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De lentekriebels begonnen al vroeg dit jaar. Op 14 februari
werden zelfs de eerste vlinders gezien en dat was nog
nooit vertoond. Evenals de bijna zomerse temperaturen
aan het eind van die maand.

Foto: Ruud Keijmis

Het moet natuurlijk niet gekker worden, want ook de lente
heeft tijd nodig om zich te ontvouwen en te vroeg mag
dan wel lekker zijn, maar goed is het natuurlijk niet als de
seizoenen door elkaar gehusseld worden.
Eigenlijk is de lente het echte begin van het nieuwe jaar.
Alles wordt wakker, trekvogels komen terug om zich
hier voort te planten. Het seizoen van het nieuwe leven
wanneer alles nog pril en jong is, levert ook het rijkste
kleurenpalet. In de zomer is het al meer bezadigd, zijn
de kleuren veel dieper en lang zo uitbundig niet meer, al
heeft ook dat seizoen natuurlijk haar aantrekkelijkheden.

Een nieuwe bestemming voor een historisch gebouw…

Toch is voor mij de lente hét seizoen van het jaar. Het is
nog niet te warm, als het goed is, wat ook bij de vogels
te beluisteren is. Op mooie dagen is het een drukte van
jewelste. De diertjes proberen allemaal nog een hoger lied
dan de ander te zingen. Natuurlijk om indruk te maken.
Niet op ons, maar op de toekomstige partner die zij op het
oog hebben. Want daar gaat het om. Zoals, vooral jonge
mensen, met het gefladder in hun buik worden geconfronteerd, zo fladderen vogels en insecten naar hartenlust
en helemaal zelf. Bijen zoemen van bloem tot bloem en
vlinders zweven er bontgekleurd tussendoor.
Dat is lente, met veel ‘roed, geel en greun,’ maar ook blauw
en de hele rest aan variaties van het spectrum.

EVENEMENTEN
Zondag 7 april:
Zilveren jubileum van ’t Belhäöfke wordt gevierd op kinderboerderij Daalhoeve van 12.00 – 16.30 uur. Maak kennis
met de redactieleden van het blad en help hun 25-jarig
bestaan te vieren. Iedereen is welkom. Toegang gratis.
Donderdag, 11 april:
Ontmoetingsdrive Bridgeclub d’Artagnans. U bent welkom
vanaf 19.00 uur in Centre Manjefiek, Malbergsingel 62,
6218 AV Maastricht.

Joachim

Zaterdag, 13 april:
Badminton Experience. Tussen 10.00 en 17.00 uur is
iedereen welkom in sporthal de Geusselt Deelname
gratis. Het volledige programma is te vinden op www.
experiencebadminton.nl.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 4/5 mei.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 april
Redactie

Contact

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

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

Zondag 14 april:
Braderie Daalhof. De hele dag zijn er langs de Herculeshof
en Aureliushof koopjes te vinden en activiteiten van allerlei
aard te beleven. Voor de kinderen is er een kindervrijmarkt
en spelcarrousel. Voor ouderen is er een rollator-carwash.

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

Donderdag 18 april:
‘Broemrit’ voor 50-plussers. Een opfrisdag voor de rijvaardigheid en kennis van 13.30 tot 16.30 uur, Aen de Wan,
gelegen aan de Einsteinstraat 32, 6227 BZ te Maastricht.
U kunt zich aanmelden via broemvvnmaastricht@ziggo.nl.

like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

1

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-21675688

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

T

N
PRI

PY
O
C

- 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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HONDENLOSLOOPGEBIED
Het bestaande losloopgebied, langs de Romeinse baan
achter de Palatijnhof, werd medio maart verplaatst naar de
nieuwe locatie gelegen aan de Hazendanslaan/Keurmeestersdreef/Goudenweg (hoek naast het tankstation).

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

Honden mogen dus niét meer los lopen op het oude losloopgebied. Natuurlijk mag uw hond wel aangelijnd uitgelaten
worden zoals toegestaan in de hele openbare ruimte. In het
nieuwe hondenlosloopgebied geldt eveneens het opruimen
van de poep en het afval in de afvalbakken te deponeren.
Verder is het vanzelfsprekend dat hier ook overlast naar
derden voorkomen dient te worden.

Carnaval is achter de rug alsook de wintermaanden. Eindelijk
zien we de lentedagen naderen. Dit betekent dat we meer tijd
buiten kunnen besteden zoals bijvoorbeeld sporten, werken
in de tuin, wandelen of fietsen. In de komende maanden zijn
er ook verschillende mogelijkheden om elkaar als buren te
ontmoeten en de buurt beter te leren kennen.

MATCHPUNT EN SOCIAAL TEAM
Matchpunt is de analoge versie van een digitale hulpdienst.
“Wat zegt u?” Onze maatschappij wordt meer en meer digitaal en steeds meer mensen dreigen helemaal ‘verloren’ te
raken omdat ze niet op de digitale snelweg zitten of kunnen
zitten. Wat doet u als u een vraag heeft die alleen gesteld
en opgelost lijkt te kunnen worden via de computer? Of een
instantie die alleen benaderd lijkt te kunnen worden via een
website, maar u heeft geen computer, geen internetaansluiting, of zelfs helemaal geen kennis van hoe een computer
werkt? Bij Matchpunt staan vrijwilligers klaar om u te woord
te staan, om u te helpen bij het benaderen van instanties,
om antwoorden op vragen te geven. En u kunt ze gewoon
van mens tot mens aanspreken.

BRADERIE
Op zondag 14 april staan we tijdens de braderie, als de
‘Huiskamer’, weer samen met Trajekt, MosaeZorg, Levanto, Radar en Wijkleerbedrijf rondom het Omnium/Atrium
met een activiteitenaanbod zoals o.a een kindervrijmarkt,
rollator-carwash, spelcaroussel en springkussen, ”wall of
fame”-fotografie en natuurlijk een koffie-thee-koekjes-hoek.
Loop gerust eens even binnen.
BUURTTERRASSEN EN ONTMOETINGSMOMENTEN
Ook dit jaar plannen we verschillende buurtterrassen in
Daalhof en Belfort. Wilt u helpen door uw buren ook bij elkaar
te brengen? Laat het ons weten. De eerste data en locaties
zijn al bekend: op 13 mei staan we op het binnenplein van
de Didohof/Pomonahof en op 27 mei vóór de flat op de
Kroesmeestersdreef.

Een vrijwilliger van Matchpunt is aanwezig in de ‘Huiskamer
van Daalhof’ op elke dinsdag, woensdag en donderdag
van 14.00 - 15.30 uur. U kunt ze ook spreken elke donderdagochtend van 10.00 - 12.00 uur. En het Sociaal Team
is iedere EVEN week op donderdagmiddag aanwezig van
14.00 - 15.30 uur. Dan bent u meteen in contact met de
mensen die antwoorden kunnen geven of de weg naar de
juiste instanties kennen.

Op 23 juni is er tijdens de Opendeurdag een mogelijkheid
om uw club of vereniging in de schijnwerpers te zetten en
nieuwe leden te werven. Sport, hobby, zang, dans - alles
kan. U kunt zich nu al inschrijven als vereniging.

Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk dan op
onze Facebook-pagina: www.facebook.com/buurtnetwerk.
belfort.daalhof. Heeft u andere/betere ideeën, laat het ons
weten. U kunt ons ook digitaal bereiken via e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

WIJKAGENT SPREEKUUR
Wij hebben in onze wijken een geweldige wijkagent die
zich met passie inzet voor de bewoners van de wijk. Rob
Brüll neemt de tijd om naar mensen te luisteren en probeert
goede uitleg te geven. Heeft u vragen aan de wijkagent?
Iedere donderdag houdt hij spreekuur in de Huiskamer van
14.00-15.30 uur. Kom eens langs en maak kennis of stel
uw vraag. Heeft u de wijkagent dringend nodig? Bel dan
het algemeen nummer: 0900-8844.
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BON APPETIT

WIJK - INFO

SALADE NIÇOISE MET GEKRUIDE ZALM

BIJTANKEN EN OPPOETSEN

Ingrediënten:
400 gram zalmfilet met huid, 400 gram haricots verts, 4 eieren, 4 eetlepels Griekse yoghurt, 100 gram zwarte olijven,
500 gram vastkokende krieltjes, 100 gram rucola, 1 takje tijm,
2 eetlepels fijngehakte peterselie, 1 eetlepel fijngesnipperde
bieslook, 2 takjes dille, olijfolie, zout en peper.

Bent u 50-plusser en nieuwsgierig naar uw rijstijl? Veilig
Verkeer Nederland afdeling Maastricht en de gemeente
Maastricht organiseren elk jaar in april en oktober een opfrisdag, ook wel ‘rijvaardigheidsritten’ genoemd. Deze opfrisdag
is bestemd voor mensen in het bezit van rijbewijs B die 50
jaar of ouder zijn en die hun rijvaardigheid willen opfrissen.
De eerstvolgende opfrisdag staat gepland op donderdagmiddag 18 april 2019. U kunt zich aanmelden via broemvvnmaastricht@ziggo.nl of bij Willy Jeurissen van Veilig Verkeer
afdeling Maastricht, telefoon 06-55340900. Deze opfrisdag
zal een dagdeel duren en wel van 13.30 tot 16.30 uur. De
rijvaardigheidsrit zal worden afgenomen in uw eigen auto
door een bevoegd rijinstructeur.
Het is verder aan u om ervoor te zorgen dat het voertuig
waarmee u de rit aflegt APK is goedgekeurd en verzekerd.
U raakt absoluut uw rijbewijs niet kwijt. Tijdens dit dagdeel
wordt er ook een onderdeel theorie aangeboden, waarin u
vragen kunt stellen over verkeerssituaties. Tevens zullen
uw ogen en oren worden getest. Dit zal worden uitgevoerd
door de erkende oog- en oorspecialisten Oogwereld Ritchi
en Beter Horen. Aan het einde van de dag krijgt u een certificaat dat u hebt deelgenomen aan de opfrisdag.
De locatie waar deze rijvaardigheidsritten worden afgenomen is: Aen de Wan, gelegen aan de Einsteinstraat 32,
6227 BZ te Maastricht. Wij hopen u te mogen ontmoeten
en wensen u veel succes.

Bereidingswijze:
Rits voor de kruidenmix de blaadjes en naaldjes van de tijm.
Hak de peterselie, bieslook, dille en de tijm fijn.
Meng 1 eetlepel olijfolie met zout, peper en de fijn gehakte
kruiden en wrijf de zalm hiermee in. Verhit een koekenpan
en bak de zalm 4 - 5 minuten aan beide kanten.
Haal de zalm nu uit de pan en trek deze met twee vorken
voorzichtig uit elkaar.
Verwijder de uiteinden van de haricots verts. Halveer de
krieltjes en hak de helft van de olijven fijn.
Breng een pan water aan de kook en kook de krieltjes 8
- 10 minuten. Voeg na 4 minuten de haricots verts en de
eieren toe.
Giet nu alles af. Pel vervolgens de eieren en snijd deze in
partjes.
Meng de fijngehakte olijven met 2 eetlepels water en de
Griekse yoghurt. Roer de helft van dit yoghurt-mengsel
door de krieltjes, de haricots verts en de rucola en verdeel
dit over de borden.
Leg vervolgens de stukjes gekruide zalm en de partjes ei
erop. Garneer het met de overige olijven en serveer met de
rest van het yoghurt-mengsel.
Garneer met een scheutje extra vierge olijfolie en bieslook.

Bij ons kunt U terecht voor:
Personal Trainingen • voedingsadvies
kleinschalige groepslessen • Kids Bootcamp
B e l n u v o o r e e n g r at i s p r o e f l e s !

g e l l i k s t r a at 7 , m a a s t r i c h t • 0 6 - 2 4 5 4 7 8 7 4
w w w. b o dy 2 f i t. n l • i n f o @ b o dy 2 f i t. n l
4








5

IN DE ETALAGE

opzicht, een stukje draaglijker te maken.
Bij Haarwerkstudio Maastricht hebben wij verschillende
haaroplossingen in huis van complete haarwerken (pruiken) tot haarstukken voor het verbergen van kale plekken.
U kunt bij ons op afspraak terecht voor een vrijblijvend
intakegesprek in onze zaak in Wolder. Mocht het nodig zijn
dan bezoeken wij u thuis of in het ziekenhuis. Voor eventuele verdere vragen of het maken van een afspraak voor
een gratis intake kunt u met ons contact opnemen via de
telefoon of per mail.
U vindt ons op het Monsigneur Vranckenplein 9 , 6213 HL
Maastricht - Wolder, tel: 06-21172073, e-mail: info@haarwerkstudiomaastricht.nl. U vindt meer informatie op onze
website: www.haarwerkstudiomaastricht.nl of op Facebook/
Instagram: Haarwerkstudio Maastricht (like ons).

HAARWERKSTUDIO MAASTRICHT
Haaruitval is voor veel vrouwen en mannen een onplezierige
ervaring. Sinds 1 januari 2019 runnen wij, Mimi Leenders
en Mandy Kerkhofs, samen Haarwerkstudio Maastricht. Ik
ben Mimi Leenders, 49 jaar en mama van Yves (†), Maud
en Danick, en omi van Fay. Ik woon in Wolder, eigenaresse
van Mimi Kappers in Wolder en ben 30 jaar werkzaam in
het kappersvak. Ik heb mijn kappersvak en mijn haarwerk-/
pruikenervaring opgedaan bij Emile Heerings. Met heel mijn
hart wil ik mensen graag mooi maken, ook als ze ernstig ziek
zijn (chemo) of een haarziekte ( alopecia ) hebben.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!
Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek

18 Jaar geleden is Mandy Kerkhofs komen werken in mijn
kapsalon. Eerst als stagiaire en daarna blijven werken in mijn
salon, 3 dagen in de week. Mandy heeft ook les gegeven op
de kappersschool bij mijnheer Hendriks. Mandy is 36 jaar,
woont samen met Job Beckers, is mama van Lenn en Noé
en woont in Belfort.
Beiden zijn we gediplomeerd kapper en erkend haarwerker.
We komen dagelijks mensen in de kapsalon tegen die met
haarverlies, haarproblemen en (tijdelijke) kaalheid te maken
hebben door radio- of chemotherapie. We merkten dat het
haarverlies een enorme impact heeft en wilden ook hier
graag wat voor iemand kunnen betekenen. Dit inspireerde
ons en we hebben samen besloten om onze betrokken houding te delen met deze mensen en hen zelfvertrouwen terug
te geven om op die manier de ziekte, althans in emotioneel

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

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

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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PRIKBORD

Natuurlijk Sanna - Praktijk voor Sensi Therapie. Voor meer
info: www.natuurlijksanna.nl of bel mij voor een adviesgesprek op 0650990040

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.

