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Het is weer voorbij die mooie ......? Op deze puntjes kunnen verschillende onderwerpen staan zoals: vakantie - zomer - rust. Het was fijn, ook om weer thuis te zijn. Zo
zullen de meeste van onze lezers wel denken: aan alles
komt een eind, aan leuke dingen maar ook minder leuke
dingen. Oost west, thuis best. De school is inmiddels weer
begonnen, de kleinsten onder ons gaan voor de eerste keer.
Aarzelend stappen zij het leerproces in. Ook wordt het
drukker om ons heen, het verkeer komt weer op gang en
juist dat kan problemen opleveren voor onze schooljeugd,
dus let op! De veiligheid van de kinderen en u staat voorop.
De menselijke accu’s zijn weer vol geladen en we kunnen
er weer even tegenaan.
Ook ons wijkblad heeft pauze gehad. Dat wil niet zeggen
dat we stil hebben gezeten. Genoten van een maandje vrij,
pakken we met ons team de draad weer op. Hoe komt het
toch dat er zo weinig vakantieverhalen (digitaal) zijn aangeleverd? Heeft niemand een mooi verhaal/gedicht te vertellen? Ze mogen groot, klein of spannend zijn. Een foto is
ook altijd welkom!

De (zomer?) vakantie is helaas weer voorbij.

‘t Belhäöfke zoekt één of meer redactieleden. Wie wil ons
komen ondersteunen voor schrijfwerk, coördinatie van de
ingekomen stukken, opmaak van het wijkblad en eventueel
tekstcontrole? Wij zijn een gezellig team dat één keer per
maand vergadert en de taken zijn verdeeld zoals we dat
zelf wensen. We hopen dat we je binnenkort mogen begroeten! Wie o wie? Meldt u aan bij ons redactieadres,
zodat we het wijkblad - een graag geziene gast in Daalhof,
Belfort en de Hazendans - kunnen laten voortbestaan. Het
zou toch erg jammer zijn, het veel gelezen wijkblad uit de
wijken te laten verdwijnen.

EVENEMENTEN
september:
Zondag 16 september:
Victor de Stuerstraat, achter de St. Lambertuskerk, rommelmarkt Maastrichtse Verkenners Band van 10.00 - 18.00
uur.

Maandag 17 september:
Activiteitencentrum, Symphoniesingel 60, Maastricht,
Breincafé van 19.30 – 21.30 uur.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 22/23 september 2012.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 25 augustus 2012.
Redactie

Contact

Zondag 23 september:
Groepslokaal Roemerstraat Pottenberg, rommelmarkt
Scouting Lord Baden Powell van 11.00 – 17.00 uur.

Karin Castro
Natasja Cornelissen
Anneke Fokkema
Ernestine Gewin
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Hans Veldman

06 50888592
redactie@belhaofke.nl
 http://www.belhaofke.nl

Zondag 14 oktober:
’t Atrium, Aureliushof 160, Daalhof, rommelmarkt Jäögkoer
de Kinderköpkes van 9.30 – 17.00 uur.

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

Zondag 21 oktober:
’t Atrium, Aureliushof 160, Daalhof, najaarsrommelmarkt
tafeltennisvereniging Daalhof van 9.30 – 17.00 uur.

Dr u k w e rk
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Woensdagavond
Donderdagmid.
Donderdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagochtend

bewegen voor ouderen inl:
yoga inl:
tafeltennis
biljarten
poweryoga,hathayoga&zumba
huiskamer project
13.30 uur tot 17.00 uur
v.a.17uur hip hop les
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie
poweryoga,hathayoga&zumba
v.a. 18 uur puppy cursus
kienen bejaardenbond Daalhof
groot kienen van div. ver:
judo van Budoclub Daalhof
country dansen voor de jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)
rep: kinderköpkes

2

stichting Traject
stichting Traject
043-3479867
043-3475146
0032-12236151(B)
06-24253636
06-50468369
043-3619455
0032-12236151(B)
043-3540206
043-3471371
043-3540518
043-3432441
06-18126993
043-3479093
06-40923577
06-46596426

huren van div:ruimtes
bellen van ma:tot en met
vrijdag tussen 10 uur en 12
uur 043-3540518

Atrium cafe geopend
maandag tot en met
donderdag 19 uur tot 1 uur
vrijdags tot 2 uur

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN
Na allemaal een welverdiende vakantie gehad te hebben,
begint langzaamaan weer het gewone leven zijn draai te vinden. Dit betekent ook weer dat er meer verkeer op de weg
komt. De scholen beginnen ook hun normale roosters te
draaien en dat geeft dus ’s morgens vroeg heel wat meer
fietsers en scooters op de weg.

CULTUUR IN DE BUURT
In de kunstenaarsateliers aan de Romeinse
Baan in Daalhof zijn verschillende cursussen
op cultureel gebied te volgen. Van dans tot
kunstgeschiedenis, van schilderen tot Pilates
training.

Daarbij is het voor velen wat onwennig om
na 6 weken of meer, weer deel te nemen
aan het verkeer. Vooral voor de brugklassers
is het wennen, want er moet nu een andere route gereden worden. Dus extra opletten nu.

De eerstvolgende cursussen tekenen en schilderen van 15
lessen starten in september en lopen t/m december 2012. In
januari komt dan weer een vervolg. Alles gebeurt in een gezellig groepsverband met maximaal 6 personen. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij.

Maar ook alle andere weggebruikers moeten wennen aan de
drukte om hen heen. Ga dus alstublieft niet te laat van huis
weg, zodat u gewoon - op een normale rustige manier - kunt
deelnemen aan het verkeer en rustig op de plaats van uw
bestemming komt.

Ook is er vanaf september weer een cursus kunstgeschiedenis. Dit keer over de periode 1900-1945. Tweewekelijks 5
dinsdagavonden. Geen uitgebreide behandeling maar een
speelse vogelvlucht over deze boeiende periode. Kosten: 55
euro inclusief reader. Start: 25 september. Daarna start weer
een korte cursus over de Oudheid en Kunst 1945-1975.
Informatie over bovenstaande cursussen via sms: 0653841785 of mail: wilmapustjens@home.nl.

Houdt u ook aan de regels en parkeer daar waar het mag en
hinder niet onnodig het andere verkeer. Hou afstand en hou
rekening met elkaar. Als we dit allemaal doen en de regels
op de juiste manier toepassen, komt er voor iedereen weer
een veilig verkeers(school)jaar aan.

