Belfort, Daalhof en Hazendans
2017 - nr.4 (april) - 24e jaargang - oplage 5600

VAN DE REDACTIE

FOTO VAN DE MAAND

Foto: Ruud Keijmis

Genietend van het lentezonnetje vraag ik me af wat
passend is op de voorpagina in het aprilnummer van dit
maandblad. Er is momenteel zo veel gaande in de wereld
dat zelfs de verkiezingen in ons kleine landje door de
wereld gevolgd worden. Eigenlijk wel een complimentje
waard. Tegen de tijd dat iedereen dit nummer in de bus
krijgt is misschien al duidelijk wie de coalitie vormen en
misschien wordt ook niemand het eens over wie er in die
coalitie horen. Voor mij is het nu gewoon de middag na
de uitslag. Een heerlijke lentedag met veel zon. Genieten
dus in maart die zijn staart roert, want morgen mogen we
de winterjas weer aantrekken. Zo lijken wel meer mensen
in onze wijken te denken, want de lachende en rennende
kinderen zijn de laatste dagen weer goed vertegenwoordigd. De tuinen worden hier en daar weer van wat nieuwe
planten en bloemen voorzien. De krokussen zijn hun bloei
bijna voorbij, maar de winkels liggen vol met lentekleuren
voor ons aankomende feest, dus ook van binnenblijven
op regendagen maken we gewoon een kleurrijk gezellig
feest. Genieten staat bij ons als Bourgondiërs op nummer
1 en dat is precies wat we blijven doen, vooral nu de lente
er weer aankomt. Let ook extra op overrennende kinderen
bij het autorijden en over straat rollende of in de tuin belandende ballen, want hoe goed ouders ook uitleggen waar
ze op moeten letten bij het op straat spelen… zodra het
spel is begonnen worden de regels van vader en moeder
zonder pardon vervangen door de regels van hun eigen
wereldje waar fantasie de baas is.
Veel leesplezier en alvast een fijn paasfeest van de redactie.

De herhalingslessen voor de reanimatie/AED hebben weer plaatsgevonden in het Atrium

EVENEMENTEN
Woensdag 5 april:
Alzheimercafé Maastricht. Thema: ‘bewegen en dementie’. Locatie: Athos Eet-Maakt-Doet, Athoslaan 12A. Zaal
open om 19.00 uur, start programma 19.30 uur. Gratis
toegang.
Zondag 23 april:
Wandeling in de Eifel, georganiseerd door het IVN Eijsden
en Maastricht. Kosten (incl. busvervoer): 20 euro. Diverse
opstapplaatsen.

Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 6/7 mei 2017.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 april
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Dinsdag 25 april:
Opfrismiddag rij- en verkeersgedrag voor 50-plussers
bij VVN-afdeling Maastricht in gemeenschapshuis ‘Aen
de Wan’ aan de Einsteinstraat 3. Van 13.30 - 16.30 uur.
Kosten: 15 euro.

Contact

Donderdag 27 april:
Oecumenische viering ter gelegenheid van Koningsdag
in de St. Jan aan het Vrijthof. M.m.v. de Mastreechter
Staar en de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht.
Aanvang: 10.00 uur.

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

Donderdag 4 mei:
Oecumenische gebedsviering in de St. Servaasbasiliek
ter gelegenheid van de jaarlijkse dodenherdenking. M.m.v.
de Cappella Sancti Servatii. Aanvang: 18.30 uur.

like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

Voor het huren van diverse
ruimtes kunt u van maandag tot
en met vrijdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur bellen voor
een afspraak om de ruimtes te
bezichtigen.

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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over wat gedaan kan worden.

BUURTNETWERK

Het probleem blijft dat de meldingen niet altijd aankomen bij
de verantwoordelijke van VVN, hoewel ze wel geregistreerd
worden bij de gemeente. Maak dus melding op deze site (zo
wordt in kaart gebracht hoeveel mensen last hebben van
een bepaalde situatie), maar maak ook melding bij ons door
ons te e-mailen: buurtnetwerkbd@gmail.commet als melding
‘verkeer’. Dan zorgen wij dat het bij Lily Keijmis komt die in
het buurtnetwerk dit soort situaties afhandelt, maar die ook
voor VVN werkt.

buurtnetwerk belfort daalhof

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

Met de lentezon en het lenteweer zijn we vaker buiten, zien
we elkaar vaker. Nu zijn er kansen om elkaar ook op andere
manieren beter te leren kennen. In de komende maanden
houden we buurtterrassen in de buurt, een perfecte gelegenheid om zowel de buren als de professionals in de buurt te
leren kennen. Zo kunnen we ook zien hoe we beter kunnen
samenwerken. Daarnaast zijn alle clubs en sportverenigingen nu ook volop bezig. Doe je mee?

Niet vergeten
Er gebeurt veel in de Huiskamer (achterkant van ‘t Atrium,
achter de kerk, gele deur). Bewoners zijn bezig elkaar te
helpen en u kunt hierbij iets betekenen! Wilt u meedoen? Er
is een creatief café, er zijn taalcursussen voor anderstaligen
en naaicursussen. Heeft u bijvoorbeeld een goed werkende
naaimachine die u niet meer gebruikt? Laat het ons weten
(buurtnetwerkbd@gmail.com). Wilt u zich inzetten om een
ander de taal machtig te maken? Heeft u een ander idee
om bewoners te helpen? Wij hebben plek voor u.

Buurtterrassen
De data en locaties voor de buurtterrassen dit jaar zijn nu
bekend. Het idee achter zo’n terras is dat de buren elkaar
kunnen leren kennen, dat men de professionals vragen kan
stellen of hulp vindt voor een probleem, en dat we allemaal
samen kunnen zien hoe we elkaar bij kunnen staan als
goede buren. U bent ook welkom bij een van deze terrassen. Kom om mee te praten.
Alle buurtterrassen worden op een maandagavond gehouden vanaf 19.00 uur. Alle bewoners zijn welkom. Breng een
stoel en een beker; wij zorgen voor koffie, thee, suiker en
melk. Kunt u bakken? Maak het nog gezelliger en breng
iets speciaals mee.
De volgende buurtterrassen zijn:
15 mei op de hoek van de Kremersdreef en Voldersdreef
29 mei boven op de Valeriushof
12 juni op het groen tussen de Karbindersdreef en de Peymeestersdreef
26 juni bij de fontein tegenover ‘t Atrium
11 september op de hoek van de Wolkammersdreef en de
Ebenistendreef
25 september op de hoek van de Jupiterhof en de Marshof

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

Opendeurdag
Zaterdag 17 juni wordt voor de 2e keer een Opendeurdag
georganiseerd door de verenigingen, deze keer in Belfort.
Op deze dag zullen verschillende organisaties en verengingen zich kunnen presenteren en kunnen bewoners zich ook
aansluiten. Meer informatie volgt volgende maand – maar
zet de dag alvast in de agenda!
Verkeer
We hebben allemaal vaker zorgen en problemen rond het
verkeer in de wijk. Vaak zijn wij zelf als bewoners schuld
aan het probleem en kunnen wij ook iets betekenen bij het
zoeken naar een oplossing. Maar het blijft altijd belangrijk
om problemen te melden bij de gemeente. Hoe meer meldingen, hoe duidelijker een probleem wordt aangekaart. Er
is een centraal meldpunt waar u kunt aangeven wat er aan
de hand is: participatiepunt.vvn.nl.
De gemeente heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) gevraagd om ervoor te zorgen dat meldingen afgehandeld
worden doordat bewoners goed met elkaar in gesprek gaan
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Afslanken met de Benexere BodyProgress

DIT BEN IK

afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop

GIDEON SEEGERS

U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 17.50
5 Behandelingen voor € 82.50
10 Behandelingen voor € 160.00

Hallo, ik ben Gideon Seegers en ik ben 9 en een half jaar
oud. Ik woon samen met mijn papa, mama en broer in de
Hazendans. Ik zit in groep 6b van de JF Kennedyschool bij
juf Sonja. We zitten met 12 meisjes en 7 jongens in de klas.

