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Gelukkig: de wereld draait nog door, we zijn er nog, er is
niets gebeurd op 21 december 2012…! Voor iedereen wel
fijn, want zo’n nieuw jaar begint natuurlijk met een aantal
goede voornemens. Zoals bijvoorbeeld nu eens echt gaan
lijnen, stoppen met roken, dat ene leuke meisje mee uitvragen ook al durf je het bijna niet! En zo zijn er nog veel
meer dingen te bedenken om te verbeteren of te veranderen. Maar wat vooral belangrijk is, is respect voor elkaar
blijven houden, iedereen in zijn waarde laten. Dan zou de
wereld er een stuk mooier uit gaan zien.

Zo zoetjes aan nadert ook het carnaval. De echte carnavalisten zijn natuurlijk al heel lang druk bezig met de voorbereidingen hiervan. In Belfort en Wolder kunt u naar hartenlust carnaval vieren. Een aantal activiteiten staat al genoemd in de Evenementen en in een artikel kunt u lezen
over hoe het carnaval eigenlijk is ontstaan. Hopelijk laat
het weer ons die dagen niet in de steek en kunnen we
genieten van een zonnetje en is het niet al te koud. Een
echte carnavalist echter laat zich niet weerhouden door
weer en wind! Veel plezier dus alvast. En ook veel plezier
met het lezen van dit Belhäöfke, want het is weer gevuld
artikelen.
met een keur aan verschillende artikelen.
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De middenpagina’s zijn vanaf heden ook voorzien van een
nieuw jasje: ‘Boerderijnieuws’, gevuld met allerlei wetenswaardigheden en nieuwtjes over Boerderij Daalhoeve en
dat iedere maand opnieuw. Laat u zich daardoor maar eens
verrassen! Voor de rest vindt u de gebruikelijke rubrieken
terug in ons blad. Dus wat let u nog: zoek een lekker plekje
lezen, veel
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Toegangskaarten à 2 euro per stuk zijn verkrijgbaar bij de
winkels met het logo Cv De Mineurs, ’t Atrium en ’t Zonnehöfke. Voor info: nico.dubislav@versatel.nl, tel. 0623252393 of 06-29114412.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 16/17 februari.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 25 januari.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

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

bewegen voor ouderen inl:
yoga inl:
tafeltennis
biljarten
poweryoga,hathayoga&zumba
huiskamer project
13.30 uur tot 17.00 uur
v.a.17uur hip hop les
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie
poweryoga,hathayoga&zumba
v.a. 18 uur puppy cursus
kienen bejaardenbond Daalhof
groot kienen van div. ver:
judo van Budoclub Daalhof
country dansen voor de jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)
rep: kinderköpkes
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stichting Traject
stichting Traject
043-3479867
043-3475146
0032-12236151(B)
06-24253636
06-50468369
043-3619455
0032-12236151(B)
043-3540206
043-3471371
043-3540518
043-3432441
06-18126993
043-3479093
06-40923577
06-46596426

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

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

CARNAVAL IN DE GREUNE ZAOL

BUURTPLATFORM
WIJK-INFO

Ook dit jaar organiseert de carnavalsvereniging
van Harmonie St. Petrus en Paulus weer diverse
festiviteiten in de Greune Tempel aan de
Tongerseweg 336.

Stichting

BUURTPLATFORM BELFORT - DAALHOF

Correspondentieadres: Kremersdreef 122, 6216 SZ Maastricht

Op zaterdag 2 februari om 20.11 uur roepen de Greune hun
nieuwe prins en prinses uit, waarna een groot prinsenbal van
start gaat waarop alle bewoners van Daalhof, Hazendans
Belfort en Wolder van harte welkom zijn.

Nieuwjaarswens
Stichting Buurtplatform Belfort-Daalhof wenst al haar relaties en alle inwoners van Belfort en Daalhof een in alle opzichten goed 2013.
We hopen van harte dat we er met uw aller samenwerking
en medewerking weer een mooi jaar van kunnen maken.

De dag hierna, zondag 3 februari, zal het nieuwe paar aanwezig zijn bij de Kindermatinee die om 14.11 uur van start
gaat. Deze middag, die tot in de avond duurt, is er van alles
te doen voor groot en klein en verzorgen enkele bekende
Maastrichtse artiesten een optreden.

Namens het Bestuur: uw voorzitter, Frans Meijers.

Carnavalsmaandag 11 februari is de dag waarop in Wolder
traditioneel de grote internationale optocht uittrekt. De Greune
Zaol is dan vanaf 14.00 uur geopend voor jong en oud.

CARNAVAL

De entree is op alle dagen uiteraard gratis en de prijzen voor
de drank, evenals voor het spek en ei en andere versnaperingen, zijn laag. Wij hopen velen uit de ons omringende buurten te mogen begroeten.

CARNAVAL MET DE SPOORZEUKERS

Namens de Raad van Elf van de Greune, alvast unne zaolige
vastelaovend.

De Spoorzeukers is de jeugd carnavalsvereniging
van Scouting Henri Dunant - Florence Nightingale,
website: www.scoutingwolder.nl.
De Spoorzeukers zijn allemaal leden uit een van
onze speltakken. De Spoorzeukers bestaan uit
een majorettengroep, raad van elf en een prins en/of prinses.
In principe kan ieder lid van onze scoutinggroep deelnemen
aan De Spoorzeukers. De activiteiten van De Spoorzeukers
bestaan uit het vieren van de carnaval in en om Maastricht
bij diverse andere verenigingen (met bezoeken aan de verenigingen in Wolder, de ouderensociëteit te Belfort en jeugdverenigingen in Maastricht) met als hoogtepunt onze eigen
Hoftempel te Belfort gedurende de carnaval.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

De Spoorzeukers organiseren sinds 1972 de carnaval in de
wijk Belfort. Dit werd in eerste instantie elk jaar in de kerk
georganiseerd en na verloop van tijd kwam er een echte feesttent te staan naast de kerk. In 2002 zijn we begonnen met
het organiseren van een heuse artiesterijaloet in de feesttent
op de zaterdagavond voorafgaand aan de carnaval. Mede door
het grote succes zal de artiesterijaloet ook dit jaar weer plaatsvinden.