Cursus Butoh Body Balance: 8 lessen op maandag van 19.0021.00 uur, start 24 september.
Pilates mattraining: 10 lessen op donderdag van 13.30-14.30,
start 27 september. Butoh Dansimprovisatie: 12 lessen op
woensdag van 19.00-21.00 uur voor mensen met danservaring.

Lily Keijmis-Nivo

Cursus Mandala tekenen: vrij werken met Mandala’s, ontwerpen, intekenen en inkleuren op 5 en 19 oktober, 2, 16 en
30 november.
Info bij miekeverhooren@home.nl, tel. 043-3256523 of
www.miekeverhooren.nl.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

Alle cursussen vinden plaats in de kunstenaarsateliers Romeinse Baan te Daalhof.

KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

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

BEDANKT…
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan mijn verslagen voor de opleiding tot Sensi
therapeut. U heeft in grote aantallen gereageerd op mijn oproepje in ‘t Belhäöfke van maart jl. Helaas is niet iedereen
die zich opgegeven heeft, aan de beurt kunnen komen.

Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

In juni heb ik mijn certificaat van de opleiding ontvangen. Uw
medewerking heeft dus zijn vruchten afgeworpen.

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl

Dit feit wil ik met u, lezers van ‘t Belhäöfke, vieren. Wie in
augustus of september komt voor een Sensi behandeling,
krijgt eenmalig - bij het laten zien van dit artikel - 30% korting op een behandeling.

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht

Hartelijk bedankt.

Anneke Fokkema, Natuurgeneeskundige praktijk HOMEOSTASE
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WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS

Er waren in totaal 36 vissers en na afloop in ’t Atrium circa
70 personen die zich de friet met zuurvlees goed lieten smaken. Het is nog tot laat een gezellige boel gebleven waarbij
in het napraten de forellen steeds groter werden.

ATRIUM FORELVISSEN
Het jaarlijks forelvissen samen met de oud-mariniers is weer
geweest. Dit jaar was het crashteam waarvan onze oud voorzitter Freddy Jalhay lid is ook van de partij. Zoals ieder jaar
is de inzet de ‘Breur Gorissen‘ wisseltrofee.

START SEIZOEN BUDOCLUB DAALHOF
Gelijktijdig met de start van de basisscholen, is Judoclub Daalhof gestart aan het
nieuwe seizoen 2012 -2013. Naar wij hopen zal dit even succesvol zijn als het
achterliggende seizoen, waarin wij de laatste 3 maanden zijn overgestapt van 3 naar
4 groepen. Daardoor is er in de eerste
groep voldoende ruimte om eventuele nieuwe leden v.a. 5
jaar genoeg aandacht te geven bij hun eerste stappen op de
judomat. Ook biedt deze verandering in de andere groepen
meer mogelijkheden.
Iedereen is welkom. Proeflessen zijn gratis. Hebt U nog vragen of wilt U aanvullende informatie, kijk dan op onze website
www.budoclubdaalhof.com.
Tot op donderdagavond in onze dojo (judozaal), in wijkcentrum ’t Atrium, Aureliushof 160.

Dit jaar werd deze overduidelijk gewonnen door Theo Veraart
van de C1000 (zie foto), en wel met 19 forellen + een grote
zalmforel. Tweede werd Roy Bongers met 10 forellen en derde
werd de winnaar van vorig jaar Paul Steenbakkers met 8
stuks.

PERSBERICHTEN
ZOMER FOTOWEDSTRIJD ‘LOOM’

Edith Remmen
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Loom zijn is 'je op een prettige manier moe en lui voelen'.
Niets willen, hoeven. Kortom - zomer vieren dus. Loom is
een uitgelezen thema voor een zomer fotowedstrijd. Het is
als onder een boom liggen en wachten tot de appel in je
hand valt. Of in het geval van fotograferen: wachten tot zich
dat bijzondere moment voordoet, op het knopje drukken en
dan door naar de ijskast om het te gaan vieren met een gepast drankje...

K

sportmassage
ontspanningsmassage
hotstone massage
zwangerschapsmassage

Stuur je loomste foto aller zomertijden in en maak kans op
een 1 daagse fotoworkshop. Insturen kan tot 21 september
2012. Meer informatie en voorwaarden voor deelname vindt
je op www.fotowedstrijd-zuid-limburg.nl
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Roger Brandts
Roger
Brandts
Hazendansplein
16
Roger
Brandts
6215 JB Maastricht
Hazendansplein
16
Roger
Brandts
Hazendansplein
16
Telefoon:
06-43001591

Alléén volgens afspraak
Alléén
afspraak
Alléén volgens
volgens
afspraak
Maandag
gesloten
Dinsdag
18:00 - 21:00
Maandag
gesloten
Woensdag
09:00
- 13:00
Dinsdag
18:00 - 21:00
DoWoensdag
/ Vrij
09:00
17:00
09:00 --13:00
Zaterdag
09:00
15:00
Do / Vrij
09:00 --17:00

6215 JB Maastricht
6215
JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
Hazendansplein
16
Telefoon:
06-43001591
Telefoon:
06-43001591
6215 JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer:
452439
Telefoon:
06-43001591
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer: 452439
NGS Licentienummer: 452439

Zaterdag

09:00 - 15:00

Koninksemstraat 51 • 6215 KA Maastricht • Hazendans 043 - 325 12 06
Koninksemstraat 51 • 6215 KA Maastricht • Hazendans 043 - 325 12 06
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Schoonheidssalon Parels
www.parels-uiterlijkeverzorging.nl
Romy Tonigold

Schoonheidsspecialiste
KOC gediplomeerd
aangesloten bij de ANBOS
Neptunushof 77
6215 XW Maastricht
06-38532876

DENRO

fie ook
tsv vo
erz or
eke uw
rin
ge

Dak-Bouw-InstallatieRenovatie-Klusbedrijf
DENRO-BOUWT.NL
Danny Tonigold
Neptunushof 77
6215 XW
Maastricht

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

06-18713696
043-3434114
dannytonigold@hotmail.com
lid van www.vlok.nl

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

www.tweewielerserviceverhulst.nl

Dak & Homeservice Maastricht
L.Tonigold

Waltwilderstraat 38
6215JR Maastricht
043-851 57 23
06-53 13 10 38
tonigold@home.nl
www.tonigold.eu

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
* Volledige kunstgebitten
(ook implantaten - klikgebit)
* Uw kunstgebit weer passend
maken
* Reparaties klaar terwijl u wacht
* Weekendservice na tel. overleg
* Vergoeding via zorgverzekeraar

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
5
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IN WIJK-INFO
DE ETALAGE

We hebben inmiddels ook al de tweede generatie kinderen
op HIPPO. Het is heel leuk te zien dat de peuters van toen
nu zelf ouders zijn geworden en de keuze voor HIPPO hebben gemaakt voor hun kind.

