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Het voorjaar is officieel begonnen; de zomertijd geeft ons
weer langere dagen en hoewel we weinig winter hebben
gehad zijn we erg blij met de kleuren van de voorjaarsbloemen en de aankomende bloesem die ons humeur weer
doen opleven. Kledingkasten zijn rijp voor de wisseling
van kleding en de kledingcontainers draaien overuren
omdat ouders geconfronteerd worden met de enorme
groeischeuten die de kids op tijd van een half jaar door
hebben gemaakt. Tijd voor shoppen dus! De voorjaarsschoonmaak staat in de agenda’s gepland en de mannen worden voorbereid om de tuin zomerklaar te maken.
Langzaam begint het buitenleven weer op gang te komen.
Op straat worden steeds meer kinderen gespot, dus tijd om
goed te letten op kinderen die onverwacht achter een auto
uit komen rennen of onbesuisd door de straten fietsen. De
voorjaarsvakantie staat voor de deur en daar zijn we ook
allemaal echt aan toe. Dag donkere winterdagen, hallo
lente met alle komende festivals, braderieën en buitenactiviteiten. Planten en bloemen staan te wachten om gekocht
te worden en een leuke bijkomstigheid… we hoeven met
de komst van het nieuwe tuincentrum niet meer ver te
gaan. De kinderboerderij ziet er fantastisch uit en is een
heerlijk uitje voor ons allemaal. Met of zonder kinderen,
iedereen is welkom en er zijn volop activiteiten te doen.

Een nieuwe zaak op een bekende plaats.

EVENEMENTEN
Woensdag 6 april:
Alzheimer Café. Gastspreker is Aggi Bonte, psycholoog.
Thema: 'Vergeetachtigheid of dementie?' Plaats: Athos
aan de Athoslaan 12A in Maastricht. Van 19.30 - 21.30
uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.

En zit u dan lekker te genieten van het voorjaarsweer of
– in mindere gevallen – worden we geplaagd door voorjaarsbuien? Dan heeft u alle tijd om nieuwtjes van onze
wijk door te nemen. Zowel in dit blad als op Facebook,
want ook wij gaan met de tijd mee en hebben onze eigen
Facebookpagina!

Zondag 10 april:
Opening gebouw Jeugdcentrum Daalhof aan de Aureliushof 160. Tussen 12.00 en 16.00 uur.
Woensdag 13 april:
Círculo Cervantes: lezing over Cervantes. Plaats: ‘Centre
Céramique, Plein 1992. Aanvang 20.00 uur. Toegang:
niet-leden 5 euro.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 7/8 mei.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 april.
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Zaterdag 16 april:
Reünie Harmonie St. Petrus en Paulus in de harmoniezaal,
Tongerseweg 336. Concert vanaf 19.30 uur, gratis entree.

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

Woensdag 20 april:
Lezing GVL ‘gezonde voeding en gezonde darmen’ in de
grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof. Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree 10 euro.

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

Zondag 24 april:
IVN wandeling in de Eiffel met busvervoer. Kosten: leden
15 euro, niet leden 18 euro. Voor opgave en informatie:
herman.heemskerk@home.nl, 043-3613565.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond

huiskamer project 13.30 - 16.30 uur 043-3540518
v.a.17.00 uur dansschool reality
06-24253636
repetitie Mixed harmonie
043-3619455

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

v.a.17.00 uur dansschool reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B) Openingstijden Atrium café
Van maandag tot en met
donderdag van 19.00 uur
tot 01.00 uur
Vrijdags van 19.00 uur
tot 02.00 uur

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!!!

Hier kunt u hulp vinden voor vragen of problemen, maar
hier kunt u uw hulp ook aanbieden! Bent u al eens langs
Matchpunt geweest?

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

Matchpunt is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om
vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Op dit moment
zoeken zij vooral mensen die ook kunnen helpen met de
spreekuren. De spreekuren zijn op dinsdag in de Huiskamer
in ‘t Atrium van 14.00 - 15.30 uur en woensdag van 14.00
- 15.30 uur bij Mosae op de Herculeshof.

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

NIEUWS VAN BUURTPLATFORM BELFORT-DAALHOF
Veiligheid in de buurt
Ze spruiten er als paddenstoelen uit de grond: buurtpreventiegroepen op Whatsapp. Het idee is dat een lokale buurt
– het liefst niet te groot – een groepje aanmaakt, samen met
politie. Als iemand in de buurt iets vreemds ziet gebeuren,
kunnen ze dit via de groep melden. Misschien weet iemand
anders dat het gewoon de loodgieter is. Maar misschien weet
niemand van wie die vreemde auto is. Ook kunnen buren
buiten gaan kijken. Een buurt die alert is wordt minder vaak
uitgezocht door criminelen.
Er is al een buurtpreventiegroep in Hazendans, Daalhof en
een deel van Belfort. In Belfort gaat het om de Ooftmengersdreef, Zwaardvegersdreef, Bontwerkersdreef, Kremersdreef,
Strodekkersdreef en Koperslagersdreef. U vindt meer informatie voor deze straten via wabpbelfort@gmail.com.
Voor Hazendans heeft de Stichting Werkgroep Hazendans
een groep. Meer info vindt u op hun Facebookpagina (onder
Stichting-Werkgroep-Hazendans) of via stichtingwerkgroephazendans@gmail.com.
In Daalhof neemt u contact op met wabpdaalhof@hotmail.
com.
Wilt u hier meer informatie over? Heeft u belangstelling om
dit bij u in de buurt te doen? Wilt u zich aansluiten bij een
van de groepen? Neem contact op. Wij kunnen onze buurten
veilig houden.

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

VERENIGINGSNIEUWS
LEZING OVER DE SCHRIJVER CERVANTES
IN HET NEDERLANDS

Opendeurdag voor verenigingen
De plannen voor de Opendag voor verenigingen zijn in
volle gang. Op zondag 29 mei kunnen bewoners deze verenigingen goed leren kennen. Voor welke vereniging heeft
u belangstelling? Welke activiteiten zijn er in onze wijken?
Zet deze dag in uw agenda en maak plannen om u bij een
van deze verenigingen aan te sluiten. Let ook op de andere
media (Facebookpagina’s) voor courante informatie over
wie, wanneer en waar.

Op woensdag 13 april om 20.00 uur organiseert de Círculo
Cervantes een lezing over Cervantes.
Plaats: Hoofdingang Centre Céramique | Avenue Céramique
50, 6221 KV Maastricht.
Bij bijzondere activiteiten zij- ingang aan het Plein 1992.
Toegang: niet-leden 5 euro.
Op 23 april gedenken we de 400ste sterfdag van Miguel de
Cervantes Saavedra, één van de belangrijkste roman- en
toneelschrijvers uit de Spaanse literatuur. Hij is vooral bekend geworden door zijn boek Don Quichot van La Mancha.

Verkeer in en rond Belfort
Onlangs hebben de kinderen van de Kennedyschool een
ludieke actie gehouden waarbij ze duidelijk aan chauffeurs
lieten weten welk gedrag ‘goed’ of ‘slecht’ was. Intussen kan
men ook beboet worden als men niet nadenkt bij het rijden
en parkeren in Belfort. Neem de tijd om te denken aan de
ander zoals u dat ook zou willen voor uw kind. Let vooral op
bij het in- en uitrijden op de Peymeestersdreef en de Voldersdreef. Let op hoe u parkeert op de Ebenistendreef. En denk
er aan: hoe zou u willen dat een ander u zou behandelen?

Cervantes heeft een bewogen leven geleid dat niet alleen
interessant was vanwege het schrijven van Don Quichot,
maar ook vanwege zijn ervaringen als 16e-eeuwse burger.
Barber van der Pol heeft Don Quichot in het Nederlands
vertaald en wie kan hem dan beter tot leven brengen dan
zij? Zie ook de website: www.circulocervantes.nl.

Matchpunt
Het is duidelijk dat mensen de weg gevonden hebben naar
Matchpunt. Vaak is het zo druk op een dinsdagmiddag dat
er weinig ruimte meer is. Maar gezellig blijft het wel.

De Círculo Cervantes is een vereniging van mensen die
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van
Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend in
het Nederlands en Spaans.
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OECUMENISCHE VIERINGEN OP
KONINGSDAG EN DODENHERDENKING

WIJK - INFO

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u van harte uit voor
de oecumenische viering ter gelegenheid van Koningsdag
woensdag 27 april om 10.00 uur in de St. Jan aan het Vrijthof.
In deze viering gaan voor ds. P.B. van Reenen van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland kern Maastricht en
kapelaan R. van Attekum (St. Anna/Lambertusparochie).
Tevens verlenen in deze dienst medewerking het Koninklijk
St. Caeciliakoor Heer te Maastricht o.l.v. Emmanuël Pleijers
en de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht o.l.v. Richard
Dols. Organist is de heer Klaas Remerie. Wij begroeten u
graag 27 april in de St.Jan.

