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De laatste van dit jaar alweer, wat vliegt de tijd toch om.
Zo zit je met een cocktail in je handen onder een strandparasol met je voeten in het zwembad en voor je het weet
is de goedheiligman alweer vertrokken richting hetzelfde
zuiden. Laten we hopen dat met zijn vertrek ook de discussie voorlopig is vertrokken en dat ons nieuwe jaar
er eentje word waarin we elkaars tradities respecteren.
Want laten we eerlijk zijn… het is nu eenmaal niet altijd
even makkelijk te respecteren wat je niet begrijpt. Mooi
voornemen dus voor het nieuwe jaar.
Maar voordat het zo ver is, mogen we nog even genieten
van de lichtjes in de stad en de gezellige donkere dagen
en koopavonden. Al hoeft het geen koopavond te zijn, want
de lichtjes verlichten ook onze prachtige binnenstad als er
bijna niemand op straat loopt en de rust is wedergekeerd.
In de meeste steden om ons heen is er wel een kerstmarkt
te vinden en ook aan ijsbanen is geen gebrek.
We hopen natuurlijk op een witte kerst, maar dan ook
weer niet die van 6 jaar geleden toen we bijna allemaal de
auto een week moesten laten staan omdat we, voor ons
gevoel, zowat in waren gesneeuwd. En ach… wij zijn zo
flexibel ingesteld dat we ook bij regen en wind gewoon een
hele dag in onze pyjama bij de kachel en een dekentje en
warme chocolademelk kunnen genieten van een goede
film, boek of… ’t Belhäöfke natuurlijk.

Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje(s)..aub..

EVENEMENTEN
Woensdag 7 december:
Bijeenkomst van het Alzheimercafé Maastricht. Locatie:
Athos Eet-Maakt-Doet, Athoslaan 12A, Maastricht. De
zaal is open vanaf 19.00 uur en het programma start om
19.30 uur.

Wilt u weten wat er de komende weken te doen is in en
rond onze wijk? Blader dan maar snel verder. Wij zijn er
ook in het nieuwe jaar weer om u op de hoogte te houden,
maar geniet tot die tijd nog even van alle feestelijke dagen.
Wij van de redactie wensen u fijne feestdagen en 'ne
gooie roetsj.

Vrijdag 16 december:
Open repetitie zang-/toneelgezelschap ‘Maos en Neker’
in het parochiehuis van Wolder, Tongerseweg 335A,
Maastricht. Van 20.00 tot 22.00 uur. Nieuwe leden welkom.
Zaterdag 17 december:
Kerstkienavond van ‘Joonk en Aajd’ in buurtcentrum ‘t
Atrium, Aureliushof 160. De avond begint om 19.00 uur,
de zaal gaat open om 18.00 uur.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 7/8 januari 2017.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 december.
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Contact

Zondag 18 december:
Kienmiddag van CV De D’Artagnans bij Mosae Zorggroep,
Herculeshof 22, Maastricht. Zaal is open om 13.00 uur,
sluiting 18.00 uur.

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

Januari:
14 januari: uitroepen Chevalier van CV De D’Artagnans
18 januari: Gezond Verstand Lezing
19 januari: Ramona Batta Bewindvoering in de Huiskamer
van ‘t Atrium

like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

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

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond

huiskamer project 13.30 - 16.30 uur 043-3540518
Dansschool Reality
043-3114528
repetitie Mixed harmonie
043-3619455

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

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

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

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

Huiskamer
De Huiskamer gaat weer uitbreiden: iedere donderdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur is er een vrije inloop voor mantelzorgers en hun zorgpartner. Wil je er even tussenuit, even
je verhaal kwijt, samen een plek om naar toe te wandelen?
Je bent dan van harte welkom. De gastvrouwen hebben de
koffie/thee/fris klaarstaan.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

Buurtnetwerk
Misschien heb je het al gezien: we heten nu eigenlijk ‘Buurtnetwerk Belfort-Daalhof’. De gemeente stuurt al langer op
een hogere input van bewoners in de eigen wijken – burgerparticipatie. Dit betekent dat de stijl van het buurtplatform
van vroeger, waar een groep actieve bestuursleden grote
projecten zelf opzetten en uitvoerden, niet meer van deze
tijd is. Een buurtplatform wordt nu een netwerk om burgerinitiatieven te verbinden. Wat betekent dit voor u en voor ons?
In Belfort en Daalhof hebben we sinds 2014 al de vorm van
‘netwerk’ gehad. Wij waren eigenlijk, zonder het te weten,
al op weg naar de nieuwe stijl van werken. Voor bewoners
betekent deze verandering dat ze zelf met ideeën kunnen
komen, ze hoeven niet op een buurtplatform te wachten of
het bestuur te overtuigen. Het buurtnetwerk is er dan om te
helpen bij het vinden van de juiste weg naar de gemeente,
om te adviseren en om te verbinden. Wij proberen een link
te zijn tussen de verschillende burgergroepen en professionals in de wijk. Heel praktisch betekent deze verandering
dat we een nieuwe naam hebben. Dit kunt u al zien op de
Facebooksite. Ook zullen we een nieuw e-mailadres krijgen.
En we zijn nog altijd op zoek naar mensen die zich graag
willen inzetten voor hun buurt en die het buurtnetwerk willen
versterken. Lijkt dit u iets? Laat het ons weten.

Dynamische week 2017
In Kindcentrum Dynamiek is iets moois in ontwikkeling, iets
moois waar u misschien uw steentje aan kunt bijdragen. In
april 2017 organiseert het Kindcentrum, samen met haar
partners (waaronder MIK, CNME, Trajekt, Buurtnetwerk
Belfort-Daalhof en Centre Ceramique), een bijzondere
themaweek. Een week waarin de school hun natuurspeelplaats ‘De Gouden Wereld’ centraal stelt. Een week waarin
kinderen op een ontdekkende en actieve manier leren. Een
week waarin kunst, cultuur, wetenschap en techniek een
belangrijke plek krijgen. Een week waarin het Kindcentrum
het contact met de buurt wil intensiveren. Een week die leidt
tot duurzame samenwerkingen in de toekomst.
Wij zijn op zoek naar bedrijven, verenigingen en/of personen
(met eventueel een bijzonder beroep, hobby en/of talent)
uit de buurt die hieraan hun medewerking willen verlenen,
op wat voor manier dan ook. Mocht u hier interesse in
hebben of meer informatie over willen, neem dan contact
op met Roger Thomassen, leerkracht en medeorganisator
van deze Dynamische week. U kunt hem bereiken via het
e-mailadres: r.thomassen@kom-leren.nl. In een van de
volgende edities van het Belhäöfke volgt meer informatie
over deze bijzondere week.
Matchpunt op de Beursvloer
Onlangs heeft Matchpunt op de Maatschappelijke Beursvloer ook een match kunnen maken met Ramona Batta
Bewindvoering. Matchpunt is er juist om mensen te verbinden met anderen die hen kunnen helpen. De Huiskamer
en Matchpunt werken samen met meerdere professionals,
zoals Steunpunt Mantelzorg Zuid, Zorgen & Zo, belasting
invuldagen en stichting Wij’s.
Donderdag 19 januari kunt u in de Huiskamer met Ramona
Batta spreken als u moeite heeft met – of iemand kent die
zich zorgen maakt over – geld en bijkomende papieren of
het even niet meer weet of ziet zitten. Zij bekijken samen
met u hoe zij u verder kunnen helpen en/of begeleiden.
Matchpunt heeft ook via de beursvloer een naaimachine en
archiefkast gekregen. Ook gaan stagiaires onze tuin winterklaar maken. Mensen samen brengen die willen helpen
is altijd nuttig. Zo wil Matchpunt uw inzet ook koppelen met
mensen die hulp nodig hebben. Zoekt u ook een manier om
te helpen? Laat het ons weten.

