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Het is nog maar net een maand geleden dat we elkaar
een gelukkig nieuwjaar wensten, maar we zijn intussen al
helemaal gewend aan dat laatste cijfer van het jaartal. Aan
elk begin van het nieuwe jaar is het zo wennen en vergissen we ons, en toch vliegt de tijd de laatste jaren zo snel
voorbij dat het wel lijkt alsof een maand een jaar is. We
weten alles van elkaar, maar hoe vaak zien en spreken we
elkaar daadwerkelijk? Zelfs een simpel telefoongesprek is
vervangen door geschreven berichtjes. Een brief is tegenwoordig sneller aangekomen dan geschreven en ouders
zijn door de snelheid van het digitale netwerk nog eerder
op de hoogte van de topprestaties dan wel blunders van
hun kroost dan de presteerders zelf. Het leven lijkt een
sneltrein en wij laten ons maar wat graag meevoeren in
de richting van het spoor. Maar wat als vorst en ijzel zich
vastzetten op een spoor? Precies: we worden gedwongen
om een andere weg, een ander vervoermiddel te nemen
en misschien moeten we ons er wel bij neerleggen dat
we een dagje rust nemen en terug naar huis gaan. Thuis
aangekomen zetten we alle binnen handbereik liggende
prikkels op volume 10, want wat is het eng als we zijn omringd door stilte. Misschien moeten we de ijzel maar eens
voor zijn en – voordat ons lichaam ons 'on hold' zet – zelf
eens even alle stekkers uit de stopcontacten trekken, een
kopje thee of iets anders lekkers voor ons neer zetten,
genieten van de stilte om ons heen en weer even voelen
waar het leven om gaat: leven en niet geleefd worden.
Leeft u weer? Dan is het tijd om deze bladzijde om te slaan
en te kijken wat er zoal gebeurt in en om onze wijken…

Prins Jerome I

EVENEMENTEN
Woensdag 8 februari:
Círculo Cervantes: lezing ‘De Zilveren Tijd’ in het ‘Ut
Förtsje’, Ebenistendreef 106. Aanvang 20.00 uur. Toegang: niet-leden 5 euro.
Woensdag 15 februari:
Lezing GVL over ‘Het leven na de dood’ in de grote zaal
van het Woonzorgcentrum Daalhof. Aanvang: 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur. Entree: 10 euro incl. één
consumptie.
Zaterdag 18 februari:
Carnavalsbal in de Greune Zaol aan de Tongerseweg
336. Vanaf 21.11 uur. Toegang is gratis.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 4/5 maart 2017.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 februari

COLOFON

Redactie
Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Anneke Fokkema
Ernestine Gewin
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Ed Lemaire
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Joachim Wilbers

www.belhaofke.nl

Zondag 19 februari:
Kindermatinee in de Greune Zaol ter ere van de nieuwe
Greune Prins. Van 14.00 tot 20.00 uur. Toegang is gratis.

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

Maandag 27 februari:
Carnavalsfeest van carnavalsvereniging de Greune van
Wolder. Locatie: de Greune Zaol. Van 14.30 uur tot middernacht. Gratis toegankelijk.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
like ons op facebook

Zondag 19 maart:
Halfjaarlijkse rommelmarkt in ‘t Atrium, georganiseerd
door TTV Daalhof. Van 9.30 tot 17.00 uur. Entree is gratis.

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

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

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

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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Men gaat aan de slag met de antwoorden op deze stellingen
en 8 februari komt er een vervolgsessie. Daarna komt nog
een sessie om alles af te ronden. Mensen van de gemeente
die op de verkeersafdelingen zitten hebben deze stellingen
ook bekeken en men gaat dit vergelijken met de uitkomst
van onze antwoorden. Het onafhankelijkheidsbureau zal
daaruit dan conclusies trekken waarop dan ingezet moet
gaan worden. Hoewel het niet specifiek over een bepaalde
buurt of wijk ging, zullen de beleidsmaatregelen die hieruit
voortvloeien onze wijken natuurlijk beïnvloeden. Wilt u
weten wat besproken wordt of uw stem laten horen? Houd
onze Facebookpagina in de gaten en laat ons weten wat u
belangrijk vindt.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

We zijn al een volle maand in 2017 en flink op weg met
onze doelstellingen. Tenminste, dat hopen we voor elkaar.
Als het al moeilijk is geweest om sommige van die goede
voornemens vol te houden: nu heeft u een nieuwe maand
om opnieuw te proberen. Ook wij als buurtnetwerk willen
ons voor de buurt blijven inzetten – als netwerk en niet als
platform. Wij doen ons best om u als bewoner te linken met
de mogelijkheden om uw buurt beter te maken, hoe dat ook
zou mogen zijn. We hebben een nieuwe naam, maar we zijn
dezelfde mensen. Roel Steffin heeft ons team onlangs versterkt als penningmeester. U kunt Nicole en Marleen, Lily en
Chi Man en Scott nog hier en daar in de wijk zien en spreken.
Maar we hebben ook een e-mailadres: buurtnetwerkbd@
gmail.com en we zijn op Facebook te vinden. 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.

Mantelzorg
Wist u dat u ook in De Huiskamer terecht kan met vragen
over mantelzorg? Sinds 1 december 2016 is er tussen 13.30
en 16.30 uur een inloopmiddag voor mantelzorgers en hun
zorgpartner. Heeft u vragen of wilt u gewoon een kopje koffie
drinken en andere mantelzorgers ontmoeten, dan bent u van
harte welkom. U kunt meer lezen over wie mantelzorger is
en wat aangeboden wordt tijdens dit spreekuur in een stuk
elders in dit blad.
WijkLeerbedrijf
Wist u dat we een geweldige groep jongeren hebben die
zich graag willen inzetten in de wijk? Tot nu toe worden de
meeste hulpvragen in Daalhof ingevuld, maar WijkLeerbedrijf wil dit jaar ook uitbreiden naar de aanpalende wijken,
dus ook naar Belfort. Heeft u belangstelling, wilt u meer
weten? Neem dan contact op met het WijkLeerbedrijf via
maastricht@wijkleerbedrijf.nl of telefonisch met projectleider
Mariël Goffin via 06-20543678.

Nieuwjaarsborrel
Op 10 januari hebben we het nieuwjaar kunnen inluiden
met een treffen in de Huiskamer. Vaak worden er speeches
gehouden en beloften gedaan op zo’n borrel over wat allemaal gedaan zal worden in het nieuwe jaar. Niks verkeerd
mee natuurlijk. Maar dit treffen was een voorbeeld van hoe
bewoners elkaar aanmoedigen en dat kunnen blijven doen.
De dag werd volledig door vrijwilligers georganiseerd. Dit
was een tijd om elkaar te leren kennen in een ongedwongen sfeer. Lekker kletsen onder het genot van een kopje
koffie, thee of iets anders. Oliebollen en wafels waren er
natuurlijk ook bij. Belangrijker nog was dat men gewoon
kon praten over gisteren, morgen of vandaag en over hoe
we elkaar zullen blijven treffen en helpen. Ook in februari,
richting carnaval en de laatste winteractiviteiten, zullen we
ons blijven inzetten.

