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Na de jubileumuitgave van ons goed gelezen wijkblad zijn
de ‘stickerwinnaars’ bekend. De feestdagen en al het
geknal en vooral het vele siervuurwerk dat in onze wijk te
zien was, is alweer een mooie herinnering. Met deze zachte
winter is de hoop op een niet te koude en vooral droge
carnaval stukken realistischer dan een jaar geleden.
Alle carnavalsvierders zijn druk in de weer om er zo mooi
en origineel mogelijk op te staan tijdens deze feestelijke
dagen en diegene die liever het Maastrichtse feest ontvluchten, verheugen zich op een aantal dagen heerlijk genieten op vakantie.
Langzaam weten de meeste mensen wel wanneer ze vakantie krijgen en bladeren vol dromen door de vakantieblaadjes. Met wat geluk worden deze dromen de komende
zomer waar gemaakt, want volgens de meeste media zouden we ondertussen uit onze crisis kruipen. Of dat klopt,
zullen we maar in het midden laten. Want de bezuinigingen die doorgevoerd worden, raken toch ook erg veel mensen. Zij het in werk of in zorg leveren of ontvangen. We
kunnen alleen maar hopen dat de juiste beslissingen genomen zullen worden en de zorgen van velen een positieve wending zullen nemen.

Het bijvoeren is (nog?) niet nodig: ligt dit aan de temperatuur
of aan het brood?

EVENEMENTEN

Hoe dan ook, wij maken ons op voor drie feestelijke dagen. Geniet van de voorpret en laat uw creatieve brein hard
werken, want wij hier in het zuiden zijn gezegend met
3 dagen onbezorgd feesten, gek doen, gek kleden, lekker
eten en drinken zonder aan onze lijn te denken, want… na
carnaval vast hier toch iedereen 40 dagen?

Zaterdag 8 februari:
Receptie CV de Mineurs in het Kroetmaggezijn (Fort Koning Willem I). Van 18.11 - 21.00 uur.
Zondag 9 februari:
Dansen in het park voor senioren in ‘t Atrium te Daalhof.
Aanvang 14.00 uur, entree 2 euro.

Natasja Cornelissen

Zaterdag 15 februari:
Workshop CNME Maastricht in de Natuurtuinen Jekerdal
aan de Drabbelstraat in Maastricht.
Van 13.00 - 17.00 uur. Informatie en aanmelding (voor 8
februari): driessen@cnme.nl of 06-20099436. Er kunnen
maximaal 16 deelnemers meedoen.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 1/2 maart.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 februari.
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Contact

Zaterdag 22 februari:
Overdracht scepter aan het nieuwe prinsenpaar van CV de
Greune in de Greune Tempel, Tongerseweg 336. Aanvang
20.11 uur, gratis entree.

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

Zondag 23 februari:
Kindermatinee CV de Greune in de Greune Tempel,
Tongerseweg 336. Tempeldeuren open vanaf 14.11 uur, gratis entree.

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
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Woensdagavond
Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond
Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagochtend

bewegen voor ouderen
thai chi
yoga
tafeltennis
biljarten
poweryoga, hathayoga & zumba
huiskamer project 13.30 - 17.00 uur
v.a.17uur dansschool reality
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie
poweryoga, hathayoga & zumba
repetitie ZI ZI KWE KWE
kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof
v.a.17uur dansschool reality
country dansen jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)
rep: kinderköpkes
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inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
Openingstijden Atrium café
043-3475146
Van maandag tot en met
0032-12236151(B)
donderdag van 19.00 uur tot
043-3540518
01.00 uur
06-24253636
Vrijdags van 19.00 uur tot
06-50468369
02.00 uur
043-3619455
0032-12236151(B)
043-3471371
043-3540518
043-3432441
06-24253636
06-18126993
06-33135297
06-40923577
06-46596426

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

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

BUURTPLATFORM
WIJK-INFO

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

Stichting

DANSEN IN HET PARK

BUURTPLATFORM BELFORT - DAALHOF

Ook in 2014 gaan we weer dansen en ontmoeten voor senioren. Zondag 9 februari in ‘t Atrium in Daalhof, aanvang 14.00
uur, entree 2 euro.

VERBINDING EN BEDIENING
In de wijken Belfort, Daalhof en Hazendans bestaan twee
buurtplatforms: één voor Belfort en Daalhof, de ander voor
Hazendans. Een buurtplatform vormt een verbinding tussen
de buurt en de gemeente Maastricht om zo de buurt een
stem te geven bij de gemeente. Een buurtplatform wil lokale
initiatieven stimuleren, lokale problemen belichten en helpen oplossen en mensen in de buurt binden. Natuurlijk doen
de mensen van het buurtplatform dit niet allemaal zelf, zij
doen hun best de hele buurt samen te laten werken.
Men hoeft maar aan sommige activiteiten in Belfort, Daalhof
en Hazendans te denken en men ziet meteen wat een buurtplatform doet. Een Halloweentocht door de buurt met medewerking van lokale clubs, een Seniorenzitting in samenwerking met buurtinstanties, de ‘Huiskamer’ die nu in buurtcentrum ’t Atrium te vinden is, de Gouden Wereld, buurtfeesten, het opstarten van het AED project in de buurt, jeugdwerk en het oplossen van problemen rond de jeugd in de
buurten, het aanpakken van problemen rond groenvoorziening en zelfs het opknappen van het pleintje in Daalhof; allemaal voorbeelden van hoe een buurtplatform kan
functioneren.

Dansen en ontmoeten voor senioren. Samen gezellig met
leeftijdsgenoten terug in de tijd en dansen op nieuwe en gouwe
ouwe dansmuziek. Ook niet dansers zijn van harte welkom
te komen genieten tijdens deze maandelijkse seniorenmiddag.
Meer informatie op www.danseninhetpark.nl.

Natuurlijk is dit niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers
(van alle leeftijden) vanuit de buurt. Onlangs zijn er grote
veranderingen geweest bij Buurtplatform Belfort-Daalhof door
het overlijden van voorzitter Frans Meijers. De overgebleven leden van het buurtplatform hebben versterking nodig.
Heeft u een hart voor uw buurt? Wilt u zich inzetten voor
deze uitdagende taak? Ieder is vrij de tijd er in te steken die
hij of zij zelf wil en kan. Leeftijd maakt ook niets uit.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

We zoeken zowel jongeren als ouderen die zich willen inzetten. Bent u er niet zeker van en wilt u meer informatie? Neem
dan contact op met het Buurtplatform Belfort-Daalhof vóór 1
maart 2014 door een email te sturen aan Scott Raab,
sraabs@gmail.com of Nicole Neijman, nicole.neijman@
kpnmail.nl.

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

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

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
Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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NIEUW PRINSENPAAR CV DE SPOORZEUKERS

CARNAVAL

Afgelopen zaterdag 18 januari hebben ‘De Spoorzeukers’ hun
44e Hoeglöstigheid uitgeroepen. In een volle Greune Zaal, in
het bijzijn van veel oud-prinsen, werd Prins Bryan d’n ierste
en zijn charmante Prinses Robin de twiede uitgeroepen tot
het nieuwe prinsenpaar tijdens een geweldig jubileumfeest.
Bryan Vliegen - 14 jaar - woont in de wijk Hazendans en
Robin Schoonbrood - 15 jaar - woont op Daalhof. Beiden zijn
als Daca lid van Scouting Henri Dunant - Florence Nightingale
uit Wolder, waar de Spoorzeukers deel van uit maken.

NIEUWE PRINS KV DE MAMMOETERS’64
Zaterdag 18 januari 2014 hebben Kv de Mammoeters’64 hun 51ste Mammoetprins uitgeroepen.
Na een optocht door het Mammoetrijk werd op
een overvol Terracottaplein de nieuwe heerser van
Kv De Mammoeters onthuld. Onder luid gejuich
werd Etiënne Cholly ontmaskerd en geïnstalleerd
als Prins Etiënne d’n 1ste.
Prins Etiënne d’n 1ste is geboren in het achterhuis van Café
De Meulens op 10 oktober 1969 en beleefde zijn jeugd in de
Tafelstraat te Maastricht. In zijn jongere jaren heeft Prins
Etiënne zelf nog een café gehad in de Koestraat en nu verdient hij het geld als taxichauffeur bij zijn eigen taxibedrijf
Taxi Cholly. De prinselijke residentie is gelegen in de
Kollefitstraat te Pottenberg, waar hij samen met zijn vriendin
Tousania Bartels en drie kinderen Naomi, Giovanni en Fabio
woont.
Na de receptie van Prins Etiënne d’n 1ste volgde er het prinsebal in Buurtcentrum de Romein. Deze drukke en gezellige
avond was onder muzikale begeleiding van Orkest De
Mellodies.

