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Laten we eerlijk zijn, voor de temperaturen van afgelopen
winter was overwinteren in het zuiden echt niet nodig.
Sneeuwaanbidders werden, na jaren van winters met
sneeuw in eigen land, afgelopen winter door moeder natuur in de kou gezet. Voor iedereen die dit jaar dacht ruim
op tijd de juiste maat snowboot en een lekker warm skipak
te bemachtigen voordat het gros naar de winkel zou rennen bij het eerste sneeuwvlokje… voor niets. Zet alles maar
weer in de kast en hoop dat ze volgend jaar nog passen,
want de lente is al in volle gang en overal zijn alle pasteltinten en voorjaarskleuren volop in gebruik om het naderende paasfeest aan te kondigen.
De langer wordende dagen herinnerde mij aan iets wat ik
(en anders wel één van mijn collegae van de redactie) u
altijd wel aan laat denken… wanneer verzetten we de klok
en moet ie nu voor of achter uit? Lang leve Google… dat
was dus 30 maart en wel een uur vooruit en dus minder
slaap. Mijn excuses dus voor het late belletje, maar ik ben
er vrij zeker van dat niemand wakker heeft gelegen als hij
zijn weekend 48 uur heeft laten duren in plaats van de 47
uur die dit weekend heeft geteld.
Met de zomertijd breekt dus weer echt de zomertijd aan.
Dat betekent voor onze wijk en omstreken een tijd van
braderieën, rommelmarkten, festivals, deze maand onze
eerste echte Koningsdag en nog veel meer.
Wilt u op de hoogte blijven van wat er in onze wijk te doen
is, wilt u niets missen van gezelligheid of bent u benieuwd
wie en wat er allemaal vermeld staan in ons wijkblad? Sla
deze pagina dan snel om en wenst de redactie u veel leesplezier en fijne paasdagen.

Een bijzonder project in Belfort..

EVENEMENTEN
Zondag 13 april:
Jaarlijkse braderie in Daalhof.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van van 3/4 mei.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 april.

COLOFON

Redactie
Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Anneke Fokkema
Ernestine Gewin
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman

Donderdag 24 april:
Broemritten voor 50-plussers, van 13.30 - 16.30 uur. Van
te voren aanmelden. Meer info op pag. 23.

Contact

Zondag 27 april:
IVN Eifelwandeling met busvervoer. We wandelen het laatste stukje van 4de etappe Eifelsteig. Meer info op pag. 18.

06 50888592
redactie@belhaofke.nl
 www.belhaofke.nl
Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

Maandag 28 april:
Presentatie Wijkscan om 19.00 uur in Woonzorgcentrum
Daalhof. Presentatie en uitleg over samenwerking in Daalhof onder genot van een hapje en drankje.

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
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Woensdagavond
Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond
Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagochtend

bewegen voor ouderen
thai chi
yoga
tafeltennis
biljarten
poweryoga, hathayoga & zumba
huiskamer project 13.30 - 17.00 uur
v.a.17uur dansschool reality
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie
poweryoga, hathayoga & zumba
repetitie ZI ZI KWE KWE
kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof
v.a.17uur dansschool reality
country dansen jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)
rep: kinderköpkes
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inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
Openingstijden Atrium café
043-3475146
Van maandag tot en met
0032-12236151(B)
donderdag van 19.00 uur tot
043-3540518
01.00 uur
06-24253636
Vrijdags van 19.00 uur tot
06-50468369
02.00 uur
043-3619455
0032-12236151(B)
043-3471371
043-3540518
043-3432441
06-24253636
06-18126993
06-33135297
06-40923577
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.

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

BUURTPLATFORM
WIJK-INFO

Toni Wilhelmus woonde vanaf 1979 in Daalhof, al woont ze
nu in Mariaberg. Ze heeft zich in het verleden ingezet als
leesmoeder op school en heeft opleidingen gevolgd zodat ze
mensen kan stimuleren. Haar huisarts, apotheek, zoon en
haar hart zijn nog altijd hier in de buurt.

Stichting

BUURTPLATFORM BELFORT - DAALHOF

Chi Man Wong woont sinds 2008 in Daalhof en wil geëngageerd zijn om zowel haar kinderen als anderen te helpen
inzien hoe belangrijk het is elkaar bij te staan. U kent haar
wellicht van schoolactiviteiten zoals brigadieren en leesmoeder of zelfs via haar dochter die in de kinderraad Daalhof
zit.

EEN NIEUW BEGIN
Een buurtplatform vormt een verbinding tussen buurt en de
gemeente Maastricht. Een buurtplatform wil lokale initiatieven stimuleren, lokale problemen belichten en helpen
oplossen en mensen in de buurt binden. Onlangs zijn er
grote veranderingen geweest bij het Buurtplatform Belfort Daalhof door het overlijden van de voormalige voorzitter
Frans Meijers. In eerste instantie leek het erop dat het
buurtplatform misschien zou ophouden te bestaan. Er bleven nog maar twee leden over om de taken voort te zetten.

Lily Keijmis woont al lang in Daalhof en zet zich al net zo
lang in voor de buurt via de Kennedyschool en Veilig Verkeer
Nederland.
Scott Raab fungeert als liason van ’t Belhäöfke en is werkzaam bij de gemeente van Christus in Daalhof.

Maar een buurtplatform is ook nodig in de wijk - om een
stem te geven aan de bewoners bij de gemeente en een
oor te hebben bij de gemeente in zaken die de wijk aangaan. Geen buurtplatform betekent geen geld om zaken in
de buurt te regelen, maar het betekent nog meer dat de
gewone burger geen stem heeft. Door de inzet van Nicole
Neijman is er nu toch een team gevonden dat paraat staat
zich voor de buurt in te zetten.

Nicole Neijman kennen velen via haar inzet bij kinderwerk
(kinderactiviteiten), de huiskamer (in ’t Atrium) en allerlei
activiteiten zoals de Griezeltocht.
Bij deze zes komen mogelijk ook nog Gilbert Coumans en
Patty Dassen. Deze groep wil dan ‘de oren en ogen’ van de
wijk zijn. Als u zich ook voor de wijk wilt inzetten, dan is er
nog ruimte meer teamleden te verwelkomen. Neem dan contact op met het Buurtplatform Belfort - Daalhof door een email
te sturen Nicole Neijman: nicole.neijman@kpnmail.nl.

In de komende maanden zal het - nieuwe - buurtplatform
de draad oppakken, maar dan op hun eigen manier. Er
wordt met een blanco blad begonnen.
Heeft u zaken die besproken moeten worden of ideeën voor
hoe een probleem aangepakt kan worden, dan kunt u
die kenbaar maken bij het buurtplatform. De groep is zich
nog altijd aan het oriënteren, dus houd deze rubriek in de
gaten om meer informatie te krijgen over hoe en wat.
Intussen kunnen we de nieuwe leden van het buurtplatform
kort voorstellen:

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

Beppie Soudant woont al sinds 1972 in Daalhof en heeft
zich als vrijwilliger ingezet bij de reddingsbrigade, het Ronald
McDonaldhuis en meer. Zij wil zich blijven inzetten voor de
buurt en zal zich concentreren op de ouderen.

KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

- Klassieke huidverzorging
- Spirituele huidverzorging
- Reiki- Reconnective Healing - Reconnection
- Amethistbed en edelsteen/ kristalbehandelingen
- Gongbad en klankschalen behandelingen
- Begeleidende meditatie, bewustwording en ontspanning
- Schilderworkshops

* Volledige kunstgebitten
(ook implantaten - klikgebit)
* Uw kunstgebit weer passend
maken
* Reparaties klaar terwijl u wacht
* Weekendservice na tel. overleg
* Vergoeding via zorgverzekeraar

Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl
Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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IN WIJK-INFO
DE ETALAGE

VANWIJK-INFO
DE REDACTIE

DENNIS BIESMANS

BEZORGING 'T BELHÄÖFKE

Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Dennis Biesmans
en ik ben geboren en opgegroeid in de wijk Belfort. Ik ben al
ruim 16 jaar samen met mijn vriendin Bianca en heb 2 lieve
kindjes, Levi van 10 jaar en Jaydi van 7 jaar. Inmiddels wonen wij al 14 jaar op de Hazendans.