PEUTERSPEELZAAL HIPPO DAALHOF

Als leidsters vinden wij het ontzettend
leuk peuters van net twee jaar te begeleiden in hun stapjes tot kleuters.
We genieten volop van ons werk omdat we er zoveel voor terug krijgen. De
spontaniteit van de peuters blijft altijd
leuk en is vaak zeer verrassend.

Marjo Verhoeven, 60 jaar, 37 jaar getrouwd, moeder van 2
volwassen zonen. Woont in Daalhof sinds 1978. Hobby’s:
mijn werk als leidster, begonnen bij HIPPO in 1984.
Wies Ruth, 58 jaar, 34 jaar getrouwd, moeder van een dochter en een zoon en oma van kleindochter Saar. Woont in
Daalhof. Hobby’s: lezen, lekker genieten van een glaasje
wijn op een terrasje in Maastricht en uit eten gaan. Door
mijn eigen kinderen bij HIPPO terecht gekomen en werkzaam bij HIPPO sinds 1990.

Ondanks het feit dat wij een zelfstandige peuterspeelzaal
zijn, voldoen wij wel aan alle eisen waaraan een peuterspeelzaal moet voldoen. Samen met ons bestuur zorgen we
er voor dat wij hieraan ook blijven voldoen. De kracht van
HIPPO is dat wij een klein, maar zeer hecht team van leidsters, vrijwilligsters en bestuur zijn die het welbevinden van
de peuters centraal stelt. De samenwerking als team is fijn
en zonder vrijwilligers is het onmogelijk om zo goed te kunnen functioneren. Wij hopen nog vele jaren met ons werk
door te mogen gaan en misschien wel een derde generatie
kinderen te mogen meemaken.
Nieuwsgierig geworden naar HIPPO? Bezoek dan eens onze
website: www.peuterspeelzaal-hippo.nl of loop eens gezellig bij ons binnen met uw kindje om persoonlijk met ons
kennis te maken.
U kunt peuterspeelzaal HIPPO Daalhof vinden aan de
Aureliushof 140, te Daalhof.

Conny Prins, 49 jaar, 18 jaar getrouwd en moeder van twee
dochters. Woont in Belfort sinds 1995. Hobby’s: lezen, fotografie en creatief bezig zijn. Begonnen bij HIPPO in 1996 als
vrijwilligster (onze oudste dochter begon toen bij HIPPO) en
sinds een jaar als leidster.

Schoonheidsstudio Bijoux

HIPPO is een kleine, zelfstandige peuterspeelzaal waar het
belang van het kind centraal staat. We werken met een team
van enthousiaste vrijwilligsters en met z’n allen zorgen wij
ervoor dat de kinderen een fijne tijd hebben bij ons.

Permanent make-up aanbieding
In de maanden september en oktober
ontvangt u 10% korting

Ook hechten wij veel waarde aan een goed contact met de
ouders van onze peuters. Belangrijk hierin is een open communicatie omdat het belang van het kind altijd voorop staat.

WONING VERKOPEN?
TIJDELIJKE ACTIE BIJ DE
GOEDKOOPSTE MAKELAAR VAN NEDERLAND:

BIJ GÉÉN VERKOOP, GÉÉN KOSTEN,
OOK GÉÉN RECLAMEKOSTEN!!!

Eyeliner enkel

normaal € 125,-

nu € 112,50

Eyeliner dubbel

normaal € 225,-

nu € 202,50

Wenkbrauwen

normaal € 195,-

nu € 175,50

Lipliner

normaal € 195,-

nu € 175,50

voor meer informatie en openingstijden kunt u mij
bellen, e-mailen of kijken op de website

COMPLETE DIENSTVERLENING INCLUSIEF BEZICHTIGINGEN,
BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Lanakerweg 6
6218 ND Maastricht
Tel: 0634309488

SCHARNERWEG 89 A, MAASTRICHT, TELEFOON (043) 362 66 8O
WWW.WITTEWONINGMAKELAARS.NL
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www.schoonheidsstudio-bijoux.nl
info@schoonheidsstudio-bijoux.nl
behandeling volgens afspraak
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Intuïtieve lichaamsmassage met warme aromatische verzorgende oliën. Duur 1 uur NU 39,50 euro. Cosmetique
Papillon, Titanenhof 15, tel. 043-8524765 / 06-31161989,
www.cosmetiquepapillon.nl.

PRIKBORD
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) met het geld in
een enveloppe inleveren/in de brievenbus doen op Dianahof
54 vóór de 1e van de maand van uitkomen.

Verloren: In de periode 31-07 – 03-08 is onze dochter haar
gouden geboortearmbandje met ovalen naamplaatje verloren, waarschijnlijk in de driehoek Uranushof - voetbalveld
en hondenlosloopgebied Neptunushof – Plutohof. De graveringen van het armbandje zijn in de loop der tijd vervaagd,
maar op de voorzijde staat ‘Emma’ en op de achterzijde ‘1501-2002’. Gezien de sentimentele waarde, hopen wij dat het
armbandje alsnog opduikt. Tel: 06-25143334 of 06-54711490

Ontvreemd bij inbraak en wellicht leeg op straat gegooid: 2
schoudertasjes: 1 zwart, 1 gebroken wit, sleutelbos met sleutels van huis, 2 auto’s (mazda en suzuki), werk, ed. incl.
foto van 2 meiden en een “BOB”.

Fit en slank ZUMBA en SH’BAM dans op ma. en wo. avond
in ‘t Atrium. PROEFLES 5,-. HATHA-, POWERYOGA in ‘t
Atrium op ma. en wo. avond. Ook voor mensen met reumatische klachten, overgewicht of andere klachten. Chantalle
Smeets tel.0032-12236151, info@dans-yoga.com

FEEL GOOD cursus van 5 sept. t/m 28 nov. 2012 in ‘t Atrium in Daalhof. Een uniek oefenprogramma van 12 lessen
om het afvallen te versnellen. Inclusief 4 bijeenkomsten
VOEDINGSADVIES door voeding, gezondheid en lifestyle
consulente Tanja Stevens, tel.: 06-16474192, www.gezond
gestel.nl.