Bewoners helpen elkaar
Er wordt veel gesproken over burgerparticipatie, maar wie
doet er echt iets aan? Als we kijken naar de Huiskamer,
dan zien we dat er toch heel veel mensen actief zijn, gewoon als burger, iemand die de ander wilt helpen. In 2016
zijn er meer dan 100 hulpvragen behandeld. Uitgerekend
is dit twee hulpvragen per week. In eerste instantie lijkt dit
misschien niet zoveel, maar dit zijn vrijwilligers die andere
bewoners bijstaan, professionals die tijd vrijmaken om in de
Huiskamer aanwezig te zijn, of bewoners die zich op een
eenvoudige maar effectieve manier inzetten om een gezellige plek te creëren voor iedereen. En dit wordt allemaal
gedaan tijdens drie dagen van de week. Ook u kunt hier
deel van uitmaken. Heeft u een project,of een idee waarmee
u anderen wilt helpen, van dienst kunt zijn of met elkaar in
contact kunt brengen? Kom even langs en zie hoe we elkaar
kunnen steunen.

Buurtterrassen
In 2015 en 2016 hebben we, samen met Trajekt, handhaving
en professionals in de buurt buurtterrassen georganiseerd.
Heel simpel met als enige doel om kennis te maken met de
buurt en het gesprek op gang te krijgen. Hoe kunnen we
elkaar helpen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? In
2017 willen we opnieuw deze buurtterrassen organiseren.
Dit willen we eigenlijk ook doen in samenwerking met u.
Woont u in een straat en wilt u zo een gesprek aan? Dan
willen wij graag in uw straat een terras plannen. Laat het
ons weten.

de Huiskamer
De Huiskamer is een plek waar bewoners niet alleen elkaar
kunnen ontmoeten, maar waar ze ook hun eigen project gestalte kunnen geven. Zo is er nu een naaiatelier, een creatief
café, lessen Nederlands en meer. Op dinsdag, woensdag
en donderdag zijn er allerlei activiteiten en mogelijkheden
om hulp te zoeken of aan te bieden.

Verkeersveiligheid
Op 10 januari zaten buurtnetwerken, VVN, gemeente, ROVL
en politie samen om de verkeersveiligheid in het algemeen
in Maastricht te bespreken. Dit heeft natuurlijk ook met onze
wijken te maken. Er werden 9 stellingen besproken en men
keek naar waarop moet worden ingezet om de verkeersveiligheid binnen de gemeente te bevorderen. Denk maar
aan e-bikes, jonge bestuurders, fietsers, automobilisten,
veiligheid rondom scholen etc.

Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op
onze Facebookpagina: www.facebook.com/buurtbetwerk.
belfort.daalhof . Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons
bereiken via e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com
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Afslanken met de Benexere BodyProgress

DIT BEN IK

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

KAY

U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 17.50
5 Behandelingen voor € 82.50
10 Behandelingen voor € 160.00

Hallo, ik ben Kay en ben 10 jaar. Ik zit op de John F. Kennedyschool in groep 7. Ik heb een zus Manuela van 20 jaar
en een broer Lesley van 17 jaar. Ik woon samen met hen
bij mijn moeder.

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

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

We hebben twee honden, een Akita ‘Laika’ en een kruising
Jack Russel ‘Senna’. Vaak ga ik samen met mijn moeder
of zus met ze wandelen. Ook hebben we een angorakonijn
Fluffy, hij heeft als bijnaam Stitch.
Mijn hobby’s zijn computeren en doe ik vaak spelletjes
Roblox en Minecraft. Lezen vind ik ook erg leuk. Ik vind het
wel erg dat ik geen papa meer heb om leuke dingen mee
te gaan doen en vind het jammer dat mijn oma dood is en
haar nooit gekend heb.
Mijn moeder doet brigadieren op school. Daar ben ik erg
trots op, maar vind het ook een beetje eng als auto’s toch
doorrijden. Ik hou erg veel van dieren en bloemen en op
school vind ik spelling leuk om te doen. Op school heb ik
veel vrienden: Lars, Nick, Fynn, Glenn, Xavier, Tijmen, Jochem, Girbaud, Danique, Mare, Anna, Juul en Paul. Bij ons
in de klas ben ik de dopjeskoning, dat houdt in dat ik veel
dopjes spaar voor hulphonden. We hebben ook gedoneerd
voor de Voedselbank en ik heb ook gecollecteerd voor de
kankerbestrijding.

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

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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Nogal fidus.

Fidus is de nieuwe naam van
Fidus is de nieuwe naam van
Wilson Assurantiën & Makelaardij
Wilson Assurantiën & Makelaardij
Offermans Joosten
Offermans Joosten
Fidus
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naam van
Offermans,
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Meuffels
Offermans, Borger & Meuffels

Fidus is de nieuwe naam van

Wilson Assurantiën & Makelaardij

Wilson Assurantiën & Makelaardij

Offermans Joosten

Offermans Joosten

Offermans, Borger & Meuffels Makelaars

Offermans, Borger & Meuffels

Pascal Loontjens
Pascal Loontjens
Makelaar
kantoor
PascalMaastricht
Loontjens

Stationsstraat
14
Stationsstraat
14
6221 BP 6221
Maastricht
BP Maastricht
043 350 043
35 35
350 35 35
idus.nu fidus.nu
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Pascal Loontjens

Donderdag 16 februari, 14.00 - 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 een tegen een kleine prijs een
lekker hapje kopen.

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
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 22 februari, 8.00 uur: spek en ei ontbijt (meer
informatie bij activiteitenbegeleidster Lianne, op dinsdag of
woensdag aanwezig). 14.00 uur: knutselen voor carnaval.
Donderdag 23 februari, 14.00 uur: gespreksgroep met de
activiteitenbegeleiding start om 14.00 uur met iedere maand
een ander thema. Iedereen mag hierbij aanschuiven.

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

Carnavalsmaandag 27 februari en carnavalsdinsdag 28
februari, 13.30 - 16.30 uur: twee gezellige carnavalsmiddagen in woonzorgcentrum Daalhof. Onze eigen DJ Giel
zorgt voor de muziek. Op carnavalsmaandag houden we
een mooistecarnavalsoutfit-verkiezing.

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 1 maart (Aswoensdag), 14.00 uur: dienst met medewerking van ons Gouwe Ouwe Daalhofkoor. Aansluitend
het traditionele haring happen. U kunt zich voor het haring
happen opgeven tot donderdag 23 februari in verband met
definitieve inkopen. We vragen een bijdrage in de kosten
van 2 euro per persoon voor de Aswoensdagmiddag bijeenkomst. We zien er naar uit u ook hier te mogen verwelkomen.
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.

Woensdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken, verwensalon enz.) vanaf 14.00 uur
Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Van het verleden tot heden-middag. wisselende activiteiten
vanaf 14.00 uur

VERENIGINGSNIEUWS
ROMMELMARKT TTV DAALHOF

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. spellen, geheugentraining, quiz,
zingen, enz.) op afdeling H
Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.