Net als elke andere krant of blad heeft ook het Belhäöfke wel
eens te maken met bezorgproblemen. Dit is natuurlijk niet
onze bedoeling, maar het gebeurt dus wel eens.
Om ons een beeld te kunnen vormen van de straten waar hopelijk incidenteel - niet goed bezorgd wordt, stelt de redactie het zeer op prijs als u ons een mail stuurt (redactie@
belhaofke.nl) als u ons blad niet heeft ontvangen. Wij kunnen dan de desbetreffende bezorger/ster hier op aanspreken. Vermeld in uw mail graag wel even uw naam, adres en
telefoonnummer, dan kunnen wij, indien nodig, contact met
u opnemen.
Goed te weten is dat ons blad niet bezorgd mag worden als
u een NEE - NEE sticker op uw brievenbus heeft zitten. De
enige manier ons blad toch te ontvangen is de sticker te
verwijderen. Geef ook dit even aan ons door, zodat wij de
bezorger/ster kunnen doorgeven dat u de sticker verwijderd
heeft, anders slaat hij/zij u misschien op de automatische
piloot toch nog over.
Ook liggen er bladen bij de Plusmarkt (winkelcentrum Belfort), Cigo (winkelcentrum Daalhof), Erica tuincentrum, Total
tankstation Belfort (bij de rotonde). Echter, op deze plekken
is op = op. Als laatste mogelijkheid kunt u tegenwoordig het
Belhäöfke ook integraal (zoals het uitgegeven wordt) lezen
op onze vernieuwde website: www.belhaofke.nl.

U zult zich afvragen waarom ik een scooter- en fietsenzaak
ben begonnen. Dit is begonnen als hobby en heeft 13 jaar
geleden geresulteerd in mijn eigen zaak in winkelcentrum
de Beente in Heugem. 8 jaar geleden opende ik een 2e zaak
in de wijk Amby. Al snel bleek dat de wijk waar ik geboren en
getogen ben mij toch meer aansprak. Mijn wens was aan
deze kant van de Maas een zaak te beginnen en vorig jaar
kwam die kans. Voormalig pand van Scootershop Maastricht kwam vrij en dit was voor mij de kans met mijn zaak
van Amby naar winkelcentrum Belfort te verhuizen.
Dit bleek een groot succes. Bestaande klanten bleven komen en nieuwe klanten weten inmiddels de weg naar onze
winkels te vinden.
Klantvriendelijkheid en service staan bij ons
voorop en ons gediplomeerd personeel
staat u graag te woord over aankoop van
nieuwe en gebruikte scooters en fietsen.
In Belfort is Rene het aanspreekpunt omdat ik niet in de twee winkels tegelijk kan staan. Ook voor
reparaties van alle bekende merken kunt u bij ons terecht.
Wij geven u een eerlijk advies en indien u wilt, maken wij
vooraf een offerte van de reparatie zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

Wist u dat…….
•

Zelf ben ik ‘s morgens te vinden in de Beente in Heugem en
in de namiddag ben ik aan het werk in de Beente in Belfort.

•
•

Mijn werk is mijn grootste hobby en ik hoop deze nog jaren
te kunnen uitoefenen. Dus kom eens binnenlopen en geniet
onder het genot van een kopje koffie van ons ruime assortiment. Ik help u met het zoeken naar de juiste scooter of fiets
die bij u wensen past.

•
•
•
•

Hopelijk tot ziens.
Groetjes Dennis.
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u nu bij aankoop van een wasprogramma gratis gebruik
kunt maken van onze stofzuigers.
wij u vanaf programma 2 een gratis geurboompje kado
geven, voor deze actie geld op=op
wij cockpit- en waxdoekjes vanaf nu ook verkopen bij de
wasstraat
wij vanaf programma 3 uw auto extra handmatig
voorbehandelen met een borstel
regelmatig acties zullen voeren en deze op o.a. facebook
bekend zullen maken
er ook cadeaubonnen verkrijgbaar zijn voor elk gewenst
programma
de kinderen een gratis lollie krijgen
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VARIA
WIJK-INFO

Ad geeft aan dat er in de laatste raadsvergadering is besloten dat er in de tweede helft van dit jaar definitieve toezeggingen zullen worden gedaan voor de realisatie van een
Boulodrome in Maastricht. Wat betreft het onderwijs zijn er mede door de te verwachtte ‘krimp’ van de jeugd - grote veranderingen in Maastricht te verwachten. Gelukkig heeft Ad
in de commissie Breed Welzijn hulp van een collega die zelf
leraar is geweest en die op een uiterst bekwame wijze de
belangen van de jeugd kan behartigen.
Op de vraag wat eventuele merkbare bezuinigingen op het
gebied van sport en recreatie voor de inwoners van de wijken
Belfort, Daalhof en Hazendans kunnen zijn, antwoord Ad:
“binnensportaccommodaties als de sporthallen in Belfort en
Daalhof zullen pas in de tweede helft van het jaar besproken
worden, dus is het nog te vroeg hier nú al een reactie op te
geven, maar over de jeu de boules banen bij ‘t Förtsje hoeven buurtbewoners zich geen zorgen te maken”. Daarnaast
heeft Ad bij de politiek aangegeven dat de wandelpaden in
de buitenring van Belfort goed onderhouden dienen te worden en is gebleken dat de aanleg van de golfbaan een aanwinst is voor de wijk Hazendans. Tot slot is het Atrium met al
haar activiteiten een begrip voor de drie wijken.
Op de vraag wat merkbare bezuinigingen op het gebied van
vervoer in bovengenoemde wijken kunnen zijn antwoord Ad:
“onlangs is helaas ‘de kleine bus’ voor Hazendans wegens
te weinig passagiers opgeheven. Op dit moment zijn onderhandelingen gestart voor een nieuwe concessie ten aanzien
van het openbaar vervoer met wellicht nieuwe busroutes. Voor
zover dit nú te beoordelen is, zal één en ander geen cruciale
gevolgen hebben voor onze drie wijken”.
Wel zal de subsidie voor de buurtplatforms in het kader van
de bezuinigingen volgend jaar aanzienlijk worden gekort.
Overleg met het buurtplatform is dan ook een absolute noodzaak om te bekijken hoe hiermee omgegaan zal worden en
zal er, aldus Ad, tevens bekeken worden welke mogelijkheden er wellicht nog zijn.
Gelukkig ziet de SPM ook dat er zich weer steeds meer
jonge gezinnen in onze drie wijken vestigen, waardoor de
vergrijzing van de wijken niet zal toenemen. Hierdoor zal tevens de ‘levendigheid’ in onze wijken behouden blijven en
wellicht zelfs gestimuleerd worden en zullen ook de scholen
de benodigde leerlingen kunnen behouden. Volgens Ad is er
dan ook geen verband tussen de toenemende vergrijzing en
het teruglopende leerlingenaantal op de scholen. Het is echter een feit dat er in Nederland in deze tijd minder kinderen
worden geboren wat een ‘krimp’ veroorzaakt bij het aantal
leerlingen per school, waardoor er aanpassingen getroffen
moeten worden bij de scholen.

IN GESPREK MET AD FRIJNS
(LID RAADSCOMMISSIE BREED WELZIJN)
Ad Frijns is geboren in Maastricht op 15 juli 1943 en is Lid
Raadscommissie Breed Welzijn van de Senioren Partij
Maastricht (SPM). Hij is getrouwd met Lisette en samen
hebben zij één zoon, Arthur. Ad is al de nodige jaren woonachtig in de wijk Belfort en schrijft in zijn vrije tijd graag gedichten. Vorig jaar heeft hij zelfs een gedichtenbundel uitgebracht met daarin zowel 25 Nederlandse als 25 ‘Mestreechse
gediechte’.