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

Op 5 januari werd onze nieuwe Hoeglöstigheid uitgeroepen,
die op dit moment met zijn raad van 11 alweer enkele weken
door Maastricht aan het trekken is. Op 9 februari is onze
Artiesterijaloet, gevolgd door drie dagen jeugdcarnaval met
leuke muziek en speciale prijzen voor onze jeugdige gasten.
Wij zien u en uw kinderen graag tegemoet om samen met
ons en vele andere kinderen uit de buurt er weer een gezellig
feest van te maken

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

Hopelijk tot 9, 10, 11 of 12 februari in de feesttent aan de
Peymeestersdreef in Belfort.

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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Ook mijn vrouw helpt mee, ook bij de optredens van de bands.
Daar ben ik haar en die mannen dankbaar voor”, zegt den
Bak. Bij de laatste sessie van 10 november 2012 was het
behoorlijk druk. Er waren muzikanten uit Meerssen en uit de
Voerstreek. Het was echt samen muziek maken in een gezellige sfeer, voor oud en jong.

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
SAMEN MUZIEK MAKEN IN EEN GEZELLIGE SFEER
Jamsessions in ‘t Atrium ook gezellig voor publiek
Sinds enkele maanden vinden er jamsessions plaats in ‘t
Atrium. De organisator woont echter in De Heeg. Daar begon hij enkele jaren geleden met de sessies. Het bleek dat
muzikanten behoefte hadden aan een plaats om te jammen
buiten het centrum. Na een half jaartje verhuisde Caspár den
Bak naar Heugem om daar een dikke twee jaar bezig te zijn.

Het wachten is nu op muzikanten uit Daalhof zelf. “Die zijn
er heus wel, misschien weten ze er nog niet van. Dit artikel
zal wel aan hun bekendheid bijdragen.
Ook voor publiek is het leuk om de sessies in deze gezellige locatie bij te wonen, zonder entree”, weet Caspár. Tot
nog toe hoorde men blues, sixties en
country-muziek. Wat komt er nog bij?
Ook kunnen bands zich presenteren op een jamsessie avond
en bijvoorbeeld een set van circa zes nummers spelen,
waarna de muzikanten van deze band al dan niet met de
andere aanwezigen samen kunnen jammen. Wil men zich
presenteren, dan moet men vooraf even mailen met:
bak1@home.nl.
Ervaring
Caspár organiseerde ook 20 festivals in Wieck, drie keer
Heugemerpop en een Benefiet Festival Tsunami. Bijzonder
gezellig vond Caspár het organiseren van ´Meziek in Wieck´
en ´De Wieckse bluesnach´, waar de mensen van het ene
naar het andere café trokken. Nog één festival en dan staat
de teller op 25. Wanneer gaat dat gebeuren? “Een goede
vraag. Ik heb er voorlopig geen antwoord op. In mijn hoofd
zitten twee plannen, maar die zitten nog in de grondverf”.

Toen de interesse weg viel in Heugem, kreeg Caspár de dag
erna al een telefoontje uit Daalhof van Anita Vanhingel, de
moeder van bluesharpspeler Remco van The CB Bluesgroup.
‘t Atrium had wel oren naar de sessies.

Ook was hij 16 jaar drummer o.a. bij Troubled Water, Tuff
Enuff, The Roadrunners en The Mood. Momenteel staat
Caspár al vier jaar achter de microfoon. De viervoudige opa
hoopt nog vele jaren te kunnen blijven optreden. Binnenkort
gaat hij samen met zijn vrouw op keyboard les.

Moeilijke start
Het begin viel niet mee. De ene keer geen plaatsing in de
krant of het weekblad en de andere keer met een verkeerde
aanvangstijd. Gelukkig waren steeds de muzikanten van de
twee bands waar Caspár in speelt aanwezig en kon men
toch een mooi stukje muziek maken.

Naast aldit muzikaal gebeuren, hanteert hij ook de penseel.
Hij is een leerling van kunstenares Godelieve Nivelle. Begin
2013 exposeert de kunstkring Nivelle bij Lucas in Vroenhoven.

“Dat de muzikanten van CB Blues en The Mood er steeds
waren heeft me enorm geholpen, een ware steun. Daar krijg
je een warm gevoel van”, aldus de organisator. Volgens de
zanger hangt er rond de bands een vriendschappelijke sfeer
en helpt men elkaar onderling. “Dat zie je ook terug bij de
sessies, er wordt geholpen met opbouwen en opruimen.

CARNAVAL

Dak & Homeservice Maastricht

CV DE MINEURS

L.Tonigold

Cv De Mineurs presenteert op 2 februari een Grote Senioren
zitting in ‘t Atrium, Aureliushof 160. Met diverse grote artiesten, o.a. Patrick Pesch, Rene Kruse, Bertje
en Evelyne, De Wearknoppelen, Gino Fey,
Mesjieu Maurice, Marleen Mols, Frans Croonneberg, xxxxxxx Madame Gisela xxxxxxxx.

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

Zaal open: 18.00 uur, aanvang zitting 19.11 uur.
Toegang uitsluitend met kaarten à 2 euro per stuk.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de winkels met het logo ‘Cv De
Mineurs’, ’t Atrium en ’t Zonnehöfke. Voor info: nico.dubislav
@versatel.nl, tel. 06-23252393 of 06-29114412.

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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naar vond en dus, enigszins gedwongen, meerdere keren
werd opgelapt uit een verre staat van roestvorming. Na uiteindelijk een nieuwe eigenaar te hebben gevonden werd er
een veredelde schaftkeet aangeschaft, die nu elk jaar vanaf
een week of zes voor de optocht opgebouwd wordt tot een
prachtige carnavalswagen.

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

Voor het opbouwen van de wagen is natuurlijk een overdekte
ruimte nodig en laat dat nou net iets zijn waar ze vanaf komend jaar verlegen om zitten. Dus bij dezen: wie weet of
heeft er een overdekte ruimte waar ‘de Toreduifkes’ vanaf
januari tot aan de carnaval hun wagen op kunnen bouwen
om zo onze wijk in de optocht te kunnen blijven vertegenwoordigen?

