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Met het vertrek van de goedheiligman is een mooi kinderfeest afgesloten en meteen het startschot gegeven voor
het versieren van onze huisjes en tuinen. Velen zijn druk
met alle voorbereidingen van het kerstfeest. Wat koken
we? Wie nodigen we uit? Maken we er een lunch, brunch
of diner van? Blijven we gezellig thuis of maken we het ons
gemakkelijk en gaan we uit eten? Wat doe ik aan? Allemaal vragen waar we ons mee bezig houden. Misschien
dit jaar iets minder dure cadeaus dan voorgaande jaren?
Er zijn immers genoeg mensen bij wie het steeds duurder
wordende leven toch echt wel voelbaar is, maar gezelligheid… maak je zelf.
December, niet alleen een tijd van gezelligheid, maar ook
een tijd waar velen extra stil staan bij het feit dat wij hier in
ons landje over het algemeen vrij rijk en ook vrij zijn, in
tegenstelling tot vele andere landen in de wereld waar veel
haat en armoede heerst. Er wordt gul gegeven aan de armsten van de wereld, liefdadigheid kent geen grenzen. Helaas zijn er ook in ons eigen land te veel mensen die met
grote moeite de eindjes net (niet) aan elkaar geknoopt krijgen. Dus als u iets goeds wilt doen voor uw medemens die
het een stuk minder breed heeft, denk dan ook eens iets
minder ver weg, want misschien dat uw buur wel alleen is
met kerst, of dat koppeltje dat wat verderop woont en geen
familie meer heeft. Nodig hen eens een uurtje uit. Heeft u
toch veel vrij met en rond de feestdagen? Kijk eens of het
Leger des Heils wat hulp kan gebruiken en wie weet, bevalt de beloning van dankbaarheid u zo goed dat het geen
december meer hoeft te zijn om de mensen om ons heen
een lichtpuntje in hun duisternis te geven…
Wij van de redactie wensen u allen hele fijne kerstdagen
en een mooie jaarwisseling.

De redactie wenst u prettige feestdagen

EVENEMENTEN
Donderdag 2 januari:
Concert door het Vrundekoer ‘Neet te Geluive’ in de
Dominicaner Kerk, van 19.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag 14 januari:
Hart- en Vaatcafé in Grand Eetcafe De Vreede vanaf 19:30
uur. Speciale gastspreker Yvonne Curfs behandelt de thema
'Werk en hart- en vaatpatiënten'.

Natasja Cornelissen

Zaterdag 18 januari:
Uitroepen van de 51ste prins van K.V. de Mammoeters in
buurtcentrum De Romein, aanvang 14.33 uur. Aansluitend
volgt er een receptie.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 4/5 januari.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 januari voor de februari editie.
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Scott Raab
Huub Reinders
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Prinsenbal in buurtcentrum De Romein, aanvang 20.11 uur,
entree gratis.

Contact

Zondag 19 januari:
Kindermiddag, georganiseerd door K.V. de Jumbo’s, in
buurtcentrum De Romein, aanvang 13.11 uur. Tevens wordt
om 14.11 uur het 38e prins(es) of prinsenpaar aan het volk
bekend gemaakt. Aansluitend volgt er een receptie voor
jeugdverenigingen. De entree is gratis.

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

VANWIJK-INFO
DE REDACTIE

BETER LAAT DAN NOOIT ... EVEN VOORSTELLEN
Hoi, mijn naam is Stephanie Debie, ik ben een 25-jarige
Maastrichtse ex-Daalhof bewoonster, onlangs afgestudeerd
aan de opleiding Facility management en momenteel heb ik
een fulltime baantje. In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden in
de sportschool. Lekker she-bam’en, body shape’n, zumba’en
met vrienden of me lekker afreageren tijdens een lesje Bkick.

VERANDERINGEN IN ’T BELHÄÖFKE
De laatste drie maanden hebben we deze plaats gebruikt
om aan te kondigen dat uw wijkblad, ’t Belhäöfke, verandert.
Volgende maand is het dan zo ver. Januari 2014 van ’t
Belhäöfke is dan ook een speciale jubileum editie. Al 20 jaar
lang zorgt ’t Belhäöfke ervoor dat Belfort, Daalhof en Hazendans vooral lokaal, wijkgericht nieuws krijgen. Het is een
buurtblad, gemaakt voor en door de bewoners van de buurten. Dat willen we samen met u, onze lezers, vieren!

Foto: Jeroen Drummen

Deze maand melden we nog één keer wat u kunt verwachten van een vernieuwd Belhäöfke. In 2014 verschuiven we de
verschijningsdata naar de eerste weekeinden van de maand.
Zo verschijnt de januari editie aan het begin van januari. In
januari 2014 kunt u ook kennis maken met de vernieuwde
website. U kunt dan via de website het blad gewoon lezen
zoals u dat ook thuis doet. Daarnaast vindt u informatie over
de redactieleden en de website zal ook de nieuwe stijl van
het blad weerspiegelen.

Naast het bakken van allerlei lekkernijtjes vind ik het leuk
om zo nu en dan een artikeltje te schrijven over alledaagse
dingen. Dit is dan ook de reden dat ik sinds circa een klein
jaar, als ‘vliegend reportertje’ deel ben gaan uitmaken van
het redactieteam van ‘t Belhäofke.

NIET ZO MAAR EEN CADEAUTJE
Ik vraag mij wel eens af of er echt mensen in de wereld zijn
die denken dat zij nooit een cadeautje krijgen? Gewoon een
aangeboden geschenkje geschonken door jezelf of een ander. Al is het maar het zonnetje dat schijnt op die ene belangrijke dag. Of het wondertje dat in je buik groeit en over
negen maanden naar jullie lacht. Of het geluk dat die speciale persoon op tijd is voor die belangrijke gebeurtenis. Cadeautjes kunnen iets proberen goed te maken, iemand opbeuren of zijn of haar gevoelens te laten uiten. Ze zijn er nu
eenmaal in vele soorten en maten, tastbaar, maar soms ook
niet. Het maakt toch niet uit of het een groot of klein cadeautje is, gewikkeld in papier of niet. Centjes in een envelopje
hoeven niet gezien te worden als het ontbreken van inspiratie, tijd en bereidheid. Die centjes kunnen juist dat steuntje
in de rug bieden dat ene wat je graag wilt, waar te maken.
Door het bijdragen van dit steentje ben je weer een stapje
dichter geraakt bij de aanschaf van dat ‘hebbedingetje’ of die
prachtige belevenis, die je altijd al wilde ervaren.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen
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

Elk cadeautje is afkomstig uit een goed hart en speciaal
voor jou uitgekozen en daar gaat het om. Het ene cadeautje
heeft nu eenmaal meer (geld)waarde dan het andere, maar
weer een ander is met liefde samengesteld en daarom des
te meer onvervangbaar. Een cadeautje uit trotsheid op zijn of
haar prestaties, of om jullie sterke familie-, vrienden-, of sterke
liefdesband te benadrukken.
Of om (op afstand) te laten weten dat je er altijd voor hem of
haar in zowel goede als slechte tijden zult zijn. Elk cadeau
dat je ontvangt is typisch iets voor jou, je bent het waard dit
te krijgen en stiekem hoopt men je er een plezier mee te
doen.
‘Soms zeg je met een cadeautje wat je met woorden niet, of net even iets minder mooi, gezegd
krijgt’.

Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl
Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht

Lady Puma
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Op de vraag waarom ze dit doet vertelt ze: “Ik doe graag
dingen voor mensen”. En ze vindt het een verrijking: “Ik kijk
er altijd weer naar uit. Dinsdagmiddag is mijn middag. Ik zit
nu thuis met mijn man. Voor mij is het een uitje. Ik vind het
heerlijk om met mensen om te gaan”.

DE HUISKAMER VAN DAALHOF
In dit interview wordt het buurtplatform genoemd als initiatiefnemer. Voor de oprichting heb ik regelmatig contact gehad met Frans Meijers, een warm pleitbezorger van dit initiatief. Onlangs is hij overleden. Een grote schok. Dit interview is ook een eerbetoon aan hem.