Op de vraag hoe hij lid van SPM is geworden antwoordt Ad:
“politiek had altijd al mijn interesse, maar toen wij jarenlang
een zaak in St.Pieter hadden, was daar geen tijd voor. Hierna
heeft de SPM mij benaderd lid te worden”. Van 1994 tot 1998
en van 2010 tot heden is Ad namens deze partij dan ook lid
van de Gemeenteraad met zorg, welzijn, sport en onderwijs
in zijn portefeuille. De SPM is actief op diverse gebieden,
waaronder zorg en welzijn.
Zorg en welzijn zijn dan ook speerpunten voor de SPM, omdat veel ouderen er mee te maken hebben of hier in de toekomst een beroep op zullen moeten doen. In deze tijd worden er ten aanzien van ‘de zorg’ (Jeugdzorg, WMO,
Participatiewet) vanuit Den Haag een aantal verschuivingen
naar de gemeenten opgelegd, waar ook de gemeente Maastricht invulling aan moet geven. Sport is altijd een hobby van
Ad geweest. Het is dan ook niet gek dat hij zich voor de
sport van Maastrichtse burgers inzet.

Dak & Homeservice Maastricht
L.Tonigold

Claudiushof 2
6215EZ Maastricht
043-851 57 23
06-53 13 10 38
tonigold@home.nl
www.tonigold.eu

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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Aabod: vriendelijk bejaardenoppas tijdens enkele dagen
per week. Verzorging en licht huishoudelijk werk: lekker potje
koken, boodschappen doen, wat afstoffen, enz. Heb veel
ervaring. Info op zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur, tel.
0032-496329199.

PRIKBORD
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) met het geld in
een enveloppe inleveren/in de brievenbus doen op Dianahof
54 vóór de 15e van de maand.

Te koop: Noveenkaars Onze Lieve Vrouw van Banneux.
Brandt negen dagen en nachten. Hoogte 18 cm, 5 euro per
stuk. Gratis thuisbezorgd. Bestel via: superkoopjes
@ziggo.nl. of via tel. 043-3610300.

Richard Smit Meubelstoffering. Een nieuwe stof voor uw
eetkamerstoelen? Of van oma’s fauteuil een pronkstuk maken? Zet uw oude meubels in de spotlights.
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u verrassen door de prijs en mogelijkheden. Info:
tel. 0032-468138770 of richard.smit@telenet
.be.

Bij Angèle schoonheidsspecialiste ontvangt u tegen
inlevering van deze advertentie in de maand april, bij een
complete gezichtsbehandeling, een gratis oogmasker. Contact: tel. 06-25065275, angelebroux@home.nl of www.angele
broux.nl. Gezichtsbehandeling(en) al vanaf 27,50 euro.
Verkooppunt van Webecos schoonheidsproducten.

Boek tijdig een luchtkussen voor uw communiefeest. Info:
www.kopvanjutzuid.nl.

Huiswerkbegeleiding en bijles in de Hazendans. Leraar
(vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding. Extra aandacht en hulp bij specifieke
leerproblemen. Bijlessen Nederlands op alle
niveaus en examentraining. Info, tel. 0437503676 of 06-39823537.

Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. U bent van
harte welkom voor een gratis proefles. Zet maar een stap in
de yogaruimte. Info en aanmelden bij Helen Vaessens, tel.
043-3477402 of www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.

Nieuwste rage van Amerika hier in ‘t Atrium Daalhof:
PILOXING; een mix van tao-bo en Pilatus, voor opbouw
kracht en conditie. Poweryoga, Hathayoga of Bodybalance:
ontstressen en je levenskwaliteit verruimen. Zumba in ‘t Atrium
Daalhof. Chantalle Smeets (Trobar):info@dans-yoga.com,
tel.0032-12236151.

Enthousiaste, gediplomeerde gastouder in de Hazendans.
Ik ben Kim Borsboom. Er zijn weer plekjes vrij voor kinderen
van 0 tot 4 jaar op dinsdag, woensdag en vrijdag. Uren in
overleg, uurprijs 4,95 euro. Contact: info.borsboom@gmail.
com, tel. 06-42735944 of via Facebook.

Praktijk voor

FYSIOTHERAPIE
- houdings- en bewegingsklachten
- sportblessures
- enz.

NEUROFEEDBACK hersentraining
-

hoofdpijn
vermoeidheid
concentratiestoornissen
ADHD, autisme
depressie, angsten
stress en burn-out

Marion Peters
Rudi Ahn

Voor meer info:
Contact:
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Kochstraat 3
6216 ER Maastricht
(oude parkeerplaats Annadal)
Tel. 043-8516044
www.pcm-web.com
info@pcm-web.com

Voor aankoop en reparatie van TV en LCD,
Audio en Video apparatuur en schotel-installaties

Guus Gruisen
Reparatie Techniek
Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667
gruis010@kpnmail.nl
www.guusgruisen.nl

Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
9

WIJK-INFO
HOF
EN DREEF
PAARD IN CARROUSEL
Na wat rondgevlogen te hebben in Belfort en Daalhof, landen
we deze maand op het plein in Hazendans. Daar komen we
volop in aanraking met het werk van Henk Visch. Visch, geboren in Eindhoven, studeerde in Den Bosch voordat hij
werkte en exposeerde in New York en Amsterdam. Hij gaf
les in Rotterdam en kwam daarna van 1987-1991 naar Maastricht waar hij docent was aan de Jan van Eyck Academie. In
die periode vertegenwoordigde hij Nederland in de Biënnale
van Venetië en ontving hij de kunstprijs van Darmstadt. De
werken die we op het Hazendansplein zien, dateren van na
zijn periode in Maastricht. We hebben eerder in dit blad over
de ‘De Man van Hazendans’ geschreven, dus kunnen wij ons
nu concentreren op een ander kunstwerk - of is het een gebruiksvoorwerp? Het kan eigenlijk allebei zijn.

Godding Uitvaartzorg
Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

Tegenover de man zien we een kleine, zwarte carrousel met
een wit paard. Het lijkt bijna een jong veulen dat we in de
lente in één van de nabij gelegen velden zouden kunnen tegenkomen. De ‘beschilderingen’ maken geen deel uit van de
oorspronkelijke kunst. De ‘tags’ zijn een realiteit van de recente geschiedenis en het bewijs van een levend plein. Een
plein dat wordt gebruikt door allerlei mensen. De bedoeling
van het Hazendansplein is dat gezinnen met hun kinderen
hier komen spelen. De realiteit is, dat anderen ook gebruik
maken van de ruimte.

Kijk voor meer info:
www.goddinguitvaartzorg.com
tel. 06 23 01 37 24 (24 uur bereikbaar)

Het paardje staat alleen in de carrousel, misschien wachtend op anderen die mee willen spelen, wachtend totdat anderen meedraaien. Een carrousel nodigt altijd uit tot spelen,
denk ik, en dit kunstwerk is tegelijkertijd bedoeld als speeltuig. Een stevige duw en het geheel draait rond. De beweging is niet geheel wat het moet zijn - ook bewijs van een té
enthousiast gebruik. Maar het wordt wél gebruikt.
Vanuit de carrousel kan het paardje rondkijken op de witte
woningen rond het plein. In welke richting dan ook ziet het
witte muren. Op het plein zelf staan een schommel, een
glijbaan, banken om op te zitten en meer dan genoeg vuilnisbakken om alles schoon te houden. De bewoners rond
het plein zoeken naar een evenwicht dat ook gesymboliseerd
wordt in de kunstwerken: ‘de man van Hazendans’ houdt
toezicht terwijl het ‘Paard in Carrousel’ in het rond draait,
altijd aan het spelen.

LIMBURGSE ASPERGES
Traditioneel, met achterham en krieltjes
met Zalmfilet en Hollandaisesaus
met Gerookte Zalm en Bearnaisesaus

per gerecht 17,50

CAFÉ 1900 - ORLEANSPLEIN 14B
043 3435427

Scott Raab
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Braderie op zondag 13 april
Tijdens de jaarlijkse braderie in Daalhof kunt u bij ons in de
Koojstal een kraam reserveren voor het aanbieden van eigen
producten. De huur bedraagt 17,50 euro (excl. elektriciteit)
of 20 euro (incl. elektriciteit).