Deze maand "In De Kijker", niet één maar twee heren: junior
en senior Thimister.
Fred Thimister is getrouwd met Marie-Louise en woont al
sinds 1972 in Daalhof. Samen hebben ze drie volwassen
kinderen en houden net als zoon Tjarco erg van de
vasteloavend.

De Toreduifkes zijn ondertussen uitgegroeid tot een groep
van ongeveer 20 volwassenen en dan zijn de kids nog niet
meegeteld, die vieren natuurlijk volop mee.
Iedereen draagt zijn steentje bij om elk
jaar weer samen een onvergetelijke carnaval voor te bereiden en vooral… te vieren, want daar doet iedereen het natuurlijk voor!
Voor iedereen die van de carnavalsoptocht gaat genieten en
de Toreduifkes op het scherm of live voor zich langs ziet
trekken: een hele geschiedenis en organisatie schuilen er
achter de mooie pakjes en vooral… de wagen!
Voor tips of meer info, kijk op www.toreduifkes.nl
Fred en Tjarco zijn bij mij op de koffie en vertellen vol enthousiasme over carnavalsvereniging ‘de Toreduifkes’ die door
twee families is opgericht nadat de ‘Hofnarren’ gestopt waren. In de loop der tijd is er een aantal leden bij gekomen en
afgevallen om uiteindelijk tot de samenstelling te komen zoals
die nu is. Van alle leeftijden is er wel iemand te vinden,
vastelaovend kent immers geen leeftijd en stroomt vanaf je
geboorte je hele leven door je bloed.

Schoonheidsstudio Bijoux
Januari/Februari aanbieding

De Toreduifkes zijn begonnen met een kinderkoets als wagen, opgevolgd door een tweede kinderkoets. Toen de groep
groter werd en de kinderkoetsen tussen de leden verdwenen, werd het tijd voor iets groters… een vouwwagen. Niet
veel later voldeed deze ook niet meer aan de eisen van de
moderne carnavalssamenleving en werd deze vervangen door
een heuse aanhangwagen die later maar geen nieuwe eige-

Facial ‘Le Chocolat’ (chocolade
gezichtsbehandeling)

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

Nu voor € 35,- ipv € 42,50
voor meer informatie en openingstijden kunt u mij
bellen, e-mailen of kijken op de website

Lanakerweg 6
6218 ND Maastricht
Tel: 0634309488

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
6

www.schoonheidsstudio-bijoux.nl
info@schoonheidsstudio-bijoux.nl
behandeling volgens afspraak
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Bijles, huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Leraar
(VMBO-Havo-VWO), geeft bijlessen Nederlands op alle niveaus. Huiswerkbegeleiding aan een kleine groep leerlingen.
Begeleiding bij specifieke leerproblemen (ook basisonderwijs). Info, tel. 043-7503676/06-39823537.

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

Wie heeft mijn konijn gezien? Flappie is weg sinds 23 december. Ik had 't hok toch goed dichtgedaan? Info youp1961
@ziggo.nl .

Bijlessen ENGELS door docente Engels; VWO/Havo/VMBO.
Vele jaren ervaring, goede resultaten. Bel voor meer info tel.
043-3540560/06-30505707, Belfort.
Gevonden op zondag 25 november 2012 in de pinautomaat
bij ’t Atrium: 150 euro. Indien u het bankafschrift met deze
afschrijving op deze datum en het juiste tijdstip (bij mij bekend) kunt tonen, bel dan tel. 06-50665811.

Negendaagse luxe Middellandse Zee cruise met MSC
Splendida van 26-4 t/m 5-5 2013, vertrek vanuit Maastricht
per luxe touringcar. Overnachting tijdens heenreis en Nederlandstalige reisbegeleiding. Prijs vanaf
779 euro p.p. Nog beperkt aantal hutten
beschikbaar. Info, tel. 043-3431256 of
Reisbureau Floegel, tel. 045-5211527

Gevonden op 7 december 2012 op de rijweg (niet het fietspad) van de Keurmeestersdreef in de bocht komende vanaf
het winkelcentrum Plusmarkt richting tankstation
Total: twee sleutels, voorzien van een bruin sleuteletui. Info bij de redactie.

Op 9 januari 2013 heb ik 2 sleutels gevonden op het grasveld in de wijk Hazendans op de Koninksemstraat ter hoogte
van huisnummers 111+113. De rechtmatige eigenaar kan
deze sleutels bij mij ophalen. Naam en telefoonnummer bekend bij de redactie.

Verloren op 17 december 2012 in Daalhof: sleutel
aan een rood koord van Aegon. Mocht u hem gevonden hebben, laat dit dan aan de redactie weten.
Bedankt!

VARIA
WIJK-INFO

Power- en Hatha yoga, ontstressen en je levenskwaliteit
verruimen. Fit en vrij Zumba in ‘t Atrium Daalhof. Chantalle
Smeets (Trobar,) www.info@dans-yoga.com.

WINTER.........
de winter, koud nat en guur
echter, dat is de natuur
een herhaling ieder jaar
maar na de winter komt het voorjaar

Te koop: garage gelegen aan de Kremersdreef nummer 14.
Prijs: 16.500 euro; info tel. 06-53618011.
Nieuw: Feelgood cursus, AFSLANKEN door de juiste combinatie van voeding, beweging en ontspanning in ‘t Atrium
Daalhof. Start vanaf 26 januari, afstemming en advies.
Bewegingscoach Trobar Chantalle Smeets, tel. 003212236151, www.dans-yoga.com en voeding consulente Tanja
Stevens, www.gezondgestel.nl, tel. 06-16474192.

maar de winter duurt soms lang
winterse “overlast” maakt mensen bang
‘s morgens vroeg is er nog geen licht
‘s avonds al snel de gordijnen dicht
winterse gezelligheid wordt geprezen
na het avondjournaal eerst het weerbericht lezen
aangenaam warm bij de open haard
stiekem denken, wanneer is het maart