En wat zeggen de bezoekers?
Aan een grote, ronde tafel zitten tien mensen; twee generaties, van zestig tot tachtig. De meesten zijn vanaf het begin
vaste bezoekers van de huiskamer. Allemaal bewoners van
Daalhof en Belfort. De huiskamer is dé plaats van ontmoeting, kort bij huis, goed bereikbaar. ‘s Zomers, als de huiskamer zes weken dicht is, treffen ze elkaar in de Boerderij
van Daalhof. Elkaar zolang niet zien is teveel. Ze zoeken
elkaars gezelschap op. Hier aan tafel vertellen ze elkaar hun
verhalen. Over vroeger en nu, over Maastrichtse liedjes en
oude smartlappen. En er is altijd wat te eten en te snoepen, zoet en zout.

Daalhof heeft sinds 2011 haar eigen huiskamer. Elke dinsdagmiddag verandert de bar van het Atrium in een gezellige
woonkamer met zithoekjes en praat-, brei-, spelletjes- ‘niks
om handen’ tafels en biljart. Iedereen is welkom. De huiskamer is open van 13.30 tot 16.30 uur. Er zijn aardig wat bezoekers van het eerste uur die elke week weer uitkijken naar
deze middag. Dan zien ze elkaar weer en worden de nieuwtjes van de week en de verhalen van vroeger gedeeld.
De huiskamer is een initiatief van het Buurtplatform. Het is
een ontmoetingsplek voor de mensen uit de buurt. Iedereen
die aanspraak, medemenselijkheid en ontspanning zoekt,
kan hier terecht. Uit een buurtinventarisatie in 2010 bleek
dat Daalhof zo’n plek wel kon gebruiken. Niet alleen omdat
er in Daalhof eenzaamheid is en mensen langs elkaar heen
leven, ook omdat er mensen zijn die wat voor anderen willen
betekenen. Dankzij de voortvarendheid van stagiaire Jolien
van de Hogeschool Zuyd, vrijwilligers en het geld van de
gemeente was een jaar later de huiskamer een feit. Hoe gaat
het nu, ruim twee jaar later, met dit initiatief? Wat motiveert de gastvrouwen elke week present te zijn? En wat
zeggen de bezoekers?

Aan een andere lange tafel zitten ook bezoekers die hun
mening willen geven. Volgens hen is de huiskamer niet te
groot, dus gezellig. Je maakt een praatje. Je lacht met elkaar. Je deelt ook smart. Je hoort ook verhalen van anderen. Ze genieten van elkaar en de gezelligheid. En iedereen
knikt instemmend wanneer iemand opmerkt: “We vinden hier
onze jeugd terug”.
Een mevrouw vertelt dat haar man thuis op haar wacht. “Hij
kijkt uit naar alle verhalen die ik hier gehoord heb”. De bezoekers wisselen ook telefoonnummers uit. “Dan kun je elkaar bellen wanneer je omhoog zit”.
En wat zeggen de bezoekers over de gastvrouwen? Er is
alle lof. Het zijn schatten, ze verdienen alle respect, ze staan
altijd voor je klaar, ze zijn altijd vriendelijk en behulpzaam,
ze zijn er als de nood aan de man is. Een van de bezoekers,
die korte tijd afwezig was, zegt ontroerd: “Een handje op je
schouder doet wonderen”.

Eerst komen de dragende krachten van de huiskamer aan
het woord: Nicole, lid van het buurtplatform en altijd dinsdag
aanwezig en de gastvrouwen Henriette en Riet.
Nicole heeft indertijd Jolien geholpen met het opzetten van
de huiskamer. Haar drijfveer is dat ze niet de hele dag thuis
kan en wil zitten. Nicole doet al jaren vrijwilligerswerk. In
deze tijd van steeds duurder wordende professionele hulp is
vrijwilligerswerk belangrijk. Het werk inspireert haar bewust
te blijven leven. Ze wil uitdragen dat ze een goede wereld
belangrijk vindt. Een wereld waarin mensen zorg en aandacht hebben voor elkaar. Je geeft zelf een voorbeeld. Je
begint bij jezelf. Nicole werkte jaren als coördinator van de
bibliotheek. Via ‘de bib’ leerde ze Henriette kennen. Henriette:
“Nicole inspireert. Ze daagt mensen uit en trekt ze over de
streep. Ook buiten de huiskamer hebben we contact”. Toen
Nicole haar vroeg gastvrouw te zijn, wilde ze eerst zien of ze
het leuk vond. Bovendien had ze voor zichzelf wel duidelijk wat ze wel en niet wilde: “Ik vind het gastvrouw zijn leuk,
ook al heb ik niet altijd zin. Mensen kunnen misbruik van je
maken en daar houd ik niet van. Dan zeg ik dat ook”. “Dat is
een van de sterke punten van Henriette”, zeggen de anderen. “Ze trekt grenzen. Ze is duidelijk. De mensen weten
waar ze met haar aan toe zijn”. Henriette en Riet zijn familie.
Toen een van de gastvrouwen van het eerste uur vertrok,
heeft Henriette Riet gestrikt die vacature in te vullen. Van
haar moeder, een trouwe bezoeker, had ze gehoord dat Riet
dit wel leuk zou vinden. Henriette vroeg haar als gastvrouw
uit te helpen. En bij een enkele keer is het niet gebleven.
Van uithelpen werd ze al snel vaste gastvrouw van de huiskamer.

En dan is er nog een droom voor de toekomst. Echt een
vaste huiskamer voor de buurt. Nu richten we elke dinsdagmiddag de huiskamer in, met eigen meubels en huiskamerhoekjes, een bibliotheekje. Aan het eind van de middag zetten we alles weer weg, voor de volgende week. Dit verhuizen, dat zou niet meer moeten hoeven.
Een eigen plekje voor iedereen.
Rianne Wesenbeek

John dé Schilder
voor al uw schilderwerk binnen en buiten.
Netheid Correctheid Betrouwbaarheid !!
Kijk gerust op mijn internet site
www.johndeschilder.nl voor
aanbiedingen en garanties.
Ook voor het plaatsen van glas,
rolluiken, laminaat en parket.
Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.
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Elke cliënt - volwassene, kind, bejaarde of jongere - reageert
op een andere manier. Het is de kunst daar als medewerker
van SHN op in te spelen en de juiste hulp te bieden of af te
stemmen op de vraag. Daarnaast is de zelfredzaam-heid van
de cliënt belangrijk”.
Wilt u meer te weten komen over Slachtofferhulp Nederland,
of wilt u zich opgeven als medewerker, kijk
dan op www.slachtofferhulp.nl of bel met
0900-0101.

IN DE KIJKER
In de rubriek In de kijker stelt een bewo(o)n(st)er uit één van onze wijken zichzelf voor. De inhoud
van deze rubriek wordt gebaseerd op een zelf opgesteld verhaal of een interview. Het is de redactie
die bepaalt hoe het artikel uiteindelijk geplaatst wordt.

AD VAN BIJNEN
Ad van Bijnen is getrouwd en heeft twee kinderen. Na zijn
werk in de zorg is hij sinds december 2007 werkzaam als
medewerker bij Slachtofferhulp Nederland (SHN). Na de basiscursus te hebben afgerond, is hij met cliënten aan de slag
gegaan. SHN zet zich in voor slachtoffers van een misdrijf of
verkeersongeluk. Voorbeelden van een misdrijf zijn: woninginbraak, beroving, geweld, stalking en mishandeling. Daarnaast biedt SHN hulp aan slachtoffers van rampen.