S
W
U
E
I
JN
I
R
E
D
R
E
O
B

Kledingbeurs
De kledingbeurs van 16 maart heeft een bedrag opgeleverd
van rond 400 euro. De niet verkochte kleren hebben een goede
bestemming gekregen. Wij danken iedereen die voor deze
beurs kleding heeft ingebracht.
Boerderijwinkel
Bestel alvast uw gekleurde paaseieren in de winkel. Ze zijn
geverfd door de mensen van Radar. Eieren met een persoonlijk tintje dus. In onze winkel kunt u ook terecht voor gedroogde ham van onze eigen varkens. En natuurlijk voor de
producten uit het recept van Magda.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 15, april 2014

Achterterras open
Het achterterras bij het speeltoestel is weer open. Terwijl uw
kinderen lekker spelen, kunt u hier een lekker hapje en drankje
nuttigen. Het speeltoestel hebben wij onlangs nog veiliger
gemaakt.

BOERIN VAN DE MAAND

Ritjes op de pony en ezel
Onze pony Eloyd en onze ezel Paco zijn er klaar voor: gezellig kinderen rondrijden over het terrein. De pony- en ezelritjes kosten één euro.

Ik ben Indy van Noord. Ik ben 7 jaar oud en in mijn vrije tijd ga
ik het liefst naar de kinderboerderij. Het allerleukste aan de
kinderboerderij vind ik het helpen met het voeren van de dieren. Er werden een tijd geleden heel veel lammetjes geboren
op de kinderboerderij. Ik heb er twee vast mogen houden,
dat was echt te gek. Amalia het kalfje krijgt nu nog de fles,
deze mag ik en mijn zusje ook wel eens aan haar geven.
Wanneer we dan klaar zijn, dan gaan we wat met Amalia
spelen, dat doen we door lekker met haar door de wei te
rennen. Ze rent dan achter ons aan. Verder doen we nog de
konijnen en cavia’s voeren, de varkens, het paardje en de
ezel. Maar we zetten ook de kippen in het hok en de eenden
binnen. Het is zo leuk op de boerderij dat ik er het liefst elke
dag naar toe ga!

Bijen
Ons bijenvolk is goed de winter doorgekomen. U kunt ze
weer zien rondvliegen. In de laatste week van mei verwachten we de eerste voorjaarshoning. Uiteraard te koop in onze
boerderijwinkel.
Stadsgoud
Boerderij Daalhoeve heeft andermaal geld gekregen voor een
nieuwe activiteit. Ons initiatief ‘Samen gezond eten op Daalhoeve’ werd op 16 maart door een onafhankelijke jury gekozen als een van de projecten die geld krijgen van het Elisabeth
Strouven Fonds. De bedoeling is om op maandag, als de
boerderij gesloten is, een gratis maaltijd te serveren aan
mensen in de buurt die vanwege armoede of eenzaamheid in
een isolement verkeren. Dat gebeurt een of twee keer per
maand. Het plan wordt op dit moment verder uitgewerkt, in
samenwerking met de partners waarmee wij Social Monday
vormgeven.

Groetjes, Indy

DIER VAN DE MAAND: VARKEN
Varkens stammen af van het wilde zwijn. Ze komen op veel
plekken in de wereld voor en overal gaan mensen er op hun
eigen manier mee om. In het westen en vooral in China worden varkens intensief en in grote aantallen gehouden. Dat
veroorzaakt natuurlijk problemen en ziektes. Gelukkig worden mensen zich hiervan steeds meer bewust en kiezen veel
boeren er nu hun varkens buiten te houden.

Indy op de pony
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Laat de reuzel in een goede (ovenvaste) pan heet worden en
bak daarin het vlees aan (niet te bruin). Uien toevoegen en
even meesmoren. Doe dan het paprikapoeder, de
cayennepeper en tijmblaadjes erbij. Ook weer even meesmoren. Knoflook erbij en tomatenpuree meesmoren. Dan de
runderbouillon erbij totdat het net onderstaat. Tot slot flinke
eetlepel goed zeezout, jeneverbes en laurier erbij.

Bij varkens denk je vooral aan de roze varkens, die alle eigenschappen hebben die varkensboeren graag zien. Deze
varkens zijn niet heel geschikt om buiten te houden, omdat
ze veel gevoeliger zijn dan de geharde rassen. Daarom hebben wij gekozen voor het wat oudere Nederlands/Duitse
varkensras Bonte Bentheimer. Oukje, onze zeug, is een stamboekvarken waarmee we zijn aangesloten bij Stichting Zeldzaam Huisdierras. Net als de andere zeug Dora is Oukje
een goede moeder. Sinds een jaar of wat loopt ook Bèrke bij
ons rond, een ontzettend lieve en knuffelige Berkshire-beer.
Berkshire varkens komen uit Engeland uit de regio Berkshire.
Omdat we graag dit ras mede in stand willen houden, hebben we ook Bonnie en Bitsey aangekocht, 2 Berkshire-zeugjes. Nu is de familie compleet en is het afwachten tot Bèrke
en Bonnie biggen gaan krijgen.

Laat dit drie uur in de oven pruttelen op 150º of op een laag
vuur op het fornuis (dit is lang, maar dan heb je wel wat…!).
Even afproeven en afmaken naar eigen smaak. Bij het opdienen een lepel zure room op de goulash per persoon, dit is
onmisbaar!
Deze goulash is lekker bij rijst of gekookte aardappels, en
met zoetzure komkommersalade.

Varkens zijn heel intelligent en worden wel vergeleken met
honden. Je kunt ze veel leren, maar ze doen vooral veel voor
eten. Varkens hebben allemaal een eigen karakter. Oukje is
heel knorrig en dwingt je af en toe om haar flink te krabben
over haar rug. Als de varkens ’s morgens horen dat er gevoerd wordt, gaat de keel open en hoor je een hard gekrijs.
Ze willen hun voer als eerste! Met varkens maak je ook intieme momenten mee, zoals een bevalling. Dat blijft bijzonder…, je staat zo dicht bij het varken en leeft helemaal met
haar mee. Bèrke houdt ontzettend van knuffelen, elk moment grijpt hij aan om aandacht te krijgen.

Vragen? Magda staat tot uw dienst.

GEBOORTEGOLF
Boerderij Daalhoeve heeft een ware geboortegolf achter de
rug, of eigenlijk zitten we er nog middenin. De Lammetjesdagen zijn inmiddels afgelopen. Er zijn rond 120 lammeren
geboren van geiten en schapen. Alle schapen en geiten kregen één of twee lammeren.
Opvallend was dat alle lammeren bij de geboorte al flink uit
de kluiten waren gewassen. Dat komt door de zachte winter.
De schapen en geiten hadden minder energie nodig om zich
warm te houden en zo bleef er meer over voor de lammetjes.

Varkens worden ook steeds populairder als huisdier. Helaas
brengt dit problemen met zich mee, want veel huisdiervarkentjes worden toch te groot, en het wordt helaas niet
gewaardeerd dat een varken in huis zijn natuurlijke gedrag
vertoont. Zij belanden dan vaak in opvangtehuizen of worden
gedumpt in het bos. Een varken heeft ruimte nodig, en modder, beschutting en gezond voedsel. Ze zijn gevoelig en kunnen niet goed tegen stress. Om varkens te houden, moet je
dus enige kennis van zaken. Gelukkig kan iedereen onze
varkens in volle glorie aanschouwen. We hebben regelmatig
biggetjes en houden altijd wat varkens aan om ons eigen
varkensvlees te kunnen verkopen.
Eleanor

RECEPT UIT DE WINKEL
GOULASH
Magda is altijd op zoek naar de oorsprong van hele bekende
gerechten. Zo kwam ze op dit recept voor hele pure goulash!

