politie te paard in de Grote Staat. De foto
is gemaakt bij de ingang Vrijthof en is uit de twintiger jaren.
Ze controleerden toen onder andere het arbeidsbesluit 1920
(Nederlandse Staatswetten).

Maastrichtse autoriteiten. Pater Castorius had nooit geleerd
voor het werk waar hij in terechtkwam, maar voor velen heeft
de Stokstraatpater mogelijk gemaakt wat destijds niemand
voor mogelijk hield: dat zij van een dubbeltje een kwartje
konden worden. Hij verdient het niet dat zijn naam in de totale
vergetelheid verdwijnt. Pater Castorius zelf heeft Maastricht
nooit vergeten. Hij heeft er de mooiste jaren van zijn leven
doorgebracht en hij zou trots geweest zijn als hij had gezien
hoe die in dit boek zijn vastgelegd.
Tweede uitgave in eigen beheer, 2018. ISBN 9789081251716.
Inclusief oude foto’s van Maastricht. 19,95 euro met gratis
verzending binnen Nederland.
Leverbaar vanaf december 2018.
Voor meer informatie: huub.reinders@home.nl

Autorijschool Bastiaens
r omwegen
e
d
n
o
z
n
e
d
“We rij
wijs”.
naar je rijbe
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

Een jeugdig persoon of vrouw mocht geen arbeid verrichten bestaande in: het tillen, trekken, duwen, dragen of op
andere wijze verplaatsen van een last. Oude glorie, die
helaas verdwenen is.
Rechts op de foto ziet u de tramrail, van de tram die toen
door de binnenstad reed. Wie kende niet juwelier Ernest
Allard op nummer 14-16. Destijds lag vooraan op nummer 4
hotel-restaurant ‘Centraal’ en op nummer 36 heren- en kinderkleding van de Gebroeders Bervoets. Voor bontmantels
0057088.pdf 1
hadden we Maison Groutars op nummer 35 die een eigen
atelier had. Maar ze verkochten ook tennisartikelen.
Er was toen bijna 100 jaar geleden al heel wat te zien in de
grote winkelstraat.

www.rijschoolbastiaens.nl

16-3-2011 14:18:13

Huub.
Huub.reinders@home.nl

PERSBERICHTEN
HERDRUK VAN DAGBOEK VAN PATER CASTORIUS
Tot in de jaren zestig lag de Maastrichtse Stokstraat, nu een
luxe winkelstraat, in een min of meer beruchte achterstandswijk. En lang voordat overheden van achterstandswijken
prachtwijken wilden maken, waren het de kerken die zich
het lot van de bewoners van de wijken aantrokken. Zo kreeg
pater Castorius Groothuis, een jonge franciscaan, in 1945
een benoeming van het bisdom Roermond om zich het lot
van de armsten en de minst gewaardeerden van Maastricht
aan te trekken.
Pater Castorius wist dat niemand voor zijn plezier hulp
vraagt en bezat het vermogen om mensen te bevrijden van
hun schaamte voor de situatie waarin zij zich bevonden.
Hij had de gave om met mensen om te gaan, maar hij was
ook voor niemand bang en kon dus voor ‘zijn’ mensen van
de Stokstraat opkomen en hun belangen verdedigen bij de

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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