OPENING ALZHEIMER CAFÉ MAASTRICHT
Na ruim vijf jaar heeft Maastricht weer een Alzheimer Café.
Op 2 maart jl. bij ‘Athos Eet, Maakt, Doet’ opende wethouder
Gerats de eerste avond. De belangstelling voor het Alzheimer Café was overweldigend. In Nederland zijn ruim 230
Alzheimer Cafés. Het is een maandelijkse avond waar mensen met dementie en hun mantelzorgers elkaar ontmoeten.
Complimenten
Wethouder Gerats sprak zijn bewondering uit voor de samenwerking tussen de vele organisaties die dit café mogelijk
gemaakt hebben. Dat er weer een Alzheimer Café is in
Maastricht, is het resultaat van een prima samenwerking tussen Hulp bij Dementie Maastricht en Heuvelland, Alzheimer
Nederland, Steunpunt Mantelzorg Zuid, Alzheimer Centrum
Limburg, Zorg&Co, de Gemeente Maastricht, Mosae Zorggroep en uiteraard ‘Athos Eet, Maakt, Doet’. Daarnaast is
er een mooie groep van vrijwilligers. Bij de deur word je als
bezoeker ontvangen door enthousiaste gastvrouwen die je
wegwijs maken. Een warme ontvangst.
Prof. Dr. Frans Verhey, Hoogleraar ouderenpsychiatrie hield
een voordracht over dementie. Zo sprak hij over het aantal
mensen met dementie en hoe dit aantal in de komende jaren
zal stijgen. Ook liet hij zien hoe de ziekte van Alzheimer
ontstaat in de hersenen en benadrukte hij de belangrijke
rol van mantelzorgers. De avond werd afgesloten met een
interview met bezoekers van andere Alzheimer Cafés over
hun ervaringen.

Ook wordt u van harte uitgenodigd voor de oecumenische
gebedsviering Dodenherdenking ter gelegenheid van de
jaarlijkse dodenherdenking - waarbij wij in Nederland alle
slachtoffers van oorlogsgeweld en discriminatie gedenken
- woensdag 4 mei om 18.30 uur in de St. Servaasbasiliek.
In deze viering gaan voor pastoor-deken M.J.M. Hanneman
en ds. J. Glas van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Maastricht. De Cappella Sancti Servatii o.l.v. Hans Heikens
zal haar medewerking verlenen. Marcel Verheggen bespeelt
het orgel. Aansluitend aan deze gebedsviering lopen wij in
een stille tocht van de St.Servaas naar het Herdenkingsplein
waar om 20.00 uur de officiële herdenking zal plaatsvinden.
Leden van de Raad leggen namens de aangesloten kerken
bloemen bij het monument op het Herdenkingsplein.
Voor beide vieringen bent u van harte uitgenodigd.

Lage drempel
Het Alzheimer Café wil dichtbij de mensen met dementie
en hun mantelzorgers staan en het hen gemakkelijk maken
om de maandelijkse avonden te bezoeken maar ook hun
ervaringen te delen en vragen te stellen. Een bezoeker riep
met name op om open te zijn over deze ziekte. “Ik ervaar veel
steun van mijn omgeving sinds ik aan mensen vertel dat er
bij ons gezin dementie speelt. Echt mensen, praat erover!”.
Het belang van het café werd door ervaringsdeskundigen
en bezoekers van het Alzheimer Café uit Stein en Parkstad
benadrukt: “de informatie, tips en verhalen van andere mantelzorgers hebben mij beslist geholpen”.
Vergeetachtigheid of dementie
De volgende bijeenkomst van het Alzheimer Café is op 6
april. Aggi Bonte, psycholoog bij Lionarons is de gastspreker
van deze avond. Het thema van deze avond is: ‘Vergeetachtigheid of dementie?’
- hoe kun je gewone vergeetachtigheid onderscheiden van
dementie?
- welke verschillende vormen van dementie zijn er en hoe
herken je ze?
U bent allen van harte welkom. Ook kunt u voorafgaand aan
de avond een gezonde en goedkope maaltijd gebruiken bij
Athos Eet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Elmy Kroeg, alzheimercafemaastricht@gmail.com.
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Extra activiteiten april:

WIJK - INFO

Donderdag 7 april: Modeverkoop Giorello. Tussen 10.30
en 15.30 uur kunt u graag een kijkje komen nemen.

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Woensdag 13 april, 14.00 uur: Filmmiddag. Gratis en
toegankelijk voor iedereen. Kom kijken en geniet van de
klanken van Andrea Bocelli.

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

Maandag 18 april, 10.00 - 12.00 uur: Modeverkoop Hermans mode. Bent u donderdag niet in de gelegenheid geweest kom dan vandaag een kijkje nemen. Hermans mode
is in de ochtend aanwezig.

Maandag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur in de ruimte van de
Dagbesteding op afdeling H
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F

Woensdag 20 april, 14.00 uur: een gezellige middag met
muziek van Peter v.d. Broek. Vermaak en een hapje voor
slecht 2,50 euro. U kunt zich aanmelden bij de receptie van
ons woonzorgcentrum.
Donderdag 28 april, 10.00 - 12.00 uur: Verkoop van nachten ondermode Liandora.

Dinsdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Spel-/Sjoel-/Kaart-/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysioen ergotherapeut om 14.00 uur

Donderdag 28 april, 14.00 uur: kappersmiddag door kapsalon Gertie Paulissen. Wassen, knippen en föhnen tegen
een aantrekkelijk tarief. Uw haar is in professionele handen
bij kapster Gertie.

Woensdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken enz.) vanaf 14.00 uur

De gespreksgroep met de activiteitenbegeleiding start ook
om 14.00 uur. Iedere maand een ander thema. Iedereen
mag hierbij aanschuiven.
Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM Maastricht, tel. 043-3549500.

Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Van het verleden tot hedenmiddag. Afwisselende activiteiten
vanaf 14.00 uur
Vrijdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Wisselende activiteiten (bijv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen enz.) in de ruimte van de Dagbesteding
op afdeling H

VOOR AL UW KLUSSEN, LOODGIETERSEN TEGELWERKEN IN EN OM HET HUIS.
TEL: 0650511720
EMAIL: J.M.WALTHOUWER@HOTMAIL.COM

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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Bekijk onze website
ook via uw smartphone!

Tinnegietersdreef 42 A

Violabeemd 34 Maastricht

Appartement in “Residence L’Artisan” met riant terras, 2
slaapkamers, centraal gelegen nabij winkels en openbaar
vervoer..
€ 169.500,-

Rustig gelegen, riant geschakelde stadswoning met uitbouw
en garage, 4 slaapkamers, moderne keuken, luxe badkamer,
2 ruime zolderkamers en een onderhoudsvriendelijke tuin.
€ 459.500,-

Veulenerbank 33

Kasteelstraat 81

Half vrijstaande woning
rustige ligging

Vrijstaande woning
vrij uitzicht

€ 285.000,-

€ 439.000,-

Dennenhoven 30

Populierweg 154

Moderne en instapkaar
4 slaapkamers

Keurig onderhouden
half vrijstaande woning

€ 235.000,-

€ 145.000,-

Schippersdreef 26B

Gezocht:

Rijkhovenstraat 16

Momenteel hebben wij grote vraag naar
modern afgewerkte & instapklare
eengezinswoningen in de prijsklasse
tussen de € 190.000,- en € 350.000,-.
Heeft u verkoopplannen?

VERKOCHT

Neem vrijblijvend
contact op voor een informatief gesprek.

VERKOCHT

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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gewenste tekst (maximaal 40 woorden) voor de 15e van de
maand naar prikbordjes@belhaofke.nl. U ontvangt daarna
van de coördinator voor de prikbordjes een bevestigingsmail
met daarin een referentienummer en het bankrekeningnummer waarnaar u de 4 euro per prikbordje dient over te maken
onder vermelding van het aan u gegeven referentienummer.
Zonder dit referentienummer bij uw betaling kunnen wij uw
tekst niet koppelen aan uw betaling en kunnen wij ook niet
overgaan tot opname van uw gewenste tekst in de rubriek
‘Prikbord’. Prikbordjes m.b.t. gevonden en verloren zaken
blijven gratis. De tekst dient op dezelfde manier ingestuurd te
worden als de betaalde prikbordjes, dus naar prikbordjes@
belhaofke.nl. U ontvangt ook een bevestigingsmail maar dan
zonder referentienummer en bankrekeningnummer.

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.

Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. Zet maar
een stap in de yogaruimte. U bent van harte welkom voor
een gratis proefles. Info en aanmelden bij Helen Vaessens,
tel. 043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.
Dutch lessons: friendly prices & small groups. E-mail:
dutchdoors15@kpnmail.nl. Telefoon: 06-20008445.

Deze manier van aanleveren gaat per direct in na het uitkomen van dit nummer. Om u de gelegenheid te geven te
wennen aan deze nieuwe manier, kunt u t/m december 2016
uw prikbordjes ook nog op de oude manier inleveren: uw
tekst en 4 euro per prikbordje in een enveloppe afgeven op
de Dianahof 54.
Wij hopen u op deze manier te verlossen van een gang
naar de Dianahof en kunt u alles vanuit uw warme huis
regelen. Deze nieuwe manier van aanleveren kunt u ook
terugvinden op onze website www.belhaofke.nl onder de
knop ‘adverteren’ / prikbordjes.