WIJK-INFO
HOF
EN DREEF
GISTEREN IS MORGEN
Deze maand maken we onze laatste wandeling over de straten van Daalhof. En dit doen we op een bijzondere manier
door de wijk via de Planetenhof binnen te komen vanaf de
Gewantmakersdreef. Zo komen we aan de linkerkant van de
Planetenhof, midden in het veld, bij de Trichterbaan. Dit
moeten we bewandelen, want een auto kan hier niet rijden,
al zouden we dit wel kunnen fietsen natuurlijk.
Hier komen we geen huizen tegen, terwijl we achter de begraafplaats wandelen naar de toren toe. In Maastricht wordt
‘Trichter’ op verschillende manieren gebruikt. Zo wordt er elk
jaar een onderscheiding vanuit de gemeente toegekend: De
Trichter. We wandelen deze keer ook niet ver van het Trichter
College. In 1539 wordt er voor het eerst gesproken over
Trichter wanneer men melding maakt van de Trichter Oploop. Ironisch genoeg, gezien de latere geschiedenis van
Maastricht in relatie tot een verenigd Europa, was de Trichter
Oploop een volksopstand tegen Karel V en zijn poging om
een gecentraliseerde regering te maken, gestuurd vanuit
Brussel.
Maar als we verder lopen komen we misschien hier een goede
reden voor tegen. Als we de Trichterbaan uitlopen en via de
Plutohof en Junohof weer bij de Planetenhof uitkomen kunnen we linksaf richting het winkelcentrum in Daalhof lopen.
Via de Numitorhof draaien we straks rechtsaf bij de
Silvanushof, om dan linksaf de Pomonahof op te gaan. Bij
de eerste straat rechts volgen we de Didohof tot de splitsing
waar we Janus ontmoeten.
Janus is een Romeinse god, één van de oudste Romeinse
goden. En dan bedoelen we natuurlijk niet dat hij een oude
man was, al zouden we er dan ook niet ver naast zitten.
Janus was namelijk de god van het begin en het einde. Hij
werd vaak afgebeeld met twee gezichten: een jong gezicht
en een oud gezicht. De maand ‘januari’ werd naar deze god
genoemd, omdat dit een begin (of een einde) is. Zo werd
Janus ook ingeroepen bij huwelijken en geboortes.

De hulp is onderverdeeld in: praktische hulp, zoals het schrijven van brieven, juridische hulp, denk hierbij bijvoorbeeld aan
het verhalen van schade en emotionele hulp bij het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis.
Ad vertelt: “Cliënten die in aanraking komen met een misdrijf, ervaren dit als een ingrijpende gebeurtenis. Via de aangifte die zij bij de politie doen, worden zij attent gemaakt op
de mogelijkheden die SHN biedt. Het komt voor dat cliënten
naar SHN worden doorverwezen, maar men kan ook rechtstreeks het nummer van Slachtofferhulp Nederland bellen,
te weten 0900- 0101. Belangrijk is dat cliënten de gebeurtenis gaan verwerken. Doelen van het verwerkingsproces zijn
dan ook herstel van controle, veiligheid en vertrouwen.

Als we de Janushof uitlopen kunnen we via de Dianahof weer
bij ’t Atrium uitkomen en de wijk via de Aureliushof verlaten.
We hebben in de laatste twee jaar rondgedoold in Daalhof
tussen de geschiedenis en de realiteit van ‘nu’. Vaak komen
we zaken in het verleden tegen die niet zoveel anders zijn
dan wat we nu meemaken. Wat was herhaalt zich vaak in
wat is. En wat brengt de toekomst? Dat zien we pas in januari en daarna, als de poort opengemaakt wordt naar een
nieuwe dag.
Scott Raab
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Huiswerkbegeleiding en bijles in de Hazendans. Leraar
(vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine groep
leerlingen. Extra aandacht en hulp bij specifieke leerproblemen. Bijlessen Nederlands op alle niveaus. Info, tel.
043-7503676 of 06-39823537.

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.

Te koop gevraagd: seniorenbed 80 x 200 cm, blank eiken.
Info, tel. 043-3470521.

Bijlessen Engels VMBO/HAVO/VWO, door docente Engels.
Jarenlange ervaring, goede resultaten. Locatie: Belfort. Bel
voor meer informatie naar (043)3540560 of 06-30505707.

Dansschool Dizzy Jazz Dance start per januari 2014 naast
de reguliere jazz- en streetdancelessen met nieuwe lessen in verschillende dansstijlen voor de aller kleinsten, jongeren en volwassenen. Bekijk snel het nieuwe lesrooster op
www.facebook.com/dizzyjazzdance. De eerste proefles is
gratis voor nieuwe cursisten. Kom en dans mee! Info, tel. 0650815583.

Toe aan een nieuwe badkamer of cv ketel? Een lekkage aan
uw dak, goot of andere loodgieterswerkzaamheden? Profiteer van het verlaagde BTW tarief. Ook voor het leveren van
materialen. André Tijssens Installatietechniek, Veldwezeltstraat 74, Maastricht, tel. 06-51182115 of mail
andretijssens@gmail.com.

Dansworkshops in de Kerstvakantie bij dansschool Dizzy
Jazz Dance. Er zijn verschillende workshops voor jongeren
en volwassenen. De kosten zijn 5 euro
per workshop. Het programma en meer
informatie vind je op www.facebook.
com/dizzyjazzdance. Meld je snel aan
en dans mee! Info, tel. 06-50815583.

Ook zonder verwijskaart kunt u voor fysiotherapie, manuele
therapie, geriatrische fysiotherapie en/of oedeemtherapie bij
ons terecht. Wij hebben een contract met alle grote zorgverzekeraars. Fysiotherapie Daalhof Smeets-Verzellenberg,
Herculeshof 70, 6215 BP Maastricht, tel. 043-3476946 of
06-20567164, email: fysio.smeets-verzellenberg@hetnet.nl;
www.fysiodaalhof@gmail.com; www.fysiodaalhof.nl.

Te koop: boxkleed z.g.a.n. 85 x 105 cm, kleur beige/bruin.
Nieuwprijs 37,95 euro, nu 20 euro. Ledikantlakentje, nieuw,
60 x 120 cm, kleur wit met beertjeslint (100% katoen): 7,50
euro. Stoelverkleiner (past in Ikeastoel), merk Alvi, kleur
beige (100% katoen). Nieuwprijs 16,95 euro, nu 7,50 euro.
Info, tel. 06-28732586.

Op zoek naar een leuke hobby? Kom dan naar naailessen
bij Nelleke’s Modevakschool. De lessen zijn zowel overdag
als ’s avonds en voor beginners en gevorderden. Er wordt in
kleine groepjes gewerkt. Wilt u meer weten, bel dan tel. 0433473051.

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

Spierpijn, moe, spanningen, stress? Neem eens een ontspannende massage en voel je herboren. Al ruim 20 jaar
ervaring in Maastricht. Kijk voor meer info op www.massagemaastricht.nl. Nu ook om af te vallen onder begeleiding van
een personal coach. Cadeautip: cadeaubon voor een massage.
Bij Muehum’s Thaise massage salon kunt u terecht voor
diverse massages. Lekker ontspannen en ontstressen, 100%
origineel Thais (geen erotiek). Tijdens de dure maanden
(december 2013, januari 2014) 10 euro korting op de olie- en
kruidenmassage (normaal 40 euro). Info, tel. 043-3262725,
Vleeshouwersdreef 4, www.muehum-thai-massage.nl.

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Dak & Homeservice Maastricht
L.Tonigold

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

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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DE HART EN VAATCAFÉ’S IN 2014

PERSBERICHTEN

De lotgenoten contactavonden voor het komend jaar zullen
op de volgende data plaatsvinden: dinsdag 14 januari, dinsdag 1 april, dinsdag 3 juni en dinsdag 7 oktober. Al deze
informele avonden zijn uiteraard weer vrij toegankelijk voor
iedereen met hart- en vaatproblematiek van welke aard ook,
partners/dierbaren en alle andere belangstellenden. Locatie
is als vanouds het familiebedrijf Grand Eetcafé De Vreede
anno 1973, Markt 62 te Maastricht vanaf 19.30 uur.

MEE OP WEG
MEE Zuid-Limburg adviseert en ondersteunt mensen met een
beperking; kosteloos en onafhankelijk. Een van de vele projecten van MEE is het project ‘MEE op Weg’, erop gericht
om mensen met een beperking in korte tijd te leren zelfstandig te reizen.
‘Gewoon’ de trein, bus of fiets nemen van A naar B is niet
voor iedereen een routineklus. Het kan voor de mens met
een beperking behoorlijke obstakels opleveren. MEE helpt
om deze obstakels weg te nemen. Zelfstandig kunnen reizen is een voorwaarde om écht mee te kunnen doen in de
samenleving en een behoorlijke stap op weg naar eigen regie. MEE werkt in dit project onder meer samen met studenten van de Hogeschool Zuyd.

Telkens zal er weer aandacht zijn voor een hart en vaat gerelateerd onderwerp met een lezing door ‘n specialist van het
AZM/MUMC+. Het thema van het eerste Hart en Vaatcafé
op dinsdag 14 januari is: Werk en hart- en vaatpatiënten. De
speciale gastspreekster is Yvonne Curfs, ergotherapeute in
het Adelante en zal o.a. de volgende punten onder de aandacht brengen:
- Waar kun je als hart en vaatpatiënt mee te maken krijgen
in relatie tot werk.
- De rol van wet en regelgeving op werkhervatting en de communicatie met de bedrijfsarts/werkgever.
- Aandacht voor werkhervatting tijdens hartrevalidatie.