Zij hebben een druk programma met het bezoeken van veel
jeugdverenigingen in Maastricht waar in de tijd tot aan carnaval de prinsen worden uitgeroepen. Daarna gaan ze de
jeugd in Belfort, Hazendans, Daalhof, Wolder en Campagne
voor met het carnaval. Hun programma bestaat uit het op
carnavalszaterdag - 1 maart - presenteren van de inmiddels
in heel Maastricht bekende ‘Spoorzeukers Artiesten Rijaloet’,
een onvergetelijke avond waar de crème de la crème van de
Maastrichtse artiesten een optreden verzorgt.
Verder zullen zij veel aanwezig zijn tijdens
de (jeugd)carnaval die op zondag 2 maart zal
losbarsten en helaas op dinsdag weer ten
einde gaat.
Iedereen is alle dagen van harte welkom in de tent op Belfort, de entree is gratis en voor de kleinsten zijn er speciale
consumptieprijzen. Zie ook www.spoorzeukers.nl.

De dag na het onthullen van Prins Etiënne d’n 1ste was het
dan nu de beurt aan Kv de Jumbo’s. In een bomvolle Romein
werd Gavin Veugen uitgeroepen tot Prins Gavin d’n 1ste. Prins
Gavin d’n 1ste woont in de Lauwstraat in de wijk Hazendans.
Voor hem is carnaval niet onbekend want met 3 voorgangers
in de familie (zijn 2 broers en zijn vader zijn hem al voorgegaan), kon het niet uitblijven dat hij ook eens prins zou worden. Prins Gavin d’n 1ste is elf jaar en zit in groep 8 van de
Kennedyschool bij Juf Jennifer en Juf Joyce. Hij voetbalt bij
de D1 van VV Daalhof en hij zit ook bij de verkenners van
HDFN Wolder.

CARNAVAL
carnaval een feest voor allen
muziek door alle straten schallen
voor groot en klein een daverend feest
met carnaval moet je in Maastricht zijn geweest
de bron van alle carnavalsplezier
is in Maastricht, dat vindt je hier...

Na de drukbezochte receptie kunnen we concluderen dat
we met deze 2 prinsen een fantastisch seizoen tegenmoet
gaan. Vastelaovend Same.

ook de niet Maastrichtenaren “zien oonder us”
velen zijn besmet met het geweldig canavals-virus

Namens Kv De Mammoeters’64, Chris Boumans.

iedereen gaat op in één deinende massa
voor de kasteleins is het drie dagen “kassa”

CARNAVALSVERENIGING DE GREUNE
Het carnavalsseizoen voor Prins Rob en prins-gemaal Norbert
zit er weer bijna op.
Op 22 februari 2014 zullen zij aftreden en de scepter overdragen aan een nieuw prinsenpaar. Deze overdracht zal plaats
hebben om 20.11 uur in de Greune Tempel aan de
Tongerseweg 336.

gezelligheid kent geen tijd
met carnaval is iedereen die tijd een beetje kwijt
een “pekske” aan, wat kleur op het gezicht
allen zijn voor die verleiding gezwicht
de feesttent in Belfort is één groot feest
als wijkbewoner moet je hier zéker zijn geweest

Zondag 23 februari zal het nieuwe paar aanwezig zijn op het
kindermatinee. Vanaf 14.11 uur zullen de Tempeldeuren geopend zijn. Ook dit jaar is er deze middag van alles te doen
voor groot en klein. Tevens zal o.a. Huub Adriaens voor een
geweldig optreden zorgen. De entree is zoals gebruikelijk
vrij en de consumptieprijzen zijn laag.

geniet van lol en plezier drie dagen lang
alleen voor “de morning after” zijn we een beetje bang

Wij hopen dan ook iedereen op zaterdag 22 en/of zondag 23
februari te mogen begroeten. Namens de Raad van elf van
de Greune, alvast une zaolige vastelaovend.

plezeerige vastelaovend...

daarom een raad, wees matig met het drankgebruik
en geniet dan optimaal van dit “carnavals-drieluik”
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tekst : Ad Frijns

5

VANWIJK-INFO
DE REDACTIE

Toen het weekblad De Ster werd opgericht, vroegen ze mij of
ik iedere week een oude foto wilde leveren. Dit deed ik met
alle plezier, want ik had toen al een fotoarchief van 65.000
oude foto’s van de stad. De doorbraak was in 2004 mijn eerste boek ‘Jo de Mommer’. Het boek, met een oplage van
1200 boeken, was in tijd van enkele maanden uitverkocht. Ik
had mijn draai gevonden en schreef verder. Er volgde een 2e
druk van ‘Jo de Mommer’, vijf andere romans en een foto
panoramaboek.

EVEN VOORSTELLEN
Toen leden van de redactie me tijdens een van onze maandelijkse besprekingen vroegen of ik me eens wilde voorstellen aan de lezers van ’t Belhäöfke, moest ik even verbaasd
lachen. Ik dacht dat meeste mensen me wel kenden, misschien niet van naam maar wel van zien, zeker in de wijk
Belfort. Maar goed, ik beloofde iets over mezelf te vertellen.

Toen ik het privéarchief van pater Castorius - de bruine pater
uit de Stokstraat - erfde, schreef ik het boek ‘Herder laat je
schaapjes gaan’ een dagboek over pater Castorius.
250 Foto’s van deze pater waren van 3 april t/m 17 juni 2012
tijdens een foto expositie in Centre Céramique te zien. Deze
expositie telde 14.700 bezoeker. Hierna werd op veler verzoek een fotoboek met de tentoongestelde foto’s uit gegeven onder de naam ‘Buurthuis Sterre der Zee van 1945 tot
1969’. Ten slotte kwam in 2013 mijn tot nu
toe laatste boek uit: ‘EMIEL ‘ne jong oet de
binnestad’. Het boek ligt nu in de boekwinkels.
Rest me nog te vertellen dat ik als vrijwilliger voor het
Belhäöfke werk en de tekst schrijf bij een oudere foto in de
rubriek ‘Vreuger in de wiek’.
Ik woon nog steeds met mijn vrouw Riny in ons eerste huis
in Belfort en heb twee leuke dochters, twee kleinzoons en
een schoonzoon waar ik best trots op ben.

Bij deze mijn verhaal.
Voor wie mij nog niet kent: mijn naam is Huub Reinders en
ik woon met mijn vrouw Riny sinds 1964 in Belfort. Het huis
werd in 1963 gebouwd door de WILMA. Jaren liep ik iedere
dag naar en van de bushalte, want ik werkte bij DSM in Geleen en profiteerde van het bedrijfsvervoer.
Na mijn vervroegde pensionering omstreeks 1996, heb ik me
intensief bezig gehouden met fotografie. Ik fotografeerde toen
de evenementen voor de VVV Maastricht en maakte
promotiefoto’s voor de VVV bladen en folders. Daarnaast
fotografeerde ik alles wat in de stad gesloopt werd en dat
was nog al iets. In juli 2003 was in de publiekshal van het
nieuwe gemeentekantoor in Randwijk een foto-expositie te
zien over de afbraak van de stadskantoren die van dag tot
dag door mij werden vastgelegd. Na een selectie vormden
40 foto’s een chronologisch beeldverhaal. Verder maakte ik
bruidsreportages in de stad.

CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

Wist u dat…….

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.

•
•
•

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.

Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.
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Huiswerkbegeleiding en bijles in de Hazendans. Leraar (vmbohavo-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 15e van de maand.

Je hoeft geen Gaudi te zijn om een mooi mozaïek werkstuk
te maken. Volg bij MozaiekMisset de startcursus van vijf
lessen om de basis technieken te leren. Bekijk de cursusmogelijkheden op www.facebook.com/MozaiekMisset. Begin in februari en profiteer van de korting. Info tel. 06-12253135.

Zangkoor zoekt een dirigent. Meer informatie kunt u inwinnen via telefoon 043-3477644.