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

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

Mijn vrienden op school zijn Ryan, Sean en Reginald. Groep
1 en 2 heb ik op de Elckerlijc gedaan en daar heb ik dus ook
nog vrienden namelijk Nigel, Tobias en Milo. Mijn allerbeste
vriend heet Jelle en die ken ik al sinds mijn geboorte.
Ik zit al meer dan 2 jaar bij BC Kimbria op basketbal. Voetbal
vind ik ook erg leuk, ook om naar te kijken. In de zomervakantie ben ik naar een wedstrijd van FC Barcelona tegen
Sevilla in het stadion van Barcelona gaan kijken samen met
mijn vader, mijn beste vriend Jelle en zijn broer en vader.
Het werd 6-2 voor Barcelona.
Mijn lievelingseten is pizza, friet, lasagne en spaghetti maar
als mijn oma Ethiopisch kookt vind ik het ook heerlijk. Ik ben
zelf kwart Ethiopisch. Ethiopië is een land in Afrika. Ik ben er
al drie keer geweest maar de eerste keer was ik nog klein,
dus dat herinner ik me niet meer. Ik vind het daar heel erg
leuk en waarschijnlijk gaan we nog een keer. Het liefste
lees ik de boeken van Mees Kees en van de waanzinnige
boomhut.

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

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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Nieuw
maar
zeer
Nieuw
maar
zeer
ervaren.
maar
zeer
ervaren.
Nogal
fidus.
Nogal fidus.
ervaren.

Nogal fidus.

Fidus is de nieuwe naam van
Fidus is de nieuwe naam van
Wilson Assurantiën & Makelaardij
Wilson Assurantiën & Makelaardij
Offermans Joosten
Offermans Joosten
Fidus
is de&nieuwe
naam van
Offermans,
Borger
Meuffels
Offermans, Borger & Meuffels

Fidus is de nieuwe naam van

Wilson Assurantiën & Makelaardij

Wilson Assurantiën & Makelaardij

Offermans Joosten

Offermans Joosten

Offermans, Borger & Meuffels Makelaars

Offermans, Borger & Meuffels

Pascal Loontjens
Pascal Loontjens
Makelaar
kantoor
PascalMaastricht
Loontjens

Stationsstraat
14
Stationsstraat
14
6221 BP 6221
Maastricht
BP Maastricht
043 350 043
35 35
350 35 35
idus.nu fidus.nu
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Pascal Loontjens

Vier dagen per week is de mogelijkheid er om samen te
eten, vier dagen die ingevuld worden door verscheidene
vrijwilligers. Alles wordt vers ingekocht, dat maakt het ook zo
uniek en lekker voor de gasten die komen. Vooraf zijn er de
voorbereidingen, onder meer het inkopen en het bedenken
van het menu. De coördinatie van de samenstelling van het
menu ligt in de handen van Mieke. Verder wordt er eigenhandig afgewassen (geen afwasmachine dus). De was wordt
door Saskia mee naar huis genomen. Het schoonhouden
van de ruimtes valt ook onder hun verantwoordelijkheid.

IN DE KIJKER
MIEKE PEGTOL
Mieke Pegtol woont in Daalhof. Zij ondersteunt nog 2 vrijwilligsters, Saskia Pegtol en Miranda Nasten.

Verder vinden er nog allerlei activiteiten plaats die leuk zijn
voor de buurtbewoners zoals een kaartclub, gymclub, computercursus, spelletjes en een keer in de maand kienen. Men
kan op de ramen voor zien welk menu er wordt aangeboden
en welke activiteiten er plaatsvinden. Er staat één ding vast:
de mensen die komen genieten volop. Veel mensen voelen
zich minder alleen en dat is waar het om draait.
Vooral als Mieke komt koken is de pan bijna leeg, zo lekker
kookt ze. Dat wordt ook met veel liefde gedaan. Je wordt
ook persoonlijk bediend door de dames, dat geeft rust en
gelegenheid om met elkaar te communiceren.
Moe maar voldaan gaan de dames na afloop naar huis,
denkend aan de volgende keer om weer present te zijn.
Springtime

De Buurtbrök is een brug tussen mensen en vrijwilligers. In
de wijken neemt het aantal winkels en overige ontmoetingsmogelijkheden soms duidelijk af. Toch kunt u als buurtbewoner behoefte hebben aan een leuke ontmoetingsplek in de
eigen buurt. Op vier verschillende locaties in Maastricht vind
je de Buurtbrök. Dit is geen winkel of buurthuis of café, maar
iets ertussenin. De Buurtbrök is een gezellige ontmoetingsplek in de eigen buurt om samen een praatje te maken, een
kopje koffie of thee te drinken met een lekker stuk vlaai erbij,
een krantje te lezen of bijvoorbeeld een spelletje te doen.
Ook zijn er tweedehandskleding en goederen te koop in de
Doruswinkel. De buurtbewoners dragen zelf zorg voor de
organisatie en uitvoering van de Buurtbrök in hun omgeving.
De coördinatie ligt in handen van Trajekt.

WIJK - INFO
CONCERT MIXED HARMONY
Mixed Harmony Maastricht en Mestreechter Fanfare St.
Joezep organiseren ook dit jaar een concert in ’t Atrium in
Daalhof (gratis entree).
Samen gaan we voor u muziekmaken in de stijl Hollywood
en Las Vegas. Van Glenn Miller en Sinatra tot Robbie Williams en Michael Bublé aan toe. Maar ook andere lekker
swingende (film)muziek laten wij u horen.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op zaterdag 22 april
20.00 uur en te mogen trakteren op een gezellige muziekavond.

Inmiddels bestaat de Buurtbrök in Malpertuis 8 jaar, waar
Mieke nu 5 jaar kookt met hulp van Saskia en Miranda. Zo
kun je er een heerlijke maaltijd verkrijgen voor een superlaag
bedrag van 3 euro. Wil je een voorgerecht en nagerecht,
ook dat is tegen een kleine vergoeding mogelijk. Het sociale
aspect komt natuurlijk ook om de hoek kijken; mensen praten met elkaar, er wordt een spelletje gedaan en dat geeft
een heerlijk gevoel van even niet alleen te zijn. Juist oudere
mensen en alleenstaanden maken gebruik van deze ontmoetingsmogelijkheid in de wijk. Ook kunnen ze maaltijden
meenemen naar huis.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl

Mieke is een vrijwilligster die kookt voor de mensen en dat
doet ze met heel veel plezier. Mieke doet het niet alleen,
zij wordt geassisteerd door Saskia en Miranda en Mieke
haar man die de aardappelen (gemiddeld 12 kg) schilt.
Verder wordt er gekookt in de Buurtbrök zelf, de groenten
en het vlees worden ter plaatse bereid. Voor gemiddeld 24
personen wordt er ingekocht en dit met een beperkt budget. Dit wordt aangereikt door Trajekt voor het inkopen van
mayonaise, wc-papier, afwasmiddel, schoonmaakmiddel,
servetjes, tafelkleedjes etc. Er wordt geen winst geboekt.

Vergoeding door zorgverzekeraars
voor acne behandelingen en
elektrisch ontharen.
Neem ook eens een kijkje op

www.passionbeaute.nl
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Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische-, en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder
verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘samen bewegen met
Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Ook rugrevalidatie via DavidRug-Concept is mogelijk. Fysio Daalhof, Herculeshof 9/11,
6215 BB Maastricht, 043-3476946; fysiodaalhof@gmail.
com; www.fysiodaalhof.nl.

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

Te koop: ruim en licht woonhuis te Belfort (grootste type). 4
slaapkamers, 2 badkamers, doorzonwoonkamer met royale
uitbouw. Witte kunststof kozijnen en bovenverdieping vv
rolluiken. Nieuw dak met dakkapel. Kelder met aansluiting
voor wasmachine. Tuin met garage. Info: 06-15944347.

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. Voor info: 043-3631435 of
www.fixxcomp.nl.

Te koop: scootmobiel Shoprider. Wegens overlijden
van mijn vader bieden wij zijn scootmobiel te koop aan.
Altijd goed onderhouden en verkeert in goede staat. Merk:
Shoprider, type: TE-889SLBF, bouwjaar: 2012. Voor meer
informatie: 06-19450455 of 06-43100189.

www.massage-maastricht.nl. Voor al uw ontspannende,
ontstressende en preventieve massages het juiste adres.
Kijk voor meer info op de website of bel 06-51326872. Laat
uw ontspanning mijn zorg zijn.