DIT BEN IK

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

ZONNE EN DIM SANDERS

Voor behandeling COPD, perifere vaatstoornissen, knie-/
heupartrose is GEEN aanvullende zorgverzekering nodig.U
kunt bij ons ook terecht voor rugrevalidatie via David-RugConcept, oncologiefysio, sportfysio, atlascorrectie,guasha,
kleurenmatrix. FYSIO DAALHOF, Herculeshof 9, 6215 BB
Maastricht, 043-3476946, www.fysiodaahof.nl.
Voor al uw schilder-en spuitwerk aan en in uw huis, appartement of bedrijf: Rosso Dumernit. Bel of mail voor een
gratis offerte: 0640156150 of rossodumernit@hotmail.com
In Atrium Daalhof: 1.Zumba en Sh’bam. 2.Yoga (ontstressen
voor alle leeftijden ook voor klachten als burn-out, reuma,
astma, fibromyalgie, oedeem, te lage of te hoge bloeddruk,
overgewicht enz.). Chantalle Smeets www.dans-yoga.
com, mail: info@dans-yoga.com, tel.: 0032-12236151 of
06-33646440.

Hallo allemaal!
Mijn naam is Zonne Sanders en ik ben 9 jaar oud. Samen
met mijn papa Tommie, mama Kristel en broertje Dim woon
ik op de Hazendans. Ook wonen Bolo en Pukkie, onze 2
lieve oude hondjes, bij ons. Ze zijn al erg oud en kunnen
jammer genoeg niet meer zo ver wandelen. Ik woon heel
graag op de Hazendans, vaak ga ik met vriendinnen spelen
op het pleintje of bij het houten speeltuintje. Ik zit op de JFK
school in groep 5A bij meester Marcel. Groep 5A is een hele
leuke klas, ik heb heel veel vriendjes en vriendinnetjes uit
de klas. Julie is mijn beste vriendin.

Rederij Stiphout zoekt voor het komende vaarseizoen oproepkrachten/vakantiemedewerkers. Ben je 16 jaar of ouder
en wil je werken in de horeca op een bijzondere locatie?
Stuur dan je sollicitatie naar anita@stiphout.nl Voor meer
informatie kun je ook bellen: 043-3515303
Uw bank of oude fauteuil nieuw leven inblazen? Ervaren
meubelstoffeerder Richard Smit maakt van meubels (opnieuw) echte blikvangers. Klantvriendelijke service die als
gegoten zit en ongeëvenaarde kwaliteit die u ziet én voelt.
Bel vrijblijvend naar 0032-468138770 of info@richardsmit.be.

Ik vind lezen en rekenen heel leuk op school, ook vind ik
gymmen heel erg leuk. Ik zit op turnen en op dinsdag- en
vrijdagavond heb ik trainen, dit doe ik heel graag. Bij mijn
eerste koppelwedstrijd ben ik derde geworden en heb ik een
beker gewonnen. Ook vind ik het heel leuk en gezellig om
op vakantie te gaan en iedere dag te zwemmen. Ik teken en
knutsel heel erg graag. Mijn lievelingseten is pasta, maar ik
vind bijna alles lekker, alleen stamppotjes vind ik niet zo lekker. Mijn broertje Dim is 6 jaar en zit in groep 3C van de JFK
school bij juffrouw Monique en juffrouw Veronique. Hij vindt
het heel leuk om te leren lezen en schrijven en daar help ik
hem bij. Zijn beste vriendjes zijn Ethan en Bram. Hij zit op
voetbal bij Leonidas en op zaterdag moet hij wedstrijd spelen
en dan ga ik ook altijd mee om te kijken. Hij gaat ook altijd
buiten op het veldje voetballen. Dim eet het liefste frietjes.

Onze volledig op maat gemaakte hoofdborden of gestoffeerde wandbekleding geven uw slaapkamer een luxe
uitstraling. Kiest u voor modern of klassiek (gecapitonneerd)? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 0032468138770 of info@richardsmit.be.
Huiswerkbegeleiding in de Hazendans .Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding bij het plannen ,maken en leren van het huiswerk en
extra uitleg bij niet begrepen leerstof aan een kleine groep
van maximaal vier leerlingen. Informatie: 06-39823537

Groetjes van Zonne en Dim

Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak: Nederlands
op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisaties o.a.dyslexie) en ook examentrainingen . informatie : 043-3435094
8

Koor. Na de dienst stellen we de zaal verder open voor de
bezoekers die koffie willen komen drinken. Aansluitend is er
om 12.00 uur een Paasbrunch. U kunt zich hiervoor opgeven
tegen betaling van 2 euro p.p. tot en met vrijdag 12 april bij
de activiteitenbegeleiding.
Donderdag 18 april, 11.30 uur: gaan we naar de markt in
het Belgische Tongeren, lunchen, winkelen, optie tot museumbezoek, rondwandelen in het oude stadsdeel. Informeer
naar de mogelijkheden over het vervoer bij de activiteitenbegeleiding. Onze zaal is die middag gewoon geopend voor
bezoekers, koffie, gezelschap, spelletjes of kaartje leggen.

WIJK - INFO
Vaste Activiteiten Mosae Zorggroep
Vaste activiteiten van maandag tot en met vrijdag vanaf
9.30 tot 16.00 uur. We zijn er voor iedereen in de wijk. Vrij
Toegankelijke Dagbesteding betekent dat je geen indicatie
nodig hebt om naar ons Ontmoetingscentrum op de Herculeshof 22 te komen.
Iedere ochtend kunt u in de zaal terecht voor koffie, gezelschap en de krant.

Woensdag 24 april, 14.00 uur: optreden van muzikant Con
Gerards. Entree bedraagt 2,50 euro p.p.
Donderdag 25 april, 14.00 uur: wandelen in groep.
Vrijdag 26 april, 14.00 uur: trakteren we al onze bezoekers
op een Oranje Tompoes i.vm. Koningsdag!

Iedere werkdag om 12.00 uur eten we samen in het restaurantgedeelte. We bieden u de gelegenheid om samen te
koken of te eten. Want is het niet veel gezelliger om samen
te eten? Vraag naar de mogelijkheden.

Woensdag 1 mei, 14.00 uur: Bevrijdingsdag Quiz met
prijsjes!
Donderdag 2 mei, 14.00: Filmmiddag the Pianist. Een
aangrijpende en Oscar winnende film over de oorlog die
niemand onberoerd laat. Gratis entree.

Iedere maandag- en vrijdagmiddag om 13.45 uur: KIENEN.
De niet-kieners zijn welkom in de hal op afdeling H waar de
activiteitenbegeleiding en vrijwilligers een gezellig samenzijn
organiseren.

Dinsdag 7 mei, 14.00 uur: Mini- preuvenement i.s.m. het
Wijkleerbedrijf
Woensdag 8 mei: Rollator check door Fysio Zuyd en (nog
even onder voorbehoud) rollator schoonmaken door leerlingen van het Wijkleerbedrijf.

Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur:
GYNNASTIEK onder professionele begeleiding,
CREACLUB: (achter in de zaal) handwerken en handenarbeid (heropstart). Verkoop van handgemaakte spullen.
Tevens bloemschikken op regelmatige basis.
U kunt ook gezellig komen koffie drinken of een kaartje
leggen.
Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur: wisselende activiteiten: spellenmiddag, optredens, muziek, quiz, samen
koken, bijeenkomsten georganiseerd door o.a. het Wijkleerbedrijf, Zonnebloem, Fysio Zuyd en activiteitenbegeleiding
Mosae Zorggroep.