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, fysiodaalhof@gmail.com, www.fysiodaalhof.nl.

Power yoga, Hatha yoga of Bodybalance, ontstressen en je
levenskwaliteit verruimen. Op maandag- of woensdagavond
en woensdagochtend. Ook voor mensen met reuma,
fibromyalgie, oedeem, astma of overgewicht. Zumba
Exhilarate in de spiegelzaal van ‘t Atrium. Proefles gratis.
Chantalle Smeets, info@dans-yoga.com, tel.0032-12236151/
06-39604718, www.dans-yoga.com.

Lieve oppas met ervaring vraagt kind met of zonder PGB,
voor één of twee dagen per week. Info tel. 043-3476080.

Toe aan een nieuwe badkamer of CV ketel? Een lekkage
aan uw dak, goot of andere loodgieterwerkzaamheden? 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.

WIJK-INFO
SPORT

Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. U bent van
harte welkom voor een gratis proefles. Zet maar een stap in
de yogaruimte. Info en aanmelden bij: Helen Vaessens, tel.
043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.

GA GEZOND 2014 IN
Maastricht Sport wil graag dat alle Maastrichtenaren sporten en bewegen op hun eigen niveau en interessegebied.
Daarom organiseert Maastricht Sport bij u in de buurt veel
beweegmogelijkheden, gratis of tegen een kleine vergoeding.
Natuurlijk is dit ook een mooie kans uw goede voornemens
na te leven.

Gevraagd: hulp in de huishouding in de Hazendans. Info tel.
045-4073124.
Gevraagd: poetshulp, twee uur per 14 dagen. Hoeft geen ramen te wassen. Info tel. 043-3431597.
Verloren tijdens wandeling op tweede kerstdag 2013 van
Belfort naar Vrijthof en terug: zilveren ketting met hangertje
in de vorm van een tulp met tandje van onze overleden zoon.
Hebt u mijn sieraad gevonden, bel dan tel. 043-3478713.

Bodytraining (1 euro per keer)
Maandag 10.00-11.00 of 11.00-12.00 uur bij Stichting Bodyfit
Pottenberg, Opalinestraat 41.
Woensdag 8.45-9.45 uur in de gymzaal van Centre Manjefiek
Malberg, Malbergsingel.

Schoonheidsspecialiste Angèle: vanaf 1 februari bent u van
harte welkom in mijn (vernieuwde) salon waar u voortaan ook
kunt pinnen. Behandelingen vanaf 27,50 euro. Info:
angelebroux@home.nl, www.angelebroux.nl, tel. 0625065275.

Sportief wandelen (gratis)
Maandag 10.00-11.00 uur bij Sportpark Wolder,
Heukelommerweg.
Vrijdag 10.30-11.30 uur bij Stichting Bodyfit Pottenberg,
Opalinestraat 41.

Dak & Homeservice Maastricht

Bridge overdag (1,50 euro per keer)
Voor iedereen met basiskennis of meer ervaring in het bridge.
Woensdag 14.00-16.45 uur in Centre Manjefiek Malberg,
Malbergsingel.

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

Golf 4 you (2 euro per keer)
Maak vrijblijvend kennis met de golfsport.
Vrijdag 10.00-12.00 uur of 15.00-17.00 uur golfbaan International Golf, Dousbergweg 90.

L.Tonigold

Meer informatie: Neem voor het volledige overzicht van
activiteiten of de omschrijving hiervan een kijkje op
www.maastrichtsport.nl. Heeft u interesse of vragen over
bovenstaande? Neem dan contact op met Thijs van Veen:
06-29050399 of Thijs.van.Veen@maastricht.nl.

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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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

Carla Haex

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

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

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

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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WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

zijn, ook als we echt wisten hoe valken er uit zien? Als we
valken op het internet opzoeken, dan komen we te weten
dat de valk, een roofvogel, eigenlijk dichter bij de
papagaaiachtigen en zangvogels ligt dan andere roofvogels.
Dit is pas in 2008 aan het licht gekomen, maar dat verandert
niets aan het kunstwerk. Zouden we kunnen opmaken uit dit
kunstwerk dat het over vogels gaat? ‘Beauty is in the eye of
the beholder’ oftewel ‘Goesting is goesting’ of ‘Over smaak
valt niet te twisten’. Sommigen zullen deze valken dus mooi
vinden en anderen zullen ze niet zo interessant vinden.

DRIE VALKEN
Dit jaar zullen we overal in de buurten de kunstwerken en
pleinen belichten. Tijdens het ronddolen door de straten van
de wijken zijn deze plaatsen en voorwerpen u zeker opgevallen; hoewel… sommigen zijn niet al te opvallend.
Neem bijvoorbeeld de ‘Drie Valken’. Bij het binnenrijden van
Belfort, op het kruispunt - de rotonde - van de Gewantmakersdreef en Keurmeestersdreef staan drie valken te pronken.
Op deze rotonde waarrond menig auto, fiets en brommer
toert, staat het bronzen beeld door de hand van François
Marie Gerardus Hubert Gast, of gewoon Frans Gast. Oorspronkelijk maakte dit beeld deel uit van het nu gesloopte
stadskantoor. In 2007 verhuisden de valken dan naar de
Keurmeestersdreef om Belfort te sieren.
Frans Gast (1927-1986) geboren in Maastricht, was beeldhouwer, tekenaar en medailleur. We vinden elders in Maastricht nog andere kunstwerken van hem. Misschien heeft u
‘Kinderen’ gezien op de Vijfkoppen, of ‘Ikaros’ op de Juliana
van Stolberglaan. Maar bijna iedereen heeft de fontein op het
Vrijthof gezien: ‘Hawt uuch vas’. De beelden zijn allemaal
zeer herkenbaar in hun diep groene, bronzen kleed en
vloeiende, soms herkenbare maar aparte vormen. Zijn werk
kan zowel abstract als figuratief zijn.

Misschien heeft u alleen vluchtig ooit eens een valk gezien
in het voorbij vliegen. Zo zien de meeste mensen de ‘Drie
Valken’ op de rotonde ook, terwijl ze onder het rijden de
voetgangers en fietsers proberen niet omver te rijden. Misschien een idee om op de parkeerplaats van winkelcentrum
Belfort te gaan staan en dit kunstwerk werkelijk te bewonderen.

Zo is het ook met de ‘Drie Valken’ op de Keurmeestersdreef. Zouden we meteen kunnen vaststellen dat dit valken

Ingrediënten:
100 gram gedroogde pruimen, 100 gram dadels, 100 gram
gedroogde vijgen, 100 gram gedroogde appelen, 100 gram
gedroogde abrikozen, 50 gram bruine basterdsuiker, 1 grote
of 2 kleine zure appelen, 1 citroen, poedersuiker.

fie ook
tsv vo
erz or
eke uw
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ge

Scott Raab

BON APPETIT
VRUCHTENKOEK
Zonder oven. Let wel: 2 dagen eerder klaarmaken, dus eigenlijk lekker gemakkelijk en toch anders.

n

Voorbereiding:
Ontpit de dadels en de pruimen. Was de appel(s) en snijd in
stukken. Was de citroen, rasp de schil en pers hem uit.
Bereidingswijze:
Maal de pruimen, dadels, gedroogde appelen, stukjes zure
appel, abrikozen en basterdsuiker. Kneed er dan de geraspte
citroenschil en het sap van de citroen door.
Bestuif een cakeblik met poedersuiker en druk daar het
mengsel in of maak een rol en bestuif met poedersuiker.
Laat de koek 2 dagen opstijven en drogen het beste in de
koelkast.