TTV Daalhof organiseert 19 maart 2017 weer haar halfjaarlijkse Rommelmarkt in ‘t Atrium, Aureliushof 160 te
Maastricht. De markt duurt van 9.30 tot 17.00 uur en de
entree is gratis. Diegenen die een tafel willen kunnen contact
opnemen met Peter Janssen, telefoon 043-3479867.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Extra activiteiten:
Woensdag 8 februari, 14.00 - 16.00 uur: samen groentesoep
maken en/of ontspannen met dansyoga.
Woensdag 8 februari, 15.30 - 16.30 uur: Gratis proefles
Yoga en ontspanningsles voor ouderen door yogadocente
Chantalle Smeets in de grote zaal. Met eenvoudige, aangepaste bewegingen en oefeningen geven we aandacht aan
ons lichaam en de adem. Iedereen is van harte welkom.

Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Vergoeding door zorgverzekeraars
voor acne behandelingen en
elektrisch ontharen.
Neem ook eens een kijkje op

Woensdag 15 februari, 14.00 uur: taalquiz.

www.passionbeaute.nl
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www.massage-maastricht.nl. Voor al uw ontspannende,
ontstressende en preventieve massages het juiste adres.
Kijk voor meer info op de website of bel 06-51326872. Laat
uw ontspanning mijn zorg zijn.

PRIKBORD
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.

Woensdag 8 februari gratis yoga en ontspanningsles voor
ouderen in Mosea zorggroep Daalhof van 15.30-16.30 uur.
Yoga (ontstressen ook voor klachten als burn-out, hyperventilatie, reuma, fibromyalgie, oedeem, overgewicht). Zumba
in Atrium Daalhof. Chantalle Smeets tel. 0032-12236151.
E-mail info@dans-yoga.com.

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.

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.

Rederij Stiphout: Medio maart begint ons nieuwe seizoen
en we zijn op zoek naar vakantiemedewerkers / oproepkrachten voor de bediening aan boord van onze passagiersschepen. Tel. 043-3515303 of anita@stiphout.nl.

Animal hair care. Uw honden, katten, konijnen en cavia
trimsalon in Belfort. U bent van harte welkom in de salon
gelegen aan de Haammakersdreef 13. Voor afspraken bel
06-31056208. Kijk ook op de website www.animalhaircare.
nl of Facebook.

‘Handel niet uit geldingsgedrag of eigenwaan, maar acht in
alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb
niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die
van de ander.’ Dit is nog altijd mogelijk! Doe je mee? www.
gvcmaastricht.nl.

Persoonlijk advies van Angele Schoonheidsspecialiste:
verwen uw huid in de winter extra met een serum van
Webecos dat revitaliserend en vochtherstellend werkt. Bel
voor meer info: 06-25065275 of kijk op mijn Facebookpagina:
Angele Schoonheidsspecialiste.

De 3 Dolle Konijndagen
aswoensdag 1 maart
donderdag 2 maart
vrijdag 3 maart

KONIJNENBOUT
met frieten en appelmoes

6 EURO

reserveren op nummer 06 53756046
of mailen info@eetcafe1900.nl
www.eetcafe1900.nl
Orleansplein 14 - Maastricht

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

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

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl
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Wil je graag onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een
mailtje naar tim.gijzen@trajekt.nl of naar chantalle.kanters@
trajekt.nl met daarin je naam en adres gegevens en natuurlijk
van welke club je de nieuwsbrief wilt ontvangen.
Voor meer informatie en/of vragen rondom het jeugdwerk
of jeugd in het algemeen kun je terecht bij Tim Gijzen: 0652807607 of bij Chantalle Kanters: 06-31004684.
Natuurlijk kun je ook eens binnen lopen op onze locatie: ‘t
Omnium, Aureliushof 160A te Daalhof. De koffie staat klaar.

WIJK - INFO
JEUGDWERK DAALHOF
Sinds enige tijd vinden er weer wekelijks activiteiten plaats
voor de jeugd in Daalhof en omgeving. Dankzij de inzet van
een aantal enthousiaste vrijwilligers uit de buurt kunnen de
kinderen meedoen aan verschillende soorten activiteiten.
Welke activiteiten hebben er zoal plaatsgevonden in 2016?
Uitstapjes naar bijvoorbeeld Kinderstad Heerlen, Bokrijk en
Toverland. Ook hebben de kinderen hutten kunnen bouwen
in onze huttenbouwspeelplaats in Mariaberg. Zijn we onze
eigen stad/buurt gaan verkennen door middel van leuke
speurtochten, filmmiddagen in ons jeugdcentrum, hebben
we als echte koks de lekkerste gerechten gemaakt en
natuurlijk zelf opgegeten. Maar ook lekker geknutseld en
leuke spellen gespeeld. En in 2017 gaan we hiermee door.

DE ZILVEREN TIJD
La Escuela de Bellas Artes in Madrid met Salvador Dalí,
Louis Buñuel en Frederico Garcia Lorca. Lezing in het Nederlands door drs. Jan Timmerman, kunsthistoricus.
De Zilveren Tijd is een benaming voor de twintiger jaren van
de vorige eeuw waarin een ongekende bloei van het culturele leven in Spanje ontstond. Madrid was het onbetwiste
centrum en nam de leidende rol in het culturele leven over
van Barcelona. Spanje beleefde een woelige periode.
Tijd: woensdag 8 februari 2017 om 20.00 uur. Plaats: ‘Ut
Förtsje’, Ebenistendreef 106, 6216 PS Maastricht (wijk:
Belfort). Toegang: niet-leden 5 euro. Taal: Nederlands.
Raadpleeg website: www.círculocervantes.nl voor meer
informatie.

Wat is er wanneer te doen?
- Iedere dinsdagmiddag is er van 16.00 tot 18.00 uur de
pré-tienergroep voor alle kids in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar.
Deze groep maakt zelf met de jeugdwerker een programma
voor hun activiteiten. De deelnemersbijdrage verschilt dus
per activiteit.
- Iedere woensdagmiddag is er van 14.00 uur tot 15.30 uur
de woensdagmiddagclub. Deze groep is er voor alle kids in
de leeftijd van 4 t/m 9 jaar. De deelnemersbijdrage verschilt
per activiteit.

De Círculo Cervantes is een vereniging van mensen die
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van
Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend in
het Nederlands en Spaans.
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(eksteroog) of overmatig eelt of kloven. Ook schimmel-/
kalknagels worden mooi dun teruggefreesd en behandeld
zodat u in de zomer weer met open schoenen kunt lopen.
Het contact met de klant, het verhelpen van voetklachten en
mijn medische achtergrond/opleiding geven het vak medisch
pedicure voor mij veel voldoening. U bent van harte welkom
in mijn praktijk .Deze is gelijkvloers en rolstoeltoegankelijk
gelegen aan de Malstraat 21, 6215 KL te Hazendans Maastricht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mij
op telefoonnummer 06-54670503.

MIJN PRAKTIJK
PEDICURE PRAKTIJK HAZENDANS
Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Ik ben Manon Willemsen, Medisch Pedicure. Waarom naar de medisch pedicure? De medisch pedicure houdt zich, net als de pedicure,
bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van
huid- en nagelaandoeningen. Daarnaast voert de medisch
pedicure ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoet. Bij de risicovoet is ten gevolge
van een ziekte, bijvoorbeeld diabetes, reuma, spasticiteit,
kanker, of ten gevolge van ouderdom of verwaarlozing, een
verhoogd risico aanwezig op complicaties.