Docent geeft bijlessen voor kinderen van de basisschool
in alle vakken. Voor kinderen van het VMBO leerjaar 1
en 2 (elke stroming) in rekenen/wiskunde, Nederlands,
Aardrijkskunde en geschiedenis. Voor meer informatie tel.
06-48670065.

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.
Animal hair care. Uw honden, katten, konijnen en cavia
trimsalon in Belfort. U bent van harte welkom in de salon
gelegen aan de Haammakersdreef 13. Voor afspraken bel
06-31056208. Kijk ook op de website www.animalhaircare.
nl of Facebook.

In Atrium Daalhof: zumba, yoga (ontstressen voor alle
leeftijden ook voor klachten als burn-out, reuma, astma,
fibromyalgie, oedeem, te lage of te hoge bloeddruk, overgewicht enz.), ontspanningslessen en meditatie op de
stoel. Www.dans-yoga.com, mail: info@dans-yoga.com,
tel. 0032-12236151.
Ervaren docent (vmbo-havo-vwo) geeft bijlessen Nederlands op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het
voortgezet onderwijs (specialisatie: dyslexie). Voor de basisschoolleerling bijlessen rekenen, taal- en leesvaardigheid.
Info. tel 06-39823537.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.” Sterke woorden en
een duidelijke weg. Ga je met ons mee? Wij willen Hem
volgen. www.gvcmaastricht.nl of bel 06-48689617.
Angèle schoonheidsspecialiste. Complete gezichtsbehandelingen vanaf 34 euro.
Bel, whatsapp of e-mail voor het maken van een afspraak: tel. 06-25065275, mail angelebroux@home.nl.

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

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

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

VAN DE REDACTIE

VOLKSTUINVERENIGING DAALHOF

AANLEVEREN KOPIJ

De VTV Daalhof is een volkstuinvereniging en heeft een
mooi terrein aan de Romeinsebaan achter huisartsenpraktijk
De Hofhoek. De vereniging heeft ongeveer 70 leden. Deze
leden zijn jong en oud en komen uit Maastricht en omstreken,
België, Duitsland en verder uit diverse andere landen. Er zijn
ongeveer 10 nationaliteiten binnen de vereniging. Een aantal
leden is al zeer lang lid maar de laatste jaren zijn ook veel
jongeren lid geworden. We hebben tuinen vanaf 50 m2 en
deze worden zeer verschillend gebruikt. De meeste leden
hebben een moestuin, maar anderen hebben bijvoorbeeld
een kruidentuin, een tuin met allerlei bessenstruiken, een
wijngaard of alleen een bloementuin.

Onlangs zijn we met een paar redactieleden bij elkaar
geweest om enkele zaken aangaande de opmaak van 't
Belhäöfke te bespreken.
Hier is uitgekomen dat we nieuwe richtlijnen hebben opgesteld voor het maximum aantal te gebruiken woorden in de
aangeleverde kopij. Dit hebben we gedaan om o.a. meer
inzendingen te kunnen plaatsen en kortere stukken lezen
ook makkelijker weg dan lange epistels.
Vanaf het meinummer zijn de nieuwe richtlijnen voor aan te
leveren kopij maximaal ca. 300 woorden. Hierin willen we
wel flexibel zijn.
Voor de vaste rubrieken zijn de nieuwe richtlijnen voor ‘In de
Etalage’ 200-300 woorden, ‘In de Kijker’ 200-400 woorden,
‘Mijn Praktijk’ 200-400 woorden, ‘Dit ben ik’ 100-200 woorden en ‘Baby van de Maand’ 100-200 woorden.

Er wordt ook steeds meer ecologisch ge(moes)tuinierd. Er
zijn ook leden die weinig planten of groenten hebben, maar
die hebben de tuin zo ingericht dat ze er gezellig kunnen
zitten. Een goede manier om buiten te kunnen genieten als
je thuis geen tuin of balkon hebt. Wat de leden vooral bindt
is het buiten zijn en een eigen tuin te hebben die je volgens
jouw wensen kan inrichten, waarbij je natuurlijk wel rekening
moet houden met je buren en de algemene regels van de
vereniging.

Blijf teksten insturen via het redactie@belhaofke.nl e-mailadres. We waarderen het zeer dat er inbreng is van onze
lezers. Let daarbij dan wel even op het nieuwe maximum
aantal woorden. U hoeft de woorden niet zelf te tellen. Bij
teksten opgemaakt in ‘Word’, geeft het programma aan
hoeveel woorden u gebruikt heeft.
Deze informatie is t.z.t. ook na te lezen op onze website
www.belhaofke.nl.
De redactie

Het complex is praktisch ingericht; alle percelen zijn bereikbaar via een verhard pad en er zijn verspreid over het
terrein watertappunten aanwezig. Daarnaast is er een mooi
verenigingsgebouw met ondermeer toiletten. Vaak kan er op
zaterdagen koffie of thee worden gedronken. Ook worden er
regelmatig activiteiten georganiseerd zoals lezingen, snoeiinstructies en gezellige bijeenkomsten. In 2016 vierde VTV
Daalhof haar 40-jarig bestaan, dit is gevierd met een leuk
feest met een BBQ en andere activiteiten.
Op dit moment hebben we door het vertrek van enkele
leden een aantal tuinen over voor nieuwe leden. Bent u
geïnteresseerd in tuinieren, bezoek dan onze website www.
vtvdaalhof.nl of e-mail ons om informatie op volkstuindaalhof@kpnmail.nl.
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Heeft u eigenlijk genoeg van al die ‘jojo-diëten’ ?
Bent u eigenlijk ‘al jaren aan het lijnen’ ?
Werken de ‘crash-diëten’ super … maar helaas
maar
tijdelijk ?
Heeft u eigenlijk genoeg van al die ‘jojo-diëten’ ?
Bent u eigenlijk ‘al jaren aan het lijnen’ ?

Heeft
u al
gehoordsuper
van een
Gewichtsconsulente
Werken
de eens
‘crash-diëten’
… maar
helaas maar tijdelijk??

Heeft
u al eens gehoord van een
Als Gewichtsconsulente
Gewichtsconsulente
begeleid ik cliënten ?
met gewichtsproblemen
Als
Gewichtsconsulente
volgens
de Richtlijnen begeleid ik
cliënten
met gewichtsproblemen
Goede Voeding
van de
volgens
de
Richtlijnen Goede Voeding
Gezondheidsraad
van de Gezondheidsraad naar een
naar een gezond
gezond eet- en leefpatroon. Ik verkoop
eet- en leefpatroon.
u géén maaltijdvervangers of afslankproducten maar u krijgt een op maat
Ik verkoop
u géén
gemaakt
voedingsadvies.
maaltijdvervangers of
afslankproducten
Bel
mij gerust eens voor een gratis
maar u krijgt
kennismakingsgesprek.
een op maat
gemaaktwe
voedingsadvies.
Werken
samen aan een gezonde en
structurele oplossing ….

Nieuwbouw tot renovatie of kleine reparaties
van uw dak. Wij staan klaar voor u voor de
volgende werkzaamheden:
• Alle soorten dakbedekkingen
• Zink- en koperwerk
• Single Daken
• Gevelbekledingen
• Loodwerkzaamheden
• Spoed hulp bij daklekkage
• Onderhoud

Bel
mij gerust bij
eensBeroepsvereniging
voor een gratis kennismakingsgesprek.
Aangesloten
Gewichtsconsulenten Nederland
Werken
(BGN).we samen aan een gezonde en structurele oplossing ….

www.dakdekkersbedrijfvanwissem.nl
Info tel. 06 25 00 40 50
vanwissem8@msn.com

Aangesloten bij
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN).