Veldwezeltstraat 24
6215 JC Maastricht
06-53219877 (na 18 uur)
info@tweewielerserviceverhulst.nl
Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 21.30 uur
Zaterdag op afspraak

www.tweewielerserviceverhulst.nl

Godding Uitvaartzorg

Ze komen er weer aan, de 3 Dolle Konijndagen

aswoensdag 5 maart
donderdag 6 maart
vrijdag 7 maart

Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

KONIJNENBOUT
met verse frieten en appelmoes

6 euro

aanmelden op nummer 043 3435427
of per mail info@eetcafe1900.nl

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

www.eetcafe1900.nl - Orleansplein 14 - Maastricht
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Ad Frijns
Beste lezer van ‘t Belhäöfke,
Van 2010 tot 2014 heb ik U als burgers van Maastricht
mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad,
met als specialisaties:
Zorg en Welzijn, Sport en Onderwijs.
Gelet op de komende grote veranderingen in de Zorg
vanaf 1 januari 2015, het overgangsjaar 2014 en alle
voorbereidingen hierop, zou ik de komende periode
van 2014 tot 2018 weer namens de Senioren Partij
Maastricht, uw volksvertegenwoordiger willen zijn.
Ook bij Sport en Onderwijs zijn een aantal forse
veranderingen en ontwikkelingen, die voldoende kennis
en ervaring verdienen, terwijl onze wijken Belfort,
Daalhof en Hazendans natuurlijk mijn extra aandacht
hebben.
Stem daarom op 19 maart : Senioren Partij Maastricht
lijst 3, nummer 4: Ad Frijns, Schaliedekkersdreef 46a,
6216 RW Maastricht

Senioren Partij Maastricht, lijst 3, nummer 4: Ad Frijns

Ger Thelosen
Beste mensen,

De afgelopen 4 jaren, heb ik als burger-nietraadslid de Senioren Partij Maastricht mogen vertegenwoordigen in de commissie Economisch Sociale Zaken
en Cultuur.
De wijken Belfort, Daalhof en Hazandans hebben mijn speciale aandacht, ten
eerste om dat ik daar zelf woon, maar vooral door mijn ervaringen, welke ik
o.a. in het buurtplatform Belfort-Daalhof heb opgedaan. Deze ervaringen
komen mij zeker van pas als raadslid.
Het beleid van de Senioren Partij Maastricht heeft voldoende uitgangspunten
om alle senioren in Maastricht voor deze partij te laten kiezen. De belangen
voor de senioren lopen als een rode draad door het verkiezingsprogramma.
Ook vele niet-senioren zullen zich zeker kunnen vinden in de standpunten van
onze partij. De Senioren Partij Maastricht heeft door zijn gedegen aanpak een
toegevoegde waarde voor elke inwoner van Maastricht. Het scheppen van
kansen voor jongeren en ouderen , zal mijn belangrijkste opdracht zijn als
kandidaat raadslid. Dus stem op 19 maart a.s. Lijst 3 nummer 11. Ger Thelosen,
Lutetiahof 9, 6215TL Maastricht.

Senioren Partij Maastricht, lijst 3, nummer 11: Ger Thelosen
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Boerderijwinkel
Na wat zoeken en zeulen, hebben we in de winkel twee mooie
nieuwe vrieskasten die onze producten beter aan de klant
laten zien. Tevens zijn ze energiezuiniger en ontdooien ze
automatisch. Momenteel hebben we weer voldoende varkensen rundvlees op voorraad. Van ons varkensvlees laten we
droge worst en bloedworst maken.
Laat u verrassen door ons aanbod op het gebied van een
eerlijk stukje vlees. Er is altijd voor ieder wat wils. Onze
kippen leggen nog bijna dagelijks een lekker vers eitje voor
u. Wel willen we u vragen om uw lege eierdoosje mee naar
de boerderij te nemen. Deze kunnen wij goed gebruiken en
zo hoeven we geen nieuwe doosjes aan te schaffen.
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Koojstal
De Koojstal is ook tijdens de Lammetjesdagen geopend voor
een glaasje drinken of iets voor de lekkere honger. Geniet
van onze sfeervolle ruimte tijdens uw bezoek aan de boerderij. En voor als het koud is, hebben wij diverse verse eigengemaakte soepen met pompoen, pastinaak, champignons, kip
en tomaten.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 13, februari 2014

Verbeteringen
Al enige tijd hebben we een nieuwe ruimte in gebruik om
onze Koojstal en Boerderijwinkel te kunnen bevoorraden.
Deze ligt tegenover de winkel en voldoet aan alle eisen van
de Voedsel- en Warenautoriteit. De ruimte is geheel betegeld en de vloer is voorzien van antislip-tegels. In de ruimte
zijn een vacumeermachine, een 6-pitsgasfornuis met oven,
rvs-werkbanken en een vaatwasser geïnstalleerd.
Bij het verschijnen van deze middenpagina’s is ook de verbouwing van onze toiletruimtes gereed of bijna gereed. De
toiletten zijn dan rolstoeltoegankelijk en gereed voor de start
van Social Monday, waarover meer in de volgende editie van
deze middenpagina’s. Al deze investeringen doen we om meer
inkomsten te kunnen genereren. Dat is nodig omdat we te
maken hebben met een teruglopende subsidie.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Lammetjesdagen 2014
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien, zijn de eerste zestig
aanstaande moeders ontdaan van hun winterjas. Dit is gebeurd omdat het anders veel te warm wordt nu de schapen
samen op stal staan. Tevens doen wij dit voor een betere
hygiëne. Tijdens de bevalling kan de ooi zich zo veel minder
bevuilen en kunnen wij haar beter schoonmaken. Ook is het
zicht op het lammetje beter en kunnen we sneller, zonder te
storen, zien of het goed ligt. Wijzen de tenen naar de lucht,
dan ligt het lam goed. Wijzen ze naar de grond, dan ligt het
verkeerd om. Wij helpen in dat geval om de kans op overleven te vergroten. De navelstreng breekt dan namelijk, terwijl
het hoofdje nog in het geboortekanaal zit. Hierdoor kan het
lammetje stikken.

Kleding gezocht!
We zijn van plan om op zondag 16 maart een beurs te organiseren met tweedehands kleding. De opbrengst daarvan
komt ten goede aan het voortbestaan van de boerderij. Als u
nog goed draagbare kleding heeft die u kunt missen, lever
ze dan in op de boerderij. Bij voldoende aanbod gaat de
beurs zeker door. U leest daarover in de volgende middenpagina’s.

Zodra het lam geboren is, gaat het meteen proberen de uier
van de moeder te vinden. Dit zoeken is veel makkelijker zonder al die wol. De eerste melk vinden is erg belangrijk voor
het lam. Wij letten dan ook altijd op of het lam drinkt en we
kijken tevens of de spenen ‘open’ zijn. Soms zitten ze verstopt met een propje. Dit propje melken we dan even weg
zodat het lam goed kan drinken. De eerste melk is van levensbelang voor het lam en heet ‘biest’. Hier zitten veel afweerstoffen in die het lam nodig heeft om een goede start te
maken. Lammeren die geen biest hebben gekregen, gaan
meestal op latere leeftijd sukkelen. Lammetjes die meer dan
één broertje of zusje hebben, krijgen van ons wat extra biest
om er zeker van te zijn dat ze voldoende binnen hebben gekregen.

DIER VAN DE MAAND: CAVIA
Iedereen kent ze wel, die schattige cavia’s, met hun bollige
voorkomen en leuke piepgeluidjes. Maar er valt over cavia’s
veel meer te vertellen, namelijk dat het echte groepsdieren
zijn. Ze vinden het fijn om in groepjes te leven, en die piepgeluidjes gebruiken ze dan ook om te communiceren met
de hele groep, van piepen tot knorren, grommen, klappertanden, het vertelt ze iets over de situatie waarin ze zich
bevinden. Als je met hun dagelijkse portie voer aan komt,
dan zullen ze piepen van blijdschap, ze herkennen dit ritueel ook al heel snel. Daar kun je leuke dingen mee doen,
je kunt ze tam maken door ze het lekkers uit je hand te laten
komen halen. Doe je dit vaker, dan zullen ze je gaan herkennen.