Vriendelijke groet Manon Willemsen
www.medischpedicurepraktijkhazendans.nl

BON APPETIT
BAMBU-CARAMEL-CHEESECAKE
Ingrediënten:
Bodem: 200 gram havermoutkoekjes of bastognekoekjes,
geplet, 75 gram roomboter, gesmolten.
Vulling: 100 gram basterdsuiker, 200 gram MonChou (roomkaas), 6 gram Bambu poeder, 250 ml slagroom.
Topping:
150 ml slagroom, 200 ml karamelvla.
Bereiding:
Voor de bodem: smelt de boter in een pannetje, meng de
koekjes met de gesmolten boter, doe de kruimels in een
springvorm van 20 cm en laat 30 minuten afkoelen in de
koelkast.
Voor de vulling: klop intussen de suiker met slagroom stijf,
roer de MonChou en Bambu door het slagroommengsel. Als
de bodem hard is geworden in de koelkast kan deze vulling
erop gedaan worden.
Voor de topping: mix de slagroom stijf en meng er daarna
voorzichtig de karamelvla doorheen. Verspreid de topping
over de Bambu-MonChou vulling.

In mijn praktijk op de Hazendans merk ik dat mijn klanten
het fijn vinden om in hun eigen buurt naar de pedicure te
kunnen gaan. Veel klanten hebben al langere tijd klachten
en zijn blij dat ze binnen mijn praktijk in een ontspannen
sfeer op professionele wijze geholpen worden. Natuurlijk
kunt u bij mij ook terecht voor een fijne, verzorgende pedicurebehandeling met eventueel een mooie nagellak of gellak.
Een therapie die vaker in mijn praktijk wordt toegepast is
de nagelbeugeltechniek. Dit is een metaalbeugel van chirurgisch staal die ik op maat maak en die de ingroeiende
nagel in zijn groeiproces weer rechttrekt zodat opnieuw
ingroeien in de toekomst wordt voorkomen. Voetklachten
komen op alle leeftijden voor, maar de oudere voet heeft
zeker ook aandacht nodig. Doordat de stand van de voeten
verandert, er stijfheid in de gewrichten kan ontstaan, of u
zelf niet meer goed ziet of aan uw voeten kunt komen, kan
een pedicurebehandeling bij mij uitkomst bieden. Hebt u
diabetes (suikerziekte), dan hebben deze voeten extra zorg
nodig. Door een verminderde bloedsomloop en een verminderd gevoel is er grotere kans op complicaties en is extra
voetzorg noodzakelijk. Vaak worden deze behandelingen
vergoed door uw zorgverzekeraar.
Ik ben als medisch pedicure aangesloten bij de brancheorganisatie ProVoet en geregistreerd in het KRP (KwaliteitsRegisterPedicure) en zodoende verplicht mij altijd bij te scholen.
Op deze manier blijf ik altijd up-to-date en blijft mijn kwaliteit
gewaarborgd. Veel klanten vinden de weg naar mijn praktijk
via de huisarts of praktijkondersteuner, maar rechtstreeks
contact opnemen met mij kan natuurlijk ook. Het geeft mijn
klanten grote voldoening dat ze eindelijk verlost zijn van
de pijn van bijvoorbeeld de ingroeiende nagel, de likdoorn

En ten slotte: strooi ook wat Bambu poeder over de bovenkant en snijd de taart aan met een in kokend water ondergedompeld mes om het opdienen makkelijker te maken.

VAN DE REDACTIE
In dit nummer is in de nieuwe rubriek ‘Mijn praktijk’ de eerste
praktijk in het zonnetje gezet. Wilt u dit ook doen met uw
praktijk, dan nodigen wij u uit kopij (maximaal 500 woorden)
in te sturen via het redactie@belhaofke.nl e-mailadres. Het
is de bedoeling dat onze lezers kunnen ervaren welke therapievormen in onze wijken aanwezig zijn en wat deze voor
hen kunnen betekenen. Het gaat ons dus om kennismaking
met de verschillende therapievormen en de mogelijkheden.
Een beetje te vergelijken met onze rubriek ‘In de etalage’,
maar daarin staat de persoon centraal. In de nieuwe rubriek
‘Mijn praktijk’ willen we de therapievorm centraal stellen. De
tekst zal geplaatst worden samen met een foto van u in uw
praktijk (foto in landscape=liggend formaat). Het is zeker niet
de bedoeling dat u er een advertorial van maakt.
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Wat gebeurt er in de winter?
Het vocht in de lippen wordt eigenlijk alleen aangevoerd via
de kleine bloedvaatjes die naar de lippen toe gaan. Maar
wanneer nu die vaatjes bij lage temperaturen samenknijpen,
zal er nauwelijks meer vocht worden afgegeven. Als de
luchtvochtigheid dan ook nog
eens laag is of als het waait,
verdampt het kleine beetje
water in de huid van de lippen razendsnel. Het gevolg is
droge, geïrriteerde lippen met
schilfertjes.

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

DROGE LIPPEN
De huid van je lippen is heel anders opgebouwd dan de
huid van bijvoorbeeld de rest van je gelaat. Dat zie je om te
beginnen al aan de kleur. Doordat het stratum corneum van
de lippen uiterst dun is, zie je heel goed de onderliggende
vaatjes liggen. Dat geeft lippen hun mooie rode kleur. Het
effect van koude is, vanwege diezelfde dunne buitenste
huidlaag, trouwens ook heel goed te zien bij de lippen. Bij
koude vernauwen de bloedvaatjes zich om warmteverlies te
voorkomen, waardoor de lippen wat blauw worden.

Maak het niet erger
Vaak maken we de klachten zelf nog erger, want als ze
droog aanvoelen dan bevochtigen we ze met de tong. Dat
is een heel natuurlijke reactie. Het probleem is alleen dat de
dunne huid van de lippen hier uiteindelijk alleen maar nog
droger van wordt. Uiteindelijk kan er zelfs eczeem optreden
rond de mond.

Gevoeligste deel van je gezicht
Doordat de buitenste huidlaag van de lippen zo dun is, zijn
je lippen een stuk gevoeliger voor invloeden van buitenaf
dan de rest van je gezicht. De dode huidcellen in de lip zijn
bovendien minder goed in staat om hun beschermende werk
te doen. Hierdoor verliest de huid van de lippen uiteindelijk
wel drie keer zo snel vocht als de huid van bijvoorbeeld de
wangen. Dat verschil wordt zelfs nog groter als je ouder
wordt. Tot overmaat van ramp liggen er nauwelijks talgklieren in de lippen, waardoor deze zichzelf niet goed vet
kunnen houden.