Nieuw BODYBALANCE: Snel en duurzaam afvallen met een
combinatie programma Bodybalance (Conditietraining en
Pilatus), Poweryoga en/of Zumba. Chantalle Smeets
tel.0032-12236151, info@dans-yoga.com i.s.m. Voedingsconsulente:Tanja Stevens: info@gezondgewicht.nl

Yogalessen in Belfort, voor vitaliteit en ontspanning. De lessen zijn iedere woensdag en donderdag. U bent van harte
welkom bij een gratis proefles. Zet maar een stap in de yogaruimte. Info en aanmelden bij Helen Vaessens, gediplomeerd
yogadocent. yogahelenmaastricht@kpnmail.nl, tel. 0433477402.

Verloren: sleutelbos met grote musketon, voordeur- en
achterdeursleutel, kleine sleuteltje en 2 hondenpenningen op weg van Faunushof naar Pomonahof door Cupidohof door
veld naar Vroenhoven. Tel. 06-13037191.

Gevonden: vrijdag 20 juli in de Penatenhof ter hoogte van de
Claudiushof een sleutelbos (4 sleutels) van de merken Lips,
Geba, Winkhaus, Ivana.

Gratis af te halen: ca 0,10 m3 tuinaarde. Tel.: 043-3479565

Te koop: Mooie ronde, witte vogelkooi op staander, voor
parkiet of kanarie. 1 Maal gebruikt, zgn. 30 euro. Didohof
31B bij F.R.M. Pollyn.
Uw Kleermaker woont kortbij. Dat is gemakkelijk! Voor alle
veranderingen of reparaties aan uw kleding. Ook voor het
maken van nieuwe gordijnen of het veranderen van bestaande
gordijnen bent u welkom. Bel even uw kleermaker: Piet Huinck,
Jupiterhof 15, tel. 043-3432230.
Naailessen: Nog 2 plaatsen vrij voor dames op wo. avond
van 20.00-22.00 en 1 plek vrij voor Tienernaailes, 1 x per 2
weken op do. avond 19.30-21.30. Info: Modevakschool
Marnique Belfort 043-3472955.
Dizzy Streetdance 8-12 jaar op wo. 13.00-14.00. Mini Jazzdans 5-7 jaar op ma. 15.40-16.40. Jazzdans 8-10 jaar op di.
17.00-18.00. 10-12 jaar op do. 15.45-16.45. Tieners Jazz/
Streetdance vanaf 12 jaar di. 18.00-19.00. 1e les GRATIS.
Vanaf 3 sept. in gymzaal Belfort. Info: 043-3472955.
Aanbieding Klankschalen-Gong behandeling nu 39,50 euro.
Duur 1 uur. Ervaar diepe rust en ontspanning dmv klankmassage met verschillende gongs, klankschalen, tingsha’s en
oceandrum. Harmoniserend voor ademhaling en bloeddruk,
verhoogd algehele vitaliteit en levensvreugde. Cosmetique
Papillon, Titanenhof 15, tel. 043-8524765 / 06-31161989,
www.cosmetiquepapillon.nl.
Welke dame wil op zaterdagmiddag van ongeveer 13.45 uur
tot 17.15 uur canasta meespelen? We zijn dan weer met
vier personen. Telefoon na 18.00 uur 043-3431597.
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Korting of
kwaliteit?
Maastricht, Bassin 186a1, (043) 325 52 52
www.hypotheker.nl

Wat kan mediation voor u betekenen?
Oplossing door onafhankelijke, deskundige bemiddeling.
Lost kwesties en conflicten op. Bij een arbeidsconflict, een kwestie Mediation tussen partners,
een zakelijk geschil, of een echtscheiding bijvoorbeeld. Problemen op de werkvloer wellicht, een
verziekte sfeer in een team, of een uit de hand gelopen burenruzie...of ...uw kwestie.

Kernwaarden mediation
Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid van beide partijen en de onafhankelijkheid van de mediator
zijn de sleutels om tot een oplossing te komen:
* Vertrouwelijkheid, waardoor partijen vrijuit kunnen spreken.
* Vrijwilligheid als basis om met elkaar tot een oplossing te komen.
* Onafhankelijkheid van de mediator garandeert zijn/haar onpartijdigheid.

NMI Mediator - Ronald Bastian - info@bastian-mediation.nl +31(0)650122120
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DAALHOF PAKT AAN !
Maandelijks nieuws over goede ontwikkelingen in Daalhof
Uitgave: Kerngroep Daalhof
Nr. 25, augustus 2012
Voor reacties: Rieneke.Soumete@maastricht.nl

AAN HET WERK OP HET PLEIN
Sinds maart van dit jaar wordt een groot deel van het
groen op het plein van Daalhof, tussen ’t Atrium en het
zorgcentrum, onderhouden door buurtbewoners en vrijwilligers. Nu, een half jaar later, ligt het er mooi bij.
Veel mooier in elk geval dan voorheen. Daarvoor is
het wel nodig regelmatig de handen uit de mouwen te
steken. Dat gebeurt onder meer door cliënten van Radar en de Jan Baptistschool. Zij doen dat onder begeleiding van de mensen van de kinderboerderij. Ook
buurtbewoners helpen een handje, zoals vlak voor de
zomer op zaterdag 30 juni. Wie zijn die mensen die zo
maar een vrije dag besteden om uw buurt mooier te
maken? We stuurden onze verslaggeefster Nicole op
reportage.

Lekker schoffelen tussen de struiken

Na mijn stage bij Trajekt doe ik er nu vrijwilligerswerk: hutten
bouwen, de zomercarrousel en nu dus werken in het groen
in mijn eigen buurt.
Het is wel jammer dat niet meer jongeren zijn komen helpen. Maar ja, ze werken, gaan op vakantie of hebben geen
zin…’

Vele handen maken licht werk
Even pauzeren, de snoep smaakt

Naast Ed en Franko waren er nog veel meer buurtbewoners
die een handje kwamen helpen. Zo was er een jonge moeder
met haar twee kinderen. Een van de kinderen wordt zo langzamerhand een kleine beroemdheid in onze wijk: Jessie. Zij
is namelijk onlangs geïnstalleerd als lid van de stedelijke
kinderraad van Maastricht, een nieuw initiatief dat ook wel
de ‘kinderen van de ronde tafel’ wordt genoemd. Samen met
Robin vertegenwoordigt Jessie de kinderen van Daalhof.