U bent van harte welkom in onze schaapskooi en kraamstal
om de moeders en lammetjes te komen bewonderen.
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Cavia’s hebben speciaal caviavoer nodig, ze kunnen net als
wij mensen, maar ook apen, zelf geen vitamine C aanmaken
in hun lichaampjes. Dit moeten ze dus via hun voer binnenkrijgen. Een cavia die te weinig vitamine C binnenkrijgt, zal
heel erg ziek worden en ze gaan er zelfs dood aan. Je mag
ze dus best af en toe een vitamine C-tabletje geven. Rode
paprika en spruitjes bevatten ook veel vitamine C en ze vinden het heerlijk om hieraan te knabbelen. Goed hooi mag
ook niet ontbreken. Dat is goed voor de spijsvertering maar
voorkomt ook de slijtage van de tanden. Handige tip: zet een
klein bakje met zaagsel onder het drinkflesje, ze spelen en
knoeien graag met water, waardoor de cavia-kooi erg snel
vies wordt. Zo’n bakje zaagsel kun je dagelijks verschonen
en houdt de kooi mooi droog (ze moeten wel goed aan het
drinkflesje komen).
Isa en de taart voor opa

Zij zit in groep 7 van de Fons Olterdissenschool. Haar hobby’s zijn turnen bij turnvereniging Eendracht, knutselen met
haar vriendinnen Roxan en Jonie en op zaterdag dansen in
Belfort. Isa heeft een taart gemaakt met bloemetjes omdat
ze dat heel mooi vindt. De taart is ook versierd met dropveter
omdat haar opa hier zo dol op is.
Nicole

BOER VAN DE MAAND
Onze cavia's

Cavia’s zien slecht. Ze zien geen diepte, dus zet ze nooit op
tafel, want ze zullen er gewoon vanaf lopen en naar onder
vallen. Het zijn tere beestjes, zo’n val van een tafel kan fataal
worden, ze kunnen van alles breken.
Cavia’s zijn dagdieren, ze slapen ‘s nachts (konijnen zijn
nachtdieren). Je zult dan dus weinig last van ze hebben.
Cavia’s zijn leuk voor kinderen, vooral als ze tam zijn. Ze
bijten en krabben vrijwel niet. Ze worden ook niet bijzonder
oud, de meesten tussen 6 en 7 jaar. Maar bedenk je goed,
ook cavia’s hebben verzorging nodig, en zullen als ze alleen
zijn ongelukkig worden. Mannetjes en vrouwtjes samen zullen weer voor veel nakomelingen zorgen. Bezint dus eer ge
begint ...
Eleanor

Sander bij Bonnie

Hoi, ik ben Sander.

TAARTEN VAN DAALHOF

Op vrijdag kom ik rond 1 uur naar de boerderij. Dan vraag ik
of ik mag helpen. Soms is er niet heel veel te doen, maar
dan ga ik zelf bij de dieren kijken. Vaak help ik Melanie en
Rachelle met het verzorgen van de konijnen en hooi geven.
Om 3 uur komt mijn broer ook, dan eten we samen een
lekkere tosti. Om 4 uur is de voerronde, dan help ik Melanie
en Eleanor met het voeren van de dieren, en ze in het hok
zetten. De kippen vangen en de eenden in het hok zetten
vind ik het leukst! Mijn lievelingsdier is Bonnie, het varken
dat buiten staat. Ik noem haar Spot, want ze heeft een witte
vlek op haar staart. Als ik haar naam roep dan komt ze meteen aangerend.

Dit keer maakt Isa Close een taart voor haar opa en oma.
Isa: ‘Ik wilde graag een taart maken omdat ik heel vaak mag
logeren en gezellig op bezoek ga. Zij passen ook vaak op en
verzinnen dan allemaal activiteiten, zoals knutselen en spelletjes zoals een potje kaarten, uno, pesten en oorlogje.
Opa weet altijd leuke uitstapjes naar bijvoorbeeld het Blote
voetenpad, kinderstad Heerlen en speeltuin het Mergelhofje.
Opa en oma gaan ook altijd mee op vakantie naar Frankrijk.’
Isa is tien jaar en woont op Daalhof samen met haar ouders
en zusje Fenne.

Ik vind de boerderij heel leuk en wil dit altijd blijven doen.
13
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VANWIJK-INFO
DE REDACTIE

WIJK-INFO
VAN
DE MAAND
LOÏS

SLUITINGSDATA KOPIJ EN PRIKBORDJES

Hallo allemaal,
Ik ben Loïs en woon samen met mijn papa, mama en grote
broer Roan op de Horatiushof in de wijk Daalhof. Ik ben geboren op 3 mei in het AZM. Vijf weken te vroeg kwam ik op
de wereld met een keizersnede. Omdat ik een aantal probleempjes had, ben ik de dag erna naar Nijmegen vervoerd.

Nog even ter herinnering:
De nieuwe sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij
is - in verband met de nieuwe verschijningsdatum - de 10e
van de maand voorafgaand aan de maand van uitkomen.
Kopij voor het maartnummer moet dus vóór 10 februari binnen zijn bij de redactie.
De nieuwe sluitingsdatum voor het aanleveren van een
prikbordje is - in verband met de nieuwe verschijningsdatum
- de 15e van de maand voorafgaand aan de maand van uitkomen.
Tekst (maximaal 40 woorden) en 4 euro voor een prikbordje
(samen in een enveloppe) voor het maartnummer moet dus
vóór 15 februari binnen zijn op de Dianahof 54.
Het is even wennen aan de nieuwe data, maar over een paar
maanden weet u niet beter meer.

NOG NIET OPGEHAALDE PRIJZEN
Daar heb ik 6 weken gelegen. Daarna heb ik nog twee weken in Rotterdam gelegen en een weekje in het AZM. Dit
was een moeilijke tijd voor mijn papa en mama. Papa en
mama verbleven zowel in Nijmegen als in Rotterdam in het
Ronald Mc Donaldhuis, terwijl mijn grote broer bij mijn opa’s
en oma’s verbleef.

Om het 20-jarig jubileum van ‘t Belhäöfke een extra feestelijk tintje te geven, heeft een aantal ondernemers uit onze
wijken prijzen beschikbaar gesteld.
In het januarinummer zat in 27 Belhäöfkes op de laatste pagina een sticker
met daarop een nummer. Dit nummer
correspondeerde met de gewonnen prijs.

Na 9 weken mocht ik eindelijk met mijn papa, mama en
grote broer naar huis. Vanaf toen was het feest. Ik speel
graag met mijn grote broer en vind het heerlijk om met iedereen te lachen. Zolang ik maar de aandacht krijg, krijg je van
mij een vriendelijke glimlach terug. Sinds een paar weken
heb ik eindelijk mijn maagsonde uit, ik had moeite met eten
en drinken en had daarom een slangetje door mijn neus. Nu
bewijs ik al een paar weken dat ik goed zonder kan.

Tot op heden zijn slechts 7 prijzen opgehaald. De 20 niet
opgehaalde prijzen liggen - helaas - dus nog te wachten tot
ze uitgereikt kunnen worden aan de personen die zich bij de
redactie melden (mail redactie@belhäöfke.nl of tel. 0650888592) en de sticker kunnen tonen bij het in ontvangst
nemen van de prijs. Dit kan nog t/m 28 februari a.s.

Jullie zullen mij vast nog wel eens op Daalhof tegen komen,
want mijn mama maakt heel veel kilometers met mij.

Laat u een leuke prijs aan uw neus voorbij gaan?

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
AFSCHEID WIJKAGENT
Vanaf 7 januari is Edmond Kleintjens geen wijkagent meer
van de wijken Daalhof-Hazendans-Dousberg. Per die datum
is hij secretaris van de Ondernemingsraad Eenheid Limburg,
een fulltime functie. Zijn taken zullen (tijdelijk) worden waargenomen door Lou Berghmans, de wijkagent van Belfort en
Pottenberg.
Ook is de (eveneens tijdelijke) teamchef Patrick van Loon
voor zaken aanspreekbaar, want Oskan Koklu heeft per 1
januari een nieuwe functie in Roermond. Edmond bedankt
langs deze weg iedereen voor de prettige samenwerking.
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In een eerdere editie van het Belhäöfke hebben wij al vermeld dat komend seizoen onze vastelaovendslèsse uitgebreid werden van 2 naar 7 scholen. Dit zijn de Oda School,
de Sprong, Emile Wesley, Elckerlijck, JF Kennedyschool,
Fons Olterdissen en de Petrus en Paulus te Wolder.
Na het uitroepen op 26 januari 2014 heeft de nieuwe Hertog
de eerste twee weken deze scholen bezocht en hier de
vastelaovendslèsse samen met een grote verrassing (een
zeer bekend persoon in Maastricht) verzorgd.