Op zoek naar de oorzaak van uw klachten
in ledematen, rug, nek, schouders, bekken
(ook bij zwangerschap); bij hoofdpijn,
darmklachten, whiplash, etc.
Voor volwassenen, kinderen en (huil)baby’s.
Voor meer informatie: tel. 043-321 59 25
www.osteopathiemorgenstern.nl
osteopathiemorgenstern@hetnet.nl
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht

Donderdagmiddag vanaf 14.00 uur: om de andere donderdagmiddag zijn er bijvoorbeeld uitstapjes, DJ, Happy Hour,
hapjes, film, wandelen, lezingen etc.
Iedere maandag- en vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur:
schaakclub op afdeling F. Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden bij de schaakclub.
Extra Activiteiten in april:

Tel.nr: 06-53219877

woensdag 3 april, 14.00 uur: Bijbellezing.
Donderdag 4 april, 14.00 uur: DJ Giel draait muziek, Happy
Hour en hapjes.
Dinsdag 9 april, 14.00 uur: paasbloemstukje maken: u neemt
een potje mee, wij zorgen voor de rest.
Woensdag 10 april, 14.00 uur: nagelverzorging- en/ of
gelaatverzorgingsmiddag i.s.m. leerlingen van het wijkleerbedrijf.
Maandag 15 april, 9.30 uur tot 12.00 uur: kledingverkoop
Marco Hermans.
Woensdag 17 april opent de zaal om 10.15 uur voor de
bezoekers van de paasdienst m.m.v. het Gouwe Ouwe
9

Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

Veldwezeltstraat 24 6215 JC Maastricht

WIJK - INFO

belevenissen en verdere artikelen ook interessant? Laat
het ons weten! Uw bijdrage kan gebruikt worden om nieuwe
dingen te bedenken en te presenteren….ook het vertellen
over uw hobby of andere bezigheden vinden een weg in
ons wijkblad.

BRADERIE DAALHOF
Op zondag 14 april vindt de jaarlijkse braderie plaats in
Daalhof. Diverse initiatieven in onze wijk zullen zich weer
gezamenlijk presenteren tijdens dit jaarlijks hoogtepunt in
Daalhof. Trajekt, MosaeZorg, Levanto, Radar, Wijkleerbedrijf
en het huiskamer- /buurtnetwerk hebben een gezamenlijk
activiteitenaanbod rondom het Omnium/Atrium.

Ook zijn pasgeborenen van harte welkom in onze wijk en in
ons wijkblad als ‘Baby van de maand’.
Mail of bel ons en kijk in de colofon hoe u ons kunt bereiken,
TOT ZIENS?
Roelina (Springtime)

Er komt een:
- rollator-carwash,
- kindervrijmarkt,
- spelcarrousel en springkussen,
- ‘wall of fame’ - fotografie.
- koffie-thee-koekjes-hoek.
Dus kom gezellig langs voor een praatje, kopje koffie, fotomoment, spelletjes, kindervrijmarkt. Kinderen die hun spulletjes willen verkopen kunnen zich opgeven bij het Omnium,
bij Nicole in de Huiskamer of bij Lianne in de ontmoetingszaal
van Mosae.

LEZERSBRIEF
REACTIE OP EEN VERHAAL UIT ONS BELHÄÖFKE

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

Wat heerlijk toch als mensen reageren op ingezonden stukjes in ons wijkblad, alle reacties positief of negatief zijn altijd
welkom. Nu was het een positieve reactie naar aanleiding
van een artikel over een baggermolen en alles wat er om
heen draait . Ik ben bij deze mevrouw op bezoek geweest
om naar haar verhaal te luisteren en heb ik geprobeerd dat
alles te verwoorden in een artikeltje voor het plaatsen in
ons wijkblad.

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Zo zijn vakantieverhalen, gedichten, belevenissen nog altijd
welkom, ook foto’s mogen van de partij zijn.
Vindt u de gedichten, verhalen van de boerderij en andere

-

MERKSPECIALIST
Gespecialiseerd in Peugeot en Citroën

A.P.K. keuringen
Onderhoud
Reparatie
Banden
Occasions

* Ook andere merken zijn welkom!

Autobedrijf van der Cruijs | Via Regia 169 | 6216 BW Maastricht
043-3433733 | www.vandercruijs-pca.nl
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Het is goed dat iedereen een eigen keuze heeft om zijn/
haar kind te laten inenten. Toch is het verstandig om de
voor- en nadelen tegenover elkaar te zetten en een juiste
afweging te maken. De vaccinaties zijn er met een reden:
het beschermen van je kind (en dus ook jezelf). Succes met
het maken van je keuze.

VARIA
Nathalie Narings is pedagogisch medewerker en runt haar eigen
kleinschalige kinderopvang ‘Kinderopvang NaNa' en Gastouderbureau 'Villa Nana

Wil je meer weten over het Rijksvaccinatieprogramma?
Neem dan een kijkje op www.rijkvaccinatieprogramma.nl.

VACCINEREN: WEL OF NIET DOEN?
Het is een onderwerp waarbij zowel voor- als tegenstanders
zijn. De meeste ouders laten hun kind vaccineren d.m.v. het
Rijksvaccinatieprogramma, mede omdat het geadviseerd
wordt vanuit het consultatiebureau. Maar er zijn genoeg
ouders die tegen vaccineren zijn, omdat het kind oneigen
stoffen ingespoten krijgt of omdat ze het vanuit hun geloofsovertuiging niet willen.

VAN DE REDACTIE
NIEUWE REDACTIELEDEN GEZOCHT

Allereerst is het goed om te weten dat er veel onschuldige
infectieziekten zijn, waar je niet erg ziek van wordt. Ben je
besmet geweest met een micro-organisme (bacterie, virus
enz.) dan bouwt je lichaam weerstand op en word je er een
volgende keer niet meer ziek van. Vaccinaties verminderen
de kans op ernstige ziekte (en complicaties) en zorgen
door groepsimmuniteit ervoor dat infectieziekten minder
voorkomen. Als veel kinderen zijn ingeënt tegen een ziekte,
komt deze ziekte minder vaak voor of kan hij zelfs helemaal
verdwijnen.

’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in de
wijken Belfort, Daalhof en Hazendans - bij de ene wijk wat
langer dan de ander. Wilt u deel uitmaken van dit blad en
zo ook het wijknieuws bekendmaken? De redactie is toe
aan versterking. Wie heeft tijd en vooral zin om zo nu en
dan een stuk(je) te schrijven over een onderwerp uit de wijk,
om te helpen met het coördineren en beantwoorden van de
emails, om lichte administratieve taken op zich te nemen?
Belangstelling? Stuur een mail naar redactie@belhaofke.nl
en dan nemen wij contact met u op.

In Nederland beschermen de vaccinaties tegen 12 ernstige
infectieziekten en veel ziekten komen al niet meer voor. Toch
komen sommigen wel nog geregeld voor en deze ziekten
kunnen vooral bij baby’s en kleine kinderen voor complicaties zorgen. Ze kunnen er zelfs aan overlijden. Een vaccin
laat de alarmbellen van het immuunsysteem afgaan, zodat
het de volgende keer weet dat het de micro-organismen
moet aanvallen. Je maakt het lichaam dus niet ziek als het
ingespoten wordt.
Er zijn ouders die hun kind niet laten vaccineren omdat er
toegevoegde stoffen (zoals formaldehyde of aluminiumzouten) in een vaccin zitten. De hoeveelheden zijn echter zo
miniem, dat deze niet schadelijk zijn voor het lichaam en
daarnaast worden de vaccins in Nederland onder streng
toezicht gemaakt. Wist je dat er zelfs aluminiumzouten in
moedermelk zit en dat de hoeveelheid hoger is dan in een
vaccin?