De kleintjes van Dora

Behalve lammetjes zijn een paar weken geleden ook tien
mooie biggetjes geboren van onze Bonte Bentheimer Dora.
Aan het eind van de zomer verwachten we ons eerste nest
raszuivere Berkshire-biggetjes. Vader Bèrke en moeder
Bonnie hebben het al een tijdje gezellig samen.

Eerst de ingrediënten:
1 kilo runder riblappen in blokjes gesneden, 150 gram reuzel
(het vetspek van varken moet erin), 750 gram gesneden uien,
4 teentjes fijngesneden knoflook, 4 rode zoete puntpaprika’s
gesneden, 2 potjes biologische tomatenpuree, 2 laurierblaadjes, goed zeezout (naar smaak toevoegen), 2 flinke eetlepels zoet paprikapoeder, cayennepeper (maak het zo pittig
als je zelf wil!), tijmblaadjes, een handje vol gekneusde jeneverbesjes (dit maakt het vlees mals), goede biologische
runderbouillon (maak ongeveer anderhalve liter) en 2 bekertjes zure room (voor de afwerking).

En als u dit leest, is er waarschijnlijk verder weer een Alpacalammetje geboren. Ook verwachten we binnenkort de eerste
kuikentjes van onze Hollandse krielen en sabelpoot-kippen.
En er komt een eerste nest van de Vlaamse hazen (een
konijnensoort). Echte paaskuikens en paashazen dus.
13
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Clinic klimmen en dalen, rond Eyserheide
Omdat ook wij bezig zijn met het inzamelen van zoveel
mogelijk geld voor meer onderzoek naar kanker, organiseren wij een leerzame en gezellige fietsclinic (racefiets) op 3
en 4 mei rond Eyserheide. Deze clinic gaat in op de fietstechnieken rondom het klimmen en dalen onder begeleiding
van ervaren NTFU-instructeur Ben de Wit. Technieken die
je als beginnend wielrenner zeker nodig hebt in onze streek.
En technieken die je als ervaren wielrenner nog wat kunt
bijschaven. Want wat is nu de veiligste manier van afdalen?
En hoe pak je een klim als de Eyserboschweg nu slim aan?
Meedoen kan. De clinic op 3 mei zit wegens succes al helemaal vol, maar op 4
mei hebben we nog plaatsen vrij. De kosten voor de hele dag (10.00 – 16.00 uur)
zijn 30 euro, inclusief revitalisering. Dit bedrag komt geheel ten goede aan Stichting
Alpe d’HuZes.

IN DE KIJKER
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.

MANON EN RONALD
Wie zijn wij?
Wij zijn Manon Zuurmond, werkzaam als medisch illustrator
bij Manon Project Scientific Illustrations en Ronald Vos,
werkzaam als kok bij Traiteur Saveurs. Sinds 8 jaar wonen
wij in Maastricht, nu op de Vergiliushof. Onze oorspronkelijke roots liggen in Zuid Holland, Sassenheim.

Meer informatie over de clinic: www.twitter4life.business
catalyst.com/klimmen-en-dalen.html.
Actie pagina Manon Zuurmond: www.deelnemers.opgevenis
geenoptie.nl/acties/manonzuurmond/manon-zuurmond.
Actie pagina Ronald Vos: www.deelnemers.opgevenis
geenoptie.nl/acties/ronaldvos/ronald-vos.
Meer informatie over Team Twitter4Life: www.twitter4life.
businesscatalyst.com/index.html.
Volg Team Twitter4Life op Twitter: @twit4life_ad6.
Meer informatie over Alpe d’HuZes: www.opgevenisgeen
optie.nl.
Twee jaar geleden hadden we het idee voor de fun met een
aantal vrienden de Alpe d’Huez op te fietsen. Dit idee hebben wij wel erg serieus aangepakt. Zo hebben we onze eigen racefiets, kleding, helm, schoentjes enz. aangeschaft
en zijn er serieus voor gaan trainen. Dat fietsen bleek zó
leuk, dat we sindsdien verslingerd zijn geraakt aan het wielrennen. Na twee jaar vakanties op en rond de Alpe d’Huez
leek het ons eens leuk om met onze passie iets goeds te
doen. En dat werd fietsen voor Alpe d’HuZes.
Wat is Alpe d’HuZes?
Alpe d’HuZes is een actie waarbij fietsers (en hardlopers,
wandelaars, handbikers enz.) op donderdag 5 juni de berg
Alpe d’Huez 1 tot maximaal 6 keer beklimmen om zo zoveel
mogelijk geld op te halen voor meer onderzoek naar kanker.
Het motto ‘opgeven is geen optie’ draagt de deelnemers naar
boven, net als de verschillende redenen waarom deelnemers
meedoen. De deelnemers worden door hun vrienden en familie gesponsord en organiseren zelf geldinzamelacties.
Team Twitter4Life
Wij doen mee aan Alpe d’HuZes met Team Twitter4Life. Ons
team bestaat uit 8 leden die over heel Nederland verspreid
woonachtig zijn. Wat de teamnaam al doet vermoeden: wij
hebben elkaar ‘ontmoet’ en ‘aangestoken’ via social media
platform Twitter. Samen met het team bereiden we ons voor
op de Alpe. Ronald en ik willen de berg 6x opfietsen en daar
moet toch wel goed voor getraind worden. Gelukkig zijn voor
ons de heuvels dichtbij, wij wonen in een prima omgeving
voor trainingen. We fietsen dan ook regelmatig door de Zuid
Limburgse heuvels of zakken af naar de Voerstreek, Blauwe
Ardennen of Ardennen. Heuvels als de Camerig, Les Waides,
de Stockeu of Le Redoute zijn in onze routes opgenomen.
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WIJK-INFO
DIT BEN IK

Let erop dat de bladeren helemaal onder water liggen. Na
het koken kort laten afkoelen. Tomaten, kappertjes, walnoten en peterselie fijn snijden/hakken. De zalm in reepjes
snijden. Dit alles goed met de zure room of kwark vermengen.

ISABELLE
Hoi, ik ben Isabelle. Ik word deze maand 10 jaar en zit op de
Fons Olterdissenschool, in groep 6. Mijn juffen zijn juf Milly
en juf Corinne. Ik vind het leuk op school omdat we behalve
leren ook vaak leuke dingen doen, bijvoorbeeld met feestdagen. We doen ook vaak dingen samen met de leerlingen van
de Elckerlycschool.

Steeds 2 groene kool bladeren dakpansgewijs op elkaar leggen. De vulling er op verdelen en goed oprollen. Uitstekende
delen vast maken met houten spiesjes of satestokjes. In
een pan de olie verhitten en de rollade niet te snel aan alle
kanten bruin bakken. Als de stokjes bij het braden in de weg
zitten, ze er even uithalen en op een andere plaats weer
insteken.
Tomatensaus verwarmen en de aardappelen en de groene
kool rollade serveren.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
Ñ afslanken Ñ vermindering van cellulitis
Ñ een mooie strakke huid
Ñ en een goede bloedsomloop
U verliest al centimeters na de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 17.50
5 Behandelingen voor € 82.50
10 Behandelingen voor € 160.00

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

Met juf Milly knutselen we vaak en met juf Corinne gaan we
vaak sporten, dat vind ik heel leuk.
Mijn moeder zit bij de redactie van ’t Belhäöfke en mijn zus
Veerle, die in de maand januari in t Belhäöfke stond omdat
ze ooit baby van de maand was, brengt elke maand de blaadjes rond. Soms help ik dan mee.

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak

Reflexzône-therapie

Maar nu even terug naar mij, mijn hobby’s zijn knutselen,
buiten spelen met mijn vriendinnen, turnen en zingen. Ik zing
elke dinsdagavond bij Jeugdkoor de Beltoontjes en ik turn
elke donderdagavond bij Turnclub Eendracht, dat vind ik erg
leuk.

gewoon eens uitproberen!!
het is:

BON APPETIT

eilig + effectief
italiserend +ontspannend

GROENEKOOLROLLADE MET
TOMATENSAUS EN AARDAPPELEN

errassend + boeiend

Ingrediënten:
600 g kleine aardappelen, zout, 1/2 takje tijm, 400 g groene
kool bladeren

rijblijvende informatie?