CARNAVAL
CV DE MINEURS
De elfde van de elfde is voorbij en dat betekent voor CV de
Mineurs dat de voorbereidingen voor het nieuwe
vastelaovendsseizoen op volle toeren draaien. Elk jaar (seizoen) kent zo zijn specifieke voorbereidingen. Dit jaar is het
toch anders dan voorgaande jaren aangezien we na een jarenlange succesvolle samenwerking helaas afscheid hebben
moeten nemen van het Atrium als feestlocatie. De Mineurs
zouden graag zijn gebleven, maar helaas was dit niet mogelijk. Als echte ‘Mineurs’ en onderdeel van het SMV (Samewerkende Mestreechter Vastelaovendsvereiniginge), anticipeerden wij op deze situatie en probeerden hier een voordeel
uit te halen voor onze wijkbewoners om hen toch iets extra
te kunnen bieden. Dat is naar onze mening gelukt.

Zaterdag 8 februari zal in ons Kroetmaggezijn (Fort Koning
Willem I) van 18.11 tot 21.00 een receptie zijn ter gelegenheid van onze nieuwe Hertog. De muren zullen dan voor een
groot gedeelte bekleed zijn met de tekeningen van leerlingen die meegedaan hebben met onze kleurwedstrijd, die
gekoppeld was aan onze vastelaovendslèsse. Onze Hertog
zal met behulp van zijn adjudant de winnaars uitzoeken. Zij
zullen hun prijzen op school in hun eigen groep ontvangen.
Na de receptie hebben wij aansluitend een spetterende,
GRATIS toegankelijke, feestavond met diverse artiesten:
Roger Villevoye, 4 mèt us 4, ARNO, Eric Cruts en DJ LOMAD
uit Daalhof. Dit alles in combinatie met zeer vriendelijke prijzen maakt het een interessante avond voor iedereen.

Vanaf het komende seizoen zullen we vanuit de meest unieke
locatie van Maastricht (en misschien wel verder) onze activiteiten verzorgen. Tot stand gekomen door een samenwerking van CV de Mineurs en MSV Tragos is ons nieuwe
Kroetmaggezijn: ’Fort Koning WILLEM I midden in de werreke
vaan Mestreech’. Vanaf deze locatie zullen we de inwoners
van de wijken Brusselse Poort, Annadal, Daalhof en omgeving laten meegenieten van de Mestreechter Vastelaovend.
Met speciale aandacht voor de jeugd, van klein tot groot.
’t Kroetmaggezijn vaan de Mineurs, Kastanjelaan 66, 6217
SB Maastricht (links van Speeltuin Fort Willem).

Voor onze andere activiteiten kunt u ook op onze website www.mineurs.nl - terecht. Wij kunnen altijd enthousiaste leden gebruiken die (voornamelijk het voorseizoen) de
vastelaovend op een bijzondere manier willen meemaken.
Voor meer informatie zie onze website of bel 06-41001684.
Kompleminte, Edwin Buijs, Kretser CV de Mineurs

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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WIJK-INFO
DEPENDANCE KUMULUS MUZIEKSCHOOL
Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Rick Debie, sinds
2002 een tevreden en blije inwoner van Daalhof en sinds 1981
aangesteld als docent bij Kumulus Muziekschool. Aanvankelijk eerst voor piano Klassiek, later ook voor de vakken
compositie, samenspel en begeleiden. Sinds een aantal jaren geef ik ook theoretisch onderwijs aan onze studenten
die van plan zijn muziek vakopleiding te gaan volgen aan
bijvoorbeeld een conservatorium.
De meeste Maastrichtenaren weten inmiddels heel goed de
weg te vinden naar het hoofdgebouw van de muziekschool in
Wyck; volgens velen, ook van buiten Maastricht, een van de
best geoutilleerde muziekscholen van het land, waar we dan
ook terecht heel trots op zijn. Echter voor cursisten die aan
de rand van de stad wonen of in een van de wijken gelegen
aan de rand van het centrum is deze locatie wel eens problematisch: de OV verbindingen zijn niet altijd optimaal, als
ouders hun kind(eren) met de auto brengen en halen zien ze
zich geconfronteerd met hoge parkeergelden en dat moet
wel bij het lesgeld opgeteld worden. Vandaar dat wij vanuit
Kumulus Muziekschool de laatste maanden druk bezig geweest zijn om een aantal bestaande dependances nieuw
leven in te blazen, dan wel een aantal nieuwe dependances
op te richten. In de Fons Olterdissen school werd al geruime
tijd klarinetles gegeven door collega Dian Drugmand en nu
komt daar dus piano bij.

Reflexzône-therapie
gewoon eens uitproberen!!

Dat muziek je leven verrijkt, is al langer duidelijk. Dat je er
blij en vrolijk van wordt, is ook bekend en ook dat muziek klassiek of modern - je veel troost kan bieden kan iedereen
beamen die er mee te maken heeft gehad of nog steeds
heeft. Daarom hopen wij langs deze weg zoveel mogelijk
mensen te bereiken in Maastricht Zuid-West, kinderen én
volwassenen. Want of je nu 7 jaar bent, 47 of 67, op iedere
leeftijd kun je starten en plezier hebben in het bezig zijn met
muziek maken; uiteraard zijn de lessen ook bedoeld voor
leerlingen die al (veel) langer les hebben of hebben gehad en
na kortere of langere tijd de draad weer willen oppakken.
Na een basisperiode van 2 à 3 jaar kan het eerste traject
afgesloten worden met een examen, maar dat is niet verplicht. Daarna zal de leerling steeds meer - in overleg met de
docent - vorm en inhoud van de les bepalen en daarbij is veel
mogelijk: naast het bekende ‘ijzeren’ klassieke repertoire is
er ruimte voor stukken uit het lichtere genre en het poprepertoire. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan improvisatie. Dit kan weer leiden tot het op papier proberen te
krijgen van zelf gemaakte liedjes.
Nogmaals: er zijn veel mogelijkheden, voor starters, voor nog
niet zo ver gevorderden, maar juist ook voor ver tot zeer ver
gevorderden. Wat dat laatste betreft: sinds jaren bestaat er
een speciale Kumulus talentenopleidingen, waarin leerlingen die buitengewoon getalenteerd zijn extra aandacht krijgen en voorbereid worden op hun toekomstdroom: gaan studeren aan een muziek vakopleiding. Natuurlijk worden er ook
lessen aangeboden aan ver tot zeer ver
gevorderde leerlingen die deze ambitie
niet hebben en gewoon op hoog niveau
les willen hebben. Zo zijn dit jaar drie
van deze leerlingen bezig met het concert voor drie piano’s en orkest van
Mozart; dit zal - samen met het muziekschool orkest - op 4 juli uitgevoerd
worden.
Interesse? Neem gerust contact op met Kumulus, tel. 0433505669, of website: www.kumulus.nl . U kunt ook contact
opnemen met ondergetekende: 06-42312986, e-mail:
rick.debie@kumulus.nl. Desgewenst kan een flyer toegezonden worden met alle relevante informatie. Lestijden zijn altijd
in onderling overleg, de lesdag is donderdag.
Ik hoop in de naaste toekomst velen te mogen begroeten in
onze dependance in de Fons Olterdissen school.

het is:

eilig + effectief
italiserend +ontspannend
errassend + boeiend

Rick Debie

rijblijvende informatie?

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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DIT BEN IK
LARS
Hoi, ik ben Lars en ben tien jaar. Ik woon samen met mijn
vader, moeder, tweelingzus Sanne en de twee cavia’s Loesje
en Charlie in de Hazendans.