Nagelsalon en cosmetisch pedicure
•

Manicure

•

Gellak

•

Gelnagels

•

Acrylnagels

•

French manicure

•

Cosmetische pedicure

Happy Nails & more

0648537098

Wendy Vrijhoeven-Cruts

info@happynailsandmore.nl

Pallashof 15

www.happynailsandmore.nl

6215 XK Maastricht

facebook.com/happynailsandmore
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apparaten ingezameld, goed voor 85.500 kilo (12% meer
dan in 2017). U vindt het inzamelpunt bij ons vlak achter de
toegangspoort.
Nieuwe dierenverzorgers
Na het wegvallen van Michaël hebben wij twee nieuwe
medewerkers aangenomen voor de dierverzorging, Debby
Jongen en Ivy van der Feesten. Zij zijn in de tweede week
van maart gestart en hebben beiden ervaring met (exotische)
dieren. Debby versterkt ons team voor 12 uur, Ivy voor 28
uur. Wij stellen hen in een van de volgende Belhäöfkes aan
u voor.

S
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Nieuwe bar
Wij zijn druk bezig met het verbeteren van de Koojstal. Als
u dit leest, is de nieuwe bar waarschijnlijk klaar. We hebben
deze verplaatst om hem te laten aansluiten op de keuken.
Dat maakt het voor onze medewerkers makkelijker werken.
Volgens plan komen er later dit jaar nog een hoge ‘bartafel’
rond de pilaren, een speelhoekje voor kinderen en lange
zitbanken langs de muren.

RD
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B

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 69, april 2019

Weekmenu’s
Anders dan wij in het vorige Belhäöfke schreven, serveren
wij op zondag 7 april geen weekmenu. Dat gebeurt evenmin
op de zondagen 14 en 21 april. Blijven er voor de komende
periode twee weekmenu’s over:
- 28 april: spaghetti ‘meatballs’, gemalen kaas (8 euro);
- 5 mei: kabeljauwfilet, broccolipuree en lichte kerriesaus
(11,50 euro).
Wij wensen u alvast smakelijk eten.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

Oproep nieuwe secretaris
Wegens het afscheid in juni van onze secretaris John
Cüsters zoeken wij per die datum een nieuwe secretaris
voor het bestuur. Als secretaris denk je mee over en werk
je actief mee aan de koers en activiteiten op Daalhoeve. De
precieze invulling van de taken gebeurt in onderling overleg,
maar bevat in elk geval het notuleren van de bestuursvergaderingen. Pas jij in ons team en heb je tijd en zin je in te
zetten voor Daalhoeve, meld je dan via info@daalhoeve.
nl. Wij voeren eerst een kennismakings- en daarna aannamegesprek.

Op carnavalszondag kwamen de Kachelpiepers bij ons
ontbijten

Opbrengst boekenbeurs
Op 23 en 24 februari hielden wij een boekenbeurs. De
opbrengst was 578,50 Euro. Dit bedrag komt geheel ten
goede van de boerderij. Wij danken iedereen die voor de
beurs boeken heeft ingebracht. En uiteraard ook iedereen
die er iets heeft gekocht.
Top-2 bij Wecycle
Daalhoeve heeft vorig jaar, samen met De Punt in Zierikzee, de meeste elektrische apparaten ingezameld van alle
kinderboerderijen in Nederland. We doen dat voor Wecycle,
een non-profitorganisatie die de inzameling en recycling
van kleine afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting organiseert. Daaraan doen onder meer
175 kinderboerderijen mee. Zij ontvangen een jaarlijkse
sponsorbijdrage van 250 Euro. Voor ons goede resultaat
in 2018 ontvangen we nog eens 250 Euro extra. De kinderboerderijen hebben in 2018 een recordaantal elektrische
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En verder:
- zijn wij met Pasen gesloten op zondag 21 en maandag
22 april;
- staan de recepten van de maand van Magda van deze
middenpagina’s sinds kort ook op onze website www.daalhoeve.nl. van Daalhoeve. Scroll onder het kopje ‘Over’ naar
beneden naar de link naar de ‘Boerderijwinkel’. Daar staan
alle recepten onder elkaar, gerangschikt op alfabet;
- is Daalhoeve nu een rookvrije kinderboerderij. Roken mag
alleen nog buiten de toegangspoort tot het terrein;
- vindt op zondag 14 april de braderie van Daalhof plaats.
Ook op ons terrein staan kramen. Onze horeca draait deze
dag uiteraard op volle toeren;
- komt Bayer bij ons op dinsdag 23 april aan teambuilding
doen. Zij waren ook vorig jaar bij ons op bezoek;
- vindt op zaterdag 27 april (Koningsdag) in het stadspark
een sponsoractiviteit plaats van de Maastrichtse afdeling van
De Ronde Tafel. De opbrengst is bestemd voor Boerderij
Daalhoeve en Stichting Make-A-Wish.

GANZENBORDEN

IN MEMORIAM: MICHAËL

Benedicte (l) en Jenneke (r) ontwerpen het ganzenbord

Afscheid van onze goede collega Michaël

Sinds 1 januari krijgen wij op de maandagen zeer creatieve hulp van Benedicte van der Velden en Jenneke
van der Weijden. Deze kunstenaars vormen samen
KEIGOED, een bedrijfje dat op feesten, evenementen
en festivals voor een bijzondere aankleding kan zorgen.
Jenneke en Benedicte hebben op Daalhoeve één van de
tafels in de Koojstal omgetoverd in een groot ganzenbord, het eerste van veel mooie projecten.

Enige weken geleden is tot ons grote verdriet onze collega,
vriend en maat Michaël Schmitz onverwacht overleden. Het
mag duidelijk zijn dat dit een heel groot gemis is voor zijn
familie en voor iedereen die hem kende of met hem werkte.
Wij zullen hem vooral herinneren als een stoere kerel met
een warm hartje, iemand die altijd klaarstond voor zowel
zijn collega’s, vrijwilligers als de dieren, onze trouwe dierenverzorger die met zijn humor het team goed wist te leiden.

Waarom een ganzenbord?
‘Omdat hier veel opa’s en oma’s met hun kleinkinderen komen en die kunnen het dan samen op de grote tafel spelen.
We laten nu grote ganzen van hout maken. En dan zouden
er ook nog grote dobbelstenen moeten komen. Maar die
zijn niet eenvoudig te maken, want ze moeten natuurlijk
helemaal symmetrisch zijn, om vals spelen te voorkomen.’

We wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

RECEPT VAN DE MAAND

Hoe zijn jullie hier beland?
‘De penningmeester van Daalhoeve Noël Frissen is al dertig
jaar onze accountant en hij vroeg ons of we hier niet wat
wilden doen. Daar hebben we geen spijt van. Het is onze
passie leuke dingen te maken en dit is een fijne plek om
dat te doen. Het is goed dat kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt. Dat zal er toe bijdragen dat ze bewuster
omgaan met vooral het eten van vlees. En er hangt hier een
prettige sfeer die we het best kunnen omschrijven als een
georganiseerde chaos. In een strakke zakelijke omgeving
zouden we dit niet willen doen.’
Wat zijn jullie nog meer van plan?
‘Op een andere tafel in de Koojstal schilderen we de plattegrond van het boerderijterrein en op de terrastafels buiten
komen voetsporen van de dieren die hier leven. We hebben
verder de nieuwe bar geschilderd en willen meteen rechts
na de deur van de Koojstal een groot meubel inrichten en
schilderen met allerlei educatieve elementen. Daar draait
alles om voelen, kijken en spelen. Verder hebben we ideeën
voor de personeelsruimte en het kabouterhuisje buiten.’
Jullie kunnen dus nog wel even vooruit hier?
‘Graag, alhoewel alleen op de maandagen. Want de rest
van de week willen we vrijhouden voor opdrachten voor
KEIGOED. Wie nader met ons wil kennismaken, moet maar
op onze website kijken, www.keigoed.org.