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

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

Het Wijkleerbedrijf is gestart met een – door de leerlingen
verzorgde – gezamenlijke lunch in de Huiskamer. Leerlingen
leerden de buurt kennen, hun toekomstige stageplekken en
de diverse partners van het Wijkleerbedrijf die gevestigd zijn
in Daalhof, zoals o.a. Levanto, Radar, en Mosae Daalhof.
Wij wensen alle leerlingen veel succes. Het is nog steeds
mogelijk hulpvragen die door leerlingen ingevuld zouden
kunnen worden aan te melden via Matchpunt. Loop gerust
binnen voor informatie.

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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DIT BEN IK

KNVB. Op maandag en zaterdag voetbal ik bij Leonidas in
de D2. Ik wil later dan ook profvoetbalster of politieagente
worden. Verder speel ik heel graag buiten met mijn vrienden.

DANIQUE

Mijn lievelingseten is friet met frikandel en couscous salade.
Zo dit was dan een klein stukje over mij.

Hallo, ik ben Danique, ben 11 jaar en woon met mijn ouders
en broer Sven in de Hazendans. Sinds 6 jaar hebben wij een
hond, Balou. Balou is een Engelse cocker spaniel.

Groetjes, Danique

VARIA
KERSTKIENAVOND JOONK EN AAJD
Zaterdagavond 17 december organiseert comité 'Joonk
en Aajd' een grote kerstkienavond met zeer mooie prijzen
en een speciale hoofdprijs. Het kienen wordt gehouden in
buurtcentrum ‘t Atrium, Aureliushof 160. De avond begint om
19.00 uur, de zaal gaat open om 18.00 uur. De prijs van de
kienkaarten is: enkele kaart 5,50 euro, dubbele kaart 7,50
euro en een driedubbele kaart 9,50 euro. Het belooft een
gezellige kienavond te worden met schitterende prijzen.
De opbrengst van deze avond is voor het organiseren van
de seniorenavond die op 4 februari wordt gehouden. De
organisatie hoopt dus op een grote opkomst, maar het is
ook zeker de moeite waard om te komen kienen, omdat er
vele mooie prijzen uitgaan. We hopen u te zien op zaterdag
17 december om 19.00 uur in ‘t Atrium.

Ik zit in groep 7 van de J.F. Kennedyschool bij juffrouw Milou
Mesters. Mijn lievelingsvakken zijn gym, geschiedenis en
natuurkunde. Mijn beste vriendin heet Mare, we kennen
elkaar al vanaf groep 2. We spreken vaak met elkaar af.
Mijn grootste hobby is voetbal. Ik ben als 4-jarige begonnen
bij de bambino’s van Leonidas Wolder. Op dit moment train
ik op woensdag in Sittard omdat ik gescout ben door de

Comité Joonk en Aajd

Aangepaste woningen voor
senioren (65+) die zorg nodig hebben.
Mosae Zorggroep heeft in de locaties
Daalhof, Recessenplein, Sint Gerlachus
en Campagne woningen beschikbaar.
U kunt zich aanmelden bij
Cliënteninformatie 043-3549180.
www.mosaezorggroep.nl
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Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Extra activiteiten:
Maandag 5 december, 14.00 tot 15.00 uur: Sinterklaas komt
ons een bezoek brengen. Mis het niet en laat u verrassen
op deze gezellige middag.

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

Woensdag 7 december, 14.00 tot 16.00 uur: 5-cent kienen.
U krijgt er een uurtje mee om.

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

Woensdag 14 december, 14.00 tot 15.00 uur: Kerststukjes
maken. Deelname kost 2 euro. Schrijf u in vóór woensdag 7
december zodat we genoeg materiaal kunnen verzamelen.
Donderdag 15 december, 14.00 tot 16.00 uur: ‘Happy Hour’.
Een gezellige middag waarbij u het eerste drankje voor de
helft van de prijs krijgt. Daarnaast wordt er muziek gedraaid
door onze eigen DJ en kunt u tegen een kleine prijs een
lekker hapje kopen.

Dinsdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Spel-/Sjoel-/Kaart-/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysioen ergotherapeut om 14.00 uur
Dinsdagavond repeteert het koor ‘Gouwe Ouwe’ op afdeling
H. Heeft u interesse? Ga gerust een kijkje nemen en laat u
wegwijs maken. Ze starten om 18.30 uur.

Woensdag 21 december, 10.30 uur: Kerstviering opgeluisterd door het koor van woonzorgcentrum Daalhof. In
de middag, van 14.00 tot 16.00 uur organiseren we een
Kerstmarkt. Peter van de Broeck verzorgt de muziek. Kom
genieten van de mooie spulletjes en de gezellige sfeer. We
heten u van harte welkom.

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

Woensdag 28 december, 14.00 tot 16.00 uur: ‘Wafelbakmiddag’. Deze middag zullen we u tegen een kleine vergoeding
trakteren op een vers gebakken wafel. Daarnaast zullen we
door middel van een quiz terugblikken op de hoogtepunten
uit het nieuws van afgelopen jaar.

Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Van het verleden tot heden-middag. Afwisselende activiteiten vanaf 14.00 uur

Donderdag 29 december, 14.00 tot 16.00 uur: Kappersmiddag door kapsalon Gertie Paulissen. Wassen, knippen en
föhnen tegen een aantrekkelijk tarief. Uw haar is in professionele handen bij kapster Gertie.
De gespreksgroep met de activiteitenbegeleiding start ook
om 14.00 uur. Iedere maand een ander thema! Iedereen
mag hierbij aanschuiven.

Vrijdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Wisselende activiteiten (bijv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen, enz.) op afdeling H

Vrijdag 30 december, 14.00 tot 16.00 uur: Gezellige oud en
nieuw bijeenkomst met oliebollen en appelflappen.
Tot slot hebben we intussen een aantal mensen die graag
schilderen bij elkaar weten te brengen. Schildert u ook
graag maar liever niet alleen? Kom dan gerust een keer op
dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur een kijkje nemen.
Alle activiteiten vinden plaats in of rondom de grote zaal
aan de Herculeshof 22. Vragen? Kom gerust een keertje
binnenlopen.
Info: Mosae Zorggroep, WoonZorgCentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM Maastricht, tel.: 043-3549500

VOOR AL UW KLUSSEN, LOODGIETERSEN TEGELWERKEN IN EN OM HET HUIS.
TEL: 0650511720
EMAIL: J.M.WALTHOUWER@HOTMAIL.COM
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L ammerg iers traat 33

B rus s els eweg 362

V erras s end ruime en gerenoveerde boerderijwoning met
achtergelegen atelier op een ruim perceel. Ideaal voor
bewoning, bed & breakfas t, praktijk c.q. kantoor aan huis , etc.
€ 675.000,-

V erras s end ruim en geheel gerenoveerd herenhuis uit 1934
met royale uitbouw, 3 s laapkamers , 2 badkamers ,
s tudeerkamer, ruime leefkeuken. G eheel ins tapklaar.
€ 339.500,-

Wijs doms ruwe 5

P allas hof 23

S emibungalow met 2
s laapkamers .

V E R K O C HT
binnen 1 week !

€ 149.500,-

F rederikbas tion 65

M.L . K ing s traat 3

Hoekwoning met s erre op
loopafs tand van centrum.

V E R K O C HT
binnen 1 week !

€ 225.000,-

Gezocht:
Momenteel hebben wij grote vraag naar
modern afgewerkte & instapklare eengezinswoningen in de prijsklasse
tussen de € 180.000,- en € 400.000,-.
Heeft u verkoopplannen?
Neem vrijblijvend
contact op voor een informatief gesprek.

V E R K O O P – VE R HUUR – A A NK O O P – A D VIE S – T A X A T IE S - H Y P O T HE K E N
T E L 043-325 4816 • WWW.D A V E C R O L L A .NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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PRIKBORD

VARIA

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

Monique Montulet is schoonheidsspecialiste en runt haar eigen
huidverbetering en wellness instituut Cosmetique Pura.

PUISTJES

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder
verwijsbrief. Ook groepstherapie ‘samen bewegen met
Parkinson’ en rugrevalidatie via David Back Concept. Fysio
Daalhof, Herculeshof 9/11, 6215 BB Maastricht, tel. 0433476946, fysiodaalhof@gmail.com; www.fysiodaalhof.nl.