Altijd al nieuwsgierig geweest naar waar uw familie vandaan
komt en welk beroep uw voorouders uitoefenden? Laat op
zeer voordelige wijze uw stamboom uitzoeken. Ook leuk
als verjaardags- of jubileumcadeau. Stuur een e-mail voor
meer informatie: vooroudersinbeeld@gmail.com.
Oppas aangeboden: Vera, 14 jaar, past graag op in de
Hazendans. Voor info: veragraus@gmail.com.
Heeft u last van terugkerende computerproblemen en/of
een steeds trager werkende computer? Wij zijn gespecialiseerd in het verhelpen van alle mogelijke problemen en het
opnieuw optimaliseren van uw computer, zodat deze weer
snel en betrouwbaar is. Info, bel tel. 043-3631435.

Neemt u voor de goede orde ook even goed notitie van
onderstaande:
Voorwaarden voor plaatsing van uw prikbordje:
- Het prikbordje mag maximaal 40 woorden bevatten.
- Het plaatsen van een prikbordje kost 4 euro.
- De redactie bepaalt in welke opmaak (welke woorden vet
gedrukt worden) een prikbordje geplaatst wordt.
- De te plaatsen tekst dient uiterlijk de 15e van de maand
aangeleverd te zijn via prikbordjes@belhaofke.nl.
- Het te betalen bedrag dient per omgaande overgemaakt
te worden op het bankrekeningnummer dat vermeld is in
de bevestigingsmail onder vermelding van uw persoonlijke
referentienummer.
- Uiterlijk de 18e van de maand moet het overgemaakte
bedrag zichtbaar zijn bijgeschreven op onze bankrekening.
Let er op dat het enige dagen kan duren voordat uw overschrijving voor ons zichtbaar is.
- Bij aanlevering en/of betaling na deze data kan de advertentie pas een maand later geplaatst worden.
- Bij onjuiste aanlevering kunnen wij het eventueel door u
al betaalde bedrag niet terugstorten.

Garage te huur, circa 18 m2. Ligging: Via Regia Maastricht.
Inlichtingen: Theunissen, tel. 06-51424283.
Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.” Sterke woorden en
een duidelijke weg. Ga je met ons mee? Wij willen Hem
volgen. www.gvcmaastricht.nl.
Zumba, Sh’bam, Artistic dance ook voor kinderen in ‘t
Atrium Daalhof. Poweryoga en Hathayoga (ontstressen, ook
voor klachten als burn-out, reuma, fibromyalgie, oedeem,
overgewicht). Heart for life: beweeg mee, fit en gezond voor
het goede doel. Info@dans-yoga.com. Chantalle Smeets
0032-12236151/06-57244594.

VAN DE REDACTIE
NIEUWE MANIER AANLEVEREN PRIKBORDJES
Al langer denken de redactieleden van het Belhäöfke na
over hoe het aanleveren van de prikbordjes anders en eenvoudiger kan gaan. Wij vinden het niet meer van deze tijd
dat geschreven tekst en geld in een enveloppe aangeleverd
moet worden op een adres. Het zou voor u en voor ons op
een makkelijker manier moeten kunnen gaan. We denken
nu een goede oplossing gevonden te hebben.

inclusief

LED
LED
kwaliteits - garantie

De nieuwe werkwijze gaat vanaf het uitkomen van dit aprilnummer (geen 1 april grap) als volgt:
Als u een prikbordje wilt laten plaatsen, stuurt u de door u

spannendeplafonds.nl
+31 641001684
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20 Minuten zonnen voor
Een geweldige prijs van

€ 8,50
Aureliushof 145a Maastricht tel 043 3430340

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
gruisenguus@gmail.com
www.guusgruisen.nl

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl

Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

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

VERENIGINGSNIEUWS

DIT WAS ECHT DE LAATSTE KLAP…

IVN WANDELING IN DE EIFEL

Je zit met trillende handen aan de keukentafel, omdat je
partner bijna thuis komt. Of je probeert jezelf onzichtbaar te
maken, zodat je ouders geen aanleiding hebben om wéér
boos op je te worden. Jaarlijks zijn naar schatting een miljoen
volwassenen en kinderen slachtoffer van geweld in huiselijke kring. Slachtoffers en plegers vinden het vaak moeilijk
om erover te praten of hulp te zoeken. Kinderen zijn vaak
te jong om voor zichzelf op te komen. Ook voor ouderen
die afhankelijk zijn van anderen is dat lastig. Daarom is het
belangrijk dat omstanders actie ondernemen. Heb jij vragen
over geweld in huiselijke kring of vermoed je dat een gezin
in jouw omgeving er niet uitkomt? Praat erover of bel gerust
voor hulp en advies met ‘Veilig Thuis’.

Het IVN Eijsden en Maastricht organiseren op zondag 24
april een wandeling in de Eifel met busvervoer, van Lammersdorf naar Einruhr.

Dit was echt de laatste klap
“Ik vind het achteraf moeilijk te begrijpen dat ik zo ver ben
gegaan. Ik ben niet zo’n prater en uitte mijn emoties door te
schreeuwen”, vertelt de 36-jarige Pieter. “Het werd steeds
erger en tijdens een woedeaanval sloeg ik mijn vriendin zelfs.
Ik schaamde me kapot en beloofde dat het nooit meer zou
gebeuren. Maar ik kon mij niet aan mijn belofte houden. Mijn
dochter werd steeds angstiger en haalde slechtere cijfers
op school. Toen de juf ons hier op aansprak, besefte ik dat
mijn woede-uitbarstingen niet vanzelf stoppen. Ik moest hulp
zoeken om te voorkomen dat het volledig zou escaleren. De
lerares wees mij op 'Veilig Thuis', het Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Met lood in mijn
schoenen heb ik ‘s avonds de telefoon gepakt. Inmiddels
gaat het met hulp van buiten weer vrij goed met ons. Ik heb
natuurlijk nog wel eens woorden met mijn vriendin, maar ik
ga niet meer door het lint. En zeker niet waar mijn dochter
bij is.”
Huiselijk geweld stopt niet vanzelf
Pieter is niet de enige die te maken heeft met geweld in
huiselijke kring. Het is een van de meest voorkomende
vormen van geweld in Nederland. En het kan iedereen
overkomen. Geweld in huiselijke kring is veel meer dan
slaan en schelden. Vernedering, verwaarlozing, seksueel
misbruik, financiële uitbuiting en stalken zijn óók vormen
van geweld in huiselijk kring. Bijna altijd is hulp van buiten
nodig om mishandeling te stoppen.
Wat kun je doen bij geweld in huiselijke kring?
Praat erover! Een eerste stap naar een oplossing is er over
te praten met bekenden, zoals een goede vriend(in), de buren of je huisarts. Houdt het niet voor je, je bent niet alleen.
Bel voor hulp en advies naar ‘Veilig Thuis’, 0800-2000 (Het
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). Zij luisteren naar je en geven advies. Zij kunnen je in
contact brengen met andere hulpverleners en indien nodig
zorgen voor opvang.

Het gebied waar we gaan wandelen is het Monschauer Heggenlandschap. Deze heggen die de huizen en dorpen tegen
de noordwestenwind moeten beschermen komen boven de
400 m voor, beneden de 400 m zijn het de terrassenheggen.
Deze volgen de hoogtelijnen en dienen om de waardevolle
akkergrond vast te houden.
Nu starten we in Lammersdorf en u kunt kiezen tussen 2
afstanden van ongeveer 10 en 15 km. De wandeling volgt
een deel van de Matthiasweg. De Matthiasweg is een
langeafstand wandelpad van Aken tot Trier in 12 etappes
en is 243 km lang. Omdat er grote hoogteverschillen zijn
wandelen we van hoog naar laag. Na de koffiepauze starten we in Lammersdorf (570 m) en wandelen in de richting
van Simmerath. Voorbij Simmerath dalen we af langs de
Teifenbach het dal van de Roer in en eindigen wederom in
Einruhr (280 m). In Einruhr is gelegenheid om even te genieten van de geneugten des levens voordat we om 16.45
uur vertrekken naar Maastricht.
De kosten van deze wandeling, voor leden van het IVN
15,00 euro en voor niet leden 18,00.euro.
Vertrektijden:
Maastricht, Emmaplein, 8.30 uur.
Maastricht, Station, 8.40 uur.
Heer, Akersteenweg, 8.50 uur.
Voor opgave en informatie, indien mogelijk graag per e-mail
bij: Herman Heemskerk (Maastricht), tel. 043-3613565, email herman.heemskerk@home.nl.
Het IVN draagt bij aan een duurzame
samenleving door mensen te betrekken
bij natuur, milieu en landschap. Voor
meer informatie: tel. 043-3626261, email ivn.maastricht@home.nl, www.ivn.
nl/maastricht.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Doe aangifte van huiselijk geweld bij de politie via 09008844 of ga naar het dichtstbijzijnde politiebureau. Bij direct
gevaar moet je 112 bellen.
Zie voor meer informatie de website www.vooreenveiligthuis.nl

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
10

Orleansplein 14 - Maastricht

Flyeren
De leerlingen deelden rode of groene smileys uit aan ouders.
Een groene voor ouders die zich goed aan de regels houden,
een rode smiley voor ouders die beter op de regels moeten
letten. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en Team
Handhaven waren erbij om de leerlingen te begeleiden en
extra uitleg te geven.