Uw kleermaker woont dichtbij. Dat is gemakkelijk! Voor alle
veranderingen of reparaties aan uw kleding. Ook voor het
maken van nieuwe gordijnen of het veranderen van bestaande
gordijnen bent u welkom. Bel even uw kleermaker: Piet Huinck,
Jupiterhof 15, tel. 043-3432230.

toch heeft de winter zijn mooie dagen
daarover hoeft toch niemand te klagen
helaas, het zijn er maar zo weinig
van sneeuw en kou worden de mensen toch chagrijnig
bij vrieskou de warme jas aan
maar gladde wegen zijn niet te begaan
maar na 100 dagen is het einde in zicht
van sneeuw en ijs, koning winter deed zijn plicht
het voorjaar zit weer in de lucht
we nemen weer afscheid van de winter met een diepe
zucht
gelukkig het is weer voor negen maanden voorbij
het voorjaar maakt ons allemaal weer blij.
tekst : Ad Frijns
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Een ander deel van de groep ging tot op de top van d’n
Observant om daar de struiken en opkomende boompjes weg
te halen. Deze belemmerden namelijk het prachtige uitzicht
vanaf de Maastrichter Ster. Veel Maastrichtenaren misten
dit uitzicht in alle richtingen en dit is nu hersteld.

PERSBERICHTEN
DRIJFNAT DE BERG OP
Geocachers helpen op de Sint Pietersberg
De top van de d’n Observant, Sint Pietersberg, ziet er weer
een stuk mooier uit. Ruim 70 geocachers hebben Natuurmonumenten geholpen met het onderhoud.

Mooie actie geocachers
Na twee uur hard werken was de klus geklaard en stonden
er koffie en appelflappen op de groep te wachten. Naast de
al gegeven hulp werd er door de groep ook nog geld ingezameld. Met dit geldbedrag kan Natuurmonumenten een prachtig
informatiepaneel op de parkeerplaats plaatsen.
Natuurmonumenten is zeer blij met deze mooie actie van de
geocachers. Dankzij die hulp, op de Sint Pietersberg, is er
weer een deel van de werkzaamheden gerealiseerd.

Op zoek naar schatten
Meestal lopen geocachers met behulp van een GPS-apparaat door de natuur op zoek naar zogenaamde ‘schatten’.
Deze schatten zijn door andere geocachers verstopt. Dit keer
wilden de geocachers als tegenprestatie van het gebruik,
verstoppen van schatten, van natuurgebieden van Natuurmonumenten, een tegenprestatie leveren. Deze bestond uit
Natuurmonumenten een helpende hand toesteken bij het
onderhoud van de Sint Pietersberg. Ondanks het zeer slechte
weer lieten ze geen verstek gaan. Vanuit heel Nederland,
België en zelfs uit Frankrijk waren 70 mensen naar Maastricht gekomen. Om 10.00 uur stonden ze klaar om aan de
slag te gaan. Door het slechte weer met hevige regen was
iedereen al drijfnat voordat de berg beklommen werd.
Opruimen zwerfvuil en uitzicht herstellen
Een gedeelte van de groep glibberde over de paden op zoek
naar het zwerfvuil dat er vaak achteloos achtergelaten wordt.
Vele vuilniszakken werden goedgevuld mee terug naar beneden genomen.

Kosten
Koper Deal?
Maastricht, Bassin 186a1, (043) 325 52 52
www.hypotheker.nl
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- Vraag meteropnemers en reparateurs naar hun legitimatie
en controleer deze goed. Vertel direct dat u met het bedrijf of
de instelling zult bellen en doe dit ook echt. Kijk in het telefoonboek voor het nummer. Sluit de deur terwijl u belt.
- Laat mensen geen gebruik maken van uw (mobiele) telefoon. Laat ook geen mensen binnen die een telefoontje willen plegen. Eventueel kunt u voor ze bellen terwijl zij buiten
wachten.
- Betaal geen (porto)kosten voor pakjes die u niet heeft besteld. Er zijn gevallen bekend waarbij een nepkoerier mensen vraagt te pinnen via een mobiel pinapparaat. Het verkeerde pasje wordt dan teruggegeven en er wordt geld van
de rekening gestolen.
- Collectanten zijn verplicht een legitimatiebewijs en een vergunning van de gemeente bij zich te dragen. Vraag daar gerust naar. Doe de deur even dicht terwijl u uw portemonnee
gaat halen, of leg een klein geldbedrag vlakbij de voordeur
neer in bijvoorbeeld de meterkast. Dit alles kan gerust terwijl
de deur op de kierstandhouder staat.
- Als mensen u een dienst aanbieden, zoals messen/scharen slijpen of schoorsteenvegen, leg dan van tevoren (schriftelijk) de prijs vast. Anders kunnen achteraf enorme rekeningen worden gepresenteerd. Weet met wie u zaken doet, zodat
u als dat nodig is altijd achteraf kunt reclameren.
- Pas op met kopen aan de deur, want dit betekent in principe dat u overhaast moet beslissen. Boven de 34 euro moet
de verkoper u wettelijk 8 dagen bedenktijd geven, zodat u
nog kunt annuleren. U kunt de verkoper gerust vragen op
een ander tijdstip terug te komen, zodat u nog met iemand
kunt overleggen.

BON APPETIT
SPAANSE BOERENKOOL
Ingrediënten: 1 kg aardappels (kruimig), 600 g panklare
boerenkool, zout, 2 uien, 1 grote rode paprika, 150 g
chorizoworst (stukje), 1 rookworst (250 g), 2 eetlepels olijfolie extra vierge, versgemalen zwarte peper
Bereiden: Aardappels schillen, wassen en in stukken snijden. Aardappels in pan doen en boerenkool met wat zout
erop leggen. Twee en een halve dl water toevoegen. Aan de
kook brengen en boerenkool en aardappels in circa 30 minuten zachtjes gaarkoken.Intussen uien pellen en grof snipperen. Paprika schoonmaken, wassen en in blokjes snijden.
Chorizo in blokjes snijden en rookworst in dikke plakjes snijden. Plakjes halveren. In grote koekenpan chorizo in circa 4
minuten op halfhoog vuur uitbakken.
Op bord scheppen. In bakvet ui en paprika op halfhoog vuur
circa 4 minuten bakken. Chorizo en rookworst erdoor scheppen en nog even doorwarmen. Boerenkool afgieten, kookvocht opvangen. Boerenkool met stamper fijnstampen. Olijfolie en er zoveel kookvocht door roeren dat smeuïge stamppot ontstaat. Chorizomengsel erdoor scheppen. Op smaak
brengen met zout en peper. Boerenkoolstamppot in diepe
borden scheppen. Serveren met piccalilly en zilveruitjes.