Een zelfde soort vicieuze cirkel kan optreden door het gebruik van verkeerde lippenbalsems. Aan veel producten voor
de lippen zijn namelijk stoffen als mint, eucalyptus, ‘kleurtjes’
en ‘smaakjes’ toegevoegd die de dunne en gevoelige huid
zeer snel irriteren en beschadigen, met als gevolg nog meer
vochtverlies en barstjes. Hetzelfde geldt voor de populaire
lipglosses die de lippen voller doen lijken. Aan deze producten zijn stoffen toegevoegd die de huid wat laten zwellen.
Ook dat is een vorm van irritatie, waar de gevoelige huid
uiteindelijk niet sterker van wordt.
Olie, vaseline en Suncare
De veiligste manier om de huid van de lippen vet en soepel
te houden is met een voedende olie, bijvoorbeeld sheaolie
of jojobaolie. Als het echt vriest buiten is vaseline ook prima.
Door een laagje aan te brengen zorgen deze stoffen ervoor
dat het vocht in de huid niet zal ontsnappen. Vergeet echter
niet om eerst een goede zonnebrandcrème aan te brengen.
Of liever gezegd, vergeet bij het dagelijks insmeren van je
gezicht je mond niet! Lippen zijn namelijk bijzonder kwetsbaar voor UV-straling vanwege de dunne beschermlaag én
het ontbreken van melanine.
Mocht u zelf vragen hebben die ik hier kan beantwoorden,
kunt u mij altijd e-mailen: monique@cosmetique-pura.nl.
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ecologische taak en visie op duurzaamheid. Daarom brengen wij graag elke maand het buisje naar het laboratorium.
Zodra er resultaten zijn van het onderzoek, laten we u dat
weten. Behalve bij de boerderij hebben wij overigens ook
mini-luchtmeetstations geplaatst bij het dierenpark in het
Stadspark en de hoogstamwei op het voormalige Ericaterrein.
Grotere voorraden winkel
De winkel is sinds kort beter bevoorraad. De kelder van
de boerderij is de afgelopen weken voorzien van een met
beton gevlinderde vloer met daarop een grote professionele
diepvriescel. Hierdoor kunnen we een grotere voorraad
aanleggen en meer producten verwerken. Ook is de winkel
nu eenvoudiger door al het personeel bij te vullen.
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Scootmobielen
Op onze boerderij is al een hele tijd ook een uitleenpunt voor
scootmobielen gevestigd. Mensen uit de buurt kunnen die
dan voor een tijdje lenen. Van de twee scootmobielen is er
inmiddels eentje verplaatst naar de Herculeshof. De tweede
staat nog wel op de boerderij. Of dat zo blijft, is op dit moment niet te zeggen. De gemeente studeert op een nieuwe
aanpak, omdat de scootmobielen in de huidige constructie
te weinig worden gebruikt.

B
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS

Vrijwilligers gezocht voor de horeca en keuken
Onze Koojstal en onze boerderijwinkel zijn op zoek naar
mensen die het huidige team als vrijwilliger willen ondersteunen. U vindt op onze boerderij een leuke en gezellige
werksfeer. Voor de Koojstal is het 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,
Atina of Christianne.

Lammetjesdagen
De Lammetjesdagen zijn, als u dit leest, al een heel eind
op streek. Eind januari waren er op onze boerderij al meer
dan honderd lammetjes geboren van de 150 schapen van
Natuurlijk Begrazen Maastricht en onze 25 geiten. Kom
langs, bewonder het prille leven en wie weet, misschien
maakt u wel een bevalling mee. De Lammetjesdagen duren
nog tot en met eind februari. De Koojstal is gedurende deze
periode op zondag een uur langer open, namelijk tot 19 uur.

Correctie jaarprogramma
In onze jaarplanning in het vorige nummer stond een fout.
Anders dan vermeld is er in 2017 geen kledingbeurs.

NIEUW: NUBISCHE GEIT

Deze lammetjes werden eind december al geboren

Mini-luchtmeetstation
Daalhoeve is één van de zestig plekken in Maastricht waar
afgelopen januari een mini-luchtmeetstation is gevestigd. Dit
is een buisje waarmee de luchtkwaliteit in de verschillende
delen van de stad kan worden gecontroleerd. Daarvoor
wordt eens per maand het gehalte aan stikstofdioxide in de
verzamelde lucht gemeten, omdat dit een sterke indicator
is voor de met het verkeer samenhangende luchtvervuiling.
Wij doen mee aan dit onderzoek omdat het past in onze

Onze nieuwe Nubische geiten

Sinds half december hebben we Nubische geiten op onze
boerderij, namelijk elf vrouwelijke geiten en een bok. Officieel
heten ze Anglo-Nubische geiten, maar ze zijn beter bekend
onder hun kortere naam.
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Het ras Anglo-Nubische geit is in de tweede helft van de
negentiende eeuw ontstaan in Engeland, door de kruising
van voornamelijk Afrikaanse hangoorgeiten uit onder meer
Egypte met Engelse landgeiten. In 1982 zijn de eerste Nubische geiten naar Nederland gehaald. De Nubische geit
is het grootste geitenras ter wereld. De geiten kunnen tot
honderd kilo wegen, de bokken tot zelfs 150 kilo. Ze hebben een zacht en aanhankelijk karakter en kenmerken zich
door hun statige houding en markante uiterlijk. In het oog
springen natuurlijk vooral de hangoren, die dertig centimeter
lang kunnen worden en tot voorbij de mond reiken.
De melkproductie van Nubische geiten blijft iets achter die
van andere geitenrassen, maar de melk heeft gemiddeld wel
een hoger vet- en eiwitgehalte. We onderzoeken daarom
de mogelijkheden om van de melk zelf geitenkwak en geitenkaas te maken. De melk is daar namelijk zeer geschikt
voor. We houden u op de hoogte.

EVEN VOORSTELLEN
CHRISTIANNE
Sinds begin januari is het beheerteam van Daalhoeve uitgebreid met Christianne Stevens. Als assistent-beheerder wordt zij verantwoordelijk voor de aansturing van
de winkel en de Koojstal. Bijzonder is dat Christianne al
eerder 21 jaar lang op Daalhoeve werkte, namelijk toen
het CNME nog het beheer voerde. Ze vindt het dan ook
geweldig weer op de boerderij terug te zijn. Wij stellen
haar op deze pagina’s graag aan u voor.
Terug op je oude plek. Hoe zag Daalhoeve er in je vorige
periode uit?
‘Totaal anders dan nu. Ik ben tot 2013, toen het CNME het
beheer van de boerderij afstootte, hier assistent-beheerder
geweest. Beheerster Pauline woonde toen nog in het
woonhuis. Wat nu de winkel is, was toen de keuken voor
het personeel. De Koojstal was een leslokaal en de middenstal was de koestal. Daar stond Klara en ook al hadden
we een nieuwe koe, ze heette altijd Klara. Verder hadden
we varkens, geiten, konijntjes, kippen en schapen. En een
tijd lang ook een trekpaard. Echte boerderijdieren dus. Ook
was er een kraai, Gerrit. Die was vijftien jaar geleden heel
bekend hier in de buurt.’
Vond je het jammer dat je werk toen stopte?
‘Zeker. Van de CNME-mensen die hier werkten, ben ik ook
het langste overgebleven. Ik heb hier echt doorgewerkt tot
het eind en heb daarom nog het begin meegemaakt van de
nieuwe wind die hier ging waaien onder Frans Meijers. Ik
vond dat een goede ontwikkeling. De boerderij was onder
het CNME toch een beetje op een dood spoor beland. Des
te leuker daarom dat ik nu weer hier terug kan komen.’

bezig kan zijn, dus deze nieuwe baan op Daalhoeve voldoet
in alle opzichten.’
En wat ga je dan precies doen hier?
‘Ik ga de winkel en de Koojstal coördineren. Dat doe ik
vier dagen in de week, waarbij ik om de twee weken in het
weekend werk. Achter de kruiwagen zul je me normaal
gesproken niet meer zien op de boerderij. Maar na al die
jaren onder het CNME hoeft dat ook niet meer zo. Al vind
ik het nog steeds heel fijn om tussen de dieren te zijn. Die
schapengeur nu tijdens de Lammetjesdagen: toen ik die
weer rook, besefte ik wat ik gemist heb de laatste vier jaar.’