WIJK - INFO
MEEDOEN MET EEN MAATJESPROJECT
Maatjes helpen mee om de samenleving leefbaar te houden
voor iedereen. Een maatje is een betrokken vrijwilliger die
een-op-een gekoppeld is aan iemand die in het dagelijks
leven even dát steuntje in de rug kan gebruiken om verder
te kunnen. Een maatje is sociaal, begripvol en kan goed
luisteren. En maakt tijd vrij om iemand anders te helpen met
ondersteuning, praktische hulp, een gezellige activiteit, een
onderonsje of met een goed gesprek.

Welke regels?
De kinderen maakten ouders attent op de volgende belangrijke regels:
- Parkeer alleen op de toegestane plaatsen.
- Stop niet voor in- en uitritten.
- Let op de bebording en rijd niet tegen het verkeer in.
- Denk aan uw snelheid.

Maatjesprojecten bij Trajekt
Trajekt heeft meerdere maatjesprojecten, ieder gericht op
een eigen doelgroep, waaronder:
- (G)oudplus: ondersteuning aan ouderen (70+).
- De Cirkel: ondersteuning aan weduwen/weduwnaars.
- SamenSpelen: begeleiding van gezinnen met jonge kinderen waarbij spel en spelen een leidraad is.
- Home-Start: ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge
kinderen die tijdelijk in zwaar weer vertoeven.

Voorkom een boete!
Vanaf nu zal Team Handhaven kijken of de ouders zich aan
de verkeersregels houden. Zo niet, dan zullen zij een waarschuwing of – als het nodig is – boete uitdelen. Voorkom dit
en denk aan de veiligheid van de kinderen.
Heeft u vragen of opmerkingen over de verkeersregels en
veiligheid rondom de basisschool, neem dan contact op met
Team Handhaven via 14 043.

Voorbereidingscursus
Beginnende maatjes van de hierboven genoemde projecten
volgen een gezamenlijke basistraining om zich de werkwijze
van het maatjeswerk eigen te maken. Het is ook goed mogelijk om eerst eens deze cursus te volgen, zodat u weet of
maatje zijn ook echt iets voor u is en welk maatjesproject
het beste bij u past.

VAN UW WIJKAGENT
Langs deze weg willen we u mededelen dat het wijkspreekuur voor de wijken Daalhof, Hazendans, Belfort en Pottenberg, welk iedere donderdag werd gehouden in de Daelhoeve te Daalhof, per direct komt te vervallen. De reden
voor dit besluit is gelegen in het feit dat het wijkspreekuur
vrijwel niet bezocht werd en wij van mening zijn dat we onze
tijd derhalve efficiënter kunnen inzetten voor de wijken.

De cursus bestaat uit 4 donderdagen (van 9.30 uur tot 14.30
uur) én een certificaatuitreiking (van 11.30 uur tot 13.30 uur)
op locaties van Trajekt in Maastricht.
- Bijeenkomst 1: kennismaken met Trajekt en de maatjesprojecten
- Bijeenkomst 2: ik als vrijwilliger
- Bijeenkomst 3: gespreksvoering
- Bijeenkomst 4: (actief) luisteren en talenten ontdekken
- Bijeenkomst 5: evaluatie en certificaatuitreiking

Dit besluit betekent echter niet dat de wijkagent niet bereikbaar is. Als u de wijkagent nodig heeft of wilt spreken, kunt
u te allen tijde bellen met het landelijke telefoonnummer
0900-8844 en dan een afspraak maken.
Tevens kunt u op onze website www.politie.nl een bericht
achterlaten voor uw wijkagent. Dit doet u door op ‘wijkagent’
te klikken, dan gaat u naar ‘mijn buurt’ en voert u uw buurt
in. Daarna kunt u naast de foto een bericht via Twitter,
Facebook of e-mail achterlaten.
Hopende u in deze voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, uw wijkagent Harold Ceulemans

De eerstvolgende voorbereidingscursus start 14 april 2016.
Wilt u meer weten over de komende cursus, neem dan
even contact op met Nel Knapen, T: 043-7630010, E: nel.
knapen@trajekt.nl.
FLYEREN VOOR VEILIGHEID
RONDOM DE BASISSCHOOL

Autorijschool Bastiaens

Op dinsdag 2 februari hebben kinderen van de leerlingenraad van de John F. Kennedyschool rond hun basisschool
geflyerd om ouders bewust te maken van verkeersregels
rond de school. De actie is een samenwerking tussen Team
Handhaven, Veilig Verkeer Nederland en de John F. Kennedyschool zelf.
Veiligheid rondom school
Het is van groot belang dat basisschoolleerlingen veilig
naar school kunnen. De verkeerssituaties aan het begin en
einde van de schooldag spelen daarbij een belangrijke rol.
De flyeractie is gericht op het bewustzijn van ouders die hun
kinderen op deze momenten brengen of halen.
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“We rijden
wijs”.
naar je rijbe
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

www.rijschoolbastiaens.nl

Oproep vrijwilligers
Daalhoeve is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Wij kunnen hen vooral gebruiken in de dierverzorging op
donderdag en vrijdag. Interesse in een gezellige plek om je
tijd zinvol te besteden? Loop binnen en vraag naar Ralph,
Déanne, Atina of Joost.
Lammetjesdagen afgelopen
Als u dit leest, zijn de Lammetjesdagen op Daalhoeve voorbij. Er waren half maart in totaal 136 lammetjes geboren. Nu
de schapen weg zijn, is het buitenterras achter de boerderij
weer beschikbaar om buiten te zitten en te genieten van een
hapje of drankje.

S

W
U
E
I

N
J
I
ER

Eetbare Loper
De komende weken komt de Eetbare Loper weer in blad en
bloei. Dit jaar wordt hij uitgebreid met een eigen aspergeveld
met groene asperges.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 37, april 2016

PORTRET: WIJNGILDE

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

Drie van de jaarlijks terugkerende activiteiten op Daalhoeve worden georganiseerd door Gilde de Wijngaert:
het Kaas maken (dit jaar op 6 maart), de Appelpersdag
(2 oktober) en de Zuurkooldag (30 oktober). Daarbuiten
houdt het gilde op de boerderij twee keer per maand
een activiteit voor de leden. Het genieten van eigen
gemaakte producten en het gezellig samen zijn staan
daarbij voorop. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Boekenmarkt
Dit jaar organiseren we op zondag 12 juni weer de jaarlijkse
boekenmarkt. U kunt hier terecht voor tweedehands boeken,
cd’s, dvd’s en platen. De opbrengst komt volledig ten goede
van de boerderij. Heeft u zelf boeken, cd’s, dvd’s en/of platen
die u kwijt wilt, brengt ze dan naar Noël Frissen, Schippersdreef 29, tel. 06 – 21475094. Alvast onze hartelijke dank.
Braderie Daalhof
Op zondag 10 april is de grote braderie in Daalhof. Er zijn op
ons terrein nog enkele kramen vrij. Verder kunt u natuurlijk
terecht in de Koojstal voor een lekker drankje en hapje.

Hub Ritchi bij zijn wijn in de kelder

Gilde de Wijngaert bestaat sinds 1982 en maakt sinds 2001
voor haar activiteiten gebruik van Daalhoeve. Er zijn zo’n
35 betalende leden. Samen met partners maakt dat de club
zo’n vijftig man en vrouw groot. Elke maand komt het gilde
twee keer bijeen op de boerderij, steeds op een vrijdagavond. De ene keer om wijn te proeven, de andere keer
om kaas te maken. De wijnen en melk worden ingekocht,
maar regelmatig wordt ook geproefd van zelfgemaakte
wijnen. ‘De leden kopen elk jaar hun eigen rode druiven uit
de Po-vlakte in Italië’, vertellen Hub Ritchi en René Pirson
van de Wijngaert. ‘Zij maken daar zelf wijn van. Daarnaast
maken we appelwijn.

Gezellig druk tijdens de braderie van 2015

Kledingbeurs op 24 april
Op zondag 24 april houden we op de boerderij een beurs
met tweede hands kleding. De opbrengst van de beurs komt
ten goede aan de boerderij.
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Daar heb je altijd vier soorten appels voor nodig en die
halen we overal vandaan: uit de eigen tuin, van de eigen
fruitbomen op een perceeltje elders en van een fruitboer
in Reijmerstok. De appels worden op de Appelpersdag op
Daalhoeve geperst en tot sap verwerkt, waarna de mensen
het naar huis meenemen om er verder wijn van te maken.