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

Ziet u iets bijzonders in uw omgeving of vertrouwt u de boel
niet? Bel dan altijd met de politie via 0900 - 8844 (lokaal
tarief). Soms kunnen juist zaken die heel onbelangrijk líjken,
heel belangrijk zijn.

PREVENTIETIPS

Uw wijkagent: Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
wijkagent. Via uw postcode vindt u op www.politie.nl/limburgzuid het dichtstbijzijnde politiebureau. U vindt uw bureau en
wijkagent ook via het menu Mijn Wijk. Als elke seconde telt,
kunt u 112 bellen, als het ook zonder zwaailicht kan, belt u
0900-8844 (lokaal tarief).
Het spreekuur: van Pottenberg, Belfort, Daalhof, Hazendans
en Dousberg is elke donderdag van 13.00 tot 15.00 uur in de
Kinderboerderij, gelegen op de Romeinsebaan 200 te Maastricht. Met uitzondering van de schoolvakanties.

De kans dat u slachtoffer wordt van mensen die met de verkeerde bedoeling aan uw deur komen is heel erg klein. Toch
zijn de afgelopen weken een aantal mensen in onze regio
slachtoffer geworden van diefstal uit of zelfs overvallen in hun
woning. Vaak probeerden de daders met een smoes binnen
te komen. Soms vragen ze u om een glaasje water of om
pen en papier en glipt een handlanger uw huis binnen, terwijl
u hiermee bezig bent. Ook doen dieven zich wel voor als
collectant, meteropnemer of reparateur. Het kunnen mannen, vrouwen of kinderen zijn. Vertrouw nooit zomaar een
vreemde.

Groetjes Loe

De kans dat u dit overkomt is heel klein, maar om het risico
nog kleiner te maken, volgen hier een aantal preventietips:
- Laat nooit zomaar een onbekende binnen. Heeft u geen
‘spion’ en ziet u niet wie er staat? Maak dan de deur open
met behulp van de kierstandhouder (een stevige vorm van
het ‘kettinkje’). Heeft u ook geen kierstandhouder, vraag dan
wie er voor de deur staat. En vertrouwt u het niet, laat die
persoon later terugkomen, als u niet alleen thuis bent.
- Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan
en sluit de buitendeur terwijl u haalt wat u wilt geven (een
pen of een glas water bijvoorbeeld).
- Dieven en oplichters komen in alle vormen en maten. Ook
schattig ogende kinderen of moeders met kinderen zijn niet
per definitie te vertrouwen.
- Laat vreemden geen gebruik maken van uw toilet, verwijs
ze liever naar een openbaar toilet.
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De opzet van onze stichting en de overgang van het beheer
hebben veel tijd en energie gekost. We hebben daarbij veel
hulp gehad van professionele organisaties als de Heidemij,
Arcadis en Boels Zanders Advocaten, die zich belangeloos
voor ons hebben ingezet. Ook in de toekomst kunnen we de
inzet van sponsors goed gebruiken. En verder is het vooral
een kwestie van zo zuinig en efficiënt mogelijk werken”.
Er zijn de laatste tijd flink wat zaken verbouwd en veranderd
op de boerderij. Is dat wel zuinig?
“Wij huren het gebouw van de gemeente en veel aanpassingen zaten al in de planning. Die betalen wij niet zelf. Dat
geldt ook voor de inrichting van het achterplein en de nieuwe
verbindingsweg naar de Aureliushof. Die aanpassing was
nodig in verband met milieuwetgeving. Los daarvan moeten
we als stichting ook investeren in de toekomst, om de boerderij nog aantrekkelijker te maken voor de bezoekers. Zo
hebben we een winterterras gemaakt en bekijken we nu of
we in en om de boerderij energiebesparende maatregelen
kunnen nemen”.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 1, januari 2013

EEN NIEUWE START
Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen, is de kinderboerderij in Daalhof gered nu het beheer sinds enige weken in handen is van een onafhankelijke stichting. Een
goede ontwikkeling, maar wat gaat de buurt daarvan
merken? Twee bestuursleden van de stichting, Noël
Frissen en Joost Nijssen, leggen uit.
Een stichting die de boerderij beheert, hoe functioneert dat?
Wie doet nu het werk op de kinderboerderij?
“We hebben momenteel twee betaalde krachten: Ralph Frissen als fulltime beheerder en Eleanor Merx als parttime assistent-beheerder. Verder werken er veel vrijwilligers op de
boerderij en ook het bestuur van de stichting bestaat volledig
uit vrijwilligers. We hebben een bestuur met zes mensen. Zij
hebben elk hun eigen taken en werken actief mee op de
boerderij”.

Lekker knutselen op de kerstsfeermiddag op 9 december

Tot slot: wat kunnen de bezoekers op korte termijn al merken van de overgang naar een nieuwe exploitant?
“Allereerst deze middenpagina’s van ’t Belhäöfke. We gebruiken ze vanaf nu om de buurt te informeren over onze
activiteiten. Meer in het algemeen gaan we onze communicatie de komende maanden verbeteren, onder meer met een
eigen website. Ook bekijken we hoe we de educatieve activiteiten op de boerderij kunnen uitbouwen. Eén ding verandert zeker niet. De boerderij blijft een laagdrempelige voorziening voor de buurt, waarop van alles gebeurt. En waar de
vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Niet voor niets schrijven wij het woord Vrijwilliger met een hoofdletter”.