Tijdens het schoffelen en het eten van de overheerlijke soep,
heb je vaak onverwacht mooie ontmoetingen. Ik ontmoette
Ed die al heel veel jaren in Daalhof woont en graag mensen
wil helpen. Hij vertelde over het plein Caesarhof waar hij mooie
contacten heeft, waar buurtbewoners elkaar helpen en samen koffie drinken. Ed vertelde ook over zijn zoektocht naar
zijn voorouders die van adel waren en naar het kasteel dat
ooit in bezit was van hun familie en nu een ruïne is.

De kinderraad is een schakel tussen de buurt en de gemeente. De groep bestaat uit dertien kinderen uit diverse
buurten uit Maastricht. Zij bootsen een echte raadsvergadering na met een voorzitter, notulist en een vragenrondje.
Jessie: ‘We zijn nog bezig om het echt vorm te geven.

De 16-jarige Franko woont, samen met ouders en grote broer,
al zes jaar in Daalhof. Hij vindt het een gezellige buurt en
veel rustiger dan waar hij eerst woonde. Franko vindt het
leuk om andere mensen te helpen. ‘Het is gezellig om dingen samen te doen.
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Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we zelf gesprekspunten mogen aangeven. We hebben gepraat over de veiligheid van kinderen bij werkzaamheden en over overlast in de
buurten. Er komen tijdens de vergadering ook mensen uit de
politiek luisteren. Als we een goed punt hebben, nemen twee
kinderen en een begeleider dit mee naar de gemeente-raadsvergadering.’
Dus: heb je iets te melden, geef dit door aan Jessie en Robin.
Je kunt hen bereiken via het jongerencentrum van Trajekt bij
het Atrium.

Daalhof heeft op dit moment 4 trapvelden, 1 sportkooi met
hangplek, 10 speeltuinen voor kinderen tot en met twaalf jaar,
1 natuurspeelplek (Gouden Wereld) en 2 basketbalvel-den.
Er is maar één speelvoorziening, aan de Cyclopenhof, die
volgens de criteria te dicht bij andere speelplekken ligt, namelijk die aan de Romulushof en de Centaurenhof.
De gemeente vervangt speelvoorzieningen op het moment
dat ze niet langer aan de veiligheidseisen voldoen. Omdat de
meeste plekken in Daalhof vrij nieuw zijn, zal dat de komende
jaren niet nodig zijn. Zodra de speelvoorzieningen niet meer
aan de eisen voldoen, worden ze vervangen, met uitzondering van die aan de Cyclopenhof. Die zal op den duur verdwijnen, maar dat kan dus nog enkele jaren duren.
Op termijn maar één speelvoorziening weg in Daalhof, het
had in deze tijden van bezuinigingen veel erger kunnen zijn!
Nog een positief bericht: de glijbaan aan de Neptunushof,
die vorig jaar is afgebrand, wordt vervangen. Misschien is dat
al gebeurd als u dit leest.

Ook zin om eens een dag mee te helpen aan het onderhoud
van het plein, door bijvoorbeeld te schoffelen of onkruid te
verwijderen? Meldt u aan bij de kinderboerderij! Iedereen die
maar een klein beetje groene vingers heeft, is welkom.

MAAR ÉÉN SPEELPLEK WEG

AFSCHEID GROEP 8
In de laatste weken voor de zomervakantie is er een groep
jongeren die het altijd heel druk heeft. Nee, niet met blokken
op de laatste examens of toetsen. Groep 8 gaat een nieuw
tijdperk binnen. De jongeren nemen afscheid van de basisschool. De CITO-toets is dan al lang achter de rug, evenals
de eindgesprekken en de aanmelding en kennismaking op
de nieuwe school. Soms ligt die in de buurt, een enkeling
moet wat verder weg.

De gemeente Maastricht gaat bezuinigen op de sport- en
speelvoorzieningen in de stad. Dat kan niet anders omdat
de gemeente het in de toekomst met minder geld moet doen.
Maastricht hanteert criteria om te bepalen op welke plek
welke voorzieningen weg moeten. Die criteria staan in de
Structuurvisie 2030. Daarin staat onder meer dat in elke buurt
om de 400 meter een speelvoorziening moet liggen voor kinderen tot en met twaalf jaar. Speelplekken voor oudere kinderen kunnen maximaal 1000 meter uit elkaar liggen. Speelgelegenheden moeten verder liefst liggen dicht bij (basis)scholen en/of bestaande ontmoetingsplekken in de buurt.
En er is in Maastricht behoefte aan groene speelplekken,
waar kinderen in contact kunnen komen met de natuur.

Een van die jongeren van groep 8 is Joep, nu oud-leerling van
de Fons Olterdissenschool. Hij vertelt over zijn laatste week
op de basisschool. ‘Die was heel erg leuk, eigenlijk het allerleukst van allemaal! We hebben een musical opgevoerd over
de Olympische Spelen. De aula zat helemaal vol en alles
ging gelukkig goed. We kregen een gigantisch applaus.
Daarna zijn we vier dagen op kamp geweest in Maasmechelen, op de fiets. We hebben een dropping gehad en
hebben het Blote voetenpad gelopen. We zijn naar de zandgroeve geweest en gaan zwemmen. Er was een sportdag,
een Quiz, een barbecue en als afsluiting een echte disco!
Toen ik terugkwam, was ik doodmoe. De laatste ochtend
hadden we het afscheidsontbijt. We kregen van Meneer Roger
een symbolisch cadeau: Klavertje Vier dat nog een zaadje
was!’

De gemeente heeft deze criteria toegepast in alle buurten
van Maastricht, ook in Daalhof. Daaruit blijkt dat de spreiding van de speelvoorzieningen in Daalhof nu al bijna volledig
voldoet aan de criteria.

Tegelijk met de kinderen van groep 8 nam ook de directeur
André von Berg na 12½ jaar afscheid van de Fons
Olterdissenschool. Alle kinderen van de school zongen een
lied en na het overhandigen van een prachtig kunstwerk mocht
hij door een ereboog de school verlaten.

Speelvoorziening Cyclopenhof
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BON APPETIT
TIRAMISU

ROMMELMARKT KINDERKÖPKES

Ingrediënten: 70 gram suiker, 2 pakken lange vingers, 5 eieren, 500 gram mascarpone, 2 tot 3 koppen sterke koffie,
amaretto, cacao.

Jäögkoer de Kinderköpkes organiseert op
14 oktober van 9.30 tot 17.00 uur in ’t Atrium,
Aureliushof 160, Maastricht een rommelmarkt. Gratis entree. Voor inlichtingen en
eventueel een kraam kunt u contact opnemen via tel. 06-46596426.