Heb je vaak last van puistjes? Het zou ook kunnen dat je
een aantal slechte gewoontes hebt die je huid aantasten.
Hieronder een aantal slechte gewoontes op een rij die vaak
de oorzaak zijn van huidproblemen. Doorbreek je slechte
gewoontes en krijg weer een mooie gezonde gezichtshuid.
1. Je wilt je huid te goed reinigen
Overal waar ‘te’ voor staat is niet goed, dit geldt ook voor
een te grondige reiniging van de huid. Het is het beste om
de huid ‘s morgens en ‘s avond goed te reinigen, maar doe
het wel op de juiste manier: gebruik de juiste verzorgingsproducten en overdrijf niet. Te veel wassen met water, zeep en
producten met alcohol kunnen de huid uitdrogen waardoor
er irritaties ontstaan. Elke dag je huid lekker scrubben?
Nee, niet doen! Hoe vaak je de huid mag scrubben, hangt
af van je huidtype, maar zeker niet meer dan 1 à 2 keer
per week. Jouw schoonheidsspecialiste kan je vertellen
hoe je jouw huid het beste kunt reinigen. Je kunt vaak ook
een huidanalyse of adviesgesprek vragen bij de meeste
schoonheidsspecialistes.
2. Je doucht niet meteen na inspanning
Tijdens inspanning gaan de poriën van je huid openstaan en
ga je zweten om je lichaam af te koelen. Door het zweten
worden ook allerlei afvalstoffen uit je lichaam weggevoerd.
Stel dat je na lichamelijke inspanning niet meteen even onder
de douche springt, dan blijven die afvalstoffen op je huid
aanwezig en kunnen daar voor ontstekingen gaan zorgen.
3. Je raakt je huid te veel aan
Veel mensen raken onbewust hun gezichtshuid heel vaak
aan. Hoewel je misschien regelmatig je handen wast, raak
je veel dingen aan op een dag die vol ‘onzichtbare’ bacteriën
zitten. Je smartphone, het toetsenbord van je computer, de
muis, deurklinken en wat al niet meer. Door vervolgens je
gezicht aan te raken kun je deze bacteriën overbrengen op
je gezichtshuid. Heb je bijvoorbeeld op bepaalde plekken
in je gezicht veel puistjes, ga er dan eens op letten of je die
plek misschien toevallig veel met je handen aanraakt.
4. Je eet te veel suiker
Hoe goed je je huid ook verzorgt: als je niet gezond eet zal
het weinig effect hebben. Vooral suiker is een grote boosdoener als we het over puistjes hebben. Daarnaast kan
het eten van te veel verzadigde vetten ook een negatieve
invloed hebben op de huid. Onverzadigde vetten kunnen
daarentegen juist helpen om de uitstraling van je huid te
verbeteren. Om de gezondheid van je huid te verbeteren
zijn voedingsmiddelen met veel vitamine A ook heel goed,
denk hierbij bijvoorbeeld aan wortelen, sinaasappelen en
bananen.
5. Je vergeet je make-upkwasten te reinigen
Zeg eens eerlijk: wanneer heb je voor het laatst je makeupkwasten gereinigd? Het reinigen van de make-upkwasten
wordt vaak over het hoofd gezien en dat betekent vrij spel
voor bacteriën. Terwijl jij thuis voor de spiegel denkt dat je
jezelf mooier aan het maken bent met make-up, smeer je
ongemerkt je huid vol met bacteriën die je huid verpesten.

Heeft u last van terugkerende computerproblemen en/of
een steeds trager werkende computer? Wij zijn gespecialiseerd in het verhelpen van alle mogelijke problemen en het
opnieuw optimaliseren van uw computer, zodat deze weer
snel en betrouwbaar is. Voor info: 043-3631435 of www.
fixxcomp.nl.
Coaching: wil jij weer leren om in je eigen energie te blijven
en weer thuis te komen bij jezelf? Nieuwetijdskindercoaching. Hoogsensitiviteit. Spirituele consulten. Info, tel. 0628839860, babette.cox@home.nl.
Animal Hair Care. Uw honden, katten, konijnen- en caviatrimsalon in uw wijk (Belfort). Velen hebben de weg al
gevonden naar de Haammakersdreef 13. U bent van harte
welkom. Voor afspraken: bel 06-31056208. Kijk ook op de
website www.animalhaircare.nl of Facebook.
Vallen schoolresultaten tegen of wil je slimmer leren leren?
Kom “Ik leer leren”. Ervaar voorwaarden om
goed te kunnen leren, het belang van motivatie,
plannen, over faalangst en nog veel meer. Meer
info www.bijdehand.cc of FB. Info: 06-57711480.
Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. Zet maar
een stap in de yogaruimte. U bent van harte welkom voor
een gratis proefles. Info en aanmelden bij Helen Vaessens.
Tel. 043-3477402. www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.
De feestdagen komen eraan. Laat uw kleding tijdig op maat
maken. Kledingatelier Modanne, tel. 06-38207602 of www.
modanne.nl.
Angèle schoonheidsspecialiste wenst u fijne feestdagen toe. Op zoek naar een persoonlijk cadeau? Kies dan
voor een cadeaubon van Angèle schoonheidsspecialiste.
Complete gezichtsbehandelingen vanaf 28,50 euro. Tel:
06-25065275. Adres: Romulushof 40. Zie ook www.angelebroux.nl.
Leraar (vmbo-havo-vwo) geeft bijlessen Nederlands op
alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisatie: dyslextie). Voor de basisschoolleerling bijlessen rekenen, taal- en leesvaardigheid. Info tel
06-39823537.
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Voor aankoop en reparatie van TV en LCD,
Audio en Video apparatuur en schotel-installaties

Guus Gruisen
Reparatie Techniek
Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667
gruisenguus@gmail.com
www.guusgruisen.nl

Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

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

inclusief

LED
LED
kwaliteits - garantie

spannendeplafonds.nl
+31 641001684

9

Voeg het ingekookte bier/aspergevocht toe en mix opnieuw.
Doe er beetje bij beetje de olijfolie bij en mix alles nog even
goed door elkaar. Roer er als laatste de stukjes tomaat door.

BON APPETIT
DRIE GANGEN KERSTMENU
Voorgerecht: carpaccio van ananas met kokosgeitenkaas (4 pers.)
Ingrediënten:
1 ananas, 1 limoen, 4 blaadjes citroenmelisse, 150 g geitenkaas, 1 dl lichte room, 2 eetl. kokosrasp, peper en zout
Bereiding:
Schil de ananas en snij in 12 dunne plakjes. Meng de geraspte kokos met 4 eetl. bier en laat 10 min. weken. De room
kruiden met peper, zout en wat rasp van de limoenschil (niet
het wit). Verdeel de room over de borden, leg er naast elkaar
3 dunne sneetjes ananas op. Meng de geweekte kokosnoot
met de geitenkaas en schep er 1 koffielepel van in het midden van elke ananasschijf. Bestrooi met limoensap en een
beetje peper en garneer de geitenkaas met een blaadje
citroenmelisse.
Hoofdgerecht: kruidig asperge salade met rauwe ham
Ingrediënten:
12 plakjes parmaham, 1 kg witte asperges, 40 g rucola, 2
avocado’s, 1 citroen.
Voor het sausje met Grimbergen: 2 tomaten, 25 sprietjes
bieslook (vers), 1 handje vol kervel, 3 takjes kervel (voor de
versiering), 1 eidooier, 2 dl Grimbergen Tripel (abdijbier), 1
dl olijfolie, peper en zout.
Bereiding:
Schil de asperges van de top naar de voet en verwijder
het harde uiteinde. Schil de tomaten met een dunschiller,
verwijder de pitjes (bewaar de velletjes) en snijd in blokjes.
Schil de avocado’s en wrijf goed in met het snijvlak van de
doorgesneden citroen. Kook de asperges in 8 à 10 min. gaar
in licht gezouten water. Controleer regelmatig met een vork
of ze niet te gaar zijn. Laat de asperges uitlekken in een
zeef en vang het kookvocht op in een maatbeker. Giet 2 dl
kookvocht van de asperges en het bier in een pan en laat
tot de helft inkoken en daarna afkoelen.
Maak ondertussen de saus: doe de eidooier, het bieslook
en de kervel in een hoge maatbeker en mix tot alle kruiden
fijn zijn. Kruid naar smaak met peper en zout.