Bel 043-3263708

Voor de vulling:
50 g gedroogde tomaten, 50 g kappertjes, 50 g walnoten,
125 g fijn gesneden peterselie, 50 g gerookte zalm, 125 g
kwark of zure room, 1 el raapolie of olijfolie, 200 ml tomatensaus met basilicum

www.plexusreflex.nl
J.Vroemen-Saparoee, natuurgeneeskundig reflexzône therapeut,
voeding- en gezondheidsconsulent

Bereiding:
Aardappelen met weinig zout in water opzetten samen met
een takje tijm beetgaar koken.
Groene kool bladeren los halen, de dikke nerf er uitsnijden
en in een pan met water en het zout 15 minuten laten koken.

Cantecleerstraat 108 Maastricht
(Malpertuis)
Lid v.d. LVNG/SBRAG/TBNG
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WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS

PERSBERICHTEN
LENTE SCHOONMAAK VOOR ARMOEDE
Breng ons uw overbodig geworden kleding - nog bruikbaar of
versleten - we accepteren alles. Met de opbrengst kopen wij
dan levensmiddelen voor Maastrichtse huishoudens in problemen.
Als stichting De Gouwe zijn wij al enige tijd bezig ‘gouwe
duuskes’ te brengen naar mensen die met schulden te maken hebben gekregen. Verlies van baan, partner, depressie
en verslaving; allemaal oorzaken die mensen een moeilijk
leven bezorgd hebben. 6,6% van de Maastrichtenaren leven
onder de armoedegrens. Het gaat inmiddels om ca 9000
mensen. De voedselbank kan slechts 100 huishoudens helpen. De anderen zijn afhankelijk van andere vormen van hulp.
Dus ook de onze.
U helpt door ons textiel (kleding, dekens, gordijnen, doeken, stoffen) te brengen. Ook leer
(schoenen, tassen, riemen) kunnen we omzetten in levensmiddelen. Heeft u boeken (in welke
staat dan ook), breng ze ons, we kunnen er wat
mee. Ook gereedschappen (hand- of elektrisch)
geven wij een tweede kans. En u wist al dat u
speelgoed kunt brengen en dat blijft ook zo.

Scouting Pottenberg gaat 12 en 13 april a.s.
met zijn allen naar de Kids Party. Op deze
manier willen we graag het buiten zijn en
het beleven van de natuur op een speelse
manier beleven. Dit jaar zijn we te gast in
Gaia ZOO Kerkrade. Oog in oog met leeuwen, giraffen, apen. Lekker ravotten in de reusachtige
Dinodome. Speuren en spelen in de leukste dierentuin van
Nederland.
Naast de bestaande activiteiten en de dieren in Gaia Zoo
kunnen we ook meedoen met een speurtocht, samenspelen
spel, puzzel- en circusspel, outdoor cooking, oud-Hollandse
spelen en de muzikale sluiting met heel veel doldwaze en
dramgekke dieren.
Voordat we gaan, tijdens een groepsbijeenkomst, komen we
alvast in stemming door een wasknijperdier te maken. De
wasknijperdieren worden in het park tentoongesteld. Voor
de mooiste wasknijperdieren zijn leuke prijzen beschikbaar
gesteld.
Deze speciale bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt dankzij
verschillende sponsoren en de inzet van vele vrijwilligers. Wij
hebben er allemaal zin in.
Scouting Lord Baden Powell (Pottenberg)

U kunt de spullen brengen naar Winkelcentrum Pottenberg,
Terra Cottaplein 1 (waar voorheen de ABNAMRO bank was).
We zijn geopend van maandag t/m zaterdag tussen 12.00
uur en 16.00 uur. Heeft u veel spullen, bel ons op tel. 0437503608. Indien mogelijk halen we het dan bij u op.
Alleen door uw hulp en hulp via anderen (zoals het glazen
benefiet hoes), kunnen wij blijven laten zien dat Maastrichtenaren elkaar niet in de kou laten staan. Wij bezorgen, namens u, een voedselpakket als ruggensteun voor iedereen
die het nu minder goed gaat.
De pakketten worden geleverd op aanvraag van hulpverleners uit het maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, jeugden thuiszorg, wijkverpleging, de kerken, Vincensius, de
schuldhulpverlening en anderen.
We hopen u snel te mogen begroeten, de koffie staat klaar.
Ed en Nico Kemmerling/Senden en onze andere enthousiaste
vrijwilligers.

IVN EIFELWANDELING MET BUSVERVOER
Zondag 27 april wandelen we het laatste stukje van de 4e
etappe Eifelsteig
Gestart wordt na de koffie vanuit de Morsbacher-hof in
Morsbach op de Dreiborner Hochfläche, (500 meter NAP).
Er wordt afgedaald in het Urfttal om de Urft in de richting van
Gemund te volgen. In de omgeving van Gemund wordt de
Eifelsteig verlaten om in de richting naar Wolfgarden in Kermeter te wandelen.
De Kermeter is een heuvelrug die grofweg tussen de stuwmeren van de Rur en de Urft is gelegen met een maximale
hoogte van 522 meter. Het gebied heeft een oppervlakte van
3.555 hectare. De wandeling eindigt bij het Trappistenklooster
Abtei Mariawald
Ook bij deze wandeling kunt u kiezen uit een korte wandeling van ongeveer 10 km en een langere wandeling van 16
km. Goed schoeisel en kleding zijn belangrijk, gezien de
hoogte en de tijd van het jaar. Ook het natje en droogje voor
onderweg niet vergeten.
Rond 16.45 uur vertrekken we vanuit Abtei Mariawald terug
naar Maastricht.
De kosten van deze wandeling met busvervoer zijn voor leden van het IVN 14 euro en voor niet leden 17 euro.
Vertrektijden Maastricht: Emmaplein 8.30 uur, station 8.40
uur, Heer-Akersteenweg 8.50 uur.
Opgave en informatie, in dien mogelijk graag per mail, bij
Herman Heemskerk, herman.heemskerk@home.nl, tel. 0433613565 (Maastricht) of Jean Creuwels, tel 043-3616195
(Eijsden).
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PERSBERICHTEN
SCHONE MAAS
De Gemeente Maastricht werkt de komende weken aan het
opschonen van de oevers langs de Maas in Limburg. Dit doet
ze samen met diverse partijen binnen het project ‘Schone
Maas’. Na een ‘hoogwaterperiode’ blijft er veel zwerfafval op
de oevers achter. Om dit tegen te gaan informeert de gemeente Maastricht haar inwoners over het zwerfafvalprobleem, organiseert ze in maart en april opschoonacties
en werft ze verenigingen om trajecten langs de Maas schoon
te houden.
Zwerfafval, een gevaarlijk probleem
Zwerfafval langs het water is een actueel probleem. Het zorgt
niet alleen voor een lelijk landschapsbeeld, het is ook slecht
voor het milieu, de flora en fauna en de mens. Daarnaast
veroorzaakt het ‘plastic soep’ in zeeën en oceanen. Grote
plastics veranderen door zonlicht en golfslag in ‘microplastics’
die niet meer uit het water te verwijderen zijn. Het gevolg:
talloze dieren krijgen de microplastics binnen, waardoor het
uiteindelijk ook weer op ons bord belandt.
Samen oevers opschonen
Er wordt al veel zwerfafval opgeruimd langs de Maas en de
beken in Limburg. Toch blijft er helaas nog veel troep liggen.
Daarom werken o.a. provincie Limburg, Rijkswaterstaat Limburg, gemeenten, terreinbeheerders en natuurorganisaties
samen in het project Schone Maas.
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Verenigingen worden in ruil voor een vergoeding aangemoedigd mee te werken door een tracé langs de Maas op te
schonen.
In Maastricht worden de opschoonacties gecoördineerd door
het CNME. Als uw vereniging, buurtplatform of club ook haar
steentje wil bijdragen, kunt u contact opnemen met John
Steijns van het CNME (steijns@cnme.nl of 043-3219941). In
overleg wordt bepaald wanneer er welk traject opgeschoond
kan worden. De opschoonmaterialen zoals afvalknijpers,
hesjes, werkhandschoenen etc worden ter beschikking gesteld door het CNME.
Meer informatie
Wilt u weten hoe u kunt bijdragen aan de oplossing voor het
zwerfafvalprobleem? Kijk ook op www.schonemaas.nl.
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Puzzel:
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Paasmopjes:
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Hans vraagt aan Piet: “Waar ga je dit jaar naar toe met
Pasen?”
Piet antwoordt: “Naar Zicht”
“Naar Zicht? Waar ligt dat?”
“Dat weet ik ook niet, maar in de krant stond: Mooi
paasweer in Zicht”
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pasen
paasei
haas
strik
stip
mand
geel