AQUARIUM
Anita van der Velden

SPECIAALZAAK

Passementmakersdreef 7
6216 SC Maastricht
tel. 043-3473761

van Guppy tot Discusvis

- vissen
- planten
- pompen
- complete aquariums
- benodigdheden

Pedicure
Manicure
Voetreflexzone massage

Wij leveren kwaliteitsproducten van
o.a. Eheim, Juwel , Sera, Tetra
Geheel complete aquarium van € 59,95
Diepvriesvoer 100gr € 1,95
Spaar met de kortingskaart voor
gratis vissen of planten.

Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

Openingstijden:
ma 13:00 - 18:00
di - vr 10:00 - 18:00
za 10:00 - 17:00

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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2) Neus
De neus is verbonden met het element aarde, en dus ook
met de maag en alvleesklier. Een puistje op de punt van
je neus, kan wijzen op een interne verstoring. Dat heeft
meestal te maken met de voeding. Chocolade, pikant, vet
of gefrituurd eten zijn goede kandidaten voor de oorzaak.
Als gevolg kan je lijden aan indigestie, constipatie of diarree.
Gesprongen haarvaten of roodheid op de neusbrug kunnen
wijzen op alcoholmisbruik of enorm veel zorgen en stress.

VARIA
Monique Montulet is schoonheidsspecialiste en runt haar eigen
huidverbeterings- en wellnessinstituut Cosmetique Pura.

WAT JE GEZICHT VERTELT OVER JE GEZONDHEID
Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Jezelf is een goed antwoord. Maar volgens de Chinese geneeskunde kan je ook je
gezondheidstoestand volgen via je gezicht. Het voorhoofd,
de neus, de kin en de wangen verklappen als het ware wat
er in je lichaam gebeurt. Elk deel van je gezicht refereert
aan een van de vijf elementen (vuur, aarde, water, hout en
metaal), die vervolgens weer in verbinding staan met een
organengroep. Het enige wat je moet weten is hoe je de
signalen decodeert; zo beweert ene dokter Mao. “Door je
gezicht te lezen kan je kleine problemen aanpakken en grote
problemen vermijden.”

3) De kin
Je kin staat in verbinding met het waterelement, en dus de
nieren, de blaas en de hormonen. Blaasjes, verkleuringen of
donkere vlekken op de huid rond de kin en de mond, kunnen
problemen met de nieren of de blaas aanwijzen. Uitbraken
van acné wijzen dan weer op een onevenwicht van de
hormonen – vooral oestrogeen of testosteron – en komen
ook vaak samen voor met een onregelmatige menstruatie
of prostaatproblemen.
Ook het ‘filtrum’, de verticale gleuf boven je bovenlip, verwijst naar de eierstokken en baarmoeder bij vrouwen, en
de prostaat en genitaliën bij de mannen. Horizontale lijnen,
blaasjes of verkleuring kunnen onvruchtbaarheid, door endometriose of cystes, verklappen.
Ook de grootte van de kin speelt een rol in de Chinese
geneeskunde. Wie een smalle kin heeft, is genetisch voorbestemd tot zwakke nieren en blaas. Dit wil niet zeggen dat
iedereen met een kleine kin problemen zal ontwikkelen, maar
het is wel een extra signaal dat er op wijst. Wie problemen
wil voorkomen, kan alvast zijn levensstijl aanpassen.

1) Voorhoofd
Het voorhoofd relateert aan het element vuur, en wijst op
problemen met het hart, de dunne darmen en je geest. Roodheid of kleine bloedvaatjes die verschijnen, kunnen wijzen op
een hartprobleem of een emotioneel geladen ervaring, zoals
een groot verlies of een relatiebreuk. Een constante frons
is een teken van grote zorgen. Een hartaanval wordt ‘vaak
voorspeld door een blauwgroene schijn op het voorhoofd.
Als het gepaard gaat met hartkloppingen, duizeligheid, kortademigheid of pijn in de linkerarm, ga dan zo snel mogelijk
naar een dokter of de spoeddienst.

4) De rechterwang
Je rechterwang relateert aan metaal en is verbonden met
de longen en de dikke darm. Verkleuringen, blaasjes en
andere huidproblemen wijzen op darmproblemen. Milde
acné, eczema of een roodheid kunnen duiden op een aankomende roodheid. Longziekten of ademhalingsproblemen
zijn herkenbaar aan ‘visuele tekenen’ op de rechterwang.
Wie ademhalingsallergieën of astma heeft, heeft vaak een
schilferende, rode eczema, lichte uitslag of een blauwgroene
schijn. Dat duidt erop dat het ademhalingssysteem te warm
is, infecteert, of te weinig zuurstof krijgt van de bronchiën.
Sommigen slagen er in een astma-aanval te voorspellen
door de eczema die komt opzetten.
5) De linkerwang
Het element hout staat in verbinding met je linkerwang en
dus ook met de lever, de galblaas en het zenuwstelsel. Gifstoffen of infectie in de lever worden verklapt door roodheid
of gesprongen haarvaten naast de neusbrug.
Gezwollen aders, roodheid en uitslag kunnen wijzen op
een hoge bloeddruk of opgekropte woede. Een gelige
schijn onder het linkeroog, kan wijzen op hoge cholesterol
of galstenen. Boosheid en depressie worden ook duidelijk
op de linkerwang.
RECTIFICATIE
Tijdens de opmaak van het maartnummer is per ongeluk op
pagina 14 de introductietekst van de column van Nathalie
Narings weggevallen. Boven de titel ‘kinderboerderij’ had
nog moeten staan: Nathalie Narings (34) is pedagogisch
medewerker en runt haar eigen kleinschalige kinderopvang,
‘Kinderopvang NaNa’.
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Joost vrijwilliger van het jaar
Onze voorzitter Joost Nijssen is niet alleen actief op Daalhoeve, maar ook voor de Budoclub Daalhof. Vanwege zijn
jarenlange inzet voor deze club heeft hij dit jaar de Vrijwilligersprijs Maastricht gekregen in de afdeling Sport. De prijs
werd op 11 maart uitgereikt. Wij feliciteren Joost van harte
met deze prijs, die hij wat ons betreft ook verdient voor zijn
geweldige inzet voor Boerderij Daalhoeve. Joost, bedankt
en proficiat.
NL Doet
Op vrijdag 10 maart hebben vrijwilligers van Boerderij Daalhoeve hun handen flink uit de mouwen gestoken tijdens NL
Doet. Ze waren actief op vijf plaatsen en hebben ondermeer
bomen geplant op de heuvel tegenover het tankstation en
hagen geplant op het Erica-terrein. Met veel dank aan de
financiële bijdrages vanuit NL Doet.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 48, april 2017

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Knuffel-actie Plus
Bij de Plus aan de Keurmeestersdreef is op 20 maart een
knuffelactie gestart rond boerderijdieren. Klanten kunnen
knuffels kopen en sparen voor knuffels. Daalhoeve doet aan
de actie mee. Wij ontvangen voor iedere verkochte knuffel
50 cent. Steun ons en koop uw knuffels bij de Plus. De actie
duurt acht weken, dus tot en met zondag 14 mei.

Er werd goed gewerkt tijdens NL Doet

Nieuw bestuurslid
Sinds 1 januari is het bestuur van Daalhoeve uitgebreid met
Ilse Thimister-Pletzers. In het dagelijks leven is zij teamleider
schoolsecretariaat bij het VHBO Maastricht, bij de meesten
beter bekend als het Bonnefanten College. Ilse woont in de
wijk Annadal en kwam regelmatig op onze kinderboerderij
met logeetjes. ‘Toen ik gevraagd werd als bestuurslid, heb
ik vrij snel ja gezegd. Ik wil graag deel uitmaken van een
enthousiaste, energieke, hardwerkende groep mensen met
een groot hart voor dieren en medemens. Ik ga me, samen
met de beheerders, vrijwilligers en bestuursleden, inzetten
om aan de activiteiten van de boerderij een nog mooiere
invulling te geven.’

Braderie
Op zondag 9 april is de grote braderie in Daalhof. Er zijn
ook op ons terrein de nodige kramen te vinden. Verder kunt
u natuurlijk terecht in de Koojstal voor een lekker drankje
en hapje.