Nagerecht: kruimelige fruitsabayon
Ingrediënten:
4 aardbeien, 2 nectarines, 1/2 meloen (cavaillon), 4 eidooiers, 8 Bretoense boterkoekjes, 4 eetl. suiker.
Bereiding:
Plet de boterkoekjes. Dat gaat makkelijk als u ze in een
plastic zakje stopt en er met een deegrol of glazen fles over
rolt. Snij de aardbeien in 4 of 6 stukjes (afhankelijk van de
grootte), de nectarines en de halve meloen in blokjes.
Doe de eidooiers met de suiker in kom. Klop tot een schuimige en gladde massa. Verwarm au bain-marie (plaats de
kom in een pan met heet water) en blijf ondertussen stevig
kloppen. De massa moet verdubbelen en licht en schuimig
blijven. Verdeel het fruit over 4 glazen, bestrooi met de
verkruimelde koekjes, giet er de warme sabayon over en
serveer meteen. Geef er eventueel een bolletje vanille-ijs bij.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen
KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 39,50 EURO

- Klassieke huidverzorging
- Spirituele huidverzorging
- Reiki- Reconnective Healing - Reconnection
- Edelsteen/ kristalbehandelingen
- Gongbad en klankschalen behandelingen
- Begeleidende meditatie, bewustwording en ontspanning
- Guasha therapie voor gezicht en lichaam

WILDGERECHTEN:
Hazenbout
Hertenbiefstuk
Wild Zwijn filet

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

per gerecht 19,75

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Afwerking:
Snij net voor het opdienen de avocado’s middendoor en
snij de helften in dunne plakjes. Verdeel de rucola op het
midden van elk bord en leg er de avocadoplakjes op. Lepel
er het sausje over. Schik de asperges in waaiervorm op het
bord samen met een 3-tal opgerolde plakjes parmaham. Rol
een deel van de tomatenvelletjes op tot roosjes en versier
er de borden mee. Garneer met een takje kervel. Serveer
met een aardappelgerecht naar keuze.

Orleansplein 14 - Maastricht
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Autorijschool Bastiaens

John dé Schilder
voor al uw schilderwerk binnen en buiten.
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d
“We rij
wijs”.
naar je rijbe

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.

Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.

www.rijschoolbastiaens.nl

0057088.pdf 1
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We houden de poortjes daarom voorlopig even dicht. Maar
mocht het sneeuwen, dan gaan ze natuurlijk open. Kinderen
kunnen dan toch gewoon sleeën van de heuvel. Sneeuwpret
verzekerd dus.

LAMMETJESDAGEN
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 44, december 2016

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

De Lammetjesdagen komen er aan

De jaarlijkse Lammetjesdagen van Daalhoeve komen er
aan. Inmiddels wordt onze boerderij weer bevolkt met zo’n
150 schapen van Natuurlijk Begrazen Maastricht. Als u dit
leest, zijn ze hoogstwaarschijnlijk allemaal al geschoren.
Rond nieuwjaar zijn de eerste lammetjes te verwachten,
van de schapen en onze 25 eigen geiten. Dit jaar komen
zes stagiaires van het CITAVERDE College in Heerlen ons
weer helpen bij de vele bevallingen die gaan plaatsvinden.
Tijdens de Lammetjesdagen, die duren van begin januari tot
eind maart, is de Koojstal op de zondagen langer open, tot
18 uur. Op zaterdag blijft de sluitingstijd 17 uur.

Kerstsfeerdagen
In het weekend van 10 en 11 december houden we onze
jaarlijkse Kerstsfeerdagen. Deze hebben een andere opzet
dan voorheen. Er is geen kerstmarkt meer met kraampjes.
In plaats daarvan brengen we de middenstal in een kerstsfeer, met snorrende kachel. De vrijwilligers van Stichting
Jeugdwerk Pottenberg, waarmee wij intensief samenwerken,
verzorgen het programma. Kinderen kunnen onder begeleiding en tegen betaling van één euro kerststukjes maken
voor bijvoorbeeld hun oma en opa. En verder is er natuurlijk
lekker eten en drinken in de Koojstal.
Vrijwilligers gezocht voor de horeca en keuken
Onze Koojstal kampt momenteel met een aantal langdurige zieken. We zijn daarom op zoek naar mensen die het
huidige team als vrijwilliger willen ondersteunen. Het is wel
handig enige ervaring te hebben in de horeca en keuken.
Belangstelling: laat een mail achter op info@daalhoeve.nl of
joost_nijssen@hotmail.com. Of vraag op de boerderij naar
Ralph, Joost, Déanne of Atina.

RECEPT VAN DE WINKEL
Tip voor de kerst: konijn in rode wijn
Bestuif zes konijnen-achterbouten aan beide kanten met
bloem en zout en peper. Bak deze mooi bruin, het liefst in
reuzel, anders in roomboter. Haal ze uit de pan en leg ze
in een stevige braadketel. Smoor in het achtergebleven vet
6 fijngesneden sjalotjes, 3 in plakjes gesneden wortels, 4
fijn gehakte knoflookteentjes en 2 stengels bleekselderij in
plakjes. Doe dit tijdens het smoren bij het konijn.
Voeg vervolgens 2 laurierblaadjes toe, een paar takjes tijm,
een bosje peterselie, 5 gekneusde jeneverbessen, 5 kruidnagels, 5 gekneusde bolletjes All Spice (Toko) en een stokje
kaneel. Daarna een fles rode wijn, 350 ml runderbouillon
(groente of kip kan ook) en 350 ml water. Intussen zet je de
oven op 180 graden.
Laat het geheel 10 minuten sudderen op het vuur en zet
dan de oven op 150 graden. Zet de pan erin en laat het
mengsel 2 tot 3 uur heel zacht sudderen in de oven. Het
mag niet koken, wel lekker zacht pruttelen. Gluur daarom
af en toe eens in de pan. Het vlees moet makkelijk van het
bot af komen.

Aanbod feestdagen
Speciaal voor de feestdagen hebben we in onze boerderijwinkel ons normale assortiment van runds-, varkens- en
lamsvlees uitgebreid met tamme eendenborst, fazant, parelhoen en KellyBronze kalkoen. Wilt u grotere stukken of
hele onderdelen, bestel deze dan van te voren in de winkel.
Terrein tegenover tankstation
Zoals u heeft gemerkt, is het terrein tegenover het tankstation sinds enige tijd omheind. Boerderij Daalhoeve heeft dit
terrein in beheer gekregen om te gebruiken als dierenweide.
Dit gebeurt in het kader van Mijn Groen Maastricht en we
schreven er over op de vorige middenpagina’s. Onder meer
via Facebook kregen we de vraag of dit terrein dus niet meer
beschikbaar is als hondenlosloopgebied. Het antwoord is
nee, maar het terrein was ook eerder nooit bedoeld als
hondenlosloopgebied.
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Is het vlees voldoende gaar, haal dan de konijnenbouten
eruit en bewaar ze in aluminium folie. Zeef de saus en laat
deze even inkoken met 1eetlepel zout, 1eetlepel suiker en
een paar blokjes pure chocolade (meer dan 70% cacao)!
Lekker… Klop er vervolgens geleidelijk 125 gram ijskoude
roomboterblokjes doorheen, om te binden en een mooie
glanzende saus te maken. Breng op smaak met zout en
zwarte peper. Een lepel bramenjam of rode bessengelei is
ook lekker.
Dit gerecht is heerlijk met aardappeltjes, puree of aardappelkroketjes, en rode kool of andere winterse groenten. En
om stress te voorkomen: je kunt dit goed van tevoren maken,
en dan zachtjes opwarmen.
Magda wenst u een fijn, ontspannen en smakelijk Kerstdiner.