Er liggen twee eieren in kokend water. Zegt het ene ei:
“Het is wel erg heet hier”. Zegt het andere ei: “Je moet
niet zeuren, daar wordt je hard van”.
Meester: “Jantje, als ik drie eieren op tafel leg en jij legt
er nog vier bij, hoeveel eieren liggen er dan op de tafel?”
Jantje: “Drie, meester. Ik kan namelijk geen eieren leggen”.

Zoek alle woorden in de puzzel.
De letters die overblijven vormen de oplossing.
Oplossing:

Paasversjes:

oplossing: paasei.

De paashaas heeft het druk
De paashaas heeft het druk met al die eitjes
hij heeft er nog wel honderd in zijn mand
hij werkt zich suf om alles te verstoppen
en reist nu alweer dagen door het land
Hij brengt ze weg naar Amsterdam en Laren
soms ééntje - maar zo af en toe wel tien
hij zal echt blij zijn als het feest voorbij is
dan kan hij maandenlang geen ei meer zien
Zou de paashaas al geweest zijn?
Behandeling volgens afspraak
Maandag en dinsdag gesloten

Zou de paashaas al geweest zijn?
kijk eens even om je heen
ligt er soms een piepklein eitje
bij een boom of naast een steen?

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

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

Ga maar kijken bij de stuiken
of je daar een eitje ziet
zou de paashaas al geweest zijn?
kijk eens gauw - ík weet het niet.

fie ook
tsv vo
erz or
eke uw
rin
ge

Rode eitjes, gele eitjes
paarse eitjes - groen en blauw
liggen er soms kleine eitjes
helemaal speciaal voor jou?

Veldwezeltstraat 24
6215 JC Maastricht
06-53219877 (na 18 uur)
info@tweewielerserviceverhulst.nl

Ga meteen maar even zoeken
misschien is hij al voorbij
en als je eitjes hebt gevonden
is er dan ook één voor mij?

Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 21.30 uur
Zaterdag op afspraak

www.tweewielerserviceverhulst.nl
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BUSREIS WINNAARS POSTCODELOTERIJ
TOPPERS IN CONCERT ARRANGEMENT

Deze column is geschreven door Edith Remmen. Zij heeft haar eigen bedrijf: Massage en
Visagie by Edith Remmen. In deze column deelt ze tips en trics uit de wereld van de
visagie, of geeft meer informatie over beauty producten. Heb je vragen of opmerking
naar aanleiding van haar column? Mail naar: edith@visagiemaastricht.nl.

WIN AKTIE: MAKE-UP WORKSHOP
Beste lezers,
De afgelopen maanden heb ik jullie geïnformeerd over foundation, BB-cream, ogenschaduw, houdbaarheid van makeup en nagellak. Ik heb veel tips gegeven over hoe aan te
brengen, het gebruiksgemak en de trends hierin.Ik kan me
voorstellen dat velen de columns gelezen hebben en wellicht
geïnspireerd zijn geraakt, maar toch niet het gewenste resultaat bereikt hebben.
Omdat Massage en Visagie by Edith Remmen in mei negen
jaar bestaat wil ik twee lezeressen de kans bieden een makeup workshop te winnen. In deze make-up workshop leer ik
jullie zelf een mooie dag make-up aan te brengen. Ook de
veel besproken smokey eyes komen aan bod.
Wil je meedoen? Stuur dan vóór 1 mei 2014 een mailtje naar:
edith@visagiemaastricht.nl.
Er worden twee winnaars getrokken. Het resultaat van de
workshop zal ik met u delen in een volgende column.
Groetjes, Edith

Muehum’s thaise massage salon
Ik wil iedereen welkom heten in mijn
onlangs vernieuwde salon.

Bent u een van de gelukkige winnaars van het Toppers in
Concert arrangement? Er is de mogelijkheid met de bus te
reizen. Vertrekken uit Daalhof naar Amsterdam en weer veilig terug naar Daalhof. Geen gedoe met benzinekosten en
parkeerkosten. De kosten voor de retour rit bedragen 27,50
euro per persoon. U kunt zich opgeven via
daalhofbusreis@hotmail.com. Vermeld hierbij duidelijk uw
achternaam, het aantal personen en straatnaam. Na ontvangst krijgt u verdere instructies betreffende betaling enz.
Vertrektijden zullen tussen 2.00 en 3.00 uur zijn, zodat we
ruim van te voren aankomen en er nog de mogelijkheid is
wat te eten. Jacobs touringcars, ook verantwoordelijk voor
de busritten naar Beppie in Ahoy, verzorgt de rit. Ze staan
voor service en kwaliteit in luxe professionele touringcars.
Meer info op www.facebook.com/busreistoppers. Samen
maken we er een mooie dag van.
Veer zien us, Bram van Galen, organisatie busreis Toppers.

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
STICHTING WERKGROEP HAZENDANS
Op zondag 29 juni organiseert Stichting Werkgroep Hazendans wederom een gezellige activiteit. Alle wijkbewoners,
jong en oud, zijn van harte welkom. Dit jaar blijven we in
Maastricht en zullen we een spannende en leerzame tocht
door de grotten gaan maken.
Noteer de datum alvast in uw agenda. Meer info volgt, houd
onze website www.stichtingwerkgroephazendans.nl en
Facebook pagina in de gaten.
Roger Kaanen, voorzitter Buurtplatform Hazendans

Hierbij bied ik de volgende massages aan:
60 min thaise massage 25 euro
60 min olie massage 40 euro
60 min voet massage 30 euro
60 min kruiden massage 40 euro
30 min hoofd-nek-schouder massage
20 euro

SENIOREN ZITTING 2014
Wij willen iedereen bedanken voor de fantastische inzet. Dit
heeft geleid tot een succesvolle Senioren Zitting 2014. Bedankt.
CV De D’artagnans, coördinator Senioren Zitting 2014,
Nico Dubislav.

Voor meer informatie:
www.muehum-thai-massage.nl
Uw voeten zijn mijn zorg.

Vleeshouwersdreef 4
6216 PV Maastricht
•
•
•
•

043 3262725
06 23139388

Pedicure behandelingen
Voetreflex
Visagie
Verwijderen van ongewenste haargroei

Bo Delnoy
Karbindersdreef 13
6216 PE Maastricht
+31 6 51 50 21 80
info@studio-bo.nl
www.studio-bo.nl

Bij inlevering van deze bon ontvangt u
20% korting op uw eerste behandeling!

www.muehum-thai-massage.nl
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Bank voor de klas is het financiële gastlesprogramma georganiseerd door 19 banken tijdens de Week van het geld. Het
project is onderdeel van de Week van het geld. Tijdens de
Week van het geld worden er in totaal 4000 gastlessen aan
zo’n 140.000 kinderen gegeven door bankmedewerkers.