SLAGERIJ OP DAALHOEVE
Begin deze maand hebben Gijs en Els van ’t Klooster
de ruimte rechts op onze cour in gebruik genomen als
slagerij. Ze maken onder meer het vlees klaar voor de
boerderijwinkel. Ons assortiment zal daardoor kunnen
uitbreiden. Gijs en Els zijn blij met hun nieuwe stek op
Daalhoeve.

Onderzoek studente
Heeft Daalhoeve invloed op uw beleving van de wijk, uw
omgang met voeding, uw dagelijkse beweging? Of die van
uw kinderen of kleinkinderen? Veel mensen ontwikkelen
gezondheidsproblemen door ongezonde voeding, te weinig
bewegen of een stressvolle omgeving. Aan de andere kant
kunnen spel, natuur en sociaal contact de gezondheid bevorderen. Wat kan een kinderboerderij als Daalhoeve voor de
gezondheid betekenen? In april en mei werkt Alina Clames,
studente aan de Universiteit Maastricht, op de boerderij aan
een stageonderzoek over deze vraag. Ze zal bezoekers en
vrijwilligers vragen om een gesprekje of interview over de
boerderij, voeding, beweging en de kwaliteit van de omgeving. Voor vragen kunt u haar e-mailen:
a.clames@student.maastrichtuniversity.nl.

Hoe zijn jullie hier terecht gekomen?
‘In 1976 openden we onze eerste slagerijwinkel aan het
Emmaplein. 22 jaar later, in 1998, verhuisden we naar onze
volgende winkel aan de Keurmeestersdreef in Belfort. Onze
dochter hielp daarin mee, maar toen zij acht jaar geleden
iets anders ging doen, zijn we de winkel gestopt. Maar we
konden de ruimte achter de nieuwe groentezaak blijven
huren om vlees te verwerken. De nieuwe eigenaar wil echter
de hele ruimte in gebruik nemen. Wij moesten er dus uit.
Omdat we al langer het vlees verwerkten voor de boerderij,
is toen het idee ontstaan om hier verder te gaan.
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kunt leveren, door ons uw herinnering in beeld (met korte
omschrijving) ter beschikking te stellen. Onze belangstelling gaat vooral uit naar foto’s van toenmalige kinderen die
bijvoorbeeld met hun eigen (klein)kinderen nog steeds naar
de boerderij komen. U heeft daar vast nog mooie plaatjes
van. Doet u daarom met ons mee? De foto’s krijgt u uiteraard
na de expositie weer teruggestuurd. U kunt ze afgeven bij
Joost Nijssen op de boerderij, of zelf inscannen en met een
korte omschrijving mailen naar joost_nijssen@hotmail.com
of info@daalhoeve.nl.

RECEPT VAN DE WINKEL
Ondertekening van het huurcontract voor de slagerij

Elzasser kip in Riesling-wijn

Het was heel prettig dat we daarbij ook nauw betrokken
werden bij de inrichting van de slagerij.’

Dit is een vrij simpel gerecht. Maar zorg er wel voor dat je
een goede Riesling-wijn neemt uit de Elzas. Je hebt maar
200 ml nodig voor het koken, de rest drink je bij het gerecht
op. Of niet…

Wat gaan jullie precies doen in de slagerij?
‘We zijn hier vijf dagen per week om vlees gereed te maken
voor horecazaken en de boerderijwinkel. We verkopen dus
geen vlees aan particulieren. En voor de duidelijkheid, hier
worden ook geen dieren geslacht. Maar de hamburgers, het
gehakt, de hamlappen en andere vleeswaren in de boerderijwinkel zijn allemaal door onze handen gegaan.’

Smeer vier kippenbouten in met zout en peper, bak ze in
roomboter en wat raapzaadolie of andere plantaardige
olie mooi bruin aan en haal ze uit de pan. Smoor in het
braadvocht 3 grote heel fijn gesneden sjalotjes ongeveer
5 minuten. Voeg dan 200 ml Riesling-wijn toe, en doe de
kippenbouten erbij. Dit moet ultra zacht!!! stoven met de
deksel erop. Af en toe de kip omdraaien. Stoven kan in de
oven op 125 graden, of op een dubbel sudderplaatje. De
lengte hangt af van de grootte van de bouten, maar ga uit
van ongeveer 50 minuten. Controleer de kip af en toe. Maak
intussen een mengsel van 25 gram bloem en 25 gram boter
(beurre Manie). Daar kun je balletjes van maken om daarna
een saus etc. te binden, zonder klontjes.

Wat vinden jullie als ervaren slagers van het vlees van de
boerderij?
‘Dat is kwalitatief echt beter dan het vlees uit de bio-industrie
dat je in de supermarkt koopt. In de bio-industrie worden
dieren snel opgefokt en het vlees is mager. Het vlees van
de Berkshire- en Saddleback-varkens van Daalhoeve heeft
meer vet en dat geeft smaak aan het vlees. De dieren hebben bovendien meer tijd gehad om op te groeien. Dat de
boerderij geen Bonte Bentheimers meer heeft, snappen we
wel. Dat vlees was toch te vet.’

Haal de kip uit de pan en doe losjes wat aluminiumfolie
erover om te rusten. Meng door de saus 150 ml crème
fraiche… en de balletjes beurre Manie om de saus te binden.
Laat de saus even binden en voeg tot slot veel gesneden
bladpeterselie erdoor, een kneepje citroen en zout en peper
naar smaak.

Wat merken de bezoekers van Daalhoeve van jullie aanwezigheid?
‘De verwerking van het vlees voor de boerderijwinkel wordt
nu een stuk makkelijker. Dat zal het assortiment zeker
ten goede komen. En mensen die bijvoorbeeld een grote
barbecue willen organiseren, kunnen het vlees daarvoor
bestellen in de boerderijwinkel. Wij verzorgen dat dan. Op
den duur kunnen we ons voorstellen dat we zo nu en dan
aan bezoekers en kinderen laten zien waar het vlees op hun
bord precies vandaan komt. Daarom is dit voor iedereen –
onszelf, boerderij en bezoekers – een goede ontwikkeling.
Ons mes snijdt hier echt aan twee kanten.’

Lekker met gekookte aardappeltjes en spinazie, maar …
niks moet alles mag.
Smakelijk! Vragen? Magda staat tot uw dienst.

OPROEP FOTO-EXPO
Op 9 februari 1977 werd de kinderboerderij Daalhoeve
geopend. Wij bestaan dit jaar dus 40 jaar en dat gaan
we vieren.
De bedoeling is om in de zomervakantie gedurende twee
of drie weken een foto-expositie te houden. Wij beschikken
zelf al over veel materiaal, maar ongetwijfeld beschikken
ook velen van u over mooie foto’s van de boerderij vroeger.
Wij willen u daarom vragen of u aan de expositie een bijdrage

Ons net geboren alpaca-veulentje
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www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168
| Fax |043-3440268
Tel. 043-3440168
Fax 043-3440268
www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

Als u kiest voor:

Maastricht - Malpertuis

Maastricht Daalhof

Reinaartsingel
Maastricht55- Malpertuis

Rodahof
32
Maastricht
Biesland

Reinaartsingel 105









Sint Theresiaplein 2

Kwaliteit
Gedrevenheid
Als u kiest voor:
Géén opstartkosten of boete - clausule
ü Kwaliteit
Positieve
verkoop
ü Gedrevenheid
Persoonlijke
benadering
ü No cure, no pay!
ü All-in
professionele fotografie, videotour
Geen
8 formule;
tot 5 mentaliteit
ü Persoonlijke benadering
Gediplomeerde
makelaars & taxateur
ü Geen 8 tot 5 mentaliteit
ü Gediplomeerde makelaars & taxateur

Kies Onze
dandiensten:
voor Vesta Vastgoed
• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime
achtertuin.
• Royale
2 onder 1 kap;
• Vrij uitzicht aan de voorzijde;
Vraagprijs
€ 216.000
,- K.K
• Uitstekend
onderhouden.

Vraagprijs € 224.500 ,- K.K

• Tussengelegen woning;
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
• Eventueel
met garage.
• Halfvrijstaand;
• 6 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
Vraagprijs
219.000,-- K.K
• Knusse€zijtuin.