De Stichting Boerderij Daalhoeve en het buurtplatform Belfort-Daalhof hebben in Frans Meijers dezelfde voorzitter. Wat
is de band tussen de twee stichtingen?
“De twee stichtingen staan in alle opzichten volledig los van
elkaar. Het buurtplatform heeft zeker in het begin onze stichting wel ondersteund. De enige feitelijke relatie ermee nu is,
dat op de boerderij een klussenteam actief is. Dat functioneert onder de vlag van het buurtplatform en wij maken gebruik van de betaalde diensten van dat team”.

KLEDING INZAMELEN

Het beheer van een kinderboerderij kost veel geld. Wie betaalt dat?
“Een groot deel betalen we uit onze eigen inkomsten uit onder meer de horeca, de boerderijwinkel en onze samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties. Daarnaast krijgen we een financiële bijdrage van de gemeente
Maastricht voor de komende drie jaar. Daarna moeten we op
eigen benen staan.

Wist u dat u op de boerderij gebruikte kleding kunt inleveren? De kledingcontainer staat aan de binnenkant van de
poort. Wij krijgen van de kledinginzamelaar een vergoeding
per ingeleverde kilo kleding. U steunt ons dus door uw kleding bij ons in te leveren. Voor u gratis en zonder extra moeite. Voor ons een bijdrage om de boerderij nog aantrekkelijker te maken.
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Boerderijwinkel
Ook in 2013 is onze winkel open van dinsdag t/m vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 14.00 tot 17.00 uur. U
kunt hier terecht voor rundvlees, varkensvlees (onder meer
bloedworst van onze eigen varkens), kalfsvlees, lamsvlees,
konijn, kip, schapenkaas, geitenkaas, verschillende kazen
van koemelk, verse eitjes van eigen erf, verse groente, verschillende soorten aardappelen en diverse streek-producten,
zoals stroop en jam. Alles van de eigen boerderij of streekgebonden en zo veel mogelijk biologisch.

BOEKEN- EN MUZIEKBEURS
Dit voorjaar (april of mei, de exacte data volgen nog) houden
wij op de boerderij een boekenbeurs en een muziekbeurs.
Op de muziekbeurs worden elpees, cd’s, singles, cassettes, muziekdvd’s en ook muziekboeken aangeboden. De
opbrengst van de beurzen is volledig bestemd voor de kinderboerderij. We hopen daarom op een groot aanbod. Heeft
u op zolder of in de kast boeken, elpees, e.d. die u kwijt kunt
of wilt, dan kunt u die vanaf nu inleveren bij Noël Frissen,
Schippersdreef 29 (in Belfort), tel. 06 -21475094.

Winterterras
Sinds kort hebben wij een winterterras waar u terecht kunt
voor koffie, thee en andere versnaperingen. Zo kunt u ook in
de koude maanden iets lekkers nuttigen tijdens uw bezoek
aan de boerderij. U bereikt het winterterras via de boerderijwinkel. In de toekomst komt er een eigen entree vanaf de
binnenplaats.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Lammetjesdagen
De laatste week van januari starten de lammetjesdagen. Dit
jaar zijn als eerste de geiten aan de beurt. Er worden van vier
geitenrassen lammetjes geboren. Vlak na de carnaval beginnen de schapen met lammeren. Ruim 40 schapen zijn
drachtig en samen met de geiten zullen er rond de 100 lammeren geboren worden. U kunt de lammetjes komen bekijken vanaf eind januari tot en met half maart.
Speciaal voor de lammetjesdagen is er een schaapskooi opgebouwd van 16x5 meter. Hier vertoeven de dieren tot de
bevalling zich aankondigt. Dan gaan ze naar binnen om in
de kraamstaal te bevallen. Bezoek onze boerderij in deze
bijzondere en spannende periode. Misschien maakt u een
bevalling van dichtbij mee.
Q-koorts
Sommige bezoekers vragen ons wel eens of de kinderboerderij voldoende beschermd is tegen Q-koorts. Het antwoord
is JA. Al onze dieren zijn gevaccineerd en tijdens alle bevallingen volgen wij de hiervoor geldende protocollen. We doen
er, samen met onze dierenarts, alles aan om de overdracht
van eventuele ziektes te voorkomen. En dat we dat goed
doen, blijkt uit het keurmerk dat we daarvoor elk jaar krijgen.
U hoeft dus niet bang te zijn op onze boerderij deze ziekte
op te lopen.
Nieuw varkensras
In de kraamstal van onze varkens loopt Bèrke. Deze knappe
kerel is een echte vent die wel van een knuffel houdt. Bèrke
is niet de eerste de beste. Hij is namelijk van een oud Engels ras genaamd Berkshire. Dit ras komt in Nederland bijna
niet voor en voor zover wij weten zijn we de enige kinderboerderij die een raszuivere Berkshire heeft. Hij staat ook ingeschreven in het Engelse stamboek.
Berkshires staan bekend om hun uitzonderlijk rustig karakter en hun fantastische vlees. Dit bijna rode vlees is doorregen met vetten en daardoor zeer smaakvol. Nu er in Nederland bijna geen Berkshire varkens zijn, is het moeilijk om
verschillende bloedlijnen te houden. Daarom hebben wij contacten met Engelse hobbyfokkers die in Frankrijk wonen.
Ruim een jaar geleden is onze beheerder Ralph Frissen hier
op ‘varkensvakantie’ geweest om kennis te maken met dit
ras en de nodige kennis op te doen.
Dit jaar proberen we twee vrouwelijke Berkshires te importeren. U kunt dan op de boerderij naast onze Bonte Bentheimers
ook biggetjes van de Berkshire zien rondscharrelen.

IN DEN HOOF
Sinds enkele jaren verbouwen wij in onze moestuin groente
voor de boerderijwinkel. We passen daarbij wisselteelt toe,
dat wil zeggen dat we nooit dezelfde gewassen twee jaar
achter elkaar op dezelfde grond verbouwen. Onze groenten
verdelen we in verschillende groepen. Het zijn voornamelijk
de blad- en stengelgroenten zoals andijvie, sla, raapstelen,
spinazie en snijbiet. Verder de bol-, knol- en wortelgewassen
zoals wortelen, rode bieten, radijs, uien, prei en witlof. En de
peulvruchten zoals erwten en bonen. Koolsoorten planten
we zelden omdat onze moestuin daarvoor te klein is.