TEX-MEX BIEFSTUK MET GUACOMOLE EN
GEGRILDE ZOETE AARDAPPALEN (4 PERSONEN)
Meng in een platte schaal een kwart theelepel cayennepeper, 2 fijngeperste teentjes knoflook, een kwart theelepel paprikapoeder, komijn en kaneel en een halve theelepel zout.
Meng dit met een scheutje olijfolie. Leg daar 4 biefstukjes
in (150 gr per stuk) en wrijf de marinade goed in het vlees.
Laat dit 30 minuten intrekken.
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil vier grote zoete
aardappelen en snijd deze in partjes. Bestrijk de partjes met
olijfolie en bak ze ongeveer 15 minuten in de oven totdat ze
mooi bruin en gaar zijn.
Maak ondertussen de guacamole: haal het vruchtvlees uit
2 rijpe avocado’s en prak dit samen met een flinterdun rood
gesneden uitje, een teentje fijngeraspte knoflook en een
grote tomaat, ontveld en zonder zaad in blokjes gesneden.
Meng wat gehakte koriander erdoor (of bladpeterselie), een
eetlepel limoensap en zout en peper naar smaak. En laat
dit alles even doortrekken en op smaak komen.
Bak de biefstukjes in een hete pan met wat olie circa 2
minuten aan iedere kant. Serveer alles op een mooie houten plank en voeg naar smaak zout en peper toe over de
aardappeltjes. Een frisse groene salade is heerlijk hierbij.
Maar let wel: niks moet alles mag!
Smakelijk eten en heeft u vragen?
Magda staat tot uw dienst.
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25 jaar Belhaofke in de wijken Belfort, Daalhof, Hazendans - in de
een al wat langer dan in de ander - Dit jaar tonen we elke maand
een foto van ergens in de wijk, toen... Weet u nog?

IN 25 JAAR

Links ligt de huidige kinderboerderij “De Daalhoeve” met op de voorgrond de Romeinsebaan en op de achtergrond is de
flat: ‘Quirinaalhof’ in aanbouw.
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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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SPORT

gemaakt met een financiële bijdrage.

ONTMOETINGSDRIVE BRIDGECLUB D’ARTAGNAN
Bent u op zoek naar een nieuwe bridgepartner? Wilt u
graag een extra avond bridgen met uw huidige partner?
Dan hebben wij voor u een mooie gelegenheid. Op onze
ontmoetingsdrive kunnen mensen zich individueel (of per
koppel ) aanmelden. Deze avond is kosteloos. Wij koppelen
u voor deze avond aan iemand die ook op zoek is naar een
partner en proberen uiteraard rekening te houden met uw
speelniveau.
Donderdag, 11 april, kunt u zich aanmelden vanaf 19.00 uur.
Spelen begint om 19.30 uur in Centre Manjefiek, Malbergsingel 62, 6218 AV Maastricht.

Datum, tijd en plaats
Het evenement vindt plaats op zaterdag 13 april. Tussen
10.00 en 17.00 uur is iedereen welkom in sporthal de Geusselt (Olympiaweg 68). Deelname is gratis. Aanmelden is niet
nodig, maar voor sommige onderdelen wel aan te raden.
Het volledige programma is te vinden op www.experiencebadminton.nl.

VERENIGINGSNIEUWS
MUZIEK OP SCHOOT - LENTE CURSUS
Beleef samen met je kind het plezier maken met muziek.
Muziek maken is enorm goed voor de ontwikkeling van je
kind en het versterkt op een leuke manier de band tussen
jou en je kind. Op 6 mei start harmonie Wilhelmina met de
cursus Muziek op Schoot, verzorgd door gediplomeerd muziekdocente Eveline Arnold van Maatspel. Tijdens de cursus
worden oude en nieuwe liedjes gezongen, op eenvoudige
instrumentjes gespeeld en op muziek bewogen. Elk liedje
wordt ondersteund door een activiteit of beweging en sluit
aan bij het ontwikkelingsniveau en de leefwereld van de
kinderen. Er worden 2 cursussen gegeven afhankelijk van
de leeftijd van je kind. Ouders/verzorgers hoeven zelf geen
muzikale ervaringen en/of vaardigheden te hebben. Kom
ook gezellig meedoen en meld jezelf en je kind voor één
van de cursussen aan.

Aanmelden bij Nadia Houben via e-mail: Sameninverbinding@gmail.com of telefonisch: +32(0)478967208. Iedereen
is welkom. Tot dan, d’Artagnan Technische Commissie.

BADMINTONEVENEMENT IN DE GEUSSELT
Experience Badminton: ervaar hoe veelzijdig en uitdagend
badminton is. Badmintonclubs Gronsveld, Rally en Space
Shuttle organiseren in samenwerking met de Maastrichtse
Gehandicapten Sportvereniging, Gehandicapten Sportvereniging Heuvelland en Badminton Nederland een gezamenlijk badmintonevenement. Hiermee willen ze de sport onder
de aandacht brengen van iedereen in en rondom Maastricht.
Daarnaast willen ze samenwerking tussen clubs stimuleren
door badmintonners bij elkaar te brengen voor een gezellige,
sportieve ontmoeting.

Doelgroep: 0-2 jaar
Lestijd: 9.15 - 10.15 uur
Aantal lessen: 5
Data lessen: 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei en 3 juni
Kosten: 60 euro
Doelgroep: 2-4 jaar
Lestijd: 10.15 – 11.15 uur
Aantal lessen: 5
Data lessen: 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei en 3 juni
Kosten: 60 euro

Veelzijdig, uitdagend en laagdrempelig
Badminton is een veelzijdige, uitdagende sport die net zoveel om inzicht en techniek draait als om conditie, snelheid
en kracht. Dat maakt het ontzettend leuk om te doen. Hoe
oud je ook bent. Op welk niveau je ook speelt. Het is een
laagdrempelige sport. De meeste mensen kennen badminton al van de camping of het strand. De stap van grasveld
naar sporthal is daarom snel gemaakt.

Alle lessen worden in Café Zaal Aajd Vroenhoven, Tongerseweg 400 Maastricht gehouden. Informatie en opgave:
opleiding@harmoniewilhelmina.nl. Bij minimaal 4 deelnemers (ouder/kind) gaat de cursus door.

Gevarieerd programma
Het evenement moet mensen overtuigen die stap te maken.
Daarom heeft het een zeer gevarieerd programma. Dat richt
zich niet alleen op geïnteresseerden, maar ook op mensen
die al badmintonnen of de sport weer willen oppakken.
Het programma bestaat onder andere uit demonstraties,
clinics en introductielessen. Daarnaast wordt er een gezelligheidstoernooi gespeeld en is er een markt voor informatie,
advies en materiaal. Bert Jongen, wethouder van sport in
Maastricht, zal de dag openen.
Samenwerking
Vrijwilligers van de organiserende clubs verzorgen de activiteiten. De Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging
en Gehandicapten Sportvereniging Heuvelland leveren
een bijdrage met demonstraties van aangepast badminton.
Daarnaast heeft Dorien Lups, Maastrichtse en speelster in
de eredivisie, haar naam verbonden aan het evenement.
Badminton Nederland heeft het evenement mede mogelijk
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vindt om te schrijven, maar ook omdat hij het fijn vindt om
mensen te helpen. Zo komt een Amerikaanse Belg aan het
woord in Maastricht.