Tijdens de winterstop spelen we een aantal toernooitjes in
de zaal. Ik judo elke vrijdag bij Kim Langenslag en in december heb ik de groene band gehaald. Wat ik ook leuk vind, is
met mijn oom in zijn Ferrari rijden. Ik ben met hem en mijn
vader naar de Ferrari museums in Maranello en Modena in
Italië geweest. Dat was een fantastische dag.
Ik hoop dat we nog veel sneeuw krijgen zodat ik dan kan
sleeën en schaatsen.
Groetjes, Lars

PERSBERICHTEN
BIJZONDERE VAKANTIES RODE KRUIS

Ik zit op de John F. Kennedyschool in groep 7 bij meester
Jos en meester Ramon. De leukste vakken zijn spelling, rekenen en muziekles. Tijdens muziekles leer ik spelen op
een trombone. Erg leuk. In januari spelen we samen met
een andere school en een harmonie een ‘concert’. Het saaiste
vak is begrijpend lezen. Tijdens het speelkwartier doe ik het
liefst voetballen met mijn vrienden Luc, Mike, Thomas, Rafaël,
Kyan en Phil.
Een keer per week ga ik na school naar de b.s.o. Beestenbende bij de kinderboerderij Daalhof. Hier doen we veel leuke
dingen met leidster Marion en stagiaire Nadia: in het donker
met zaklampen verstoppertje doen, mergel bewerken, cupcake’s bakken, plantjes kweken, verse appelmoes maken,
vlagje veroveren, figuurzagen en de dieren verzorgen.
Mijn lievelingseten is: pannenkoeken met stroop, poffertjes,
frieten, kroket, frikadellen en pizza. Spruitjes en sla vind ik
niet lekker.
Mijn hobby’s zijn voetbal, judo, Lego technic bouwen, tv kijken en games op mijn tablet spelen. Ik voetbal bij Leonidas
E2. Ik train twee keer per week bij Eric Machiels en speel
meestal een wedstrijd op zaterdag.
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Voor wie doet een weekje vakantie nou geen wonderen? Wat
ons betreft is dit voor iedereen weggelegd. Ook wanneer u
bijvoorbeeld minder mobiel bent of veel zorg nodig heeft.
Het Nederlandse Rode Kruis afd. Maastricht, Meerssen,
Mergelland is specialist in volledig verzorgde vakanties voor
mensen met lichamelijke en sociale beperkingen op bijzondere locaties in Nederland, Duitsland, Tenerife en Spanje.
Een team van goed opgeleide vrijwilligers staat voor u klaar
en de accommodaties zijn uitstekend ingericht op bv. gebruik van een rolstoel of rollator. U hoeft zelf nergens aan te
denken, u hoeft alleen maar te genieten!
In 2014 omvat ons aanbod vakanties in Nederland: J.H.
Dunant schip, ’t Laarhuus te Ommen, de Rode Kruis bungalow in Someren en ‘t Wolders Ven in Waalre.
Voor onze buitenlandse vakanties kunt u kiezen voor de
adembenemende natuur rond Neuerburg en Bad Schandau
(Dld), genieten onder de zon in Tenerife of Fuengirola of naar
onze nieuwe accommodatie Kurhotel Am Park in Bad
Herrenalb (Dld).
Interesse?
Inwoners uit de gemeente Maastricht, Meerssen en Gulpen
Wittem die in aanmerking willen komen voor één van de bovenstaande vakanties, kunnen contact opnemen met het
Rode Kruis afd. Maastricht, Meerssen, Mergelland, ‘s woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0433215111, via email bijzonderevakanties@rodekruism3.nl of
website www.rodekruism3.nl.
De kandidaat gasten worden ingedeeld op basis van medische indicatie en zorgvraag.

VARIA
WIJK-INFO
MAMA ALICE
Mijn naam is Akke Tee, voluit Terpstra, een horecaman in
hart en nieren. Via mijn conservatoriumopleiding ben ik de
Maastrichtse horeca ingerold en heb daar mijn liefde en passie voor het horecavak opgepikt. Na 15 jaar heel hard werken en helaas een zeer pijnlijke vorm van reuma onder de
leden te hebben, waardoor ik niet van het leven kon genieten, besloot ik dik twee jaar geleden mijn leven drastisch te
veranderen.

En dat voor maar 15 euro per persoon. Ik ben ook heel trots
en vind het geweldig dat van dit bedrag maar liefst 5 euro per
persoon naar Mama Alice gaat. De enige tegenprestatie die
Koen en Julie van mij verwachten, is dat ik ervoor zorg dat
deze buffetten op de zondagen in februari vol zitten, dus uiteraard ga ik daar mijn uiterste best voor doen. Dit door het
inzetten van mijn sociale netwerk en de verschillende (sociale) media. Eetkamer Saint Servais én Mama Alice heten
u van harte welkom tijdens het ‘Zo.’ lunchbuffet.
Voor meer info over Mama Alice zie www.mamaalice.com,
voor meer info over mijn fietstocht zie www.akketee.nl en
voor reserveringen van het ‘Zo.’ lunchbuffet belt u met 0433212944.

PERSBERICHTEN
NIEUWE NAAM GROENEKRUISDOMICURA EN VIVRE
Vanaf 1 januari 2014 zijn Vivre en GroenekruisDomicura één organisatie. Samen
gaan we verder onder de naam Envida.
Het is een fantasienaam, geen bestaand woord. Envida is
een samenvoeging van de Spaanse woorden ‘en’ (middenin)
en ‘vida’ (leven). Met deze naam willen wij iedereen die betrokken is bij onze organisatie zeggen dat wij uitnodigend
zijn en midden in het leven staan.
Ik ging minder werken, meer letten op mijn gezondheid en
veel meer genieten. Ik ging sporten en veel naar buiten, heel
veel naar buiten. Wandelen en later ook fietsen. Het fietsen
is redelijk uit de hand gelopen en in oktober besloot ik mijn
‘Weg naar Fitheid’ te koppelen aan een lang gekoesterde
droom: een pelgrimage naar Santiago de Compostela. Omdat ik de mogelijkheid heb deze droom te realiseren, besloot
ik mijn fietstocht te koppelen aan Mama Alice, een kleinschalige organisatie die zich met hart en ziel inzet voor kansarme kinderen in Ayacucho en Cuzco in Peru.
Mijn doel is eigenlijk heel simpel. Per euro die ik voor Mama
Alice binnenhaal, fiets ik één kilometer. De afstand tussen
Maastricht en Santiago de Compostela is ongeveer 2500
kilometer. De 2500 euro die ik bij elkaar hoop te krijgen, zal
in Cuzco gebruikt worden voor de inrichting van een keuken.
Een professionele vakkeuken waar de jeugd een opleiding
tot kok kan gaan volgen om zo voor zichzelf en hun gezin
een toekomst op te bouwen.
Door middel van ludieke acties binnen mijn vak, de horeca,
probeer ik dit bedrag bij elkaar te krijgen. Rob en Tim van
Brasserie Appart hebben bijvoorbeeld hun FAT Label water
gesponsord om te verkopen voor het goede doel. Bij John
van Café Forum mag ik Soep voor Santiago verkopen en ook
Gabriël van de Joie heeft aan deze soepenactie meegedaan.
Ik was dan ook zeer verrast toen Julie van Eetkamer Saint
Servais mij een berichtje stuurde om te kijken op welke manier
zij en Koen konden bijdragen aan mijn fietstocht.
Eetkamer Saint Servais biedt op de zondagmiddagen een
fantastisch ‘Zo.’ lunchbuffet aan. Vier heerlijke, uitgebreide,
gevarieerde gangen met voor ieder wat wils; vlees- en visgerechten, heerlijke soep en salades, fijne sauzen, knapperig brood. Als klap op de vuurpijl ook speciaal geselecteerde
kazen en zoete lekkernijen als dessert.
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Eén krachtige nieuwe naam
Er is bewust voor gekozen onder een compleet andere naam
verder te gaan. Eén krachtige nieuwe naam straalt direct
meer eenheid uit dan namen die voortborduren op het verleden. Envida krijgt één gezicht naar buiten toe; voor cliënten
en potentiële cliënten, maar ook voor huisartsen, ziekenhuizen en andere organisaties. Voor iedereen is er straks één
loket voor de nieuwe organisatie, met één duidelijke naam:
Envida.
De vertrouwde gezichten blijven
Cliënten maken kennis met de nieuwe naam en uitstraling,
maar merken verder weinig verandering in de praktijk van
hun dagelijkse zorg. De vertrouwde gezichten en contactpersonen blijven. Bijvoorbeeld: een cliënt in de wijk Malpertuis
behoudt zich eigen wijkteam, een bewoner van Appelgaard
ziet dezelfde verzorgers door de gang lopen. Door het samengaan in Envida versterken we onze zorg aan cliënten,
zodat zij nog beter in staat zijn het leven te leiden dat hun
voor ogen staat, waar ze ook verblijven.
Meer wijkgericht werken
Envida staat midden in het leven, met zorgteams en tehuizen midden in de wijk. De wijkgerichte aanpak zal alleen
maar sterker worden. Onze medewerkers signaleren in de
wijk vroegtijdig zorgvragen en -wensen. Tegelijkertijd vervullen ze een duidelijke verwijsfunctie. Ze regelen bijvoorbeeld
dat een cliënt verzorging aan huis ontvangt en tegelijkertijd
2x per week kan deelnemen aan de dagbesteding in een
verzorgingshuis. De wijkmedewerkers hebben daarnaast ook
een scherp oog voor de veiligheid en het welzijn van cliënten.
Envida: een nieuw, maar vertrouwd gezicht in de wijk.
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George Walstock
tweewielers

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.