üAankoopbegeleiding
Bel nu
voor een gratis en vrijblijvende
üVerkoop
waardebepaling
043-3440168
üTaxatie
üHypotheken

Vraagprijs € 429.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht – Oud Caberg

Schippersdreef
Maastricht52C
- Malpertuis

Kroesmeestersdreef
13D
Maastricht - Daalhof

Spartodonk
7 – Daalhof
Maastricht

Forcadentstraat 52 A

NIEUW!
• Appartement op 2e
verdieping;
• Rustig gelegen vrij uitzicht;
• Met •2 slaapkamers.
Gemoderniseerd / Instapklaar;
• Vrij uitzicht;
Vraagprijs
€ 124.950,- K.K.
• Met 2 slaapkamers.

Vraagprijs € 124.500,- K.K.

Appiushof 151

Aureliushof 119H

• Appartement met
2 slpkmrs.;
NIEUW!
VERKOCHT
OV.
• Halfvrijstaande woning;
• Knusse woonkamer;
• Geheel op te knappen;
• Ideale
woninghalf
voor
1-2 pers. woning; • Ruim perceel met tuin op zuid.
• Keurig
vrijstaande
• 1 slaapkamer appartement;
• 3 slaapkamers , 4de mogelijk;
• parkeren op eigen terrein;
• Direct gelegen
bij winkelvoorz.
Vraagprijs
€ 124.950,K.K
Vraagprijs
€ 215.000,K.K
• Uitstekend
onderhouden.

Vraagprijs € 179.900,- K.K

Vraagprijs € 99.000,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
Droomt u over een nieuw huis en wilt u graag zorgeloos aan en/of verkopen? Vesta Vastgoed staat u graag bij!
of
een
taxatie
voor het oversluiten van uw hypotheek, bel ons dan gerust.
Wij zijn uw actieve en betrokken partner op het gebied van aankoopbegeleiding, verkoop, taxatie en hypotheken.
Bel ons voor een gratis
vrijblijvende
Belendan
nu met waardebepaling
043-3440168en/of op maat gesneden advies.
Vesta Vastgoed, uw woning is het waard! 043-3440168
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BON APPETIT
KNOFLOOKSOEP
Ingrediënten:
4 teentjes knoflook
2 preien
2 eetlepels olijfolie
1 potje witte bonen (à 330 gram)
3/4 liter groentebouillon
versgemalen peper en zout
1 eetlepel fijngehakte groene kruiden (peterselie, basilicum,
bieslook)
Bereiding:
Pel de teentjes knoflook en snijd ze in plakjes. Was de prei,
verwijder het groene deel en snijd het witte deel van de prei
in ringen. Verhit de olie in een soeppan en fruit de knoflook
tot deze geurt, maar niet verkleurt. Voeg de preiringen, de
witte bonen (met vocht) en de bouillon toe. Breng alles aan
de kook en laat de soep 10 minuten zachtjes pruttelen. Pureer de soep met een staafmixer en breng op smaak met
peper en zout. Schep de soep in kommen en bestrooi met
de kruiden. Lekker met grof bruinbrood.

in met wat groen. Omdat wij zo langs de struiken langs de
kant schuurden, kwamen deze beestjes bijna zo in onze
potjes terecht. Daar waren toch prachtige exemplaren bij,
wauw. Lang bewaarden wij deze lieve beestjes niet en voor
we weer van de kant afgingen, gooiden wij ze weer terug in
de struiken. We vonden het toch wel zielig voor die mooie
rupsen. Maar ondertussen, wat wij niet wisten, schuurde
ook het schip langs de zijkant en dat is natuurlijk niet goed
voor de bodem van het schip. Het plaatwerk is wel dik maar
door regelmatig contact met de bodem en zijkanten raakt
het natuurlijk wel beschadigd. Mijn ouders waren daar dan
weer extra alert op door zoveel mogelijk in het midden te
blijven van de vaargeul.
Later begreep ik ook pas waarom die platbodems er waren,
die vervoerden stenen (brikken) voor de steenfabrieken.
Die werden weer op hun beurt voortgetrokken door kleine
sleepbootjes. De fabrieken met hun prachtige schoorstenen
lagen dan ook allemaal vlak langs het water.
Gek, ik zie het nog allemaal zo voor me. Het varen was
eigenlijk best wel fascinerend, met alle gevaren maar ook
met veel mooie en leuke herinneringen die ik nu steeds uit
mijn grijze massa haal. Als kind zie je alles anders maar je
begrijpt vaak de dingen beter als je ouder wordt. Die sluizen
waren onder andere ook altijd interessant. Daarover vertel
ik de volgende keer meer.

TOENTERTIJD

Springtime

WIJK - INFO

OP WEG NAAR HET VOORJAAR
Eindelijk verdwijnt langzaam de lange winter en maakt deze
plaats voor het voorjaar. Het lentegevoel komt zodra het
zonnetje tevoorschijn komt. Geloof me, dat tovert een brede
glimlach op ieders gezicht. Eindelijk kunnen we ons langzaam voorbereiden op de natuur die zich gaat ontplooien.
Toch hebben die kale bomen en struiken ook wel wat hoor,
ik hou van ieder seizoen.
Mijn vader was ook altijd blij als de vorstperiode wegging.
Het varen was dan gemakkelijker en het was minder glad op
het dek. Steeds weer die risico’s van uitglijden. Op het dek
werd dan altijd, zodra het iets beter weer was, antislipverf
gesmeerd. Vooral omdat hij niet kon zwemmen zorgde hij
er altijd voor om zo min mogelijk ongevallen te hebben.

LEZING GVL
Woensdagavond 23 april zal er geen lezing zijn in het kader
van de Gezond Verstand Lezingen.
Woensdagavond 10 mei gaan we verder met een lezing van
John Breukels ‘Kinderen van de nieuwe tijd’. Meer informatie
hierover volgt in het meinummer.
Hartelijke groet en misschien een keer tot ziens,
Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west

Ook voor ons als kinderen had hij maatregelen getroffen. Zo
mochten wij op de roef (= de kamer) spelen als het mooi weer
was. Daaromheen had hij een hekwerk geplaatst zodat wij
wat speelruimte hadden. Natuurlijk hielden ze ook goed een
oogje in het zeil, want ook wij experimenteerden natuurlijk.
Het was paasvakantie en we voeren in de kanalen van de
Kempen, een doolhof van smalle en bredere kanalen en
sluizen. Soms waren de vaarwegen zo smal dat er amper
een schip door kon. Over passeren zullen we het maar
niet hebben, dat ging dus echt gangboord…gangboord (=
loopgedeelte), wij vonden dat altijd wel spannend natuurlijk.
Tijdens deze tochten door de kanalen kwam het voorjaar
ook op het schip terecht, wij hadden al potjes gekregen
met gaatjes erin. Ja, u raadt het al… daar kwamen rupsen
15

WOONKAMER

BADKAMER

KEUKEN

SLAAPKAMER

VERANDA

100% Kwaliteit GARANTIE !
Meestal binnen 1 dag klaar,
Onderhoudsvrij,
Geschikt voor elke ruimte,
Inclusief LED verlichting,
Snelle schone montage!

wilt u meer weten?
+31 641001684

www.spannendeplafonds.nl
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Na deze nacht van de dood was de farao meer dan bereid
om deze vreemdelingen uit zijn land te zetten.