ONZE SPECIALE VARKENS 2
Daalhoeve voert al jaren een beleid om op de boerderij
met zeldzame varkensrassen te werken, die bovendien
lekker vlees opleveren voor in de winkel. We begonnen
met de Bonte Bentheimers (inmiddels verdwenen van de
boerderij) en daarna volgden de Berkshires. Inmiddels
hebben we ook de rassen Duroc en Oxford Sandy and
Black in huis. Wat zijn dat voor varkens? Onze assistentbeheerder Déanne legt het u uit in een korte serie. In de
tweede aflevering de Durocs.

Veel lekkerder
Hub is met zijn tachtig jaar al een oudgediende bij het gilde.
Hij maakt de wijn in de kelder van Daalhoeve. Daar is ongeveer een jaar voor nodig. ‘Ik heb het altijd leuk gevonden
zelf groenten en fruit te kweken en zelf producten te maken,
zoals jam en stroop. Je weet dan wat je eet, het is hygiënisch
verwerkt en er zitten geen toevoegingen in het voedsel. Nu
ik geen moestuin meer heb en meer uit de supermarkt koop,
merk ik het kwaliteitsverschil. Zelf verbouwde groenten en
fruit zijn echt veel lekkerder.’
René sluit zich hierbij aan. ‘Ook ik geniet van het zelf maken
van producten. Als je in je beroep vooral met pen en papier
bezig bent, is het heerlijk daarnaast iets concreets te doen.
Bovendien is het leuk dat je eens wat kunt weggeven wat je
zelf hebt gemaakt. En we zijn een echte vriendenclub. Het
is altijd leuk en gezellig samen.’
Welkom
Hub en René zijn heel blij met de samenwerking met Daalhoeve. ‘We kunnen hier prima uit de voeten en vinden het fijn
dat we met onze activiteiten de boerderij nog aantrekkelijker
maken voor bezoekers. Maar we kunnen nog wel nieuwe
leden gebruiken. Zoals bij zo veel verenigingen staat ons
ledenaantal onder druk. Dat is jammer, want onze activiteiten
passen in de trend dat mensen meer willen weten van hun
eigen voedsel. Iedereen is daarom welkom zich bij ons aan
te sluiten. Je moet voor alles wat wij doen wel enig geduld
kunnen opbrengen.

RECEPT VAN DE WINKEL
ZWEEDSE ‘HASSELBACK’ AARDAPPELS
Begin met een kop goeie olijfolie heel zachtjes te verwarmen.
Doe er je favoriete kruiden in:
tijm, rozemarijn, knoflook en laurier. Wat je zelf wil. Laat
een kwartier trekken en zeef de olie. Zet intussen de oven
op 200 graden.

Duroc-varkens zijn roodbruin gekleurde varkens met hangende oren. Maar ze kunnen ook andere kleuren hebben,
van zeer licht gouden tot bijna geel en zeer donker mahonie.
Over de oorsprong van het ras bestaan verschillende verhalen. Waarschijnlijk komt het Duroc-varken uit het oosten
van de Verenigde Staten. Daar werden in het begin van de
negentiende eeuw rode varkens gekweekt in New York en
New Jersey. De naam Duroc ontstond in 1823, toen Isaac
Frink uit New York een rode beer kocht en hem Duroc
noemde, naar zijn beroemde drafhengst. Zijn nakomelingen
hielden de naam Duroc en erfden zijn kleur, snelle groei en
volwassenheid, diepe lichaam, brede ham en schouder en
rustig karakter. Op de Wereldtentoonstelling in Chicago in
1893 vond de eerste Duroc show plaats en dat was de start
van de groeiende populariteit en verspreiding van het ras in
ook het westelijk deel van de Verenigde Staten.
Het moderne Duroc-varken is een kruising van de grotere
Jersey Red en het oudere en wat kleinere Duroc-varken
uit New York. Het wordt vooral gewaardeerd vanwege de
gehardheid, die het Duroc-varken zeer geschikt maakt als
buitenvarken. Tegenwoordig wordt het nog steeds wijd en
zijd gefokt in de Verenigde Staten, waar het het op één na
meest geregistreerde ras is. Maar het Duroc-varken is inmiddels ook een belangrijk ras in veel andere landen.
Het Duroc-varken is een groot gespierd varken met een
gebogen rug. Het ras heeft een lange levensduur in de
vrouwelijke lijn en de zeug werpt tien tot twaalf biggen. Ons
Duroc-varken is rustig met een gemoedelijk karakter. Het
heeft een hoge weerstand tegen ziekten! De zeug weegt
ongeveer 320 kg en de beer 400 kg. De schouderhoogte
van een zeug komt wel tot 82 cm en van een beer tot 90
cm. Het licht doorregen vlees is mals en sappig en heeft
een uitstekende smaak.

Boen vier grote vastkokende aardappels schoon en leg ze
een voor een tussen twee oosterse eetstokjes of 2 dunne
snijplankjes. Snij met een scherp mes hele dunne schijfjes
totdat je de stokjes raakt. Op die manier snijd je niet helemaal
door de aardappel heen, maar maak je een soort waaier.
Spoel de aardappels schoon en laat ze even drogen.
Leg de aardappels in een ovenschaal en schenk de olie
erover heen, met wat grof zeezout en peper. Eventueel kun
je tussen de waaiertjes kaas proppen. Vooral feta is lekker!
Een uur in de oven. Dan worden de aardappels heerlijk
krokant van buiten en zacht van binnen.
Smakelijk eten. Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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Vesta vastgoed
Vesta vastgoed

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

Maastricht - Malpertuis

Maastricht – Hazendans

Reinaartsingel 55
Maastricht - Malpertuis

Hazendanslaan 9
Maastricht – Hazendans

Reinaartsingel 55

Hazendanslaan 9

Nieuw!
• Halfvrijstaande
woning;
Nieuw!
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime
achtertuin.woning;
• Halfvrijstaande
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime achtertuin.
Vraagprijs
€ 216.000 ,- K.K

• Woonhuis met inp. garage;
• 6 ruime slaapkamers
• •Diepe
tuin met overkapping.
Woonhuis
inp. garage;
• 6 ruime slaapkamers
• Vraagprijs
Diepe tuin met
overkapping.
€ 315.000,-K.K

Vraagprijs € 216.000 ,- K.K

Vraagprijs € 315.000,-- K.K

Als u kiest voor:

 uKwaliteit
Als
kiest voor:

 Gedrevenheid

 Kwaliteit
Géén opstartkosten of boete - clausule
 Gedrevenheid
Positieve verkoop
 Géén
opstartkosten
of boete - clausule
Persoonlijke
benadering
 Positieve
verkoop
Geen 8 tot
5 mentaliteit
 Persoonlijke
benadering
Gediplomeerde
makelaars & taxateur
 Geen 8 tot 5 mentaliteit
Kies
Gediplomeerde
makelaars
& taxateur
dan voor Vesta
Vastgoed
Kies dan voor Vesta Vastgoed

Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168

Maastricht - Belfort

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Belfort

Maastricht 33
- Belfort
Printersdreef

Maastricht - Daalhof

Maastricht
- Belfort 51
Zeepziedersdreef

Printersdreef 33

Marsanahof 54
Marsanahof 54

Zeepziedersdreef 51

Nieuw!

• Woonhuis met 4 slpkm;
• Woonhuis
met
• Rustig
gelegen
aan4 slpkm;
groen;
• Rustig
aan groen;
• Geheel
tegelegen
moderniseren.
• Geheel te moderniseren.

Vraagprijs € 169.000,- K.K.
Vraagprijs € 169.000,- K.K.

• Ruim woonhuis 4 slpkmrs;
Ruim tuin;
woonhuis 4 slpkmrs;
• •Grote
Grote
tuin; en oprit.
• •Met
garage
• Met garage en oprit.

Vraagprijs € 249.000,- K.K
Vraagprijs € 249.000,- K.K

Nieuw!

• Hoekwoning zonder garage;

• •Hoekwoning
zonder garage;
3 slpkmrs, mogelijk;
• •3Grote
slpkmrs,
mogelijk;met achterom.
achtertuin
• Grote achtertuin met achterom.

Vraagprijs € 207.000,- K.K

Vraagprijs € 207.000,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
ofof
een
van uw
uwhypotheek,
hypotheek,bel
belons
onsdan
dan
gerust.
eentaxatie
taxatienodig
nodigvoor
voorhet
het oversluiten
oversluiten van
gerust.
Bel
met 043-3440168
043-3440168
Bel dan
dan nu
nu met
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PERSBERICHTEN

JESSE

VRIJWILLIGERS SCHONEN OEVERS VAN MAAS OP

Hoi mijn naam is Jesse Marijn Thimister en ik ben 9 jaar. Ik
woon met 2 witte herdermeisjes Disney en Pamuk,1 cavia
Nono, mijn broertje Sverre en mijn vader en moeder op de
Schaliedekkersdreef. Ik zit op de John F Kennedyschool in
groep 6a bij juf Carlijn en juf Marij. Eerst had ik meester Boy
maar die is met pensioen gegaan. Daarna kreeg ik juf Carlijn.
Carlijn heeft ook een baby’tje in haar buik en toen ze dat
vertelde hebben we zelf een verrassingsfeestje in de klas
gegeven met kadootjes voor het baby’tje en lekker drinken
en eten. Ook doe ik aan sport, ik zit op hockey in de J6E1.