Splits de eieren en klop het eigeel samen met de suiker tot
het mengsel blank gekleurd is. Roer de mascarpone erdoor
totdat een glad mengsel ontstaat. Klop in een vetvrije kom
de eiwitten heel stijf. Schep de eiwitten dan voorzichtig door
het mascarpone mengsel zodat een luchtige massa ontstaat.
Zet een paar sterke koppen koffie en gooi er een goede scheut
amaretto doorheen. Neem een schaal, wentel de lange vingers kort door het koffie/amaretto mengsel en bedek de bodem met de ‘geweekte’ vingerkoekjes. Hierover heen een
laag mascarpone mengsel verdelen. Bouw op deze manier
de tiramisu op totdat alles op is (zullen zo’n 3 lagen worden). Dek de schaal af met vershoudfolie en zet de tiramisu
minstens 4 uur in de koelkast. Beter is het om de tiramisu 1
dag van te voren te maken, zodat het mengsel echt goed op
kan stijven. Haal de tiramisu voor het opdienen uit de koelkast en strooi er cacao overheen. Dit recept is zeker voldoende voor 8 personen. Een heerlijk toetje.

BREINCAFÉS IN MAASTRICHT IN NAJAAR/WINTER
Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), hun naaste omgeving en overige
geïnteresseerden. In een informele sfeer worden tips en ervaringen uitgewisseld. Professionals en ervaringsdeskundigen
geven advies en beantwoorden de vragen van het publiek. De
toegang is gratis.
Wat is NAH?
Niet Aangeboren Hersenletsel kan ontstaan na bijvoorbeeld
een ongeval, herseninfarct, hartaanval of reanimatie. Het kan
iedereen overkomen. De meeste mensen herstellen nooit
helemaal. Het leven verandert drastisch voor degene die het
overkomt en zijn of haar naaste omgeving. Lotgenoten ontmoeten, kan ontzettend helpen in de acceptatie en het begrip.

VARIA
WIJK-INFO

Breincafés najaar/winter 2012
In Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60, wordt
elke derde maandag van de maand, van 19.30 tot 21.30 uur,
een Breincafé met wisselend thema georganiseerd. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 17 september, 15 oktober
en 19 november 2012.
Check de website voor de diverse onderwerpen:
www.meezuidlimburg.nl/agenda-overzicht (onder kop Actueel).

NAMEN VAN ONZE KALENDERMAANDEN
Onze kalendermaanden zijn overgenomen van de Romeinen
en vernoemd naar oude Goden en Keizers uit de Romeinse
en Germaanse mythologie.
Augustus
De achtste maand van het jaar is vernoemd naar Keizer Augustus en is toegewijd aan Ceres, de Romeinse Godin voor
Oogst (Landbouw) en Beschaving. Andere namen voor augustus zijn dan ook oogstmaand, korenmaand of arenmaand.
Alle oude benamingen verwijzen naar de belangrijkste eigenschappen van deze maand, de oogst. Zo werd in Friesland
de maand ‘rispemaene’ genoemd, afgeleid van ‘rispen’ dat
‘verzamelen’ ofwel oogsten betekent.

Het Breincafé komt voort uit een samenwerking tussen vrijwilligers van de belangenorganisaties Samen Verder en Cerebraal en professionals van Steunpunten Mantelzorg ZuidLimburg, MEE Zuid-Limburg en SGL.

Sterrenbeelden
Leeuw (23 juli tot en met 23 augustus) en Maagd (24 augustus tot en met 22 september).
Enkele maand weerspreuken
Geeft augustus niet veel regen maar wel veel zonneschijn,
dan krijgen we zeker goede wijn.
Als augustus zonder regen henen gaat, zal men zien dat de
koe mager voor de kribbe staat.
Augustus eerste week heet en laf, ziet men veel winterse
sneeuw, wacht maar af.
Menigeen heeft het al ondervonden, wervelwinden zijn aan
augustus verbonden.
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oplegde, in de vorm van een navordering-saanslag, vermeerderd een boete van 25%.
Leiden was in last en de man werd helemaal gefrustreerd
van deze correctie. Gesteggel met de fiscus volgde en uiteindelijk heeft de Rechtbank Leeuwarden moeten oordelen
over de kwestie. Deze beslissing viel in het voordeel uit van
de fiscus. Kort gezegd: in de zomervakantie is de auto van
de zaak aan de vrouw verhuurd geweest. Toen werd de auto
ingezet voor de gezinsvakantie naar “La douce France” en is
er met de auto bijna 4.000 kilometer gereden. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de vakantiekilometers aan te
merken als privékilometers. Althans de man had ter zitting
geen enkel steekhoudend argument kunnen aandragen,
waarom de vakantietrip - met zijn hele gezin - geen bijkomstig privé maar vooral zakelijk karakter had.
Op jaarbasis werd dus met de auto meer dan 500 privékilometers gereden. De verhuursituatie van de auto aan de
vrouw deed hier niets aan af. De boete van 25% werd opgelegd omdat sprake zou zijn geweest van grove onachtzaamheid door de ondernemer.

BIJTELLING AUTO VAN DE ZAAK!
Als fiscalist lees ik trouw mijn vakliteratuur en kom ik geregeld spraakmakende kwesties tegen, die ook in de dagelijkse praktijk van betekenis kunnen zijn. In een periodieke
column laat ik mijn licht schijnen over fiscale actualiteiten.
Een leuke uitspraak over de auto van de zaak flitste onlangs
voorbij. Een ondernemer die zijn bolide van de zaak tientallen keren verhuurde aan zijn fiscale partner, krijgt desalniettemin te maken met fiscale bijtelling wegens privé gebruik
van de auto. De auto als melkkoe wordt weer eens goed
uitgemolken.
Deze uitspraak kwam uit de pen van Rechtbank Leeuwarden.
De fiscus had aan de ondernemer alleszins terecht een zogenoemde navorderingsaanslag opgelegd, verhoogd met
verzuimboete. De rechter is op basis van de feiten en omstandigheden van oordeel geweest, dat in casu met de auto
op jaarbasis veel meer dan de vermaledijde 500 privékilometers zijn gereden. Een vakantietrip naar het Zuiden of frequent bezoek aan de Efteling laten de magische grens van
500 kilometers privé gemakkelijk snel overschrijden.

Kortom: auto’s van de zaak zijn én blijven de absolute melkkoe van de fiscus. Om onder de fiscale bijtelling uit te komen, worden regelmatig rare kapriolen uitgehaald. Houd bij
dit soort zaken gewoon de realiteitszin in ogenschouw. Als
je het onderste uit de kan wilt hebben, krijg je doorgaans het
lid op de neus.