VARIA
EGYPTISCHE KONIJNEN EN LEGE EIEREN
Het is toch heel interessant hoe culturele erfenissen soms
zo ingewikkeld kunnen worden. Neem Pasen, bijvoorbeeld.
Vraag de doorsnee Nederlander wat Pasen is en ze zullen
het hebben over konijnen die eieren leggen, chocolade, gekleurde eieren, en misschien een speciaal televisiespektakel
op de EO dat ‘De Passie’ of ‘The Passion’ heet. Maar het is
allemaal veel ingewikkelder. Of is het eenvoudiger?
Duizenden jaren geleden zaten de kinderen van Israël – hij
heette echt zo, naast zijn andere naam Jacob – in Egypte.
Ze gingen naar het zuiden als economische vluchtelingen.
Hun broer, Jozef, was een hoge piet in de regering toen
ze daar eerst aankwamen en alles redelijk goed liep. Pas
honderden jaren later begon alles verkeerd te lopen.
Mozes groeide dus op als toegelaten vreemdeling in het huis
van de Egyptische koning. Nadat hij zijn nieuw thuisland
verliet voor een ander land en in contact kwam met God,
keerde Mozes terug om zijn volk te redden van wat nu slavernij was geworden. De farao onderging 9 verschrikkelijke
plagen (bloedwater, kikkers, vliegen, hagel en meer) voordat
alles tot een hoogtepunt kwam.
De tiende plaag was de dood van alle eerstgeborenen,
hooggeboren of laaggeboren, van adel of niet. Maar de
Israëlieten moesten iets speciaals doen. Zij moesten een
dier slachten en het bloed op de dorpels van hun huizen
strijken. Zo zou de engel des doods hun huis voorbij gaan.
Ze zouden worden overgeslagen.

Duizenden jaren later was een man die Jezus heette hetzelfde feest aan het vieren, want het was voor de Joden tot
een jaarlijkse herinnering geworden. Deze Jezus zei tegen
zijn volgelingen dat het feest iets heel anders betekende. Zij
zouden nu, samen met iedereen die het zou willen, bevrijd
worden van de echte slavernij: de dood zelf. En om zijn
woord kracht bij te zetten stond hij op uit de dood. Zo zeiden
zijn volgelingen. En dat was het begin van de zondag als
belangrijkste dag van de week.
Toen Christenen dit idee naar verre landen – zoals Nederland – brachten waren er al feesten rond diezelfde tijd
van het jaar. De meeste volkeren hadden een soort vruchtbaarheidsfeest waarbij leven gevierd werd. Konijnen zijn
zeer vruchtbaar. Eieren zijn een symbool van nieuw leven.
En ondertussen liep alles een beetje door elkaar. Konijnen
legden eieren, of mensen gebruikten een leeg ei als symbool
van het lege graf van Jezus.
Zo verandert geschiedenis in mythe en blijft alleen traditie
over. “Waarom doen we dit op deze manier?” vragen de
kinderen, maar de ouders kunnen vaak geen antwoord geven. Het doet wel eens goed om nog eens na te gaan waar
tradities vandaan komen. Pasen blijft tenslotte een feest
van vreemdelingen die bevrijd worden van slavernij om een
nieuw begin te maken met een rijke toekomst.

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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Scott Raab

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
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, zoals van 9.30 tot 12.00 uur het koffieuurtje, en vanaf 10.30 het nieuwsuurtje. Verder is er op
Maandag:
- Kienen 13.45 uur
- Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur op afdeling H
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Dinsdag:
- Spel/Sjoel/Kaart/Knutselmiddag 14.00 uur
- Gymnastiek onder professionele begeleiding van een
fysio- en ergotherapeut 14.00 uur
Dinsdagavond repeteert het koor ‘Gouwe Ouwe’ op afdeling
H. Heeft u interesse? Ga gerust een kijkje nemen en laat u
wegwijs maken. Ze starten om 18.30 uur.
Woensdag:
- Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken, verwensalon) vanaf 14.00 uur
Donderdag:
- Van het verleden tot hedenmiddag, wisselende activiteiten,
vanaf 14.00 uur
Vrijdag:
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
- Wisselende activiteiten (bv. spellen, geheugentraining,
quiz, zingen etc.) op afdeling H
Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.
Extra activiteiten:
Dinsdag 4 april: bijeenkomst van de Zonnebloem (onder
voorbehoud). Mocht u interesse hebben in de gezellige bijeenkomsten van de Zonnebloem hier op woonzorgcentrum
Daalhof, geef het dan zeker door aan de balie in de zaal van
ons woonzorgcentrum. Dan geven wij dat door aan de Zonnebloem zodat u op de hoogte blijft van hun bijeenkomsten.
Woensdag 5 april, 14.00 uur: filmmiddag en een verrassingsbezoek. Het zou fijn zijn als we met velen aanwezig
zijn in de zaal. U komt toch ook?
Donderdag 6 april, 14.00 uur: na een lange winterperiode
is het terug tijd om weer wat meer de benen te strekken en
naar buiten te gaan. Wij gaan in groep een buurtwandeling
maken. Hebt u zin om mee te gaan? Dat kan! We vertrekken
om 14.00 uur vanuit de zaal.
Woensdag 12 april, 10.30 uur: viering voor Pasen m.m.v.
ons Gouwe Ouwe koor.
Niet alleen voor de bewoners van ons woonzorgcentrum.
Iedereen is welkom.
Woensdag 12 april, 14.00 uur: paas fancy fair, een gezellige
middag in voorjaarssfeer met lekkere hapjes en muziek.
Donderdag 13 april, 14.00 uur: ‘Sjoefelen’, een actief spel
waarin sportiviteit en gezelligheid de belangrijkste spelregels zijn.
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Zondag 17 april (tweede paasdag), 12.00 uur: paasdiner
in ons wijkrestaurant tegen een voordelig tarief. Meer informatie bij de kok van ons wijkrestaurant. Op weekdagen
vanaf 10.30 uur te bereiken via de balie in de zaal van ons
woonzorgcentrum.
Woensdag 19 april, 14.00 uur: spellenmiddag. Gezellig
samen een spelletje van uw keuze doen. Dit alles onder
het genot van een kop koffie, thee, fris, glaasje bier of wijn.
Extra voordelig met onze drankenknipkaart. Vraag hiernaar
bij onze receptie.
Donderdag 20 april, 14.00 uur: happy hour met dj Giel, onze
vaste huis-DJ die altijd weer iedereen weet te verrassen met
zijn platenkeuze. Van de jaren ‘70 tot de Maastrichtse klassiekers, voor elk wat wils. Eerste drankje voor de helft van de
prijs. Tevens voordelige snacks. Een ouderwets gezellige en
ontspannen middag en wie zin heeft mag (maar niets hoeft)
een dansje wagen. De drankenknipkaart is verkrijgbaar bij
onze receptie.
Woensdag 26 april, 14.00 uur: Oranje-middag. Deze middag
wordt aandacht besteed aan de viering van Koningsdag.

Wilt u iets anders? Kom gerust eens binnenlopen om de
mogelijkheden te bespreken.
Alle activiteiten vinden plaats in of rondom de grote zaal
aan de Herculeshof 22.

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

Ruttensingel 160a Maastricht. Tel.: 043 - 325 06 62
Dinsdag gesloten.
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44KIDS
KIDS

Tekenen: Teken van punt naar punt.
Tekenen: Teken van punt naar punt.

4 KIDS

Kleuren: Kleur de nummers in de goede kleuren
Kleuren: Kleur de nummers in de goede kleuren

1=rood
1=rood
2=geel
2=geel
3=blauw
3=blauw
4=groen
4=groen
5 =oranje
5 =oranje

Doolhof: Kun jij het kuikentje terug naar
Doolhof:
Kunhoed
jij hetbrengen?
kuikentje terug naar
zijn favoriete
zijn favoriete hoed brengen?

6=paars
6=paars
7=bruin
7=bruin
8=zwart
8=zwart
9=roze
9=roze
10=grijs
10=grijs

Op de boerderij: Zoek de letters van het woord
Op de boerderij: Zoek de letters van het woord

Stephanie Debie
Stephanie Debie
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nog dagelijks deel aan het verkeer. Toch zijn er in de loop
der jaren een aantal verkeersregels en verkeerssituaties
veranderd. De opfrisdag is erop gericht om u op deze veranderingen te wijzen en u langer zelfstandig en veilig aan
het verkeer te laten deelnemen.

VERENIGINGSNIEUWS
SPAANSE STRIPVERHALEN VAN NU

Achtergrondinformatie:
De opfrisdag vindt plaats op dinsdag 25 april van 13.30 tot
16.30 uur in gemeenschapshuis Aen de Wan aan de Einsteinstraat 32 te Heer/Maastricht. Deelname aan de cursus
kost 15 euro inclusief koffie of thee. Naast het opfrissen van
de theoriekennis en een rit in uw eigen auto worden ook uw
gehoor en ogen gecontroleerd in samenwerking met "Beter
Horen" en "Oogwereld Ritchi". Aan het einde van de middag
ontvangt u een theorieboek en een certificaat dat u hebt
deelgenomen aan de opfrisdag.
Meedoen heeft absoluut geen gevolg voor het wel of niet
behouden van het rijbewijs.