De moestuin op de boerderij

Heeft u zelf een moestuin, dan komt u met wisselteelt ook in
een kleine tuin al een heel eind. Als u dus maar zorgt dat u
de groenten elk jaar op een ander plekje plant. Zou u ze
namelijk in dezelfde grond planten, dan halen ze bepaalde
voedingstoffen in zo’n grote hoeveelheid uit de grond dat er
ten slotte niets meer zal groeien.
Wisselteelt is dus de eerste voorwaarde om zelf een moestuintje te onderhouden.
Hub Ritchi
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Thuis was mijn start een beetje moeizaam, omdat ik mij zelf
nog niet goed op temperatuur kon houden en ik moeite had
met drinken uit de flesjes die ik thuis had.

WIJK-INFO
VAN
DE MAAND
MILAN MAES

Papa is toen meteen andere flesjes gaan halen en vanaf toen
ging het steeds beter. Papa en mama vinden mij een heel
lief ventje en zeggen dat ik de gemoedelijkste baby van alle
drie ben. Ik laat me niet snel van mijn stuk brengen en doe
alles op mijn dooie gemakje. Ik huil alleen als ik uit mijn
tummytub gehaald wordt, want dat zorgt natuurlijk voor een
flashback van mijn geboorte. Tja, ook het leven van een baby
gaat niet over rozen natuurlijk.

Hallo, Ik ben Milan Maes en ik ben geboren op 27-12-2012.
Mijn papa en mama zijn Mark Maes en Natasja Cornelissen
en ik heb ook nog een grote broer en een grote zus, Silas en
Bente.

Verder ben ik erg blij met mijn grote broer en
zus. Bente vind mij heel lief en zegt steeds
“baby” tegen mij. Ze komt altijd met mama en
papa mee als ze mij verzorgen. Silas is ook
superblij met mij. Hij zegt soms nog “Toekie”
tegen mij, omdat hij mij die naam had gegeven toen ik nog bij mama in de buik zat. Silas is echt een
hele trotse broer en wilt altijd helpen met verzorgen. Behalve
luiers verschonen, want dat vindt hij “ieuw”, zegt hij.
En papa en mama? Ach, die smelten gewoon weg als ze mij
zien. Ze zeggen dat ik het mooiste late kerstcadeau ben dat
ze ooit kregen. Volgens hun ben ik een echte benjamin en
dat zal ik altijd blijven, want met mijn komst is ons gezinnetje eindelijk compleet.

Omdat mijn mama zwangerschapsdiabetes had, ben ik wat
vroeger uit de buik bij mama gehaald dan ikzelf zou willen.
Het was nog lekker warm en voordat ik er erg in had zag ik
een felle lamp en werd het toch ineens koud. De meeste
mensen gaan dan dood, maar ik niet, nee, ik werd geboren!
Dat was niet leuk en ik moest enorm huilen.
Gek genoeg was iedereen daar erg blij mee
en gelukkig vonden ze dat zielig, want ik
kreeg een warme doek om me heen en
mocht meteen even bij mama knuffelen. Dat
was wel maar kort en ik ging samen met
papa naar de onderzoekskamer, want ik moest onderzocht
worden en de eerste dag hebben ze ook nog heel vaak in
mijn hieltje moeten prikken om er zeker van te zijn dat mijn
eigen suikers goed bleven.

Voor al uw aanpassingen
in en om het huis!!
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Toen mama weer op de afdeling was met mij, kwamen Silas
en Bente naar mij kijken en na drie dagen mochten we naar
huis.

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

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

GRATIS ADVIES BIJ U THUIS!

Guus Gruisen
Reparatie Techniek

TOP MAAT HOME
DÉ RENOVATIESPECIALIST VOOR ALLE
WERKZAAMHEDEN IN EN OM HET HUIS!

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

Tel. 043- 325 33 05
e-mail: roland@top-maat.nl
www.topmaathome.nl
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Vastenavond betekent ‘de dinsdag tijdens het carnavalsfeest’.
De allerlaatste minuutjes van het feest. Om klokslag 0.00
uur is het carnaval afgelopen, waarbij iedere eigen stad of
ieder dorp het carnaval op eigen wijze afrondt. Stil denken de
meeste carnavalsvierders dan alweer aan het komende carnaval.

CARNAVAL
HET ONTSTAAN VAN CARNAVAL IN NEDERLAND
Weet jij hoe carnaval is ontstaan terwijl je wel elk jaar carnaval viert? De meeste carnaval vierders weten dit niet, daarom
lees je hier alles over het ontstaan van carnaval.

Carnaval in Nederland
Officieel duurt carnaval van zondag tot en met dinsdag. In de
huidige praktijk lijkt het dat carnaval soms al eerder begint,
soms zelfs al op donderdag. Soms lijkt ook Aswoensdag
nog een carnavalsdag te zijn. Er is echter ook sprake van
een carnavalsseizoen, dat op 11 november (de elfde van de
elfde) om 11:11 uur begint. In Nederland wordt deze start van
het seizoen in iedere carnaval vierende stad of carnaval vierend dorp met een zekere ceremonie gevierd. In Maas-tricht
vindt op die dag een grote manifestatie plaats die in 2006
zo’n 30.000 bezoekers trok. Het getal 11 is van oudsher het
getal van de dwazen en narren en duikt veel op in het
Rijnlandse en Limburgse carnaval.

Eetfestijn
Van oudsher was het een eetfestijn, omdat het de laatste
mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de 40 dagen
vasten, waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke. Op vette dinsdag (voor de vasten) werd al het vet dat
er in huis was opgemaakt, omdat het anders zou bederven.
De vasten is ter herdenking van de 40 dagen die Jezus volgens het Nieuwe Testament in de woestijn vastte en tevens
ook om tot bezinning te komen op de christelijke kernwaarden.
Het feest betaat al langer dan de christelijke traditie en de
kerk heeft het gemakkelijker gevonden het heidense carnaval in een katholieke traditie om te zetten dan het uit te bannen. Dit was overigens ook met andere voorchristelijke feesten gebeurd, zoals Kerstmis dat oorspronkelijk een ‘heidens’
midwinterfeest was.