RECEPT VAN DE WINKEL
MULLIGATAWNY SOEP
Deze Engelse soep stamt uit het koloniale verleden van
India. Een aansterkende soep na het vele eten en drinken
na de feestdagen, die veel ingrediënten bevat en de mens
wakker houdt… ECHT de moeite waard.
Smoor in een stevige pan 1 aardappel (in blokjes gesneden), 1 grote wortel (in blokjes), 1 prei (in schijfjes) en 1
bleekselderijstengel (in reepjes) zachtjes in zonnebloem-,
raapzaad- of arachideolie. Voeg vervolgens toe: 1 teentje
knoflook, 2 theelepels geraspte verse gember, 1 theelepel
tijm, 2 theelepels kurkuma (koenjit), 2 theelepels cayennepeper, 2 theelepels paprikapoeder, een halve theelepel
gemalen of verse chilipepertjes, 2 tomaten in stukjes, 3
eetlepels zoute sojasaus, 1 eetlepel worcestershire saus,
een laurierblad en halve theelepels met komijnpoeder, gemberpoeder en korianderzaad. Laat dit ongeveer 15 minuten
smoren, voeg 1½ tablet kippenbouillon toe en laat weer 45
minuten trekken.
Snijd intussen wat kipreepjes van 2 kipfilets of 4 dijbeenfilets
(de laatste hebben meer smaak). Haal het laurierblad eruit,
blender de soep en zeef het mengsel door dit met een pollepel door de zeef te drukken. Laat daarna zachtjes de kip
in de soep gaar sudderen. Maak op smaak met wat peper
en zout en wat limoen- of citroensap…wat je wilt.

Kun je iets over jezelf vertellen?
‘Ik woon in Hees, vlak over de grens in België, samen met
man, drie kinderen, hond en kat. Ik hou van wandelen en
in de tuin werken, van buiten zijn dus. Ik heb de afgelopen
jaren een opleiding voor verpleegkundige gevolgd, maar Eet de soep met Indiaas brood of Basmati-rijst.
dat bleek toch te zwaar in combinatie met mijn gezin. Het
liefst doe ik iets waarin ik zowel met mensen als met dieren Smakelijk. Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168
| Fax |043-3440268
Tel. 043-3440168
Fax 043-3440268

Als u kiest voor:
Maastricht - Malpertuis

Maastricht Daalhof

Reinaartsingel 55

Rodahof 32









Kwaliteit
Gedrevenheid
Géén opstartkosten of boete - clausule
Positieve verkoop
Persoonlijke benadering
Geen 8 tot 5 mentaliteit
Gediplomeerde makelaars & taxateur

Kies dan voor Vesta Vastgoed
• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime achtertuin.

Vraagprijs € 216.000 ,- K.K

• Tussengelegen woning;
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
• Eventueel met garage.

Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168

Vraagprijs € 219.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht – Oud Caberg

Schippersdreef 52C

Kroesmeestersdreef 13D

Spartodonk 7

• Appartement op 2e verdieping;
• Rustig gelegen vrij uitzicht;
• Met 2 slaapkamers.

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

• Halfvrijstaande woning;
• Geheel op te knappen;
• Ruim perceel met tuin op zuid.

Vraagprijs € 124.950,- K.K.

Vraagprijs € 124.950,- K.K

Vraagprijs € 215.000,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
of een taxatie voor het oversluiten van uw hypotheek, bel ons dan gerust.
Bel dan nu met 043-3440168
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Heeft u eigenlijk genoeg van al die ‘jojo-diëten’ ?
Bent u eigenlijk ‘al jaren aan het lijnen’ ?
Werken de ‘crash-diëten’ super … maar helaas
maar
tijdelijk ?
Heeft u eigenlijk genoeg van al die ‘jojo-diëten’ ?
Bent u eigenlijk ‘al jaren aan het lijnen’ ?

Heeft
u al
gehoordsuper
van een
Gewichtsconsulente
Werken
de eens
‘crash-diëten’
… maar
helaas maar tijdelijk??

Heeft
u al eens gehoord van een
Als Gewichtsconsulente
Gewichtsconsulente
begeleid ik cliënten ?
met gewichtsproblemen
Als
Gewichtsconsulente
volgens
de Richtlijnen begeleid ik
cliënten
met gewichtsproblemen
Goede Voeding
van de
volgens
de
Richtlijnen Goede Voeding
Gezondheidsraad
van de Gezondheidsraad naar een
naar een gezond
gezond eet- en leefpatroon. Ik verkoop
eet- en leefpatroon.
u géén maaltijdvervangers of afslankproducten maar u krijgt een op maat
Ik verkoop
u géén
gemaakt
voedingsadvies.
maaltijdvervangers of
afslankproducten
Bel
mij gerust eens voor een gratis
maar u krijgt
kennismakingsgesprek.
een op maat
gemaaktwe
voedingsadvies.
Werken
samen aan een gezonde en
structurele oplossing ….

Nieuwbouw tot renovatie of kleine reparaties
van uw dak. Wij staan klaar voor u voor de
volgende werkzaamheden:
• Alle soorten dakbedekkingen
• Zink- en koperwerk
• Single Daken
• Gevelbekledingen
• Loodwerkzaamheden
• Spoed hulp bij daklekkage
• Onderhoud

Bel
mij gerust bij
eensBeroepsvereniging
voor een gratis kennismakingsgesprek.
Aangesloten
Gewichtsconsulenten Nederland
Werken
(BGN).we samen aan een gezonde en structurele oplossing ….

www.dakdekkersbedrijfvanwissem.nl
Info tel. 06 25 00 40 50
vanwissem8@msn.com

Aangesloten bij
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN).

AQUARIUM
Anita van der Velden

SPECIAALZAAK

Passementmakersdreef 7
6216 SC Maastricht
tel. 043-3473761

van Guppy tot Discusvis

- vissen
- planten
- pompen
- complete aquariums
- benodigdheden

Pedicure
Manicure
Voetreflexzone massage

Wij leveren kwaliteitsproducten van
o.a. Eheim, Juwel , Sera, Tetra
Geheel complete aquarium van € 59,95
Diepvriesvoer 100gr € 1,95
Spaar met de kortingskaart voor
gratis vissen of planten.

Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

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

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Voor prijzen en afspraken bel telefoonnummer 043-3475631
of e-mail: info@haarstudiocarla.nl
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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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CV de MINEURS
CV de MINEURS
Oet de werreke vaan Mestreech

Brus s els e P oort - Sint A nnadal - D aalhof en umgeving

Oet de werreke vaan Mestreech

Bedanken hun Steunpilaren.
Mede door hun steun hun
kunnen we
voor onze wijkbewoners,
Bedanken
Steunpilaren.
Brus s els e P oort - Sint A nnadal - D aalhof en umgeving

scholen
e.d.steun
mooiekunnen
activiteiten
blijven
organiseren.
Mede
door hun
we voor
onze
wijkbewoners,
scholen e.d. mooie activiteiten blijven organiseren.