De wallaby's kunnen het al goed vinden samen

noorden van Nieuw-Zeeland. In Europa ontsnappen er wel
eens wallaby’s uit bijvoorbeeld dierentuinen, en die weten
zich vaak daarna prima te redden in het wild. Als onze
Wallaby-vrouwtjes vrouwtjes kleintjes krijgen, blijven die
nog 280 dagen in de buidel.

WILDE DIERENTUIN
U heeft ze vast gezien: de nog jonge ara’s, de nandoe’s
en de nieuwe wallaby’s. Een beetje gek misschien, deze
exotische dieren op een Maastrichtse kinderboerderij.
Maar ze passen in ons beleid om op Daalhoeve ook een
mini wilde dierentuin in te richten.

Landschildpadden

Maastricht heeft op het gebied van ‘wilde’, exotische dieren
momenteel eigenlijk niets te bieden. Wie hiermee in aanraking wil komen, moet naar het Gaiapark. Voor kinderen is het
echter leuk om ook eens wat anders te zien dan schapen en
geiten. Want er zijn op de wereld nog zo veel meer mooie
dieren te zien. Daarom zijn wij op Daalhoeve al een tijdje
bezig om een wilde dierentuin in mini-formaat toe te voegen,
met dieren die ook in ons klimaat prima kunnen leven.

Onze vijf Kolenbranderschildpadden komen oorspronkelijk
uit Zuid- en Midden-Amerika. Ze leven in vochtige steppes
en graslanden in de buurten van beekjes. Het rugschild wordt
doorgaans maximaal 35 tot 40 cm groot en de schildpadden
kunnen tot 6½ kilo zwaar worden. De naam kolenbrander
danken ze aan de rode kleur van de poten. De Engelsen
noemen deze soort dan ook de roodvoetschildpad.

Het startpunt van de wilde dierentuin komt straks te liggen
waar nu de insectentuin ligt, rechts naast het gebouw. Op
deze plek is er eigenlijk te weinig zon voor de insecten.
Daarom komen hier straks de ara’s te zitten, wat hoger in
een boom zodat zij wel in de zon kunnen zitten. Op de grond
gaan daaromheen enkele landschildpadden leven. Vanaf
deze plek heb je dan zicht op een wei met onze alpaca’s,
wallaby’s en nandoe’s.
Oorsprong
Waar komen onze wilde dieren in de natuur voor?
Ara’s
Onze twee nog jonge blauwgele ara’s komen voor in
Zuid-Amerika en leven daar hoofdzakelijk in tropische en
subtropische wouden, maar ook op de savanne. Ze kunnen tussen 75 en 85 cm groot worden (inclusief staart) en
wegen uiteindelijk rond de kilo. Mannetjes en vrouwtjes
blijven het hele leven samen en in gevangenschap kunnen
ze een leeftijd bereiken tot 80 jaar. In het wild worden ze
makkelijk 50 tot 60 jaar. Ara’s zijn zeer intelligent en hebben
het vermogen om te leren praten. We zijn benieuwd of die
van ons dat straks ook kunnen.

Een van onze kolenbranders

Alpaca’s
Onze vijf alpaca’s behoren tot de familie van de kameel en
de in Zuid-Amerika levende lama’s. Alpaca’s leven op grote
hoogtes en kunnen barre omstandigheden aan. Ze hebben
een zachtaardig karakter en zien ze er vooral heel knuffelig
uit.
Nandoe’s
Een nandoe lijkt veel op een struisvogel, maar is kleiner en
lichter. Hij komt oorspronkelijk voor in Zuid-Amerika. Daar
trekken ze gras etend in groepen over open vlaktes, vaak
samen met andere grazers. Wij hebben drie exemplaren.
Ze kunnen maximaal 90 tot 150 cm lang worden en 20 kilo
zwaar.

Wallaby’s
We hebben drie wallaby’s op de boerderij, waarvan twee
vrouwtjes. Deze middelgrote kangoeroe-soort stamt van
oorsprong uit Oost-Australië, maar is ook uitgezet in het
13

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

Als u kiest voor:

Maastricht - Malpertuis

Maastricht Daalhof

Reinaartsingel
Maastricht - 55
Hazendans

Rodahof
32 Daalhof
Maastricht

Hazendanslaan 9

• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime
achtertuin.
• Ruime
tussenwoning;
• 6 ruime slpkmrs;
• Zeer ruime€achtertuin.
Vraagprijs
216.000 ,- K.K

u kiest voor:
AlsKwaliteit
 Gedrevenheid
Kwaliteit
 Géén
opstartkosten of boete - clausule

Gedrevenheid
 Positieve
verkoop

Géén
opstartkosten
of boete - clausule
 Persoonlijke benadering

Positieve
verkoop
 Geen 8 tot 5 mentaliteit
Persoonlijke benadering
 Gediplomeerde
makelaars & taxateur
 Geen 8 tot 5 mentaliteit
 Gediplomeerde
Kies
dan voor Vestamakelaars
Vastgoed& taxateur

Rodahof 32

VERKOCHT
O.V.
• Tussengelegen
woning;
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
• Eventueel
met garage.
• Tussengelegen
woning;
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
•Vraagprijs
Eventueel met
garage. K.K
€ 219.000,--

Bieden vanaf € 299.500 ,- K.K

Kies dan voor Vesta Vastgoed
Bel
nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168

Vraagprijs € 219.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht – Oud Caberg

Maastricht - Hazendans
Schippersdreef
52C

Maastricht - Belfort13D
Kroesmeestersdreef

VBO Makelaar
Spartodonk
7 – L1 Voedselbankactie December 2016

Neremstraat 2

VERKOCHT O.V.

• Appartement op 2e verdieping;
• Rustig gelegen vrij uitzicht;
• Hoekwoning
met 4 slaapkamers;
• Met
2 slaapkamers.
• Nieuwe badkamer;
• Met garage en achterom.

Vraagprijs € 124.950,- K.K.

Vraagprijs € 319.000,- K.K.

Kroesmeestersdreef 13D

•
•
•

Ook een verhuisdoos met voedsel vullen?

Appartement met 2 slpkmrs.;
Knusse woonkamer;
• Appartement
met1-2
2 slpkmrs.;
Ideale
woning voor
pers.
• Knusse woonkamer;
• Ideale woning voor 1-2 pers.

• Halfvrijstaande woning;
• Geheel op te knappen;
Vesta
vastgoed
u zuid.
de doos (geef uw adres per mail door);
• •Ruim
perceel
metbrengt
tuin op
• U vult de doos naar eigen inzicht met houdbare producten;
• Vraagprijs
Vesta vastgoed
zorgt dat de
€ 215.000,K.Kdoos wordt afgeleverd bij L1.

Vraagprijs € 124.950,- K.K

VERKOCHT
Vraagprijs
€ 124.950,- K.K

Bel 043-3440168 voor meer informatie

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling
nodig t.b.v. de verkoop,
Heeft u verkoopplannen?
of een taxatie
vooruhet
van uwnodig
hypotheek,
ons dan gerust.
Heeft
eenoversluiten
waardebepaling
t.b.v. debel
verkoop,
of een taxatie voor het oversluiten van uw hypotheek, bel ons dan gerust.
Bel dan nu met 043-3440168
Bel dan nu met 043-3440168
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Meer dan 200 jaar lang deel uitmaken van het leven in de
buurt, dat is bijzonder. Maar zo is een boerderij ook. Het is
hier heel gewoon om met de brommer de poort in te rijden,
even op de bel te drukken en binnen enkele minuten weg
te kunnen rijden met een 2-kilozak aardappelen. Hoewel de
grootste deel van de omgeving nu omgezet is in woonwijk,
blijven de akkers en velden de wijk dienen hier in deze
boerderij.