Wat gebeurt er in dit project?
Veel mensen met een beperking gebruiken al van jongs af
aan ‘speciaal’ vervoer. Dit is op zich prima om hen op de
plek van bestemming te brengen, maar het plaatst hen ook
vaak in een onbedoeld isolement. Er is veelal geen contact
met medereizigers, zoals in een bus of trein.
Vanuit MEE wordt er, samen met de cliënt, een stappenplan
gemaakt om het gewenste (reis)doel te behalen en dit plan
wordt ook onder begeleiding stap voor stap uitgevoerd.
Enkele voorbeelden:
- Een student begeleidt een oudere mevrouw in het reizen
met de bus naar haar dochter die twee dorpen verder woont.
Hierdoor wordt deze mevrouw minder afhankelijk en kan zij
straks ook zelfstandig boodschappen doen.
- Met een jongen met autisme werd een ‘avonturenplan’ opgesteld zodat hij leerde om zelfstandig naar de stad te fietsen. Hij wilde graag alleen met zijn vrienden naar de bioscoop in de stad, tien kilometer van zijn huis. Na twee keer
oefenen was deze jongen zeker genoeg en was het doel behaald. De ouders oefenen nu met hem het traject van huis
naar school, voortbordurend op het plan dat eerder gemaakt
is.

Van harte welkom allemaal.
Met vriendelijke groeten,
Dyon De Vreede (ambassadeur Health Foundation Limburg/
AZM/MUMC+), Bianca Vorstermans en Marlies Steehouwer
(hart- en vaatverpleegkundige en PM/ICD verpleegkundige
AZM), Oprichters/Organisatoren Hart en Vaatcafé’s.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Martine Nauta-Demacker, 0631664363 of via m.demacker@meezuid
limburg.nl. Check ook www.meezuidlimburg.nl.

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

Guus Gruisen
Reparatie Techniek

Behandeling volgens afspraak
Maandag en dinsdag gesloten

Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667
G.Gruisen@planet.nl
www.guusgruisen.nl

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Voor prijzen en afspraken bel telefoonnummer 043-3475631
of e-mail: info@haarstudiocarla.nl
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Serveertips
-schik het konijn op een voorverwarmde schotel;
-giet de saus door een zeef en werk af met de chocolade en
laat even inkoken tot de exacte dikte. Lekker met aardappel-grattin en erwten en wortelen.

BON APPETIT
VOORGERECHT: KOMKOMMERMOUSSE
Ingrediënten voor 4 personen:
1 komkommer, zout en peper, 1 sjalotje, 1/8 liter slagroom,
2 el fijngehakte bieslook, 50 gram mon chou, 115 gram magere kwark, 5 blaadjes gelatine, 1 el dragonazijn (of eigen
keuze).
Bereidingswijze:
Snijd een vierde ongeschilde komkommer in dunne plakjes
en houd die apart voor de garnering, Schil de rest van de
komkommer. Snijd ze in de lengte door en schraap de zaadjes er met een theelepel ui. Snijd de komkommer in blokjes
en leg ze in een vergiet. Bestrooi ze met zout en laat ze één
uur staan. Spoel ze dan af met koud water en droog ze heel
goed in een schone theedoek. Pel en snipper de sjalotjes,
week de gelatine in ruim water, Verhit 4 el water en los de
gelatine op. Roer de dragonazijn erdoor, pureer de komkommer, sjalotjes, kwark, roomkaas en het gelatinemengsel in
een keukenmachine. Roer er de bieslook, het zout, de peper en een snufje suiker door. Klop de slagroom dik vloeibaar en spatel die door het komkommermengsel. Leg in ieder vormpje een stukje plastic keukenfolie. Doe het mengsel
in de vormpjes en laat de mousse in de koelkast opstijven.
Leg de mousse in het midden van de borden en leg
dakpansgewijs komkommerschijfjes om de mousse.

NAGERECHT: FRUITGRATTIN
Ingrediënten voor 6 personen:
3 eidooiers, 1,5 dl slagroom, 90 g suiker, 50 g gemalen amandelen, 2 theelepels maizena, 6 gedroogde abrikozen of handje
rozijnen, 600 g gemengd vers fruit (ananas, perzik, kiwi, banaan, peer, mango, witte druiven,......) in stukjes gesneden, eventueel bruine suiker.
Bereidingswijze:
Het fruit schoonmaken, schillen en in stukjes snijden, mengen met de fijngesneden abrikozen of rozijnen en verdelen
over de zes bakjes. Een beetje aandrukken, (het gedroogde
fruit neemt tijdens het bakken overtollig vocht op).
Crème: au bain marie eidooiers met suiker schuimig kloppen. Maïzena en gemalen amandelen toevoegen. Slagroom
verwarmen en al kloppend bij de massa gieten. De crème
over de bakjes met fruit verdelen. Bakken in de oven (160
graden) in 25 minuten.
Serveertips
Lauwwarm serveren. Zo zijn de gratins al heerlijk, nog lekkerder is: vlak voor het serveren bestrooien met bruine suiker en even laten caramelliseren onder de grill!

HOOFDGERECHT: KONIJN UIT MECHELEN
MET PEPERKOEK EN CHOCOLADE
Ingrediënten voor 4 personen:
1 kg konijn in stukken, 20 g boter, peper en zout, 100 ml
Kriekbier, 20 g chocolade, 10 g maizena, 40 g peperkoek.
De marinade: 150 ml Kriekbier, 1 gesneden ui, 1 laurierblad en 2 takjes tijm, 5 gekneusde, jeneverbessen, 50 g
wortelen.
Voorbereiding:
Maak een marinade met het bier, de ui, laurier, tijm, jeneverbessen en wortelen en laat de stukken konijn erin marineren
gedurende 12 uur.
Bereidingswijze:
Braad vervolgens de stukken konijn op een heet vuur en overgiet ze met de marinade en 100 ml kriekbier, alles laten
sudderen op een zacht vuur gedurende één uur, voeg dan de
peperkoek erbij en laat nog eens 10 min pruttelen.

Godding Uitvaartzorg
van dinsdag t/m vrijdag

Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

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

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
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Frans, er is massaal voor je geschreven in het grote boek in
de Koojstal. Je was als een opa voor me, pas twee dagen
hier en je al zo welkom voelen, waarom nu al, gedreven,
passie, liefde, hart van goud, beetje eigenwijs, een kaartje
van groep 6. Zo maar een paar uitingen waarmee mensen
hun verdriet met Marleen en ons deelden.
Frans bedaank bedaank, we zullen je heel erg missen.
Namens Team Boerderij Daalhoeve,
Ralph
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 11, december 2013

HERINNERINGEN AAN FRANS
Zo’n tien jaar geleden meldde Frans zich als vrijwilliger bij de
Werkgroep kinderactiviteiten. De eerste Griezeltocht
stond op het programma. Nog diezelfde dag echter meldde
hij zich ziek, en wij vroegen ons af hoe we nu op zo iemand
konden bouwen. Enkele weken later moest het Atrium worden versierd voor de Sinterklaas-viering. Toen we daar aankwamen, was er al iemand bezig met heel veel, echt, gereedschap en schitterend materiaal. Wij waren helemaal
‘verpopsak’. Dit was onze kennismaking met Frans.

Onlangs overleed onze voorzitter Frans Meijers. Een In
memoriam door Ralph en Nicole.
Lieve Frans,
Jij hebt je jaren in het zweet en de stress gewerkt om de
droom van velen te kunnen verwezenlijken. Een buurt die
wat kleurrijker en sfeervoller is en natuurlijk jouw kindje Boerderij Daalhoeve. Jouw passie, inzet en gedrevenheid hebben
menig man en vrouw de ogen doen openen en hen gestimuleerd om van zich te laten horen. Even een belletje en de
hele boerderij was omringd met 800 kinderen die hand in
hand een levende afzetting vormden tegen de dreigende sluiting. We kregen er met z’n allen kippenvel van!