Game Set
Game
& Set
&
Match Catering
Match Catering
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IN DE ETALAGE

TOENTERTIJD

GASTOUDER

HET GEVOEL VAN CARNAVAL

Hallo allemaal,
Mijn naam is Mandy Beks-Loomans (27), geboren en getogen in Maastricht. Samen met mijn man Guyan (28) en 2
kindjes Liam (3,5) en Senn (3 maanden) wonen wij sinds
april in Daalhof op de Marsanahof. Op vrije dagen ga ik
graag leuke dingen doen met mijn gezin of met vrienden
zoals lekker wandelen, uit eten en shoppen.

Carnaval wordt met de paplepel ingegoten; dat is toch iets
om over na te denken of niet? We denken er helemaal niet
over na; je hebt het of je hebt het niet, dat is gewoon een
feit. Je hebt de kriebels in je benen bij het horen van de
muziek of niet. Of je nu uit een gezin komt waarin je bent
opgetrokken met carnaval of niet, ‘t maakt geen verschil.
Ik kwam helemaal niet uit een gezin waar carnaval gevierd
werd; nee integendeel, het mocht helemaal niet, het was
verboden! De liedjes en refreinen van toen worden nog
steeds gezongen; ‘Sjannèt, Sjannèt, kóm dans nog ins ballèt’, ‘Iech bin ‘n nissjeke, ‘n nissjeke vaan diech’. Het laatste
is door Annie van Loo geschreven, zij heeft jarenlang als
‘Vrow Versjevee’ (met naaikistje) in de optocht meegelopen.
Maar ook van Toon Hermans, ‘Mien waar is mijn feestneus’.
Mijn opa en oma waren erg streng, maar mijn vader kon wel
wat soepeler zijn en pa was het die met mij naar de optocht
ging kijken op de Sint Servaasbrug. Ik was nog maar heel
klein en zat in de nek van hem om alles beter te zien. Later
gingen we gezellig samen kijken. In die tijd had je veel kookpotten met mensen in strooien rokjes en beenderen (kneuk)
in de optocht. Praalwagens waren er minder maar wel veel
verklede mensen met veel muziek waarop gesprongen,
gedanst en gezongen werd. In de stad kwamen we dan niet,
maar na afloop liepen we terug naar het schip dat aan het
stadspark lag. Ik vond het wel allemaal prachtig, die muziek
en die mensen die veel plezier hadden. Later toen ik groter
werd ben ik op verkenning uitgegaan en met vriendinnetjes
carnaval gaan vieren. Ja echt, het kriebelde in mijn benen
als ik de muziek hoorde. Nu vandaag de dag nog wel en
we gaan er nog steeds op uit en genieten nog steeds met
kriebelende benen van de muziek. Zo zie je maar, of je er
nou mee opgegroeid bent of niet: het maakt geen verschil,
de kriebels in de benen zijn fijn. Geniet van carnaval en
zing, dans en spring dat het een lieve lust is. Voor het je het
weet zijn die drie dolle dagen voorbij, drie dagen om je uit
te leven, je te verkleden of niet, met of zonder masker op:
het maakt niet uit. Na het druisende, bruisende carnaval is
het weer tijd om het gewone dagelijkse masker op te zetten
en je over te leveren aan het vastentijdgevoel. Een bezinningstijd die goed is voor ieder mens, een voorbode van
de aankomende lente. Ik wens de carnavalsvierders veel
plezier toe. Geniet ervan!

Vroeger als klein meisje wist ik al dat ik later iets met kinderen wilde gaan doen, maar ik wist nog niet precies wat.
Na mijn opleiding SPW4 onderwijsassistente kon ik meteen
beginnen bij een kinderopvang. Daar heb ik 5 jaar gewerkt,
helaas moest ik daar weg door bezuinigingen. Gelukkig
kon ik na 3 maanden beginnen als gastouder bij een gezin
thuis. We woonden op dat moment nog in een appartement,
dus niet ideaal om thuis zelf te beginnen. Bij dat gezin heb
ik 2 jaar gewerkt en nu we eindelijk een huis hebben kan
mijn droom werkelijkheid worden: gastouder worden in mijn
eigen huis.
Bij gastouderopvang betaal je de daadwerkelijke uren die
het kind blijft, dus geen dagdelen zoals bij een kinderopvang of BSO. Ook is het opvangtarief goedkoper en krijg
je kinderopvangtoeslag. Wat ook heel erg fijn is, is dat er
maximaal 5/6 kindjes aanwezig mogen zijn. Dus niet te druk,
en persoonlijker op deze manier. Gewoon lekker huiselijk.
Ook worden wij regelmatig gecontroleerd door de GGD en
zijn we in het bezit van een EHBO-diploma. De kindjes kunnen dus met een gerust hart gebracht worden.

Springtime

Officieel ben ik gestart op maandag 9 januari jl. en staan
de eerste interessegesprekken gepland: super leuk. Mochten jullie ook interesse hebben gekregen, kunnen jullie
mij altijd bereiken op mijn telefoonnummer: 06-23528140,
e-mailadres mandykuhhh@hotmail.com of op mijn facebookpagina: Gastouder Mandy. Mijn openingstijden zijn van
maandag t/m donderdag van 7.00 tot 18.00 uur.
Hopelijk tot ziens
Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

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

Wie is jouw Valentijn? …………………………

Zet je hoedje maar op
Kleur de kleren en de hoedjes

Raadsel: Waarom mogen koeien niet naar
een voetbalwedstrijd?
Antwoord: Omdat ze alleen maar: 'boe!' roepen
Vormpjes kleuren
Kun jij de gebreide patroontjes verder tekenen?

Zo rood als…
Als iemand tegen je zegt dat je verliefd bent, kun je
gaan blozen. Dan wordt je zo rood als een tomaat.
Zet met een dikke rode stift een stip op alle
tomaten, rode bessen, aardbeien en kersen.
Wat zie je dan?

Raadsel: Je hebt drie geopende flessen met
een stinkende vloeistof.
De geur is onverdraaglijk maar je hebt slechts
twee kurken ter beschikking om ervoor te
zorgen dat de geurhinder stopt.
Hoe krijg je het voor elkaar door enkel
gebruik te maken van de twee kurken
Antwoord:
Stop
de twee kurken in je neusgaten
en niets
anders?
en je ruikt niets meer...

Stephanie Debie
20

WIJK - INFO

VAN DE MAAND

DE HUISKAMER VAN DAALHOF

Hallo allemaal,

Als mantelzorger vind je de zorg voor een dierbare naaste
vanzelfsprekend. Dat doe je gewoon. Vaak heb je trouwens
geen keuze: je naaste heeft (plotseling) zorg nodig en dan wil
je er zijn voor hem of haar. Mantelzorger bent u als u onbetaald zorg verleent aan een hulpbehoevende met wie u een
persoonlijke band heeft. Vaak is dat een naaste, zoals een
partner, een ouder of kind, maar het kan ook een buurvrouw,
buurman of goede vriend zijn. Deze persoon heeft uw hulp
nodig vanwege een ziekte, een beperking, psychiatrische
problemen, een verslaving of ouderdomsproblemen. De zorg
vindt veelal thuis plaats, maar wie zich ontfermt over een
naaste in een zorginstelling, is natuurlijk ook mantelzorger.