HOF EN DREEF
KIND EN BOERDERIJ
Heel lang hebben we langs de straten van Belfort, Daalhof
en Hazendans gewandeld op deze plek van Hof en Dreef.
Maar er komt een einde aan alles. Dit zal de laatste zijn in
een jarenlange reeks over de straatnamen en geschiedenis
van de wijken. Het leek mij goed om te eindigen met twee
gebouwen die zowel het oude verleden als de toekomst
weerspiegelen: ‘Boerderij Hazendans’ en ‘Daalhoeve’.

Daalhoeve
Niet ver van de Hazendans vinden we een andere carréboerderij. De kinderboerderij ‘Daalhoeve’ werd oorspronkelijk
‘De Zonnehof’ genoemd toen deze in 1936 gebouwd werd.
Hoewel de carrévorm oorspronkelijk de bedoeling had om
te verdedigen tegen Bokkenrijders – we kunnen ons dat
moeilijk voorstellen in 1936, was ‘De Zonnehof’ gewoon een
mooie, werkende boerderij omgeven door velden tot in de
jaren 70 van de vorige eeuw toen men begon met de bouw
van de woonwijk Daalhof.
Het was in wat nu de ‘Koojstal’ genoemd wordt dat de eerste
noodkerk zijn mis hield (zoals we vorige maand gezien hebben). In 1977 werd de kinderboerderij geboren. Inmiddels
heeft deze boerderij ook de nodige groeipijnen en moeilijke
jaren meegemaakt, maar ze blijft groeien. Velen in de wijk
die hier als kind kwam, komen nu met de eigen kinderen op
bezoek bij de dieren.
Sinds 2011 wordt de boerderij door de ‘Stichting Boerderij
Daalhoeve’ beheerd en wordt gekeken naar een nauwe
samenwerking met allerlei instanties en activiteiten in de
buurt. Hier vindt men huisgemaakte en streekgebonden
producten, worden de kinderen bij de buitenschoolse opvang
gebracht, leren kinderen over dieren en natuur, en werken
mensen zoals vrijwilligers en stagiaires.
Ook het gebouw heeft de nodige veranderingen meegemaakt. De middenstal is in een gezellige huiskamer veranderd. Buiten zijn de kapschuren meer gesloten geworden
en zijn er zonnepanelen op het dak aangebracht. Buiten
het zicht zijn er ook aanpassingen gemaakt. Regenwater
wordt opgevangen en kan opgepompt worden. Zo probeert
Daalhoeve zich ook voor langere tijd in stand te houden om
deel van de wijk uit te blijven maken.

Hazendans
Hoewel de exacte geschiedenis niet helemaal duidelijk is,
het lijkt waarschijnlijk dat Hubert Haesen de hoeve rond
1750 (zonder bouwvergunning) gebouwd heeft. Het is een
carréboerderij, maar diende eerst als een herberg op een
belangrijke kruisweg. Dat ze Hazendans heet kan natuurlijk
van de naam van de eigenaar komen, maar men spreekt
ook van de taferelen van mannetjeskonijnen die met elkaar
vechten om een vrouwtje. In het maanlicht zou het wel op
een dans lijken. De oudere delen van de boerderij zijn van
de late 18e eeuw in speklagen. Het huis werd na de Tweede
Wereldoorlog opnieuw opgetrokken en de allernieuwste
schuur werd pas in 2009 toegevoegd. Want de Hazendans
is nog altijd een werkende boerderij. De familie Kerkhofs
die via een huwelijk in 1889 bij de familie Haesen kwam
is al vier generaties op deze boerderij bezig. Edwin is de
huidige boer van dienst, en mij is gezegd dat de mogelijke
vijfde generatie – zijn zoon – al 5 jaar oud is.

AQUARIUM
SPECIAALZAAK
van Guppy tot Discusvis

Deze plaatsen zijn een begrip in de wijken, een zekerheid
– ook al is niets zeker. Dat weten de boeren het best. Het
enige wat we kunnen doen is blijven zaaien en goed zorgen
om straks van een mooie oogst te genieten.

- vissen
- planten
- pompen
- complete aquariums
- benodigdheden

Scott Raab

Wij leveren kwaliteitsproducten van
o.a. Eheim, Juwel, Sera, Tetra
Geheel complete aquarium van € 59,95
Diepvriesvoer 100gr € 1,95

Iedere donderdag 18.00-22.00 uur

“Pasta-avond”

Spaar met de kortingskaart voor
gratis vissen of planten.

Op deze avond kunt u kiezen uit 8 verschillende pasta’s à € 12,50
Mediterraans Restaurant Pirson
Tongersestraat 13, Maastricht
Reserveren : GSM: 06-55346829
www.facebook.nl/restaurantpirson
Bij inlevering van deze bon, krijgt u een huis aperitief gratis!

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

15

van 14

decemb

Tweewielerspeciaalzaak

er t/m 3

1 decem

ber

George Walstock

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

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

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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Het is iets waar ik nu nog vaak aan terugdenk. In deze tijd
waarin we nu leven gaat alles zo anders, zo onpersoonlijk,
terwijl Kerstmis en Nieuwjaar eigenlijk echte familiefeesten
zijn. Een feest van gezellig samenzijn in vrede en geluk, dat
wens ik u ook allemaal toe.

TOENTERTIJD
WINTERTIJD MET IJS EN SNEEUW
Met het schip de ‘Nooit
volmaakt’ werden heel
wat reizen gemaakt met
zand en grind. Zo nodig
werden de scheepsluiken
gesloten om het water, de
regen en de sneeuw tegen te houden. De luiken sluiten was
een heel zwaar karwei; luiken zijn een soort houten planken
geraamd in ijzeren strippen die dan aansluiten aan elkaar
en aan de dikke rand in het midden die de luiken opvangen. Je moet het zien als een stevig ijzeren geraamte dat
precies pas is gemaakt om de luiken erop te leggen, zodat
het scheepsruim dicht is. De luiken werden opgetild met
een speciale pikhaak en ter plaatse gelegd. Als het niet echt
nodig was dan besloot mijn vader met open ruim te varen.

Springtime

VAN DE MAAND
DEX BOONEN
Hallo, graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Dex
Boonen en ik ben geboren op woensdag 27 juli 2016. Mijn
grote zus Lizzy heeft 2 jaar geleden al kennis gemaakt met
jullie via het Belhäöfke en natuurlijk wil ik niet achterblijven.
Samen met papa Kevin, mama Kim en grote zus Lizzy woon
ik op de Fortunahof in Daalhof. Ook hebben we een hondje

Of het nu zomer of winter of wel jaargetijde ook was, er
werd zolang als het kon gevaren. Ook als er ijs lag: was
er een ijsbreker dan ging de reis gewoon door, natuurlijk
met wat angst en in de hoop dat de ijsschotsen niet te dik
waren waardoor ze het schip konden beschadigen. In het
Albertkanaal, de andere kanalen en zijarmen van de kanalen
gebeurde dat ijsbreken vaker. Af en toe gebeurde het dat
er een schip beschadigd werd door de ijsschotsen en dan
was er een groot probleem. Het schip sloeg dan lek en als
dit op de verkeerde plek gebeurde dan moesten er direct
maatregelen genomen worden.
Het kwam wel eens voor dat er dan een schip dreigde te
zinken; door de gearriveerde brandweer werd er dan een
speciaal soort zeil onder het schip door geschoven en werd
het water uit het schip gepompt. Ik heb dat eens een keer
gezien en ik vond dat best eng: de dreiging van het water,
het zinken van een schip; het blijft je een leven lang bij. Je
hoopt altijd dat het je niet zal gebeuren maar achteraf is het
wel een keer gebeurd. Het voorschip (de ‘voorsteven’) werd
geraakt door een scherp stuk ijzer, het werd geraakt op de
plaats waar ik sliep, het ‘vooronder’ zoals wij dat noemden.
Pa zei: “maak je geen zorgen, komt helemaal goed, zit boven de waterlijn”. Toch had ik stiekem angst, stel je voor, de
scheur wordt groter en er komt water naar binnen? Gelukkig
is dat niet gebeurd, het gat werd snel hersteld. Ik was er
erg blij mee.