In maart en april ligt er, na een hoogwaterperiode, veel
zwerfafval langs de oevers van de Maas. Gemeente Maastricht organiseert samen met het CNME in deze periode
diverse opruimacties langs maar liefst 17 trajecten langs
de Maas. Dit doet de gemeente sinds 2014 in het kader
van het project ‘Schone Maas’ waarbij opruimacties worden
georganiseerd en burgers worden geïnformeerd over het
zwerfafvalprobleem. Elk jaar is meer afval opgehaald door
een groeiend aantal vrijwilligers. Vanaf dit jaar wordt ook ingezet op onderzoek naar het soort afval dat gevonden wordt.
In de periode van maart tot mei vinden in Limburg diverse
opruimacties langs de Maas plaats. In alle gemeenten aan
de Maas ruimen vele vrijwilligers zwerfafval op. Gebeurt dit
niet, dan belandt het afval door de wind of het regenwater
in de Maas. Uiteindelijk stroomt het afval naar zee en de
oceanen, waar de plastic soep veel schade toebrengt aan
het zeeleven.
Schone Maas groeit
In 2013 zijn o.a. Provincie Limburg, Rijkswaterstaat Limburg,
IVN, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en onderzoekers gestart op het gebied van plastic afval met het
project Schone Maas. Inmiddels zijn in 2015 maar liefst 93
trajecten door 2325 vrijwilligers opgeschoond. Het resultaat:
meer dan 140 kilometer aan opgeschoonde Maasoevers! In
2016 zet Schone Maas niet alleen in op opruimacties, maar
willen de projectpartners ook onderzoek doen naar waar het
afval vandaan komt en hoe het afval is samengesteld. Zo
kan ook de bron van het probleem beter worden aangepakt.
Onder leiding van Schone Maas Monitors die kort worden
opgeleid tot onderzoeksleider, wordt tijdens de opruimacties
meteen genoteerd wat voor afval er zoal wordt verzameld.
In samenwerking met studenten van de Open Universiteit
Maastricht wordt dit afval verder onderzocht.

We spelen nu nog met zes spelers op een kwart veld, maar
na de grote vakantie worden we een E8 team en spelen dan
met achten op een half veld. Als ik in de D ga spelen, spelen
we met 11 spelers op een heel veld. Ons team bestaat nu
uit 10 jongens. We trainen op maandag en vrijdag 1 uur en
15 minuten en spelen op zaterdag wedstrijd tegen andere
clubs. Ik vind het erg leuk om te doen, en begin ook goed
te worden. Ik speel graag links- of rechtsachter of midmid.
Komende week heb ik keepersbeurt tijdens de wedstrijd,
dan heb je een heel pak en helm als bescherming aan. Ook
ga ik graag mountainbiken in het bos met mijn papa, mijn
oom Tjarco, en vriend Joel met zijn papa. We komen dan
lekker onder de modder thuis. Mijn verjaardagsfeestje was
een mountainbikeclinic door Rinus van Trailz043. Erg gaaf!

Lever zelf een bijdrage
Schone Maas is altijd op zoek naar nog meer vrijwilligers.
Wilt u weten hoe u of uw vereniging kan bijdragen aan de
oplossing voor het zwerfafvalprobleem? Neem contact op
met John Steijns van het CNME (steijns@cnme.nl) en in
overleg wordt een datum en een locatie voor een opschoonactie geregeld. Het project biedt ook een kleine vergoeding
voor de verenigingskas.

Buiten hockey doe ik ook nog Geocachen. Dat doe ik
met mijn familie. Je hebt losse caches, maar er zijn ook
tochten. Je doet Geocachen met een GPS apparaatje dat
coördinaten aangeeft. Je hebt ook een rugzak met papier,
pen, eten, drinken en spulletjes die je niet meer hoeft. Je
hebt ook iemand nodig die goed kan rekenen en zoeken.
Wij hebben er 122 gevonden. Het cachen is eigenlijk een
soort schatzoeken. Soms zitten er spulletjes in, die kun je
dan ruilen voor iets wat jij hebt. TravelBugs mag je gewoon
pakken en later in een andere cache stoppen. Ik lees ook
heel graag, spannende boeken vind ik het leukst. Op school
heb ik AVI-Plus, dat betekent leesniveau eind groep 8. Ik
speel ook heel graag buiten. Dat doe ik dan met Daan, die
woont in mijn buurt. Ik hoef alleen maar naar de overkant.
Dit was het wel zo’n beetje.

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

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

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

Taxpc

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

Clement
van Gerwen
Clement van Gerwen
TaxPC
Wim Duisenbergplantsoen
31,
Boschcour
35,
JR Maastricht
6221 SE6221
MAASTRICHT
www.taxpc.nl
info@taxpc.nl
www.taxpc.nl
info@taxpc.nl
06-42487014
06-42487014
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WIJK-INFO
HOF
EN DREEF
ALLEDAAGS HEILIG
De familie Ramakers heeft er de voorbije 8 jaar gewoond
en heeft het nooit geweten. Het huis zelf, in een rustige
hoek van Belfort, is onopvallend. En toch heeft nr. 24 op de
Touwslagersdreef een bijzonder geschiedenis. Wie zou ooit
gezegd hebben dat er hier een kerk heeft gestaan?
Om eerlijk te zijn: volgens Moeder Martha van de orthodoxe
kerk in Maastricht is het huis op de Touwslagersdreef nooit
een kerk geweest. Maar er zijn wel koorrepetities gehouden
en catechesebijeenkomsten. En tijdens Pasen was er een
Paasmaaltijd voor de parochie. Maar het was hier dat Guido
de Vylder woonde.
Misschien ken je deze Guido niet, het zou niemand verbazen. Hij was tenslotte een doodgewone jongen die in 1946
geboren werd in Lokeren, België. Een vreemdeling dus.
Tijdens zijn theologische studies in Leuven maakte hij kennis
met het orthodoxe geloof en werd tot orthodox priester gewijd
in 1976. In 1977 kwam hij naar Maastricht als rector van
de parochie en nam zijn intrek in de Touwslagersdreef 24.
Volgens de latere eigenaar van het pand, die er in de jaren
‘80 en ‘90 woonde, was ‘Pater’ Guido een echte Bourgondiër. Hij kon geweldige grappen vertellen. Hij was iemand
waarmee je bij wijze van spreken uren in de kroeg kon zitten. Hij was wel heel Belgisch, zeker in tegenstelling tot zijn
huishoudster die ook op de Touwslagersdreef 24 woonde.
Zijn huishoudster en mede-eigenaar van de woning was
Blanca Smits, die later Moeder Martha zou worden.
Pater De Vylder werd in 2001 tot bisschop gewijd en in
2003 werd hij gekozen tot aartsbisschop voor de Russischorthodoxe parochies in heel West-Europa met zetel in Parijs.
In 2013 is hij hier in Maastricht overleden.
Het bordje dat op de Touwslagersdreef hing zei ‘Grieks-orthodoxe kerk’. Pater De Vylder legde toen uit aan de nieuwe
eigenaar van het huis dat het minder interessant was in die
tijd (midden in de Koude Oorlog) om iets als ‘Russisch’ aan
te duiden. De verschillende tradities: Grieks-, Russisch-,
Syrisch-, en nog andere orthodoxen komen in principe goed
met elkaar overeen. Onlangs nog stond de ontmoeting van
de Russische Patriarch en de Paus in het nieuws.

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 € 17.50
5 Behandelingen voor € 82.50
10 Behandelingen voor € 160.00

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

In 1981 kocht Pater De Vylder een voormalig winkelpand
aan de St. Maartenslaan, tegenover de huidige cinema
Euroscoop. Daar heeft hij een bescheiden orthodoxe kerk
ingericht, de enige overigens in heel Limburg. Daar kan je
Moeder Martha nog vinden die alles van de geschiedenis
en de leer kan uitleggen.
Zelf vond ik het interessant te ontdekken dat hier – midden
in een ‘gewone’ wijk zoals Belfort – een latere aartsbisschop
van de orthodoxe kerk woonde, een doodgewone jongen in
een doodgewoon huis. Nu proberen bewoners een manier te
vinden om hele groepen studenten in de wijk te incasseren
(of is het integreren?). Misschien is het beste om gewoon
een praatje te maken en het heilige in het alledaagse te zien?
U kunt nog meer over dit huis en Vader de Vylder lezen in
een artikel op Mestreech Online: www.mestreechonline.nl.
Daar vindt u ook veel meer stukjes over de geschiedenis
van Maastricht.