Wat was er aan de hand? De man en vrouw in kwestie woonden in 2007 ongehuwd samen. Beiden hadden voor dat jaar
gekozen voor fiscaal partnerschap. Het was een kroostrijk
gezin. Een auto van 51.000 euro maakte onderdeel uit van
de balans van de onderneming van de man. Zowel de man
als de vrouw hadden daarnaast in privé ook nog een eigen
auto. De ondernemer had een deugdelijke administratie bijgehouden van de kilometers voor de zakelijke auto. Daarbij
had de beste man een onderscheid gemaakt tussen zakelijk, privé en verhuur van de auto. De auto werd zakelijk verhuurd vanuit diens onderneming aan zijn partner. Volgens de
rechtspraak was dat in 2007 zo’n 40 keer voorgevallen. Er
waren geen schriftelijke afspraken tussen de man en de vrouw.
De afspraken over de verhuur waren mondeling gemaakt, aan
de eettafel of in bed voor het slapen gaan. U kent dat wel.

Auteur: mr. Ivo F.M. van der Zee (www.vanderzeebelastingadviespraktijk.nl)

Voor al uw aanpassingen
in en om het huis!!

Na een fiscaal boekenonderzoek kwam de fiscus tot de visie, dat in casu ten onrechte geen fiscale bijtelling in verband met het privégebruik van deze auto van de zaak had
plaatsgevonden.
Reden waarom de fiscus aan de ondernemer een correctie

*
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Voor professionele reparatie van TV, LCD, AUDIO en VIDEO
apparatuur

Guus Gruisen
Reparatie Techniek

Keukenrenovatie
Nieuwe keukens
Badkamers
Laminaatvloeren
Plankenvloeren
Stukadoorswerkzaamheden
Timmerwerkzaamheden
Spuiten van bestaande keukens en meubels
Compleet advies aan huis

GRATIS ADVIES BIJ U THUIS!

TOP MAAT HOME

Ook voor schotelinstallaties en aankoop van nieuwe apparatuur.

DÉ RENOVATIESPECIALIST VOOR ALLE
WERKZAAMHEDEN IN EN OM HET HUIS!

Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667

Tel. 043- 325 33 05
e-mail: roland@top-maat.nl
www.topmaathome.nl
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ROMMELMARKT SCOUTING LORD BADEN POWELL
Op zondag 23 september organiseert Scouting Lord Baden
Powell weer haar jaarlijkse rommelmarkt inclusief Rad van
Fortuin met prachtige prijzen. Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten en zijn ons buffet en de snackbar de
hele dag open.

NAJAARSROMMELMARKT TTV DAALHOF
Tafeltennisvereniging Daalhof organiseert op zondag 21 oktober a.s. een grote najaarsrommelmarkt in ‘t Atrium,
Aureliushof 160 te Daalhof-Maastricht. De zaal is open van
9.30 tot 17.00 uur. Entree is gratis. Meer informatie bij de
heer P. Janssen, tel. 043-3479867.

De rommelmarkt wordt gehouden
rond ons groepslokaal aan de
Roemerstraat op Pottenberg. Dit
is achter de Mammoetflat. We
kunnen nog heel wat spullen gebruiken. Heeft u nog spullen die in
goede staat zijn en die u toch kwijt
wilt: wij komen ze graag bij u ophalen. Echter geen grote meubelen, ijskasten, gasfornuizen e.d.

ARTIESTENPARADE TIJDENS DE ROMMELMARKT VAN
DE MAASTRICHTSE VERKENNERSBAND
Tijdens de jaarlijkse, ouderwetse rommelmarkt op zondag
16 september a.s. kan iedereen naast de vertrouwde rommelmarktspullen en tweede hands muziekinstrumenten weer genieten van een geweldige artiestenparade. Dit gezellige festijn vindt plaats van 10.00 tot 18.00 uur aan de Victor de
Steursstraat te Maastricht, achter de St. Lambertuskerk, op
het gezellige schoolplein van Kindcentrum Oda. Tijdens deze
dag kunt u zowel gebruikte spullen kopen als genieten van
een hapje en een drankje onder de klanken van diverse artiesten.

U kunt telefonisch contact opnemen met Dhr. Moes (0433470074) of Dhr. Kersemakers (043-3433761). Mailen kan
ook: info@scoutinglbp.com. Wij maken dan met u een afspraak wanneer we de spullen komen ophalen. Het ophalen
gebeurt op zaterdag 1, 8 en 15 september.
In elk geval hopen we dat u op zondag 23 september een
kijkje komt nemen op ons, elk jaar toch weer gezellig, buitenfeest. U bent welkom tussen 11.00 en 17.00 uur!

Vanaf 13.00 uur zal er door diverse muzikanten voor u worden opgetreden, zoals Jong MVB (juniorkorps van de
Maastrichtse Verkennersband), DJ Maurice en nog veel meer
muzikale verrassingen. Naast de Rommelmarkt en het Rad
van Avontuur met mooie prijzen, zijn er ook activiteiten voor
de kinderen, zoals een reuze springkussen en gratis schminken. Daarnaast worden er gedurende de hele dag muziekworkshops voor kinderen gehouden .

Timmerbedrijf LOVEL
Voor al uw Vakwerk op maat !

De opbrengst van deze dag is geheel bestemd voor het onderhoud en vervanging van de instrumenten van de Show &
Marchingband MVB. De Maastrichtse Verkennersband is een
bloeiende, muzikale jongerenvereniging die bestaat uit een
junior- en seniorkorps waar je al vanaf 8 jaar lid van kunt
worden. Als je geïnteresseerd bent in de Maastrichtse
Verkennersband, kun je tijdens de rommelmarkt meer informatie krijgen of op www.maastrichtseverkennersband.nl.

Ramen - Deuren - Kozijnen - Dakkapellen - Schuifpuien
in hout en kunststof
compleet met schilderwerk en beglazing
vrijblijvende offerte en persoonlijk advies aan huis
Zeepziedersdreef 5
Sortieweg 62

Jullie komen toch zeker ook op zondag 16 september naar
de oudste en gezelligste rommelmarkt vaan Mestreech.
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Locatie cursussen: kunstenaarsateliers Romeinse Baan te Daalhof
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Afslanken met de Benexere BodyProgress
- Dagschotels 6 euro
- 3 gangen Keuze Menu € 17,50

Wilt u ook;
Ñafslanken Ñ vermindering van cellulitis
Ñ een mooie strakke huid
Ñ en een goede bloedsomloop

onze heerlijke Jumbo Mosselen zijn er weer
dinsdag t/m zondag vanaf 17.00 uur geopend

d.m.v. ultrasonischegolven in combinatie
met elektrische spierstimulatie verliest u al
centimeters na de eerste behandeling.

www.eetcafe1900.nl

043 - 3435427

Behandeling volgens afspraak:
Zeepziedersdreef 3
043-3479341
06-10630263
Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis.