Lana en 2 konijntjes, Pip & Nijntje. Daarnaast ben ik ook
nog een grote bofkont. Ik heb de luxe dat ik naast mijn opa,
oma, omi en peettante woon. Mijn peettante houdt heel
veel van dieren waardoor er een hoop konijnen, cavia’s,
honden, vogels en vissen zijn die ik later net zoals mijn zus
kan verzorgen. Ook vangen ze dieren op tijdens vakanties
(konijnen en cavia’s).
Naast een superfijne peettante heb ik ook een lieve peetoom
waarmee ik later pranks kan gaan uitvoeren. Hij is namelijk
één van de Kingsters en hij zal mij vast het fijne ervan willen leren.

Ik vond het aan boord toch altijd wel spannend; er was altijd
wel wat te doen, ook als het sneeuwde, maar dat vond ik
altijd zo glad op het dek. Toch had dit soms ook weer zijn
leuke – romantische – kant. Kerstfeest en Nieuwjaar vieren op het water met sneeuw en ijs… dat is dan toch echt
kerstsfeer? Met kerst werd er een kerstboompje gekocht
dat opgetuigd werd met allemaal kleine dingetjes, niet te
vergeten ook met een heuse piek. Verder werd de boom
nog versierd met prachtige chocoladefiguurtjes die aan een
touwtje hingen in de boom en heerlijke gekleurde chocoladekransjes. Die mochten wij met kerstfeest uit het boompje
halen. Mijn broer en ik verdeelden alles eerlijk, zoals het ook
behoort te zijn. Kerstmis was voor ons een waar feest, een
feest van samenzijn. Het hele gezin was samen, waar we
ook waren, in Maastricht of elders in een kanaal.
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Verder ben ik een baby met een duidelijk eigen willetje. Het
liefst was ik nog wat langer bij mama in de buik gebleven,
maar mama wilde mij op een gegeven moment zo graag
leren kennen dat ik uiteindelijk in sneltreinvaart binnen 2
uurtjes ben geboren. ‘s Middags liep mama nog bij speeltuin
Fort Willem en ‘s avonds had ze mij al in haar armen.
Ook nu ik geboren ben, laat ik duidelijk merken als ik iets
niet fijn vind of als ik honger heb. Kijken naar mijn grote zus,
in badje gaan of knuffelen met ons hondje vind ik leuk om
te doen. Papa en mama genieten erg en gaan ook graag
erop uit met mij. Daarom denk ik dat we ons vast nog wel
eens zien in en rond de wijk.
Liefs Dex

VARIA

IN DE KIJKER
KONIJNEN & CAVIA VAKANTIEOPVANG DENISE

ALZHEIMERCAFÉ MAASTRICHT
Op 7 december is er weer een bijeenkomst van het Alzheimercafé Maastricht. Deze avond is het thema ‘Muziek bij
dementie’. Gastspreker tijdens deze avond is Peter Knops,
dirigent van verschillende geheugenkoren in de regio. Tijdens deze avond zullen we samen in gesprek gaan over wat
muziek kan betekenen voor mensen met dementie.
U bent allen van harte welkom bij Athos Eet-Maakt-Doet,
Athoslaan 12A, Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00
uur en het programma start om 19.30 uur. Aanmelden is
niet nodig en de toegang is gratis. U kunt voorafgaand aan
de avond een gezonde en goedkope maaltijd gebruiken
bij Athos Eet. Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk 5 december
telefonisch of per e-mail aanmelden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Elmy Kroeg, tel. 088-0405907
of met alzheimercafemaastricht@gmail.com.

Ik ben Denise Clermonts, 21 jaar oud en geboren in Maastricht Daalhof. Ik zit nu in het laatste jaar van de opleiding
ondernemer/manager recreatiedieren aan het Citaverde
College in Heerlen. Ik heb een grote passie voor dieren en
ik wilde hiervan dan ook mijn werk maken. Vorig jaar ben ik
klein begonnen met het opvangen van konijnen en cavia’s
tijdens de vakanties. Dit is een groot succes geworden en
ik heb nu op het moment ook een grote kring aan klanten
die hun huisdier bij mij brengen. Ik vang het gehele jaar
door uw huisdier op, dus u kunt ook buiten de vakanties uw
huisdier naar de opvang brengen. Mijn opvang is anders
dan anderen, omdat ik veel tijd besteed aan het liefdevol
en goed verzorgen van de dieren. Pluspunt is dat ik hiervan
de nodige kennis heb door het volgen van de opleiding voor
dierverzorging. Mijn ambitie is om later mijn opvang te kunnen uitbreiden met daarnaast ook mijn andere hobby, het
fotograferen van dieren.

CV DE D’ARTAGNANS
Hallo beste lezers van het Belhäöfke,
Het klinkt misschien wat eentonig, maar de carnavalsvereniging CV De D’Artagnans ligt prima op schema wat betreft
het nieuwe carnavalsseizoen. Wij zullen op 14 januari onze
nieuwe Chevalier uitroepen en zullen deze aan u voorstellen. Ook de voorbereidingen voor de seniorenzitting zijn
afgerond, deze zal plaatsvinden op 4 februari in Mosae Zorggroep. Op 18 december zal er weer een kienmiddag worden
georganiseerd, het kienen zal plaatsvinden in de zaal van
Mosae Zorggroep. De zaal gaat om 13.00 uur open en de
sluiting is om 18.00 uur. Kaartverkoop voor het kienen is bij
de receptie Mosae Zorggroep, Herculeshof 22, Maastricht.
Verder kan ik u vertellen dat er op dit moment ook keihard
wordt gewerkt aan de nieuwe website van de carnavalsvereniging CV De D’Artagnans. Verder wensen wij namens
de leden en het bestuur van de carnavalsvereniging CV De
D’Artagnans alle lezers van 't Belhäöfke alsook de leden van
de redactie fijne feestdagen en een goed en gezond 2017
toe. Beste lezers van 't Belhäöfke, John zal u de komende
maanden blijven informeren over de activiteiten aangaande
het nieuwe carnavalsseizoen.

U kunt bij mijn opvang onder andere terecht voor:
- (vakantie)opvang van konijn(en) of cavia(‘s)
- tijdelijke opvang
- vachtverzorging konijn/cavia (nagels knippen, knippen/
trimmen vacht)
Ook ben ik te volgen op Facebook onder de naam: konijnen
& cavia vakantie-opvang Denise

De complimenten namens de leden en het bestuur,
Met vriendelijke groet, Secretaris John van Haaren. Alaaf.

Denise Clermonts, Deniseclermonts@hotmail.com, 06-51228719

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

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

Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
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4 KIDS
Tekenen
Teken de handschoenen verder af.

Woordzoeker: Zoek de woorden en streep ze door.

Winter
Koud
Sneeuw
Ijs
Strooien
December

Cadeautjes maand! Wie krijgt welk cadeautje?

Wanten
Schaatsen
Sjaal
Muts
Winterbanden Ski
Ijzel
Gladheid
Zuurkool
Kerstmis
Slee
Stephanie Debie
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Elke donderdag zitten er van 17.00 tot 17.30 uur twee medewerkers van het Sociaal Team voor u klaar in het Omnium
in Daalhof (Aureliushof 160A). Voor vragen zijn wij ook
bereikbaar via www.sociaalteammaastricht.nl.

WIJK - INFO
GEZOND VERSTAND LEZINGEN
Omdat de 3e woensdag in december vlak voor de kerstdagen valt en december sowieso voor veel mensen een
heel drukke maand is, is er geen lezing in het kader van de
GVL gepland. Voor 2017 heb ik weer een aantal sprekers
uitgenodigd:
18 januari komt Marc Daelemans spreken over de ‘relatie
tussen mineralen, paramagnetisme en landbouw’.
15 februari spreken Aad Orgelist en Dirk van Beek over ‘het
leven na de dood’.
15 maart heeft Chris Bartelds het over ‘ijzersterke patiëntenrechten’.
19 april is nog in voorbereiding.
10 mei spreekt John Breukels over ‘kinderen van de nieuwe
tijd’.
De plaats, aanvang en entree van de lezingen blijven hetzelfde: de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur. Entree 10 euro inclusief één consumptie. Contant te
betalen.
Meer informatie over de inhoud van de
lezingen is te vinden op de website www.
praktijkhomeostase.nl/GVA-GVL.