Mijn naam is Senn Beks, geboren op 5 oktober 2016 in mijn
eigen huis op de Marsanahof. Ik was 50 cm lang en woog
3360 gram. Qua gewicht ben ik goed bijgekomen, mijn
ouders noemen me niet voor niks ‘kleine dikke’. Guyan en
Mandy heten mijn ouders trouwens, ook heb ik een grote
broer Liam. Die is al 3,5 jaar oud en hij is erg trots op mij.
Ik ben een heel nieuwsgierig mannetje, niks gaat aan me
voorbij. Mijn oortjes en oogjes werken heel goed.
Jullie zullen me vast wel eens zien hier in de buurt.

Per 1 december 2016 is er tussen 13.30 en 16.30 uur in de
huiskamer van Daalhof een inloopmiddag voor mantelzorgers en hun zorgpartner.
Mocht u vragen hebben of gewoon een kopje koffie willen
drinken en andere mantelzorgers ontmoeten dan bent u
van harte welkom. Een mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid is aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden.
LEZING ‘HET LEVEN NA DE DOOD’

Groetjes Senn

Woensdagavond 15 februari komen Aad Orgelist en Dirk van Beek spreken over ‘Het leven
na de dood’. Vorig jaar februari heeft Aad ook
een interessante en goed bezochte lezing gegeven.
Over deze duolezing: dat er leven is na de dood is geen
geloof of overtuiging, maar voor de sprekers een innerlijk
weten, gebaseerd op hun levenservaringen. Hoe het hiernamaals wordt beleefd, is echter nooit met zekerheid te zeggen. Toch zijn er opvallend veel geschriften die opmerkelijk
veel overeenkomsten vertonen. In een boeiende dialoog
vertellen Aad en Dirk over hun ervaringen en inzichten over
het leven na de dood, mede op basis van deze geschriften
die ook als een filosofische stroming kunnen worden betiteld.
Is de dood een geboorte naar een nieuwe dimensie en
wat is onze afstemming in de geestelijke wereld? Is er ook
sprake van reïncarnatie en waarom? Wat is de betekenis
van Karma voor het individu maar ook voor het collectief?
Hoe is het heelal ontstaan en welke betekenis heeft de
mens in het groter geheel? Het is een boodschap die voor
eenieder de moeite waard is en die aanzet tot meer inzicht
in levensbeschouwelijke stromingen.
Plaats: de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22. Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur.
Entree: 10 euro incl. één consumptie, contant te betalen (er
is geen pinapparaat aanwezig).
Aanmelden: gvl.maastrichtwest@gmail.com of tel. 0624405539.
De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor alle inwoners uit Maastricht en omstreken. U bent weer van harte
uitgenodigd.

Voor ontzorging op administratief
en fiscaal gebied kunt u terecht bij:

Taxpc

de administratieve dienstverlener
die tegen een goede
prijs / kwaliteitsverhouding uw
administratieve zorgen wegneemt

Clement
van Gerwen
Clement van Gerwen
TaxPC
Wim Duisenbergplantsoen 31,
Boschcour
35,
JR Maastricht
6221
SE6221
MAASTRICHT
www.taxpc.nl
info@taxpc.nl
www.taxpc.nl
info@taxpc.nl
06-42487014
06-42487014

Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht-West
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Fysiohof en Fysiotherapie Oostermaas verder onder

Fysio043 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige
en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.
U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts
en we hebben contracten met alle zorgverzekraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie,
neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie,
sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie i.o.,
fysiotherapie bij COPD en perifeer vaatlijden,
dry needling.
Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)
Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl

UITVAARTVERZORGING

van THOR

WOONKAMER

BADKAMER

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.

KEUKEN

SLAAPKAMER

VERANDA

Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

100% Kwaliteit GARANTIE !
Meestal binnen 1 dag klaar,
Onderhoudsvrij,
Geschikt voor elke ruimte,
Inclusief LED verlichting,
Snelle schone montage!

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

wilt u meer weten?
+31 641001684

www.spannendeplafonds.nl
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Tel: 043-3256241

OUDE AMBACHTEN
DE BOER
De agrariër of boer is een man die vaak met zijn vrouw, de
boerin, leeft van landbouw of veeteelt. Een boer met weinig
land werd wel een keuter- of keutelboer genoemd, iemand
die op andermans land in loondienst werkte heette een
landarbeider. In 1946 hielpen scholieren van middelbare
scholen uit de stad in hun vakantie op het land.

En op carnavalsmaandag 27 februari is de Greune Tempel
vanaf 14.30 uur tot middernacht eveneens voor iedereen
gratis toegankelijk. De carnavalsvereniging van de Greune
van Wolder zorgt ook op deze dag voor een spetterend
carnavalsfeest in hun ruime en mooi versierde zaal. De
consumptieprijzen zijn vriendelijk en ook uw kinderen kunnen zich er goed uitleven. Deze carnavalsmaandag trekt
tussen 14.30 en 16.30 uur bovendien de grote internationale optocht van Wolder en Vroenhoven door de Wolderse
dreven. Dus reden genoeg om ‘nog neet nao hoes te gaon,
meh wel nao Wolder’.

De laatste 30 jaar is het aantal landbouwbedrijven in
Nederland sterk gedaald. In 1980 waren er nog 144.994
landbouwbedrijven, in 2004 nog 83.885. En zo loopt het
aantal verder terug van 67.000 in 2013 tot nog maar 65.000
in 2014. Het grootste akkerbouwbedrijf in Nederland is de
maatschap ‘Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder’
uit het Zeeuwse Wilhelminadorp met 1880 hectare grond,
waarvan 1300 hectare landbouwgrond.
De foto is vermoedelijk op Sint Pieter gemaakt en komt uit
mijn verzameling. Mocht iemand weten wie achter de ploeg
loopt, dan hoor ik dat graag. Ook als u een verhaal of een
foto uit onze stad hebt met de afbeelding van een oud beroep. Foto reg.no. 0070. E-mail: huub.reinders@home.nl.

CARNAVAL
CARNAVAL IN DE GREUNE ZAOL

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans

Wie carnaval dicht bij huis wil vieren, kan op diverse dagen
in de Greune Zaol aan de Tongerseweg 336 terecht.
Zaterdag 18 februari is er vanaf 21.11 uur tot in de kleine
uurtjes ter ere van de nieuwe Greune Prins een groots
carnavalsbal met medewerking van het Mestreechs Vastelaovends Orkes. Iedereen is van harte welkom bij dit gratis
toegankelijk feest.
Zondag 19 februari is er, eveneens ter ere van de nieuwe
Greune Prins, vanaf 14.00 uur (tot ongeveer 20.00 uur)
een Kindermatinee waarop ‘groete luij’ evengoed van harte
welkom zijn. Diverse artiesten maken deze middag hun
opwachting.

Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03
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