Orleansplein 14 - Maastricht

17

Reflexzône-therapie
gewoon eens uitproberen!!
het is:

eilig + effectief
italiserend +ontspannend
errassend + boeiend
rijblijvende informatie?

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Bel 043-3263708
www.plexusreflex.nl
J.Vroemen-Saparoee, natuurgeneeskundig reflexzône therapeut,
voeding- en gezondheidsconsulent

Cantecleerstraat 108 Maastricht
(Malpertuis)
Lid v.d. LVNG/SBRAG/TBNG
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WIJK-INFO
HOF
EN DREEF
KEIZERS OP STRAAT
Het is de maand augustus en we hebben de maand juli overgeslagen. Zoals u elders in dit blad zal kunnen lezen (of
heeft gelezen), hebben de namen van deze twee maanden
met de Romeinse heersers te maken. En - toevallig of niet in Daalhof hebben we verschillende straten die ook naar die
heersers verwijzen. Als we de wijk via de Appiushof benaderen, voorbij de Aventijnhof en Capitoolhof die we al benoemd
hebben, komen we aan de rechter kant bij de Caesarhof. Dit
is een mooi begin, want dit is ook het begin van de ‘keizers’
die we deze maand op straat tegenkomen. Caesar is de
naam van Julius Caesar, de militaire heerser die de Romeinse
Republiek veranderde door zijn machtsgreep, waardoor hij
‘dictator voor altijd’ werd. Men denkt misschien dat het woord
‘caesar’ niets meer betekent dan ‘behaard’ en een beschrijving was van de mannen in de familie. Pas later werd Caesar
(of ‘keizer’) een titel voor de heersers van het Romeinse rijk.
Als we de Aventijnhof vervolgen en met de bocht naar links
de Penatenhof in slaan, komen we een lus aan de rechterkant tegen: de Augustushof. ‘Augustus’ betekent eigenlijk
majestueus of eerbiedwaardig. Gaius Octavianus werd postuum door Julius Caesar geadopteerd en werd de eerste echte
keizer van het Romeinse rijk. In het begin van zijn regeerperiode (van 27 voor Chr. tot 14 na Chr.) werd hij Caesar
genoemd. Pas nadat hij alleenheerser werd na het verslaan
van Marcus Antonius en Cleopatra (in augustus nota bene),
gaf de senaat hem de titel ‘Imperator Caesar Divi Filius Augustus’ wat betekent ‘De keizer Augustus Caesar, zoon van
de vergoddelijkte’. Zijn regering was het begin van de ‘Pax
Romana’ - 200 jaar vrede in de omgeving van de middellandse
zee.
Terug bij het begin van de lus, gaan we nu linksaf de wijk
verder in langs de Penatenhof. Aan de linkerkant vinden we
nog een lus, de Claudiushof. Deze Claudius was de eerste
persoon die zich de titel ‘keizer’ zelf toe eigende. Tot die tijd
adopteerde de bestaande keizer iemand als zoon, noemde
hem ‘Caesar’ en maakte deze dan tot keizer. Claudius, de
4e keizer, was ook de eerste keizer die geboren werd buiten
het Romeinse rijk. Hij werd namelijk in Lugdunum geboren –
het hedendaagse Lyon in Frankrijk.

Meer dan 2000 jaar later hebben we alleen nog straatnamen
en geschiedenis over. Deze straten zijn niet echt keizerlijk,
al zijn ze in het algemeen wel vredig, zoals tijdens de Pax
Romana. Maar tijd verandert niets aan het feit dat we allemaal moeten leren samen leven - keizers van ons eigen imperium, maar levende in een ‘samen’leving. Zo was het toen,
zo is het nu.
Scott Raab

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
ACTIVITEITENCENTRUM AC BELFORT
ZOEKT VRIJWILLIGERS
Wij zoeken vrijwilligers om onze cliënten te ondersteunen bij
verschillende activiteiten. Het gaat om het begeleiden van
mensen met lichamelijke beperkingen, niet aangeboren hersenletsel of licht verstandelijk gehandicapten. Op dit moment zijn we op zoek naar iemand met verstand van ICT om
de computers voor de cliënten te onderhouden.
Daarnaast zoeken we mensen die onze cliënten willen begeleiden bij computeractiviteiten. Ook zoeken we vrijwilligers
die samen met een cliënt op een tandem willen fietsen en
nog iemand die 1x per 2 weken mee wil gaan zwemmen op
dinsdagmiddag. In verband met het omkleden van vrouwelijke cliënten zoeken we hiervoor een vrouw.
Heeft u interesse in één van de bovenstaande activiteiten,
dan kunt u een mail sturen naar ac_belfort@radar.org of kunt
u bellen met 043-3233975.

PERSBERICHTEN
MELDING KLEINSCHALIG EVENEMENT
Wilt u een rommelmarkt, feest of ander kleinschalig evenement organiseren in uw buurt? Dan heeft u in bepaalde gevallen geen vergunning meer nodig. Een kleinschalig evenement mag in principe niet in de binnenstad plaatsvinden, er
mogen maximaal 250 bezoekers komen, er zijn geluidsnormen en het mag niet langer duren dan een dag. Voorbeelden
van kleinschalige evenementen zijn een rommelmarkt, buurtbarbecue, straatfeest of concert van fanfare en harmonie.
U bent wel verplicht om het kleinschalige evenement uiterlijk
vier weken van te voren te melden via het meldingsformulier
op onze website. Kunt u alle vragen op dit formulier met ‘nee’
beantwoorden en voldoet uw evenement aan de regels, stuur
dan het meldingsformulier naar de gemeente Maastricht. U
heeft dan aan uw meldingsplicht voldaan. Uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van uw melding bij de gemeente, krijgt u
een bevestiging of uw evenement kan doorgaan of niet. U
vindt het meldingsformulier en de regelgeving op www.
maastricht.nl/evenementen een melding doen. Als u geen
toegang heeft tot internet, kunt u het formulier opvragen via
telefoonnummer 14 043.
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