Het adres voor
al uw fietsen
en vakkundige
reparaties

CARNAVALS SCHMINK
Begin maart vieren we weer carnaval in het zuiden van het
land. Een traditie die gepaard gaat met mooi uitgedoste kostuums. Het pekske is natuurlijk niet compleet zonder een
mooie schmink… In deze column enkele tips zodat je
schmink nog mooier wordt.
Start: we beginnen niet met het smeren van een vette
crème… Begrijpelijk dat je huid droog en schraal wordt door
de kou buiten, door drie of meer dagen schmink op je gezicht aan te brengen (en ook weer eraf te halen). Tip: breng
deze vette crème ’s avonds aan voor je naar bed gaat. Dan
kan hij gelijk goed intrekken. Schmink blijft namelijk niet
mooi zitten op een vette ondergrond (een kleine uitzondering voor vetschmink, maar deze wordt bijna niet meer gebruikt).
Stel je wilt je schminken als tijger… Zet dan eerst met een
huidkleurig potlood de basislijnen. Deze lijnen zie je niet meer
onder de schmink, maar geven je een goed houvast van wat
waar gaat komen. Kleur dan de basis van je gezicht, in het
geval van de tijger een geel/ bruine ondergrond en witte ogen.
Dan kun je met een sjabloon grote vlakken inkleuren. In dit
geval bijvoorbeeld aan de zijkanten van het gezicht een
tijgerprint. De schmink kun je met een sponsje door het
sjabloon tamponneren (deppen). Als laatste breng je met
een penseel de accenten aan. Denk aan de zwarte strepen
of vlekken. En witte highlights om deze te accentueren. In
de accenten kun je nog glitters aanbrengen, hierdoor valt
het echt op. Eventuele nepwimpers maken het plaatje compleet.
Vergeet niet als je weer thuis bent de schmink vakkundig te
verwijderen, dit doe je het best met lauw water en zeep of
een afschmink product.
Ik koop mijn materiaal zelf bij Starmagic in Cadier en Keer.
Genoeg keuze en professioneel advies.
Ik wens jullie allen een mooi carnaval. Alaaf.

PERSBERICHTEN
VAN INSPIRATIE NAAR REALISATIE: SPEELNATUUR
CNME Maastricht en regio verzorgt zaterdag 15 februari een
workshop waarin ideeën worden aangedragen voor het realiseren van speelaanleidingen. De workshop is bedoeld voor
leerkrachten, ouders, BSO medewerkers, buurtbewoners en
andere geïnteresseerden die een eerste stap naar meer speelplezier buiten willen ontwikkelen. De workshop vindt plaats
in de Natuurtuinen Jekerdal aan de Drabbelstraat in Maastricht en duurt van 13.00 tot 17.00 uur.
Informatie en aanmelding (voor 8 februari): driessen@cnme.nl
of 06-20099436. Er kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen.
22

Ruttensingel 59 Maastricht
Tel: 043 - 325 06 62

www.walstock.nl

WIJK-INFO
VREUGER
IN DE WIEK

boerderij ligt. Hubert kan zich nog goed herinneren wat er
gebeurde toen de tweede wereldoorlog uitbrak. 10 mei 1940
vorderden Duitse soldaten twee van de schuren en trokken
daar met hun hele hebben en houden in; of wij wilden of niet,
het was oorlog. Dus legden we ons er bij neer, wat wilde je
anders, tegenwerking duldden ze helemaal niet. We schokken ons wel rot toen ons werd verteld dat we op zolder plaats
moesten maken, zodat er een afweergeschut geplaatst kon
worden. Het werden angstige tijden, we moesten rap alles
naar andere plek brengen. Daarna werd met man en macht
een afweergeschut naar boven getransporteerd; dat er trapleuningen sneuvelden, interesseerde de Duitsers niet. Toen
het geschut boven was, kwam het volgende bevel: de twee
dennenbomen voor de opening waar het geschut stond, belemmerden het zicht en moesten worden omgezaagd. Met
veel moeite hebben we toen de Oberst weten te overtuigen
alleen de kruin uit de bomen te zagen. Vanuit dat zolderraam konden ze de brug van Veltwezelt en de Dousberg beschieten. Wij hebben doodsangsten uitgestaan, vooral ook
als er een vliegtuig over vloog, onze boerderij was dan het
doelwit. Maar ze hebben geen schot gelost.

Ik was op bezoek bij de 92 jarige Hubert Haesen die zijn
werkzame leven lang boer is geweest. Deze familie Haesen
had een boerderij aan de Romeinsebaan op nummer no 10.
De oude schuur is gebouwd in 1890 en de boerderij werd
verbouwd omstreeks 1950.
Boer Haesen vertelde me dat bij het eerste kruispunt (vanaf
de Gewantmakersdreef ) in de Ebenistendreef (richting stad)
de boomgaard van hun boerderij begon. De boerderij werd in
april 1963 afgebroken.
Vol trots wees de boer naar een schilderij aan de muur. “Kijk
dat is de boerderij” lachte hij spontaan terwijl zijn vrouw Ies
Haesen-Castermans goedkeurend knikte. “Rechts in beeld
op nummer tien woonden wij” lachte Hubert Haesen weer vol
trots “en links naast ons op nummer acht mijn moeder Maria
Haesen-Crijns”.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. “Tja” ging de boer verder
“wij moesten uit de boerderij maar het was nog winter en wij
proberende tijd te rekken. De aannemer begon om ons heen
te bouwen, je weet wel, uitgraven en funderingen storten.
Het was een puinhoop. Toen werden we gedwongen, we
moesten vertrekken anders moesten we 1000 gulden boete
per dag betalen. Natuurlijk hebben we eieren voor ons geld
gekozen en zoals ik al vertelde is de boerderij in april 1963
gesloopt. Dan de weg voor het huis: rechts op het schilderij
zie je een koe staan, die richting op liep je naar ziekenhuis
Sint Annadal, naar links naar de plaats waar nu de kinder-

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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Met dank aan Hubert Haesen en familie, Huub Reinders.
Mocht iemand onder u nog een oude foto hebben met een
passend verhaal, dan houd ik mij warm aanbevolen. U kunt
mij mailen: huub.reinders@home.nl of bellen: 043-3474946.

WWW.WILSONGROEP.NL
Cassiushof 18

Herculeshof 37-E

Sleuteldaal 32

Frederikbastion 41

• Instapklaar met eigen p.p.
• Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

• 3 slks, lift en drempelloos
• Vraagprijs: € 119.000,- k.k.

• Bungalow met 2 grote slks
• Vraagprijs: € 179.500,- k.k.

• 4 slks en garage
• Vraagprijs: € 229.500,- k.k.

Schippersdreef 24-D

Remushof 28

Zeepziedersdreef 12-C

Planetenhof 57

• 2 slks, goede afwerking
• Vraagprijs: € 129.000,- k.k.

• 3 slks, mooie badkamer
• Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

• Instapklaar, luxe keuken
• Vraagprijs: € 127.500,- k.k.

• 4 slaapkamers
• Vraagprijs: € 174.900,- k.k.

Jupiterhof 67

Koninksemstraat 38

Aan- of verkoopplannen?
Ik kom graag langs
om uw wensen
te bespreken
Tel.: 043-3503535

• Rustig gelegen, 4 slks
• Vraagprijs: € 189.500,- k.k.

• 4 slks, 2 badkamers
• Vraagprijs: € 329.000,- k.k.

Aureliushof 129-E

Daaldersruwe 30

Via Regia 182-A

Touwslagersdreef 8-A

• 3 slaapkamers en lift
• Vraagprijs: € 124.900,- k.k.

• Mooie serreaanbouw
• Vraagprijs: € 132.500,- k.k.

• Fraai uitzicht
• Vraagprijs: € 99.995,- k.k.

• Goede afwerking
• Vraagprijs: € 119.900,- k.k.

VERZEKERINGEN

MAKELAARDIJ

Pascal Loontjens

PENSIOENEN
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HYPOTHEKEN

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