ACHTER de SCHERMEN

VERENIGINGSNIEUWS
SCHILDERGROEP NATUURTUINEN IS VERHUISD
Na 11 geweldige jaren te hebben geschilderd in de Natuurtuinen aan de Mergelweg, werden we op de hoogte gebracht
van het bouwplan dat men in 2019 kantoorgebouwen wil
gaan bouwen op de plek waar nu de kleine kas staat,dé
plek waar wij dus jarenlang onze schilderhobby uitoefenden.
De consequentie hiervan was, dat er voor ons géén plaats
meer was.
Na lang zoeken naar een nieuwe locatie, kwamen we terecht bij het buurtcentrum de Wiemerink in Caberg, waar
we veel faciliteiten hebben en ook bij lekker weer buiten
kunnen schilderen.

In de komende maanden willen we u een kijkje ‘Achter
de Schermen’ van ’t Belhäöfke geven. Wie zijn de redactieleden, hoe komen ze voor het blad te werken en
wat doen ze precies?
SCOTT RAAB
Een Amerikaanse Belg in de redactie - hoe komt dat? En wie
is dat? Scott Raab woont al sinds 1992 in Lanaken, België,
maar is van oorsprong een Amerikaan - in Texas geboren
zelfs. Toch heeft hij zich in 2001 ook tot Belg gemaakt door
die nationaliteit toe te voegen bij zijn Amerikaanse. En toch
bevindt hij zich onder de redactieleden van een wijkkrant
in Maastricht.
Scott is evangelist, oftewel iemand die mensen wil vertellen
over Jezus en het leven als volgeling van Jezus. Dit doet
hij met een gemeenschap in Daalhof al sinds 1992 toen de
groep voor het eerst samenkwam in ’t Atrium. Al meer dan
10 jaar komen ze nu samen in een bovenzaal in de Didohof
waar menig voorbijganger hen in de zomer kan horen zingen.
In 2009 werd een oproep in ’t Belhäöfke geplaatst voor
nieuwe redactieleden. Omdat hij zich in zijn universiteitsjaren met journalistiek bezig hield, zag Scott het wel zitten
om weer met een krant te werken. Allereerst zorgde hij er
alleen voor dat mensen die het blad via de post moesten
krijgen dit ook daadwerkelijk kregen. Hij maakte zich immers
zorgen dat zijn taal niet goed genoeg zou zijn om in het blad
te kunnen schrijven.
Naar gelang redactieleden wegvielen, kwamen er meer mogelijkheden om toch te schrijven en Scott mocht de rubriek
‘Hof en Dreef’ voor zijn rekening nemen. Zolang er goede
controleurs waren voor zijn taal, ging het schrijven hem niet
slecht af. Eerst kwamen de straten van Belfort aan de beurt
met allerlei geschiedkundig weetjes. Later kwamen de Romeinse straatnamen van Daalhof. En toen Hazendans ook
al aan de beurt was geweest, besloot Scott, samen met de
redactie, om wandelend de minder bekende straten in de
buurt te ontdekken.
Intussen is Scott ook lid van het Buurtnetwerk en schrijft hij
het stukje van dit orgaan zowel als een interview af en toe
voor ‘In de Kijker’ of ‘In de Etalage’. Hij ontvangt en beantwoordt de e-mails in de maand dat hij coördinator is. En zo
komt hij te weten wat leeft in ‘zijn’ buurt. Want daar gaat het
om voor hem. Hij is hiermee begonnen omdat hij het leuk
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Na afscheid te hebben genomen in de Natuurtuinen, hebben
we op woensdag 6 februari voor de eerste keer geschilderd
in het buurtcentrum de Wiemerink in Caberg en zijn we na
een aantal weken al aardig gewend aan de nieuwe locatie.
Iedereen is welkom om te komen kijken; we schilderen
iedere woensdagmorgen van 09.30 uur tot 12.30 uur. Het
adres is: Spinetlaan 25 in Caberg achter de “PLUS”.
De website blijft nog enige tijd ongewijzigd totdat we een
nieuwe naam hebben: www.schildergroepnatuurtuinen.nl

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

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

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl
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4 KIDS

Rebus: Weet jij het antwoord op deze rebus?

De redactie wenst
iedereen hele fijne
Paasdagen!

Doolhof: Weet jij de juiste weg?

Antwoord: ………………………………………….
De paashaas verstopt de paaseitjes:
Veel kleurplezier!

Kun jij de zes verschillen vinden?

Stephanie Debie
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PERSBERICHTEN

IN 25 JAAR

EERSTE TINY FOREST IN MAASTRICHT
Leerlingen van groep 5 en 6 van Bassischool Manjefiek hebben woensdag 13 maart het eerste Tiny Forest in Maastricht
aangeplant. Ze deden dit samen met initiatiefnemer IVN
Maastricht, Gemeente Maastricht, buurtbewoners en IVN
Natuureducatie. Het minibos is geplant in de wijk Malberg
bij De Groene Wig. Wethouder Gert-Jan Krabbendam en
directeur Yvonne Stegen van Basisschool Manjefiek plantten de eerste boom én onthulden het bord met de naam:
Tiny Forest Manjefiek.
Maastricht wil meer groen. Met dit Tiny Forest is Maastricht
ruim 600 bomen rijker met 32 verschillende inheemse
soorten. Dat helpt in het opvangen van de klimaatverandering. Groen neemt CO2 op, zorgt voor zuurstof en helpt
de effecten van wateroverlast en droogte op te vangen. En
groen draagt bij aan een fijne leefomgeving en biodiversiteit.
Daarom is het fantastisch dat Maastricht samen met de kinderen van Manjefiek het eerste Tiny Forest hebben aangeplant. Een groene ontmoetingsplek in de wijk waar kinderen
leren over de natuur. Heel mooi dat dit gerealiseerd wordt in
samenwerking met de school, de buurt, IVN Natuureducatie
en medefinancier de Nationale Postcodeloterij.
Meer Tiny Forests in Maastricht
Gemeente Maastricht wil de komende tijd samen met IVN
en IVN Maastricht nog meer Tiny Forests aanleggen. Een
belangrijke voorwaarde daarom is de betrokkenheid van
bewoners en een school. Wilt u ook een Tiny Forest in uw
buurt? Meldt u dan vóór 5 april aan als initiatiefnemer via
www.ivn.nl/tinyforest, zodat IVN contact met u kan opnemen.
Elke buurt zijn eigen minibos
De komende twee jaar wil IVN Natuureducatie minimaal 100
Tiny Forests realiseren in Nederland. Want de minibossen
vormen niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels,
bijen en kleine zoogdieren, maar ook een gezonde verblijfplaats voor mensen. Kinderen leren in het ‘buitenlokaal’
over de natuur en buurtbewoners kunnen elkaar ontmoeten
op een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren
biodiversiteit en bieden ook kansen om klimaatproblemen
tegen te gaan.