Hij kwam in ons leven en was niet meer weg te denken. Hij
dacht aan alles! Van vergunningen tot naamkaartjes. Hij regelde de materialen en legde de o zo belangrijke contacten.
We gingen steeds meer organiseren: kerst, Pasen, buitenspeeldag, vrijmarkt, wandelingen, midzomerfeest… Ondanks
dat hij in eerste instantie heel sceptisch was over de nominatie, was hij heel trots toen we de Vrijwilligersprijs wonnen.
We deden het vaak niet goed genoeg volgens hem en wij
vonden dat hij teveel wilde! We konden op hem mopperen,
maar lang boos op hem blijven was onmogelijk! Hij dacht
ook vaak aan onze eigen kinderen. Het vriendenamulet dat
hij voor ze maakte, zal nu een heel speciaal plekje krijgen.

Als voorzitter van Stichting Boerderij Daalhoeve wist jij steeds
wat er moest gebeuren om de boerderij weer nieuw leven in
te blazen. Boerderijfeest, boerderijwinkel, beheer van het
wijkplein, inzet van het Oranjefonds, het beste idee van Daalhof, de Dela-doe-mee dag, het blote voetenpad, de verkiezing van de Kroonappeltjes, zonnepanelen, Social Monday.
Dit lijstje is nog veel langer, dankzij jou. Wij gaan ons best
doen om alles wat jij hebt opgezet voort te zetten.

Na een jaar kwam de vraag van Trajekt voor het opzetten
van een nieuw Buurtplatform. Ik wist wel iemand die dit heel
goed zou kunnen, iemand die meer tijd had dan ik. Samen
bedachten we een eigen opzet en informatieavond en de eerste vergaderingen waren een feit.

Nu de boerderij eindelijk weer lekker draait en bezoekers en
vrijwilligers ons kunnen vinden, kun jij hier niet meer direct
van genieten. Dat gevoel heerst heel sterk onder velen van
ons. Laat ons boerderijtje dan ook niet in de steek en laat
het zonnetje schijnen.

Met het Buurtplatform gingen we veel samenwerkingsverbanden aan: met Atrium, Mosae Zorg, Trajekt, de drie basisscholen, de gemeente en natuurlijk de boerderij. We werden een voorbeeld voor de gemeente en kregen veel voor
elkaar. We realiseerden initiatieven zoals onder andere de
natuurspeelplaats De Gouden Wereld, het klusproject, cultuur in Daalhof, de Huiskamer en heel veel meer.

De zonnepanelen hebben we alvast laten neerleggen, met
mooie woorden voor jou van wethouder Nuss.
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Ik besef heel goed dat het vele werk dat Frans voor onze
buurten heeft gedaan zijn weerslag soms had op zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen. Zonder zijn steunpilaar Marleen
zou Frans dit nooit allemaal gedaan kunnen hebben.
Op mijn Facebook-pagina meldde ik direct na zijn overlijden:
onze inspirator, organisator, medevrijwilliger en grote vriend
Frans is niet meer.
Wij missen hem enorm!
Frans: bedankt!

Met deze constructie is de boerderij een pilot-project in Maastricht. Wethouder Nuss noemt de zonnepanelen een ‘mooi
en zichtbaar duurzaam gebaar op precies de juiste plek.
Boerderij Daalhoeve is een centrum voor natuur- en milieueducatie en dus bij uitstek de locatie om een goede zichtbare stap naar verduurzaming te nemen. Kinderen ervaren
hier op jonge leeftijd het belang van zuinig omgaan met energie en leren spelenderwijs hoe energie ook duurzaam opgewekt kan worden.’

Namens al zijn medevrijwilligers,
Nicole

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Start Lammetjesdagen met schaapscheren
Maandag 23 december komen de eerste 66 ooien naar de
schaapskooi van onze boerderij. Ze zijn drachtig en verwachten vanaf eind januari hun lammeren. Het lammerseizoen loopt daarna nog door tot half maart. Half februari
verwachten wij de meeste bevallingen. 66 schapen samen
geeft een hoop warmte. Om de dieren niet te laten zweten
en de bevalling schoon te laten verlopen, worden alle ooien
op dinsdag 24 december geschoren. Tijdens de openingstijden kunt u schaapsscheerder Raymond Houben aan het
werk zien. De schaapskooi is meer dan de moeite waard om
eens te komen bezoeken.

Daalhoeve had aan de officiële opening een tekenwedstrijd
verbonden. De mooiste tekening was volgens de jury die van
Jarold Boafy. Hij mocht een naam bedenken voor de
kast van de omvormer die de kilowatt-uren registreert. Na
een rondleiding op de boerderij kregen alle kinderen limonade en cake en een kleine attentie in de vorm van een
portemonneetje

Boerderijwinkel en onze Koojstal
Boerderijwinkel Daalhoeve is klaar voor de feestdagen. Lamsvlees, rundvlees, varkensvlees, rollades, kalfskroketten,
verschillende stoofpotjes en diverse streekproducten zijn
momenteel voorradig. Ook kunt u voor de kerstdagen een
bestelling plaatsen. Ons eigen konijnenvlees en de soepkippen zijn zeker een aanrader. Laat u verrassen door ons
brede assortiment aan eerlijke producten. In de Koojstal kunt
u in de decembermaand en het nieuwe jaar natuurlijk terecht
voor een kopje koffie of een lekker hapje. In december breiden we de menukaart uit. U steunt ons met een bezoek en
door bij ons uw kerstinkopen te doen.

RECEPT UIT DE WINKEL
Lamsbout
Kruid een lamsbout met zout en peper en braad ze mooi
bruin aan in olijfolie. Blancheer vijftien knoflooktenen tien
minuten in melk. Haal ze eruit en laat ze afkoelen. Maak
met een scherp mes vijftien sneetjes in de bout. Doe in elk
sneetje een teentje knoflook, stukje ansjovis en paar rozemarijn blaadjes.
Verwarm de oven voor op 150 graden, en draai terug op 90
graden. Braad de bout ongeveer anderhalf uur in de oven. De
kerntemperatuur moet ergens tussen de 55 en 60 graden
zijn. TIP… koop een vleesthermometer, niet duur en te koop
in een goede keukenzaak!

Oproep kledingbeurs
Volgend jaar organiseren we in het voorjaar onder meer een
beurs voor tweedehands kleding. Als u kleren over heeft die
u kunt missen, lever ze dan bij ons in. De opbrengst van de
beurs komt ten goede aan het voortbestaan van de boerderij.

ZONNEPANELEN

Haal de bout eruit en laat een half uur rusten onder aluminiumfolie.
Blus het braadvocht af met een glas witte wijn, laat even
inkoken, zeef het vocht en voeg een bekertje room toe. Weer
even laten inkoken, en op het laatst monteren met wat koude
blokjes boter (totaal 100gram). De kleur van de saus ziet er
nu uit als koffie met melk.
Serveer met gebakken aardappeltjes en gesmoorde
savooiekool, met wat walnootjes erdoor.

Sinds donderdag 21 november wordt het dak van Boerderij
Daalhoeve versierd met zonnepanelen. Wethouder
Duurzaamheid Albert Nuss opende de zonnecentrale, samen met kinderen van groep 6 van de Elckerlyc en Fons
Olterdissenschool. De zonnepanelen zijn door de samenwerking met het bedrijf RoofTopEnergy, dat ze heeft ontworpen, beheert en exploiteert, geplaatst zonder een financiële
bijdrage van de gemeente, die eigenaar is van het gebouw.
Daalhoeve betaalt voor de stroom tien jaar lang een vaste
stroomprijs.

Smakelijk eten!
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WIJK-INFO
VAN
DE MAAND

VARIA
WIJK-INFO

FAY ESTEN

BREINCAFÉ

Lieve buurtbewoners,
Ik wil mij graag voorstellen als nieuwe buurtbewoner. Ik ben
Fay Esten en ik woon samen met mijn mama en papa in de
wijk Hazendans. Ik ben op 19 oktober geboren in het AzM.
Mijn mama moest worden ingeleid, omdat haar bloeddruk
veel te hoog was. Ik ben dan ook geboren toen mijn mama
38,4 weken zwanger was. De bevalling was een pittige klus
voor mijn mama en papa, maar wat waren zij blij toen ik om
17.53 uur mijn eerste schreeuw liet horen. Mijn mama moest
twee nachtjes in het ziekenhuis blijven, maar gelukkig mocht
mijn papa ook blijven slapen.