Scott Raab

VERENIGINGSNIEUWS
DE JEKERDAL-SCHARRELKIDS ZOEKEN
EEN NIEUWE COÖRDINATOR
Vind je het leuk om met kinderen en hun ouders om te gaan?
Ben je graag buiten in de natuur? Organiseer je graag en wil
je hier ongeveer 2 tot 3 uur per week aan besteden? Dan
ben jij de aangewezen persoon om onze nieuwe scharrelkids
coördinator te worden!
IVN Maastricht is een actieve vrijwilligersvereniging die zich
ten doel stelt om belangstellenden enthousiast te maken
voor de natuur om hen heen. Natuureducatie is een belangrijke pijler. Sinds 3 jaar organiseert IVN Maastricht een
keer per maand op zaterdagochtend/middag en soms op
woensdagmiddag een natuuractiviteit voor kinderen van 6
tot 12 jaar. We vinden het belangrijk dat kinderen de natuur
om zich heen ontdekken, zich verwonderen en de natuur
met hoofd, hart en handen beleven. Kortom, we stimuleren
kids bij het lekker rondscharrelen in de natuur door allerlei
buitenactiviteiten aan te bieden. Dit kan in de Natuurtuinen
Jekerdal maar ook daarbuiten, zoals bijvoorbeeld in het
Cannerbos, kloostertuin Opveld, groeve ‘t Rooth of door een
bezoek aan de schaapherder of de molenaar.
Vanwege het vertrek van de huidige coördinator per 1 juli
a.s. zoeken wij dus een nieuwe coördinator. Tot je takenpakket behoort: opzetten van het jaarprogramma met natuuractiviteiten in overleg met de jeugdbegeleiders, schrijven
wervende tekst voor de maandelijkse flyer en verslaglegging
voor het afdelingsblad Humus, registreren deelnemende
kids en afhandelen administratie met penningmeester, mede
voorbereiden en organiseren van de maandelijkse activiteit,
communiceren via e-mail of sms met de ouders van de kids
als zij vragen hebben, aansturen en inspireren van de jeugdbegeleiders die mede de scharrelkidsactiviteiten uitvoeren,
bijwonen coördinatorenoverleg (3x per jaar).
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, bel of mail
dan naar Marieke Smits: tel. 06-11300259, e-mail marieksmits_ivn@outlook.com. Kijk ook op onze website www.ivn.
nl/maastricht.

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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Door de ernstige ziekte die mijn vader trof zijn we versneld
aan de slag gegaan met de realisatie van deze droom.
In twee en een halve maand tijd hebben we met de hulp
van vrienden en enkele buurtbewoners een garage omgebouwd tot salon. Een megaklus die we nooit alleen hadden geklaard. Van vergunningen, inschrijving Kamer van
Koophandel, storten van vloer, plaatsen van puien, zelf
maken van meubilair, aanschaf van trimtafels en andere
benodigdheden, inrichting van boekhouding, opstarten van
Facebook- en eigen webpagina en noem maar op. Er komt
heel wat bij kijken om een eigen zaak te beginnen. Het is
echter allemaal gelukt en ik ben er beretrots op.

IN DE ETALAGE
SYLVIA BEURKSKEN - ANIMAL HAIR CARE
Ik ben Sylvia Beurskens, 20 jaar, woonachtig met mijn
ouders en hond Luna en sinds kort ook werkend aan de
Haammakersdreef 13. Sinds januari 2016 heb ik een eigen
trimsalon voor dieren geopend. Een trimsalon waar ik honden, katten, konijnen en cavia’s ontvang.

De nieuwe media zorgen ervoor dat zich al aardig wat
mensen hebben gemeld voor een trimbeurt van hun huisdier. Daarbij komt dat er in heel Maastricht slechts weinig
trimsalons zijn. Daarom hoor ik ook al van veel mensen
terug dat ze voorheen net buiten de stad of in België hun
dier lieten trimmen. De diversiteit die ik nu al aan dieren heb
binnengekregen vind ik bijzonder leuk.
De opening van de trimsalon afgelopen 2 januari – als
eerste startend ondernemer in 2016 – in aanwezigheid van
wethouder Mieke Damsma, was voor mij al een hoogtepunt.
Hopelijk mag ik ook aan andere buurtbewoners in de toekomst mijn diensten aanbieden. Voor nieuwe klanten heb
ik een welkomstactie met een korting van 5,00 euro op een
trimbehandeling. Voor meer informatie verwijs ik iedereen
naar mijn webpagina www.animalhaircare.nl of mijn Facebook pagina ‘Animal Hair Care’.

Van jongs af aan was het een droom om iets met dieren
te gaan doen. Natuurlijk dromen daar meerdere kinderen
van, maar welke beroepen kun je nu uitoefenen in de dierenwereld en kun je daar wel je brood mee verdienen? Veel
ouders zullen die vragen ook aan hun kinderen stellen. Mijn
ouders hebben me echter in deze droom gesteund en zo
belandde ik ook op het Cita Verde College in Heerlen, waar
ik de opleiding Algemene Dierverzorging ging volgen. Door
de opleiding kwam ik ook in de gelegenheid om stages te
mogen lopen in Mondo Verde in Landgraaf en het Gaia Park
in Kerkrade. Prachtige ervaringen die me inzicht gaven in
het zware beroep van dierverzorger in een dierentuin. Ik heb
er erg veel respect voor gekregen. Het was echter ook een
ervaring die me aanzette tot het kijken naar andere beroepen
met dieren. Door een stage in een trimsalon in Heerlen ben
ik erg enthousiast geworden over deze werkzaamheden.
Vorig jaar heb ik al een specialisatie vachtverzorging voor
konijnen en cavia’s succesvol afgerond en dit jaar rond ik
de trimopleiding aan het HKI af. Daarnaast volg ik nog een
studie gedragstherapie voor honden en katten.
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De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers uit Maastricht die
daarvoor een speciale training hebben gehad. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en de privacy is gewaarborgd. Buurtbemiddeling is er voor iedereen die iets met de buren heeft
uit te praten of problemen met de buren heeft. Buurtbemiddeling Maastricht is aangesloten bij de landelijke website
www.problemenmetjeburen.nl. Buurtbemiddeling kost niets.
Inmiddels bestaat Buurtbemiddeling Maastricht al meer dan
10 jaar en hebben we een deskundig team van bemiddelaars
die al menig burenconflict heeft helpen op te lossen. Als u
in contact wilt komen met buurtbemiddeling bel dan even
06-52651647. U krijgt dan een van de medewerkers aan de
lijn die naar uw verhaal luistert en beoordeelt of uw melding
in aanmerking komt voor buurtbemiddeling.

WIJK - INFO
OPENING JEUGDCENTRUM DAALHOF
Beste inwoners van Daalhof & Belfort,
Eind 2015 zijn wij gestart met het opknappen van het Jeugdcentrum Daalhof. Zo heeft het bijvoorbeeld een nieuw likje
verf gekregen en is het kantoor voor de Trajektmedewerkers
geheel vernieuwd. Daarnaast zijn de diverse activiteitenruimtes opnieuw ingedeeld waardoor er optimaal gebruik
gemaakt kan worden van de ruimtes. Zo is de voormalige
rookruimte verwijderd en omgetoverd naar een spreekkamer
voor bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk.

Buurtbemiddelaar worden?
Als u zich in wilt zetten voor de leefbaarheid van uw buurt
dan is buurtbemiddeling een leuke manier. Bemiddelaar
word je niet zomaar. Bemiddelaars kunnen zich aanmelden
voor de functie, er volgt dan een gesprek waarin bekeken
wordt of iemand geschikt is. Buurtbemiddelaars moeten
immers in conflictsituaties gesprekken kunnen leiden. We
zoeken mensen die rust uitstralen en communicatief sterk
zijn. Vervolgens krijgen de vrijwilligers een tweedaagse training tot bemiddelaar. De achtergronden van bemiddelaars
verschillen sterk; we zien zowel huisvrouwen, huismannen,
juristen, psychologen, docenten, kantinemedewerkers,
heftruckchauffeurs en gepensioneerde mensen in de teams
terug. Wat ze gemeen hebben is dat ze het hart op de juiste
plaats hebben en iets voor de maatschappij willen beteken.
Wilt u zich als buurtbemiddelaar inzetten stuur dan een email naar info@buurtbemiddeling-maastricht.nl.

Bij een nieuwe start hoort ook een nieuwe naam. Daarom
zullen we tijdens de opening de nieuwe naam van het gebouw onthullen. Ook willen we onze plannen voor Daalhof
graag met jullie delen. Zo wordt het Jeugdwerk in Daalhof
opnieuw vormgegeven. Er komt een nieuw vrijwilligersteam
en is samenwerking met de scholen aangegaan om op diverse manieren iets te kunnen betekenen voor de Daalhofse
jeugd. Dit wordt georganiseerd in en vanuit het centrum aan
de Aureliushof.
Wij zijn nog altijd op zoek naar vrijwilligers. Wilt u iets betekenen voor de Daalhofse jeugd, neem dan contact op met
de jeugdopbouwwerkers, Chantalle Kanters 06-31004684
of Tim Gijzen 06-52807607.
Dus benieuwd wat wij graag in Daalhof willen doen dit jaar?
Graag willen we u uitnodigen voor de opening van het vernieuwde gebouw op zondag 10 april tijdens de braderie.
Tussen 12.00 uur en 16.00 uur bent u van harte welkom
voor een kopje koffie en stukje vlaai om samen met de Trajektmedewerkers deze opening te vieren en het opgeknapte
gebouw te bewonderen. Daarnaast is er om 13.00 uur de
onthulling van de nieuwe naam. Ook zijn er allerlei leuke
activiteiten voor kinderen en tieners georganiseerd.
U hebt vast ook goede ideeën voor de buurt en kunnen we
daar samen iets mee. U woont tenslotte in Daalhof en we
willen het samen doen. Tot 10 april!
Namens Trajekt team Daalhof,
Diana Ummels, René Albers, Nancy Janssen, Monique Bleker, Saskia
Vossen, Ellen van Dijke, Judith Hoogendijk, Mariëlla Bakker, Chantalle
Kanters, Tim Gijzen, Marcel Vermeulen

Locaties op Pottenberg en Belfort.
Fysiotherapie:
Specialisaties:
			
			
Beweegprogramma:

BUURTBEMIDDELING MAASTRICHT HELPT
Problemen met je buren? Drink eens een kopje oploskoffie
met uw buren. Buurtbemiddeling Maastricht helpt!