’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in
de wijken Belfort, Daalhof en Hazendans - bij de ene
wijk wat langer dan bij de andere. Elke maand dit jaar
delen we een stuk uit de geschiedenis van het blad en
de wijken. Hieronder leest u over het ‘nieuwe gerechtsgebouw’.
“In het laatste kwartaal van dit jaar zal de renovatie en de
nieuwbouw klaar zijn van het voormalige rooms-katholieke
ziekenhuis Sint Annadal, naar een ontwerp van ir. G. Passchier. Er waren in het begin van 1994 nogal wat onzekerheden over de kleurbepalingen. Inmiddels is er met de
gemeente gesproken en is men tot een redelijke overeenstemming gekomen dat de buitengevels geverfd worden in
een crème-kleur. Omtrent de kleurvaststelling van de toren
is nog geen overeenstemming bereikt. Hierover wordt nog
onderhandeld.
De projectmanager blijft bij de mededeling dat de datum van
oplevering 31 oktober 1994 nog steeds gehaald wordt. De
verhuizing is thans gepland in de maand november 1994.”
Intussen weet iedereen welk kleur de toren gekregen heeft
(u toch ook?). Volgens Wikipedia is de rechtbank toch pas
in 1995 in gebruik genomen - ondanks alle bevestigingen
van de projectmanager ten spijt. Zo ziet u dat ’t Belhäöfke
vanaf het begin ook berichtte van activiteiten buiten de wijk
die de bewoners zouden beïnvloeden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther
Weijenberg (gemeente Maastricht), Esther.Weijenberg@
maastricht.nl, tel: 043-3504215 of met Thea Jetten (IVN
Limburg), t.jetten@ivn.nl, tel: 06-28591707.

 +31 - (0)6 250 65 275
 Romulushof 40
6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering
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Huidverzorging

TOENTERTIJD
PAASEI
Het paasfeest werd altijd gevierd bij ons, natuurlijk ook uit het
oogpunt van het geloof. Paasfeest was een echt christelijk
feest en dat is het natuurlijk nog.
Toch komt er, net als bij andere feestdagen, meer en meer
de commerciële kant om de hoek kijken. Er wordt rijkelijk op
ingespeeld en de echte redenen van de feestdagen worden
vaak vergeten. We leven nu immers in een hele andere
tijd dan vroeger. De jeugd kan zich meestal de dingen niet
voorstellen die vroeger plaatsvonden.
Gekleurde eieren zijn er nu te koop en eigenlijk al bijna het
hele jaar door.
Vroeger hadden we dat niet, bij ons niet …..daar werden de
eieren gekookt in een pan met rood bietensap, uienschillen
of een lepeltje Buismans….ja en als je geluk had kon je daar
iets op tekenen of verven. Maar meestal kwamen ze in een
mandje of schaal terecht. Een gedeelte werd verstopt en
dan mochten wij gaan zoeken in alle hoeken, een lol dat
we hadden zeg….maar ‘t mooiste was dat we ze in een
mandje moesten leggen en telkens was dat mandje weer
leeg...huh? Hoe kon dat nu? Toch zochten we ijverig verder
en het mandje werd toch gevuld met de door ons gevonden
eieren, heel stiekem pakte ze de eieren weer en verstopte
deze opnieuw, die stoute oma toch….maar toch lief.

Het paasfeest werd dan ook bij opa en oma aan de Blekerij
gevierd. Het was een groot huis en plaats genoeg voor
allemaal, het was dan ook altijd een echt familiefeest. De
broers en zussen van ma waren er dan ook en tja die gaven
ons dan ook weer paashaasjes en eitjes….toch waren we
zuinig in die tijd en aten niet alles op en deelden het samen.
Mijn broer nam meestal wel wat mee voor onderweg in de
trein, niet teveel natuurlijk want aangekomen in het internaat
moest hij alles met de andere kinderen delen en dat wilde
hij niet. Hij zei dan ook altijd: “van mij...heb ik gekregen,
afblijven!” Nou, hij had eigenlijk wel gelijk maar regels zijn
regels en dat is moeilijk te begrijpen als je kind bent. Ik had
daar gelukkig niet zoveel last van, soms was ik blij dat ik het
kon delen met mijn vriendinnetjes uit het kindertehuis aan de
Prins Bisschopsingel. Veel later begreep ik pas welk geluk
ik heb gehad om bij mijn opa en oma te zijn in plaats van
in een kindertehuis. Ik mocht daar wel eens slapen maar
dat was omdat ik dat wilde, andersom mocht er ook een
vriendinnetje met mij mee om te logeren….en als het altijd
moet om bij vreemde mensen te zijn is het niet leuk. Vaak
waren de feestdagen in het kindertehuis ongezelliger omdat
er dan minder kinderen waren en ook minder personeel. Dus
die paaseieren en eitjes kwamen daar goed van pas….zo
konden we samen genieten.
Springtime

Ook werden we in het nieuw gestoken, ik met een mooi
gebreid jurkje en bijpassend broekje en mijn broer ook met
een nieuw broekje en truitje gebreid op de Kniktaks breimachine. Met Pasen moesten we er mooi bijlopen maar ik
kreeg als kers op de taart wel een hele grote witte strik in
mijn haren, ach ja dat was toentertijd mode, nu zou je je een
paasei voelen, nietwaar?

UITVAARTVERZORGING

van THOR

We kregen toen in die tijd wel zoiets als een paasmandje
met een paashaasje erin en wat kleine chocolade eitjes. Ik
vond dat dat er altijd feestelijk uitzag: gekleurde mandjes met
veel geel en groen en een gekleurde paashaas. Voor oma
kocht ik dan natuurlijk van mijn vaders geld een paasei met
een strik, ik vond ook altijd dat ze het verdiende, ze waren
allebei heel goed voor mij.

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.
Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

Afslanken met de Benexere BodyProgress

OUDE AMBACHTEN

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

DAKDEKKERS

U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 18,50
5 Behandelingen voor € 87,50
10 Behandelingen voor € 170,00

Na de Douane, het beroep dat in februari werd beschreven
en zich veel lezers ook als beroep hadden gegund, ga ik
verder met de dakdekker . Ik koos niet voor de decorschilder maar voor de dakdekker omdat ik hier een leuke foto
van had.

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

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

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

Een dakdekker ook wel dakwerker genoemd was iemand
die gespecialiseerd was in het plaatsen en repareren van
dakconstructies die bestand waren tegen regen, sneeuw,
wind, hoge en lage temperaturen. Op verschillende manieren kon een dak gedekt worden. Te onderscheiden in koper
en lood, riet,stro en zinkdekkers. In de Grote Staat was dit
onderhoud van de oudere huizen hard nodig. Toen0057088.pdf
kroop
1
men op een dak en begon men te klussen, maar dit mag niet
meer. Iemand die tegenwoordig op een dak van meer dan
2,5 meter hoogte werkt is verplicht gebruik te maken van een
dakrandbeveiliging. En daarbij komt dat een veiligheidsgordel, schoenen met slipvaste zolen, handschoenen en een
helm moet worden gedragen. Zelfs voldoende drinkwater
moet aanwezig zijn, de zon zorgt namelijk voor uitdrogingsverschijnselen en dat maakt dat men eerder vermoeid raakt.
Zelfs de windkracht telt nu mee, bij windkracht 7 mag men
niet hoger dan op een hoogte van 3 meter werken.

www.rijschoolbastiaens.nl

16-3-2011 14:18:13

Het plaatsen van een bouwsteiger is ook verplicht. De arbodienst houdt namelijk toezicht op de veiligheidsnormen .
Nu de foto: U ziet de dakdekker zitten op een dak tegenover
het gebouw waar destijds Vroom & Dreesman was gevestigd. Het gemotoriseerd verkeer mocht toen nog door de
Grote Staat rijden, u ziet dan ook de oude vertrouwde gele
stadsbus. De foto is vermoedelijk uit de jaren veertig.
©Huub Reinders, huub.reinders@home.nl

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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