Vriendelijke groet, Sociaal Team Daalhof/Hazendans. Ook
te vinden op facebook.

SPORT
VOLLEYBAL IN BELFORT
Oefening baart kunst. Speel mee met deze leuke
volleybalgroep in Belfort. Een gezellige teamsport
waarbij je nieuwe mensen leert kennen en elkaar
aan kunt vullen. De volleybalgroep in Belfort is een gemengd
team, mannen en vrouwen, variërend van 20 tot 50+. Ervaring is gewenst, maar niet verplicht. Er zijn geen kosten
verbonden aan deze activiteit en aanmelden is niet nodig.
Kom gewoon een keer langs en doe mee. Kijk voor meer
informatie op www.maastrichtsport.nl.
Wanneer en waar? Woensdag in de sportzaal in Belfort
(Beeldsnijdersdreef) van 18.30 tot 19.30 uur.

Langs deze weg bedank ik iedereen die in 2016 één of meer
lezingen heeft bijgewoond en wens ik alle lezers van het
Belhäöfke mooie feestdagen en alvast een heel goed en
gezond 2017 toe. Ik hoop dat de in 2017 geplande lezingen
uw belangstelling weer prikkelen en ik velen van u op een
lezing mag begroeten.
Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west.

VARIA
KERSTMIS 2016
Kerstmis, het feest van vrede op aard
maar wat zijn die beloftes nog waard
staakt-het-vuren wordt afgesproken
terwijl puinhopen in verwoeste steden roken

SOCIALE TEAMS
Beste buurtbewoners,
Zoals jullie misschien wel weten is de gemeente Maastricht
in de verschillende stadsdelen/wijken momenteel bezig
met het opstarten c.q. doorontwikkelen van Sociale Teams.
Doel van de Sociale Teams is de verbinding te zoeken; de
verbinding met de burger maar ook met vrijwilligers, hulpverleners en andere professionals die in de wijk actief zijn.
Eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid en participatie
zijn enkele van de uitgangspunten die bij de ontwikkeling
van een dergelijk Sociaal Team gehanteerd worden.
Ook in Daalhof/Hazendans zijn wij sinds enkele maanden
bezig met het opstarten van een dergelijk Sociaal Team. In
de huidige fase van opstarten zijn betrokken: de gemeente
Maastricht, Trajekt, Envida, Levanto, MEE, Radar en Mosae Zorggroep. Daarnaast werken we samen met diverse
wijkorganisaties en initiatieven.
Voor alle vragen met betrekking tot uw leven en het leven in
de wijk, kunt u bij ons terecht. Wij denken graag met u mee
over een gepaste oplossing. Hiervoor hebben wij speciaal
voor u inloopmomenten gereserveerd. Loop eens vrijblijvend
binnen voor een kennismaking, een goed gesprek of een
vraag onder het genot van een kopje koffie of thee. Samen
kijken we dan wat we voor elkaar kunnen betekenen.

mensen nog steeds op de vlucht
bekijk het journaal met een diepe zucht
wie kan de wereldleiders remmen
wanneer kunnen we voor vrede stemmen
Kerstmis, de dagen van bezinnen
hoe kan de mens een nieuw bestaan beginnen
gun elkaar een gelukkig leven op deze aarde
leef samen en laat iedereen in zijn waarde
Kerstmis en Nieuwjaar, tijd voor de beste wensen
maar laat dit dan gelden voor álle mensen
lief en leed, laten we het samen delen
laat het journaal meer vreugde gaan geven
tekst : Ad Frijns
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Locaties op Pottenberg en Belfort.
Fysiotherapie:
Specialisaties:
			
			
Beweegprogramma:

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

Wij nemen deel aan diverse multidisciplinaire netwerken.

Potteriestraat 145
Peymeestersdreef 2A

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

UITVAARTVERZORGING

van THOR

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

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

Soms verlangen vooral de ouderen onder ons terug naar
de tijd van toen. Maar was het toen zo romantisch als soms
in romans en bladen word beschreven en in fotoboeken
wordt weergegeven? Waar is de bierdrager, cnopere, de
kruier en de scheepsjager gebleven? In mijn fotoarchief liggen leuke foto’s uit grootmoeders tijd. De opnames zijn uit
Maastricht, de stad die met zijn tijd is meegegaan maar niet
onherkenbaar is veranderd; de meeste huizen en gebouwen
en zelfs fabrieken staan er nog. De ambachtslieden zijn in

VREUGER IN DE WIEK
DAALHOF
U ziet de laatste foto van deze rubriek, gemaakt tijdens een
rondvlucht in de zomer van 2006. Deze foto past onder de
foto die in ons wijkblad van november werd geplaatst.

U kunt deze dus uitknippen en eronder leggen om één foto
te krijgen. Op de foto in dit decemberblad ziet u de parkeerplaatsen achter het winkelcentrum in Daalhof.

de loop der jaren verdwenen, veel oude beroepen zijn er
niet meer of komen amper nog voor. Sommige hebben een
naamsverandering ondergaan; zo is de marskramer, ‘vertegenwoordiger’ of ‘verkoopmanager’ geworden.

In 2017 starten wij met een nieuwe fotoserie onder de naam
‘Oude Ambachten’. Sommige beroepen bestaan nog (dikwijls onder een andere naam), maar de meeste niet meer.

De foto van december kunt u zoals altijd weer in kleur bekijken door een mail te sturen naar: huub.reinders@home.nl

WIJK - INFO

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans

KERSTDANSEN
Zondag 11 december, dansen in kerstsfeer voor senioren
in ‘t Atrium. Met Gonnie en Nico, de Wieker Hofzengers en
DJ William. Aanvang 15.00 uur, entree 5 euro (incl. koffie/
thee met kerstbrood en warm eten). Entreekaarten zijn
verkrijgbaar bij ‘t Atrium.

Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03

VERENIGINGSNIEUWS
MIDWINTER CONCERT
Zondag 18 december geven de melodische
percussiegroep en het harmonieorkest van
St. Petrus & Paulus Wolder hun jaarlijkse
Midwinterconcert in de St. Annakerk aan
de Via Regia. Ook zal zangeres Dyanne
Sleijpen haar medewerking verlenen. Op het programma
staan onder andere een deel van Le Sacre du Printemps
van Stravinsky, diverse liederen in kerstsfeer en Hallelujah
van Leonard Cohen.
Het concert begint om 15.00 uur en de toegang is gratis.
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WWW.WILSONGROEP.NL

Nieuw

Professor Moserstraat 41

Verkoopplannen?

• Sfeervolle hoekwoning
• Separate woonkamer en eetkeuk.
• 3 Mogelijk 4 slaapkamers
• Gelegen nabij station Maastricht

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

Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

Tel: 043 350 35 35
Pascal Loontjens

Sauterneslaan 48-A

VERKOCHT

• Begane grond appartement
• 2 Slaapkamers
• Ruime tuin met zij-ingang
• Geheel voorzien van rolluiken

Vraagprijs: € 145.000,- k.k.

Antoon van Elenstraat 73
• Ruim jaren 30 woonhuis
• Woonkamer met aanbouw
• 5 Slaapkamers en garage
• Op uitstekende locatie gelegen

Nieuw

Mergelweg 257

Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Horatiushof 25
• Verrassend ruim woonhuis
• 3 Slaapkamers
• Zonnige tuin
• Geheel kunststof kozijnen

Centaurenhof 8

Vraagprijs: € 223.500,- k.k.

Vraagprijs: € 189.500,- k.k.

Kalanderdonk 6
• Woonhuis met royale woonkamer
• 5 Slaapkamers
• Nette keuken en badkamer
• Tuin gelegen op het westen

Vergiliushof 43-B

Vraagprijs: € 149.900,- k.k.

Vraagprijs: € 203.000,- k.k.

VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

HYPOTHEKEN
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MAKELAARDIJ

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