Breincafé is een maandelijks informatief trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hun partners,
familieleden, mantelzorgers, professionals en overige
geïnteresseerden. Thema van de bijeenkomsten van januari
is: ‘Accepteren en verwerken van hersenletsel’.
Accepteren en verwerken
Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun
naasten krijgen veel voor hun kiezen na het ontstaan van
hersenletsel. Er is opeens veel te verwerken en op hun pad
komen even zovele vragen en problemen. Is er nog herstel
mogelijk of moet je afscheid nemen van het leven dat je voorheen kende? Wordt het nog zoals het vroeger was? Zoek je
hulp en waar zoek je die dan? Wat kan het verwerkingsproces beïnvloeden en hoe kun je het leven aanpassen en
een nieuwe balans vinden?
Het verwerkingsproces bij iemand met NAH loopt vaak niet
parallel aan dat van zijn of haar naaste omgeving. Tijdens
het Breincafé van januari betrekken Michel Schoonenberg,
coördinator Hersenletselteam Limburg, en Nathalie Sieben,
ervaringsdeskundige met een NAH, de deelnemers bij het
beantwoorden van deze vragen.
Waar en wanneer?
Op maandag 20 januari 2014 in het Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60. De aanvang is telkens om 19.30
uur en de toegang is gratis.

Mijn papa en mama hebben de naam Fay gekozen, omdat
zij graag een korte, krachtige naam wilden. De naam Fay
voldeed daaraan. Tevens heeft de naam een sprookjesachtige, romantische betekenis. Een perfecte combinatie voor
een meisje!

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
NAH kan iedereen overkomen. Het kan ontstaan na een
ongeval, een beroerte of reanimatie bijvoorbeeld. Het leven
verandert drastisch voor degene die het overkomt. Vaak is
volledig herstel niet mogelijk. Ook voor de naaste omgeving
van de getroffene zijn de gevolgen groot. Door lotgenoten te
ontmoeten in een breincafé ontstaat er een voedingsbodem
voor acceptatie, begrip, tips, adviezen en ervaringsuitwisseling. Er wordt ruim gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. Tevens is er uiteraard de ruimte om te praten met aanwezige lotgenoten. Bent u deze avond verhinderd? Zie voor data, tijdstippen, thema’s en locaties van volgende bijeenkomsten: www.meezuidlimburg.nl/agenda-overzicht.

Thuis was ik na een paar daagjes al goed gewend. Ik slaap
goed en ik drink prima, zodat ik ook al behoorlijk bijkom. Ik
ben een tevreden baby en vind het heerlijk om te knuffelen
met mijn mama, papa of met mijn grote zus Luna. Ook ga ik
graag in bad of samen met mama en papa onder de douche.
Ik bekijk de wereld nu al met grote ogen en kan niet wachten
om deze te gaan ontdekken.
Liefs, Fay

Schoonheidssalon Parels
www.parels-uiterlijkeverzorging.nl
Romy Tonigold

Schoonheidsspecialiste
KOC gediplomeerd
aangesloten bij de ANBOS
Neptunushof 77
6215 XW Maastricht
06-38532876
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Vanaf 1 juni zijn wij ook speciaalzaak van
Vanaf 1 juni zijn wij ook speciaalzaak van
Vanaf 1 juni zijn LINGERIE
wij ook speciaalzaak
van
BORSTPROTHESES,
en BADKLEDING

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

BORSTPROTHESES, LINGERIE en BADKLEDING
Ruim assortiment
op voorraad
BORSTPROTHESES,
LINGERIE
en BADKLEDING
Ruim assortiment
op voorraad
Vergoedingen
van zorgverzekering
mogelijk.
Ruim assortiment
op voorraad
Vergoedingen
van zorgverzekering
mogelijk.
Wij werken ook op afspraak
Vergoedingen van zorgverzekering mogelijk.

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

Wij werken ook op afspraak
speciaalzaak in gezondheidsartikelen en zelfzorgartikelen
Wijonderhoud
werken ook op afspraak
levering
van scootmobielen,
inclusief service
en
speciaalzaak
in gezondheidsartikelen
en zelfzorgartikelen
vergoeding
mogelijk
via AWBZ
/ zorgverzekeraars
/ WMO
levering
van scootmobielen,
inclusief
service
en onderhoud
speciaalzaak
in gezondheidsartikelen
en zelfzorgartikelen
vergoeding
mogelijk via AWBZ
/ zorgverzekeraars
/ WMO
levering
van scootmobielen,
inclusief
service en onderhoud
vergoeding mogelijk via AWBZ / zorgverzekeraars / WMO

www.tweewielerserviceverhulst.nl

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

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

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

Op zoek naar een nieuwe functie?
Meer plezier in je huidige werk?
Een betere balans tussen werk en rivé?
Hulp nodig bij het solliciteren?
Her(ontdekken) van jezelf?
Het maken van een plan voor de toekomst?

Studiekeuze begeleiding
x

Kom je van of zit je nog op de middelbare school
enwil je weten welke vervolgopleiding geschikt
voor jou is, of blijkt dat je niet de goede keuze
hebt gemaakt en bent afgehaakt, maak dan een
afspraak voor een gratis oriënterend gesprek.

Uiterlijk 1 mei moet je je hebben ingeschreven !
Nu alvast beginnen met nadenken kan geen kwaad.
Intake gratis.
De eerste vijf aanmeldingen krijgen
het eerste gesprek voor € 25,00
Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?
Kijk dan eens op www.buropotentieel.nl
of bel meteen tel. 06-18862584
info@buropotentieel.nl

Monique Wijnands
Koninksemstraat 84
6215KA Maastricht

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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JORDY

UITROEPEN 51E PRINS K.V. DE MAMMOETERS ’64

Hoi, mijn naam is Jordy Moody. Ik woon aan de Jupiterhof. Ik
heb een zusje, Daphne zij is 9 jaar en een broer, Milan van
16 jaar. Ik ben 12 jaar en zit in groep 8 van de Fons
Olterdissenschool. Het is heel leuk. Meester Roger is op
vakantie en nu hebben we Meester Luc, daar ben ik heel blij
mee. Hij is ontzettend leuk, meestal als we niet zo rustig
zijn, speelt hij wat op zijn gitaar.Ook verheug ik me op het
schoolverlaterskamp, dan ga je met je hele klas 4 dagen op
kamp .

Zaterdag 18 januari 2014 zal om 14.33 uur de 51ste prins
van K.V. de Mammoeters uitgeroepen worden. Onder het motto van ‘De Romeinen’ zal de nieuwe
prins door middel van een grote optocht begeleid
worden naar het winkelcentrum van Pottenberg,
waar hij vervolgens ontmaskerd wordt. Aansluitend
heeft hij zijn receptie in buurtcentrum de Romein
onder muzikale leiding van DJ Chris van RT-Sound.
’s Avonds wordt het prinsschap van de nieuwe prins gevierd
tijdens het jaarlijkse prinsenbal. Dit prinsenbal begint om
20.11 uur in buurtcentrum de Romein en staat onder muzikale leiding van het orkest ‘The Melodies’. Iedereen is van
harte welkom en de entree is natuurlijk vrij.
UITROEPEN 38E PRINS K.V. DE JUMBO’S

Ik speel saxofoon, dat doe ik bij de harmonie in Wolder, de
Greune. Ik ga 2 dagen per week naar de harmonie: dinsdag
naar saxofoonles, woensdag naar de jeugdharmonie. Ik ben
laatst geslaagd voor mijn Hafa A examen. Eerst zat ik bij de
samenspeelgroep, daar leer je hoe je met elkaar moet samenspelen. Twee keer in het jaar doen de kinderen van de samenspeelgroep het sprookje voor kinderen om ze te laten zien
dat muziek maken leuk is. Ik vind het leuk dat mijn opa ook
saxofoon speelt. Mijn vader speelt basgitaar en mijn zusje
speelt klarinet. We hebben ook weer een super gezellig
muziekkamp gehad. We zijn een weekend in België geweest,
daar repeteren we en doen we ook allemaal leuke spellen.
Op zondag geven we dan een klein concert voor onze familie
en bekenden.
Ook zit ik op reddingszwemmen, dat is iedere donderdagavond in het geusseltbad. Hier leer je hoe je iemand uit het
water moet redden. Ieder jaar is brevet zwemmen, dit is het
examen. Zelf zit ik in de groep voor het brevet Zwemmend
Redder 2. Later krijg je bij een bepaald brevet ook nog theorielessen.
Samen met mijn broer zit ik op scouting. Bij scouting LBP
op Pottenberg. Ik ga op vrijdagavond naar de scouting. Ik zit
bij de scouts, daar doen we leuke activiteiten zoals: de knopen leren, tochttechnieken, tenten opzetten. Er zijn verschillende kampen in een jaar zoals de Joti, het groepsweekend/
ouder-kindweekend, Rsw, Intercamp (hier komen verschillende nationaliteiten bij elkaar) en het zomerkamp. En 1 keer
in de vier jaar is er in Nederland de nationale Jamboree (ook
hier komen kinderen uit verschillende landen over de hele
wereld bij elkaar). Zoals je ziet heb ik best een drukke maar
leuke week en dat iedere week opnieuw.
Groetjes, Jordy
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Zondag 19 januari 2014 organiseert K.V. de Jumbo’s haar
jaarlijkse kindermiddag. Tijdens deze middag zullen zij om
14.11 uur hun 38e prins(es) of prinsenpaar aan het volk
bekend maken en aansluitend volgt er een receptie voor
jeugdverenigingen.
De kindermiddag in buurtcentrum de Romein te Pottenberg
begint om 13.11 uur en staat onder muzikale leiding van DJ
Chris van RT-Sound. Iedereen is van harte welkom en ook
hier is de entree natuurlijk vrij.

CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

Wist u dat…….
•
•
•
•
•
•

wij u vanaf programma 2 een gratis geurboompje kado
geven, voor deze actie geld op=op
wij cockpit- en waxdoekjes vanaf nu ook verkopen bij de
wasstraat
wij vanaf programma 3 uw auto extra handmatig
voorbehandelen met een borstel
regelmatig acties zullen voeren en deze op o.a. facebook
bekend zullen maken
er ook cadeaubonnen verkrijgbaar zijn voor elk gewenst
programma
de kinderen een gratis lollie krijgen

De nieuwe openingstijden zijn:
maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur
zondag van 10.00 uur tot 14.00 uur.

VARIA
WIJK-INFO

Breng daarna een foundation aan. Let op dat deze niet donkerder is dan uw huidskleur. De foundation moet als het ware
versmelten met uw huid. Als uw huid nu nog glimt, kunt u
een transparante poeder gebruiken om uw huid te matteren.

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

FEESTELIJKE MAKE-UP
Sinterklaas, Kerst en Oud op Nieuw staan op ons te wachten. In deze column ga ik u tips en trics geven hoe u een
mooie, feestelijke make-up aanbrengt.

Indien u kiest om het accent op uw ogen te leggen, begin
dan met het omlijsten van de ogen. Breng met een bruin of
zwart kajal oogpotlood een dunne lijn aan rond uw ogen,
vervaag deze met een dun penseel en fixeer de lijn met oogschaduw in dezelfde kleur. Gebruik nu een champagne kleurige oogschaduw (zonder glinsters erin) als basis. Deze basis zorgt ervoor dat de uiteindelijke oogschaduw niet in de
oogplooien gaat zitten. Hier overheen kunt u de oogschaduw
van uw keuze aanbrengen. Kies voor een mooie kleur die
past bij uw kleding en uw ogen. Voor spetterende feesten
adviseer ik te kiezen voor de zwaardere smokey-eyes. Maak
de make-up af met bruine of zwarte mascara die uw wimpers
langer/voller laat lijken.
Dan de lippen: breng altijd eerst een lippotlood aan zodat de
lipstick niet uitloopt of in de randjes gaat zitten. Het lippotlood
kan dezelfde kleur hebben als de lipstick, maar tegenwoordig verkopen ze ook neutrale lippotloden, deze hebben geen
kleur. Dit heeft als voordeel dat je maar 1 potlood nodig hebt.
Lak als laatste uw nagels in een mooie (bijpassende) kleur
en je bent helemaal klaar voor het feest.

Begin met het verbergen van oneffenheden door gebruik te
maken van een concealer. Hiermee werkt u rode vlekjes of
een vermoeide oogopslag weg.

Ik wens u stralende feestdagen, veel geluk en een goede
gezondheid voor 2014 toe.

Roger Brandts
Roger
Brandts
Hazendansplein
16
Roger
Brandts
6215 JB Maastricht
Hazendansplein
16
Roger
Brandts
Hazendansplein
16
Telefoon: 06-43001591
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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
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SPREEKUREN VOOR VRAGEN OVER
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN UITKERING

WERELD JAMBOREE

U kunt bij ons terecht voor gratis uitleg en ondersteuning
door (ervarings-)deskundige vrijwilligers: Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur - vrij inlopen: Stg. Raad van
Uitkeringsgerechtigden, Bogaardenstraat 35-B, 6211 SN
Maastricht. Telefoon tijdens spreekuur: 06-20381921.
Iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur - vrij inlopen: WijkServicePunt Manjefiek Malberg, Malbergsingel 70,
6218 AV Maastricht, tel. 043-7630030

Beste lezer,
Ik ben Joëlle Remmen en ik zit op scouting in Wolder bij
Henri Dunant Florence Nightingale, bij de groep ‘gidsen’. Ik
ben 12 jaar en wil heel graag meedoen met de World Jamboree
Scouting. De World Jamboree wordt in 2015 gehouden in
Japan. Alle deelnemers moeten betalen voor hun deelname,
en om iedereen in de mogelijkheid te stellen om deel te nemen, moeten wij (de rijke landen) extra betalen voor de kinderen in minder rijke landen. Deelname kost 4000 euro.
De Wereld Jamboree is een kamp voor scouts van over de
hele wereld, dat één keer per vier jaar georganiseerd wordt.
Er doen ongeveer 30.000 scouts aan mee uit ongeveer 150
landen. In 1937 en 1995 werd de Wereld Jamboree in Nederland gehouden. In 2015 organiseert Japan de Wereld Jamboree (28 juli t/m 8 augustus 2015) en vanuit Nederland organiseert het Nederlands contingent namens Scouting Nederland de deelname.

Van 23 december t/m 3 januari is er geen spreekuur.
Voor meer informatie: www.waowiamaastrichtheuvelland.nl
KERSTMIS
Kerstmis, de tijd voor bezinning en gezelligheid
Kerstmis ook een tijd voor openhartigheid

De sfeer op een Wereld Jamboree is erg bijzonder: je kampeert 10 dagen lang met je eigen troep in een internationale
omgeving. Scouts uit de hele wereld kamperen op hetzelfde
terrein, je leert elkaar kennen, merkt de cultuurverschillen
en je merkt ook, dat het geweldig is om zo 10 dagen samen
te leven en activiteiten te doen. Natuurlijk zijn de voorbereidingen in Nederland en de voor- of nareis in Japan of omgeving een onvergetelijke ervaring voor jeugddeelnemers.

Zalig Kerstfeest, een veel uitgesproken wens
het allerbeste voor ieder “aan ons hart” gelegen mens
het zijn de dagen om ons leven te overdenken
maar ook om elkaar de mooiste cadeautjes te schenken
onder de Kerstboom genieten van de intieme sfeer
een gelukzalig gevoel overstroomt ons, ieder jaar weer

Graag wil ik met kleine klusjes geld verdienen voor mijn deelname aan de World Jamboree. Daarom wil ik graag mijn
hulp aanbieden bij kleine klusjes voor een kleine vergoeding,
zoals bijvoorbeeld: een kleine hond uitlaten, babysitten, blaadjes opruimen, kleine boodschappen doen, auto wassen, kleine
huishoudelijke klusjes, cup cake’s bakken voor een speciale
gelegenheid (wel zeggen hoeveel ik er moet bakken).
U kunt mij ook helpen door mij uw lege statiegeld flessen te
geven. Als u iets weet wat ik voor u kan doen dan mailt u mij
op mijn mail adres: joellenaarjapan@gmail.com of bel naar
tel. 043-3478044.

even niet denken aan de dag van morgen
even vergeten al onze dagelijkse zorgen
het Nieuwe Jaar begint over enkele dagen
de beste wensen aan elkaar overdragen
365 dagen om aan te beginnen en te beleven
een goed moment om elkaars fouten te vergeven
het moment om goede voornemens te maken
die niet in de vergetelheid mogen geraken

Met vriendelijke groet, Joëlle Remmen

daarom voor familie, vrienden en alle mensen
een Zalig Kerstfeest en voor het Nieuwe Jaar
de allerbeste wensen.
tekst : Ad Frijns

DONKERE DAGEN
In een tijd van donkere dagen, crisis en besparing geef ik u
deze goede raad mee. Lachen kost minder dan
elektriciteit maar geeft minstens zoveel licht.
Bespaar dus zeker niet op een lach, want die
kost je weinig of niets en geeft een ander wellicht het nodige positieve zicht.
H.M.
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De Kerstman
De Kerstman in zijn arreslee
neemt allemaal cadeautjes mee.
Rudolf het rendier trekt zijn vracht
door de koude winternacht.