Regulier en revalidatie
Neurorevalidatie (CVA); Parkinsonnet;
Geriatrie; Oedeemtherapie; Oncologie;
Sportfysiotherapie; McKenzietherapie
COPD; DMII; Claudicatio

Wij nemen deel aan diverse multidisciplinaire netwerken.

In elke buurt komt het voor dat buren problemen hebben met
het gedrag van anderen: alweer de auto van iemand anders
voor de deur, vuilnis op de verkeerde plek, keiharde muziek
of hondengeblaf. Je kunt het als buurtbewoners maar beter
zo snel mogelijk uitpraten, want wat begint als een kleine
ergernis kan behoorlijk uit de hand lopen. En komt u er samen niet uit dan kan Buurtbemiddeling Maastricht u helpen.
Buurtbemiddeling is een manier om samen met elkaar problemen op te lossen met ondersteuning van deskundige
buurtbemiddelaars. Zij bieden een luisterend oor en zoeken
samen met u en uw buren naar een oplossing.
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Potteriestraat 145
Peymeestersdreef 2A

6216 VD Maastricht
6216 PJ Maastricht (SNS-pand)
043-3477877
info@fysiohof.nl
www.fysiohof.nl

4 KIDS

Op woensdag 27 april is het Koningsdag!
Dit is de nationale feestdag waarop de
verjaardag van Koning wordt gevierd.

April!
Ook wel ‘de grasmaand
’genoemd ’, doet wat hij wil…
Dit wil zeggen dat de maand
april ieder jaar weer
‘onvoorspelbaar weer’ biedt
Dus als we geluk hebben,
krijgen we het zonnetje! 

Op 22 april starten de Koningsspelen Doet jouw
school ook mee? Dan sta jij binnenkort ook gezellig
te dansen op het lied; ‘Hupsakee’ Om hiervoor in de
stemming te komen alvast een spelletje!
Spelletje: ‘Stoelendans’
De stoelen staan in een kring. De kinderen lopen
(eventueel dansend) eromheen. Zodra de muziek
stopt moeten zij zo snel mogelijk gaan zitten.
Let op! Er is namelijk altijd één stoel minder dan dat
er kinderen zijn. Wie niet op een stoel plaats kan
nemen is helaas af.

Veel speelplezier! 

Woordzoeker: Zoek alle afgebeelde woorden en omcirkel deze.
Stephanie Debie
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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
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WIJK - INFO
LEZING GVL OVER GEZONDE VOEDING
EN GEZONDE DARMEN

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN
Would you like to understand your neighbours, colleagues
and friends in Dutch? Come to Dutchdoors, a Dutch language course in small groups. We also offer a monthly ‘Nederlands Spreken’ meeting. We start on Wednesday
April 20 at 2 pm and Friday April 22 at 7 pm. You
are more than welcome! E-mail: dutchdoors15@
kpnmail.nl, Telefoon: 06.20008445.

Woensdagavond 20 april komt Gerdie Konings – zelf gastvrouw van de GVL locatie in Echt – spreken over ‘gezonde
voeding en gezonde darmen’.
Gerdie helpt je met deze lezing op pad je gezondheid een
positieve boost te geven. Aan de orde komen o.a.: het kopen
van gezonde en tevens betaalbare voeding, hoe kun je op
een eenvoudige manier je voedsel zuiveren, het lezen van
etiketten, informatie over e-nummers, gezonde kruiden en
het gebruik ervan in de keuken, tips om verzuring tegen te
gaan, hoe kun je zo gezond mogelijk leven in de huidige
maatschappij en hoe zorg je ervoor dat de voeding die je
eet ook wordt opgenomen.

VARIA
DE TREIN

Plaats: de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree: 10 euro, contant te betalen, er
is geen pinapparaat aanwezig.
Aanmelden via: gvl.maastrichtwest@
gmail.com of tel. 06-24405539.
De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor alle inwoners uit Maastricht
en omgeving.

Een boer is op zijn land bezig als een man hem aanspreekt:
“Als ik over uw land mag lopen kan ik de trein van kwart
over tien nog halen. Mag dat?”
“Tuurlijk, geen probleem”, zegt de boer.
“En als de stier u in de gaten krijgt haalt u de trein van 10
uur ook nog wel!”
DE RUGZAK
Ieder mens draagt in zijn leven
Een onzichtbare rugzak mee.
Bergt daarin zijn vreugde en zorgen,
Een verzameling wel en wee.

Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west.

Vaak is de rugzak haast niet te dragen,
Maar soms ook weer vederlicht
Dan blijft er wat ruimte over,
Maar dikwijls kan hij haast niet dicht.
Kijk je in een verloren uurtje
Heel de inhoud nog eens door,
Kan er vaak iets verdwijnen
Wat zijn waarde reeds verloor.
En zo ga je door de jaren,
Je pakt iets op en gooit iets weg.
Soms gebeurt het vanzelfsprekend,
Maar ook vaak na veel overleg.
Langzaam wordt de rugzak leger,
De levensmiddag gaat voorbij,
En bij het vallen van de avond
Werpt men het meest der last opzij.
Maar er blijft nog iets van waarde,
Wat je koestert en behoudt,
Al schijnen het soms kleinigheden,
Het zijn herinneringen, meer dan goud.
Ieder draagt zijn eigen rugzak,
Niemand die hem overneemt.
En je hoeft ook niet te vrezen
Dat een dief hem ooit ontvreemdt.
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Wanneer ik de foto's heb gemaakt weet ik niet meer precies;
het kan september/oktober 2003 zijn geweest.

VREUGER IN DE WIEK
Toen ik nog volop fotografeerde in de stad en onder
meer alles wat gesloopt werd vastlegde, maakte ik ook
een fotoreportage tijdens een evenement op de John F
Ken¬nedyschool in Belfort.

Het was toen mooi weer en erg druk. Ik weet nog goed dat
de toenmalige wethouder Mirjam Depondt-Olivers aanwezig
was. Er kwamen honderden kijklustigen. Er was een podium
gebouwd en een professionele muziekinstallatie. Voor de
feeststemming zorgden drie dames uit de buurt. Er zijn ook
foto's waarop ze met een gitaar staan.

Ter gelegenheid van...? Onder u zullen best lezers zijn die
het weten. Als u dit doorgeeft, kan het eventueel volgende
maand onder twee andere foto’s van het feest worden
geplaatst.

De foto’s in kleur kunt u gratis bekijken. Stuur even een mail
naar huub.reinders@home.nl.

Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

tongerseweg 402 .. 6215 ae maastricht .. 0438 52 31 40
tandartsmatthijs@metsers.nl .. www.metsers.nl
Openingstijden:
Maandag:
8.30
Woensdag:
8.30
Donderdag:
8.30
Vrijdag:
13.30

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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WWW.WILSONGROEP.NL
Verkoopplannen?

Valeriushof 63-A

Vanwege de vele
verkopen zijn we op
zoek naar nieuw te
verkopen woningen.

• Maisonette met dakterras en tuin
• 3 Slaapkamers en inpandige garage
• Luxe keuken en badkamer
• Kunststof kozijnen met dubbel glas

nieuw

Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

Tel: 043 350 35 35
Pascal Loontjens

Riksingenstraat 16

VERKOCHT

• Royale woonkamer met aanbouw
• Luxe keuken
• 3 Slaapkamers
• Badkamer met ligbad

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.
's Herenelderenlaan 16
Heerderweg 50

• Royale woonk. met gesl. keuken

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

• 4 Slaapkamers, moderne badk.
• Inpandige garage en bijkeuken
• Ruime zonnige tuin

nieuw

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.
Erasmusdomein 32-C
• Woonkamer met open keuken
• 2 Slaapkamers

Horlogiersdreef 6

• Badkamer met ligbad

Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

• Inclusief garage

nieuw

Vraagprijs: € 135.000,- k.k.
Sint Maartenslaan 69-C
• Appartement op mooie locatie
• Royale woonkamer
• 2 Slaapkamers

Vleeshouwersdreef 17

• Inclusief privé parkeerpl. (carport)

nieuw

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

HYPOTHEKEN
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MAKELAARDIJ

Vraagprijs: € 249.500,- k.k.

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