Lezing door Lieve Behiels. Het Spaanse stripverhaal is
springlevend. Er werd op neergekeken als iets voor mensen
die niet konden lezen of te lui waren om te lezen. De huidige
strip heeft tegenwoordig een zeer breed lezerspubliek en
behandelt allerlei actuele maatschappelijke vraagstukken.
Het stripverhaal is nu kunst en in onze presentatie zullen
we een aantal voorbeelden geven van deze fascinerende
wereld.
Tijd: woensdag 5 april 2017 om 20.00 uur.
Plaats: ‘Ut Förtsje, Ebenistendreef 106, Belfort
Toegang: niet-leden 5 euro.
Taal: Nederlands.
Raadpleeg website www.círculocervantes.nl voor meer
informatie.

Aanmelden:
Hebt u interesse dan kunt u zich aanmelden via e-mail
broemvvnmaastricht@ziggo.nl of via Willy Jeurissen, tel. 0655340900 van VVN afdeling Maastricht, onder vermelding
van uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer
en geboortedatum.

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.

BEDEVAART SCHERPENHEUVEL

PERSBERICHTEN

Beste bedevaarders,
De tijd is weer aangebroken om ons op te maken voor de
komende Bedevaart naar Scherpenheuvel. Dit jaar is de
busbedevaart op dinsdag 16 mei. De kosten bedragen 17
euro per persoon. De voetbedevaart is van 15 t/m 18 mei.
De kosten voor deze 4 dagen bedragen tussen 125 en 170
euro. Dit is afhankelijk van de gekozen accommodatie.
U kunt zich opgeven via onderstaand adres, telefonisch of
onze website. Opgave z.s.m. in verband met reservering
van de bussen en accommodaties.

BIJTANKEN EN OPPOETSEN
Hoe veilig neemt u als oudere met uw auto nog deel aan
het verkeer en kent u de verkeersregels nog?
Opfrissen van rij- en verkeersgedrag voor 50-plussers bij
Veilig Verkeer Nederland-afdeling Maastricht op dinsdagmiddag 25 april 2017. VVN afdeling Maastricht organiseert
samen met de gemeente Maastricht een opfrisdag voor
50-plussers. Doel is uw kennis van de verkeersregels op
te frissen en samen met een bevoegd rijinstructeur een rit
te maken in uw eigen auto, waarna u ook advies krijgt om
eventuele verbeteringen in uw rijgedrag aan te brengen.

Broederschap H.Kruis, Wyck-Maastricht, A.M. van den
Boorn, Ursulinenstraat 34, 6245 CJ Eijsden, tel. 0434092518, e-mail: fonsvdboorn@ziggo.nl, website: www.
maastricht-scherpenheuvel.jouwweb.nl.

Waarom voor 50-plussers?
U als 50-plusser hebt al jaren het rijbewijs en neemt vaak

Hartelijk dank, Fons van den Boorn

• Locatie Belfort
Ooftmengersdreef 10
6216 SK Maastricht
• Locatie Centrum
Brusselsestraat 38
Wzc. De Beyart
6211 PG Maastricht

www.praktijkschiepers.nl
Tel: 043 - 34 30 539

• Fysiotherapie
• Osteopathie

• Sportfysiotherapie • Fysiofitness
• Oedeemtherapie
• Zwangerfit®

OPEN SPREEKUUR

Op locatie Belfort
(acute klachten, sportblessures)
ma 16.30-17.30, woe 13.30-14.30.
Vooraf aanmelden wenselijk op
06 - 54 21 48 60
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Onze praktijk kenmerkt zich
door een aangenaam persoonlijke
omgeving waar hoogwaardige
zorg wordt gegeven. De praktijk
heeft ruime openingstijden,
ook buiten kantooruren.

Fysiohof en Fysiotherapie Oostermaas verder onder

Fysio043 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige
en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.
U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts
en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie,
neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie,
sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie i.o.,
fysiotherapie bij COPD en perifeer vaatlijden,
dry needling.
Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)
Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl

UITVAARTVERZORGING

van THOR

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.

DO MORGEN : MARKT BERG EN TERBLIJT 9.00 - 12.00 UUR
DO MIDDAG : MARKT EYSDEN 13.00-17.00 UUR
VRIJ/ZA : CANNERPLEIN 8.00 - 18.00 UUR
ZA : WINKELCENTRUM DAALHOF 9.30 – 14.00 UUR
BESTE MENSEN,
Bloemenhandel `t Pleintje staat al meer dan 45 jaar op het Cannerplein onder aan de Tongerseweg in Maastricht, of U nu een
leuk bosje bloemen zoekt voor bij U thuis of een mooi boeket voor
weg te geven, bloemenhandel `t Pleintje heeft het allemaal, tevens
staan wij garant voor de kwaliteit van onze bloemen.

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

Vanaf 11 maart 2017 gaan wij dit uitbreiden met een standplaats bij
het winkelcentrum Daalhof, naast het milieuperron.
Wij hopen dat U onze bloemenkraam eens een bezoekje brengt.
Tevens maken wij ook Uw bloem, bruids en grafwerk.
Met vriendelijke groeten,
Jean en Ingrid Mommers
Bloemenhandel `t Pleintje
Gsm: 06-55791925
Email: mommersjh@ziggo.nl

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

OUDE AMBACHTEN

VARIA

DE BAKKER (2)

PASEN

‘’t Bekkerke’, de bakker van de Boschstraat kijkt op de foto
trots naar de fotograaf.
Zijn bakkerswagen was de trots van bakker Sjef. De bakkerij
was het heiligdom van de bakkersfamilie. En de klanten
werd een warm hart toegedragen, want daar draaide het
om. Het draaide allemaal om de zaak en daar was het hele
huishouden op afgestemd.

Pasen het christelijke feest waarin wordt herdacht...
de wederopstanding van Jezus vraagt ons aller aandacht
Het geloof overdenken in de geest van het verleden
voor de toekomst kan alleen maar worden gebeden
maar Pasen is ook het feest van de paaseieren
en tevens de dag dat de kerkklokken weer beieren
Op eerste paasdag het machtige geluid uit de kerktoren
steeds die mooie klank van de klokken opnieuw te horen
‘Grameer’, de oudste klok van Maastricht
Haar sonore geluid wordt vermeld in ieder gedicht
Ook in de omliggende parochies doen de klokken hun best
de eerste zonnestralen doen dan ‘s morgens de rest
Het paasfeest in al zijn glorie en vol traditie ieder jaar
dan zijn we met de winter weer helemaal klaar
de eerste processies trekken er weer op uit
harmonieën en fanfares met hun meest ingetogen geluid
mensen langs de kant, dik in de rij
knielen devoot, het heilig sacrament komt voorbij
het is weer tijd om optimistisch te zijn
de donkere dagen zijn voorbij, dus weg met het chagrijn

Alles werd opgeofferd, er moest winst gemaakt worden. En
die winst bleef in de zaak om verder uit te kunnen breiden
en soms iets te moderniseren.
Mijn oom had ook een bakkerszaak en ik weet nog dat hij als
zakenman rijker werd, maar voor zichzelf nooit onnodig geld
uitgaf. Ik ben wel eens meegereden en zat dan op de bok
van de bakkerswagen. Het kabaal van de paardenhoeven
en de met ijzer beslagen wielen van de bakkerswagen kan
ik me dan ook nog goed herinneren.
Soms was het verschrikkelijk als de knol een paardenscheet
liet, maar in die tijd was het de gewoonste zaak als er paardendrollen op de straat terechtkwamen.

Na 40 dagen van vastentijd
wordt nú de lente voorbereid
tekst: Ad Frijns

De foto komt uit mijn fotoverzameling Maastricht en is gemaakt op de Boschstraat.
E-mail: huub.reinders@home.nl.

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans
Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03
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