Stille nacht, tovernacht
Een kerstverhaal over een oude man die niets bezit
en die toch geen andere wens heeft dan de vriendschap van een hondje. En een tovenaar die zoveel
waarde hecht aan deze wens dat hij zelfs bereid is zijn
toverkracht ervoor op te geven. Samen zorgen ze voor
dit bijzondere verhaal over ware vriendschap.
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de
sneeuw op en de mensen die nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel
was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was
kerstnacht. Nog maar één enkele man liep door de
verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar
voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten
waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem. Riton
had geen familie en geen thuis. De mensen keken naar
hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn
baard hangen. Toch was hij niet alleen in die ijzige
nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam
hij vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met
een ster. Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn
ogen te stralen. “Ben je verdwaald? Dan kunnen we
beter bij elkaar blijven”. De hond keek hem aan. Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton
een stuk brood uit zijn rugzak en sneed het in tweeën.
“Hier!”, zei hij met een glimlach. “Het is een mager
maaltje voor een avond als deze, maar meer heb ik
niet”. Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden. Daarna
floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en
luider, steeds kouder en kouder. “Kom”, zei Riton. Hij
zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op.
“Laten we schuilen in die hut”. Ze zaten daar een hele
poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens
een stem: “Schrik niet en luister. Ik ben geen hond. Ik
ben een tovenaar”. “Jij? Een tovenaar?”, zei de oude
man verbaasd. “Vanavond heb ik mezelf in een hond
veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou zijn
wilde belonen”, zei de tovenaar. “En jij bent de enige
die goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je
liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is”. “Ik
wil geen grote dingen en ik heb niets nodig”, zei Riton.
“Maar ik heb altijd al een hond gewild”. De tovenaar
dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste vriend van de oude man
wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op. Heel
vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut
om verder te trekken. En zijn vriend, de hond, volgde
hem.

22

Ho, ho, ho, met zijn witte baard,
gaat de Kerstman in een vaart
over de pleinen en de straten.
Niemand heeft hem in de gaten.
Ho, ho, ho, hier woont een kind,
dat hij wel aardig vindt.
De Kerstman brengt haar een pop
en een zak met zoete drop.
De Kerstman moet weer gaan,
langs de sterren en de maan.
Er zijn meer kindjes die dromen
dat de Kerstman langs zal komen.
Puzzel:
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Zoek alle woorden in de puzzel.
De letters die overblijven vormen de oplossing.
Oplossing:
Kerstmopjes:
In een winkelcentrum in Maastricht vroeg de Kerstman
aan een meisje hoe ze heette en hij kreeg alleen een
boze blik. De Kerstman herhaalde de vraag. Tenslotte
zei ze verontwaardigd: “Dat heb ik je vanmorgen op
school verteld en nu ben je het al vergeten!”.
Wat vind je wel in december, maar niet in de andere
maanden van het jaar?
- De letter d
Hoe noem je een rendier met oorbeschermers?
- Alles wat je wilt. Hij hoort je toch niet.

WIJK-INFO
VREUGER
IN DE WIEK

Dan werd op de cour - onder het wakend toezicht van vader
- een zinken ketel met water op een gasbrander gezet en
verwarmd. Als de voorgeschreven kooktijd was bereikt, werden de glazen met een speciale weck-klemtang één voor
één op een droge doek gezet om af te koelen en dat moest
ook weer op een tochtvrije plaats zijn. Daarna tikte moeder
met een vinger op het deksel om te horen of deze goed gesloten was. Een dof geluid betekende dat de weckpot goed
vacuüm gesloten was. Daarna kwam er een label met een
touwtje omheen met de datum en konden we de pot met
inhoud een paar jaar bewaren. Soms waren er missers bij en
we moesten dagen achter elkaar hetzelfde eten. Maar er
was nog genoeg over om de provisieruimte te vullen.

Op de bijgeplaatste foto ziet u de afgebroken boerderij van
de familie Stevens. De foto heb ik heb gekregen van de heer
Huisinga die hier vlak in de buurt woont. Hiervoor wil ik hem
allereerst bedanken.
Dan nu de boerderij; die lag maar een honderdtal meters van
de plek af waar nu de straal- en tv-toren staat. Ik herinner me
nog de tijd dat hier een veldweg richting Wolder liep; in het
weekend wandelden we meestal naar familie die daar woonde.
Aan de tijd van toen heb ik veel herinneringen overgehouden
die in deze rubriek ‘Vreuger in de wiek’ goed passen. Vele
families zullen hier, net als de familie van mijn vrouw, ook
een stukje land hebben gehad waar groeten en fruit op werd
gekweekt.
Het zal omstreeks 1956 zijn geweest toen in de zomer groenten werden geoogst en fruit werd geplukt, iets dat mij altijd is
bijgebleven en vooral één soort groente: boontjes. Na het
plukken moesten ze thuis worden schoongemaakt om te
worden geweckt als wintervoorraad. Alleen al de hoeveelheid
boontjes schoonmaken - en dat was beslist meer dan vijf
kilo - duurde uren. De hele oogst- en wecktijd viel altijd in de
schoolvakanties.
Hoe ging dat allemaal in zijn werk, zullen sommige lezers
zich afvragen. Eerst werden de glazen potten goed schoongemaakt en nagekeken op het ontbreken van stukjes glas,
want het deksel mocht niet lekken.
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Verder denk ik ook terug aan de tijd toen tegenover de plaats
waar de boerderij was een klein binnenplaatsje werd aan
gelegd en hierop twee afvalcontainers van de gemeente kwamen te staan met in het midden een ijzeren trap die naar
een bordes liep vanwaar alles gemakkelijk in de bakken kon
worden gegooid. Dit was omstreeks de zestiger jaren, veel
buurtbewoners maakten er gebruik van en gooiden hun overbodige spullen hierin. Sorteren hoefde men niet, als hulp
stond aan de container een vrijwilliger die graag alle afvalmaterialen uit je handen nam, voordat je kans kreeg het weg
te gooien. Toen bracht oud materiaal ook al geld op, al waren het geen euro’s maar guldens en was het veel makkelijker. Sommigen onder ons zullen dan ook terugblikken naar
de tijd van toen.
Graag vraag ik nog uw hulp bij het schrijven van mijn volgende roman. Ik zoek iemand die in het sorteercentrum van
de PTT op de Herbenustraat heeft gewerkt. Graag zou ik
één en ander willen vragen hierover. Verder zijn natuurlijk alle
foto’s welkom, zodat we de volgende twintig jaar vooruit kunnen.

Huub Reinders, mailadres huub.reinders@home.nl, tel 043-3474946.

PERSBERICHTEN
SAMEN UIT! SAMEN GENIETEN!
Gaat u ook zo graag naar het theater? Maar komt het er niet
meer van omdat u niet graag ’s avonds alleen naar de bushalte loopt, moeite krijgt met autorijden in het donker, het
vervelend vindt om alleen te moeten gaan of een arm nodig
hebt?
Speciaal voor u is er ‘Vier het Leven’! Vrijwilligers halen u op,
gaan met u mee en brengen u weer thuis. Samen uit! Samen
genieten! Vier het Leven is een landelijk initiatief en sinds
2012 actief in Zuid Limburg. Vier het Leven biedt theaterprogramma’s aan in samenwerking met de theaters in Maastricht, Parkstad en Sittard-Geleen.
Wanneer u belangstelling heeft, belt u naar het landelijk bureau en krijgt u alle informatie die u wilt. U kunt ook schrijven, e-mailen of u via de website opgeven.
Wanneer u besluit om mee te gaan, komen de plaatselijke
vrijwilligers u ophalen en gaan zij met u mee.
Vier het Leven, Nelleke de Kruik-regio coördinator Limburg,
tel. 035-5245156, e-mail: of website: www.4hetleven.nl.
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