PERSBERICHTEN
BANK VOOR DE KLAS
Op 11 en 12 maart hebben groep, 7 en 8 van Elckerlijc Hazendans/Belfort een leerzame en leuke Bank voor de Klas gastles gekregen van SNS Bank Belfort. De les vond plaats in
het kader van de Week van het geld en was één van de 900
gastlessen die medewerkers van SNS REAAL hebben gegeven op scholen door het hele land. De Week van het geld
is een initiatief van Wijzer in geldzaken in het kader van leren omgaan met geld voor kinderen in het basisonderwijs.
Hypotheekadviseurs, baliemedewerkers, accountmedewerkers: veel bankmedewerkers verruilen in de week van 10 t/m
14 maart hun baan heel even voor die van gastdocent. Als
gastdocent leren ze de kinderen spelenderwijs alles over
sparen, lenen en zakgeld. Meer dan ooit is het belangrijk dat
kinderen nu al financieel bewuster worden gemaakt en de
basis wordt gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.
Centraal in de gastles staat de Cash Quiz, een klassikaal
teamspel dat speciaal is ontwikkeld in samenwerking met
Zwijsen en Identity games, passend bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen en afgestemd op de leerdoelen
van het Nibud. Na de gastles kunnen de kinderen thuis verder spelen en leren. Ofwel online op www.bankvoordeklas.nl
(waarmee o.a. een iPad te winnen is), dan wel via de app
‘Cash Quiz’ gratis te downloaden voor iOs en Android.

Deze week heeft als doel kinderen te leren omgaan met geld.
Praktische vragen als ‘wat is een bankpas’ en ‘wat is een
bank eigenlijk?’ worden besproken. Ook wordt duidelijk hoe
de kinderen hun wensen op het budget af kunnen stemmen,
hoe reclame die wensen kan beïnvloeden, dat prijsvergelijken
vaak loont, dat je door te werken meer geld te besteden
hebt, hoe kinderen hun spaardoel kunnen bereiken en wat
geld lenen en rente is. Een overzicht van alle activiteiten is
te zien op www.weekvanhetgeld.nl.

MAASTRICHT SPORT DONEERT BADKLEDING
AAN KLEDINGBANK
Tijdens de ludieke, spetterende actieperiode ter gelegenheid
van de 225.000e bezoeker van het Geusseltbad, zamelde
Maastricht Sport samen met haar bezoekers badkleding en
handdoeken in. Veel klanten gaven gehoor aan de oproep
om afstand te doen van een deel van hun zwemgarderobe.
De kleding werd door directeur Maastricht Sport, Maurice
Bockting overgedragen aan de vertegenwoordiger van kledingbank Maastricht. De handdoeken werden gedoneerd aan de
dierenambulance.
Zwemmen voor iedereen
Met het mooie weer in het vooruitzicht kan straks iedereen
weer binnen en buiten genieten van het Geusseltbad. In de
maand april zijn in het Geusseltbad nog spetterende
(kortings)acties en speciale animatie programma’s voor jong
en oud waar iedereen aan kan deelnemen. Op de website
van het Geusseltbad staat meer informatie over de acties en
programma’s.
Met vriendelijke groet,
Mireille Caubo, Adviseur Marketing & Communicatie Maastricht
Sport Tel. 043-3504387, 06-27850602
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WIJK-INFO
VREUGER
IN DE WIEK

Dan de foto die nu in ons wijkblad staat. Links achter de
flats in de wijk Belfort. Rechts achter in de horizon ligt de
kerk van Mariaberg. Rechts driekwart moeten de flats in de
wijk Brusselsepoort zijn. Herkent u de plek? Deze foto is in
een van de zomermaanden gemaakt. Wat op de voorgrond
werd gebouwd blijft even een vraagteken. Wie weet waar dat
ook alweer was? En wanneer de foto is gemaakt?
Graag een mail als u er meer over weet naar huub.reinders
@home.nl.

PERSBERICHTEN
BROEM RIJVAARDIGHEIDSCURSUS VOOR 50PLUSSERS

Deze keer een foto uit mijn archief van de wijk Daalhof.
Maar eerst even een rectificatie: vorige maand zijn er fouten
geslopen in de tekst bij de prentbriefkaart uit Belfort. Hieruit
blijkt dat de beste stuurlui weer eens aan wal staan. Want ’t
Belhäöfke lag amper in de brievenbus of een mail van Leo
van der kant kwam binnen. De heer Van der Kant schreef dat
de noodwinkel op de hoek van de Keurmeestersdreef en de
Geelgietersdreef stond van 12 juni 1965 tot 1 dec 1966. Toen
werd de drogisterij in het winkelcentrum geopend. Tot zover
de aanvullingen en correcties. Met dank aan Leo van der
Kant.

BROEM betekent letterlijk BReed overleg Ouderen En Mobiliteit. Het is een landelijk initiatief van de ANWB, Bovag rijscholen en Veilig Verkeer Nederland, bedoeld om senioren
een beter inzicht te geven in het verkeer. Zo kan iedereen zo
lang mogelijk zelfstandig en veilig mobiel blijven.
Veilig Verkeer Nederland afdeling Maastricht en de gemeente
Maastricht nodigen 50-plussers uit op 24 april a.s. deel te
nemen aan de broemritten, die duren van 13.30 tot 16.30 uur
waarna een certificaat van deelname word uitgereikt.
Uw bijdrage om deel te kunnen nemen aan de broemrit is 11
euro, inclusief koffie of thee. Op het programma staan een
opfriscursus verkeerstheorie en een rijproef in uw eigen auto
met een bevoegde rijinstructeur. Ook krijgt u een gehoor- en
ogentest in samenwerking met Beter Horen en Paul Block.
De rijervaring van veel 50-plussers is tegelijkertijd vriend en
vijand. De wegen en de kruispunten zijn ingewikkelder geworden en er zijn nieuwe verkeersregels. Via de broemritten
willen we uw vertrouwen veilig de weg op te kunnen, versterken.
Meedoen aan deze cursus heeft absoluut geen consequenties voor uw rijbewijs.
Heeft u interesse, dan kunt u zich opgeven via e-mail:
willyjeurissen@home.nl of tel. 06-55340900 van VVN afdeling Maastricht onder vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum.

Aangepaste woningen voor
senioren (65+) die zorg nodig hebben.
Mosae Zorggroep heeft in de locaties
Daalhof, Recessenplein, Sint Gerlachus
en Campagne woningen beschikbaar.
U kunt zich aanmelden bij
Cliënteninformatie 043-3549180.
www.mosaezorggroep.nl
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WWW.WILSONGROEP.NL
Louis Pasteurpad 19

Herculeshof 37-E

Montenakerbank 22

Camphaag 35

• Instapklaar met carport
• Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

• 3 slks, lift en drempelloos
• Vraagprijs: € 119.000,- k.k.

• Hoekwoning met 3 slks
• Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

• Tussenwoning met 4 slks
• Vraagprijs: € 149.500,- k.k.

Gandhiplein 33

Hertogsingel 35

Penatenhof 78-B

Vergiliushof 44-a

• 3 slks, keukenaanbouw
• Vraagprijs: € 189.900,- k.k.

• 4 slks, 2 badk, luxe keuken
• Vraagprijs: € 389.000,- k.k.

• 4 slpks, luxe keuken en garage
• Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

• 4 slaapkamers en garage
• Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

Tingietersdreef 34-C

Kast. Rijckholtplein 5

Aan- of verkoopplannen?
Ik kom graag langs
om uw wensen
te bespreken
Tel.: 043-3503535

• 2 slk, luxe keuken, instapklaar
• Vraagprijs: € 129.900,- k.k.

• 3 slks, garagebox en grote tuin
• Vraagprijs: € 161.000,- k.k.

Remushof 28

Sleuteldaal 32

Mandelborg 1-C

Keurmeestersdreef 111-C

• Rustig gelegen, 3 slks
• Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

• Verkocht
• Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

• 3 slks en riant dakterras
• Vraagprijs: € 137.500,- k.k.

• Verkocht
• Vraagprijs: € 99.500,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

Pascal Loontjens

PENSIOENEN
PENSIOENEN
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HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

Stationsstraat
Stationsstraat 14
14
6221
6221 BP
BP Maastricht
Maastricht
(043)
(043) 350
350 35
35 35
35
info@wilsongroep.nl
info@wilsongroep.nl