Ook al wordt de vastenperiode lang niet meer zo streng gevierd als vroeger, het carnavalsfeest blijft het feest waarbij
mensen zich vermommen door vreemde kledij aan te trekken, en zo onherkenbaar een alibi hebben om zich in allerlei
vormen te buiten te gaan. In de Middeleeuwen vielen daarbij
nogal eens doden en gewonden, maar tegenwoordig is het
masker bedoeld om iemand anders een spiegel voor te houden, dan wel (met verdraaide stem) iemand stevig en ongezouten de waarheid te zeggen.

Ontstaan van het woord ‘carnaval’
Carnaval komt van het Latijnse woord ‘carne vale’ wat ‘vaarwel aan het vlees’ betekent. Een andere mogelijke verklaring
voor de term is het eveneens Latijnse ‘carrus navalis’,
‘scheepswagen’, hetgeen zou verwijzen naar rondtrekkende
groepen in een als een schip ogende wagen of kar, het zogenaamde narrenschip, maar ook kan het slaan op het schip
waarmee de god van de zee der Kelten/Germanen uit het
noorden kwam om deel te nemen aan de winterfeesten.
De Romeinen vierden het feest van de saturnalia dat veel
kenmerken van het hedendaagse carnaval had zoals drink
en eetgelagen, een soort Prins Carnaval, vermommingen en
optochten door de straten.
Het ‘heidense’ carnaval werd in heel Europa gevierd. Bijvoorbeeld in Rusland is dit feest bekend onder de naam
‘maslenitsa’ (vrij vertaald: ‘boterfeest’). Antropologisch gezien is het carnaval een omkeringsritueel, waarin maatschappelijke rollen worden omgedraaid en normen over gewenst
gedrag worden opgeschort.
Vastenavond

Timmerbedrijf LOVEL
Voor al uw Vakwerk op maat !
Ramen - Deuren - Kozijnen - Dakkapellen - Schuifpuien
in hout en kunststof
compleet met schilderwerk en beglazing
vrijblijvende offerte en persoonlijk advies aan huis
Zeepziedersdreef 5
Sortieweg 62
16

043-3474243 (tot 21:00uur)
043-3215937
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PETER VAN HELVERT VAN PP EVENTS:
ALLES VOOR UW EVENEMENTEN !!
Zo’n zes jaar geleden begon Peter van Helvert (alias clown
Pipo Pé) met optredens te verzorgen. Inmiddels is deze clown
niet meer weg te denken in Maastricht. Peter is woonachtig
in Daalhof, gehuwd met Jacqueline en vader van Samira,
Djarda en Joas en heeft naast zijn werkzaamheden als clown
ook een evenementenbureau dat met name is gericht op
kinderanimatie. Hierbij valt te denken aan springkussens,
grimeren, circusoefeningen, clownshows, buikspreken,
ballonfiguren maken, sinterklaasshows, popcorn/suikerspin,
paasshow, straatacts, enz.
Een veelgestelde vraag is: ‘Hoe ben je nou clown
geworden?’ Peter geeft aan dat er wel bepaalde
dingen aan te leren zijn, maar dat het clownen
grotendeels uit je hart moet komen, je moet er
zelf ook echt plezier in hebben. De grootste voldoening geven hem de ziekenhuisbezoekjes als cliniclown in de
Belgische ziekenhuizen. Een glimlach van een kind dat ziek
is en pijn heeft is een hele mooie beloning voor zijn inspanningen.
Graag zou hij ook eens naar Afrika reizen om daar de kinderen aan het lachen te maken, dit in combinatie met een goed
doel. Clown Pipo Pé wil zich graag verbinden aan een goed
doel, dus als u tips heeft?
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Naast deze werkzaamheden is Peter stafmedewerker bij
Maastro clinic te Maastricht. Regelmatig verzorgt hij ook
communicatie workshops of lachworkshops. Dit zijn bijeenkomsten waarin op een open en ludieke wijze een groep
mensen elkaar met leuke oefeningen beter leert kennen.
Soms is het een opstart voor een vrijgezellenfeestje, maar
ook wordt er regelmatig het management van grote bedrijven
onder handen genomen. Bij deze workshops is het naast
veel lachen ook een eyeopener voor veel mensen. Als collega of kennis weet je vaak maar heel weinig van elkaar. Op
een vertrouwelijke manier wordt tijdens de sessies contact
met elkaar gemaakt. Dit is heel goed voor de teambuilding
en zorgt voor een enorme energieboost. De deelnemers zijn
dan ook aangenaam verrast na zo’n (lach) workshop.
Zijn ambities steekt hij niet onder stoelen of banken. In 2012
bereikte hij de halve finales van het Limburgs Buutekampioenshap. Dit jaar gaat hij voor een finaleplek. Graag breidt
hij zijn shows uit en gaat zich als spreker richten op de grote
bedrijven, om bijvoorbeeld verandertrajecten te begeleiden.
Er moet echter meer gecommuniceerd en gelachen worden.
Het initiëren en ondersteunen van goede doelen behoort tevens tot zijn persoonlijke doelen. Genoeg te doen dus, maar
hij besteedt ook graag tijd aan zijn gezin en vakanties.
Kortom, voor ieder feest en/of evenement kan PP events
zorgen voor dat extra feestelijk of organisatorische aspect.
De moeite waard om eens vrijblijvend contact te leggen via
www.pp-events.nl of tel. 06-41200710.

Kapsalon Dillo
043 311 3540
06 25 36 85 88
met en zonder afspraak
Ma.: 9u00 - 12u00
Di.-Vr.: 8u30 - 18u00
Zat.: 8u00 - 18u00
Aureliushof 117 A (Daalhof)
6215 SN Maastricht

Reflexzône-therapie
gewoon eens uitproberen!!
het is:

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

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

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

Cantecleerstraat 108 Maastricht
(Malpertuis)
Lid v.d. LVNG/SBRAG/TBNG
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IN DE HEMELEN (1)

HET LIVAR KLOOSTERVARKEN

In een kille, stille, donkere winternacht is het heerlijk om
buiten te genieten van de sterrenpracht. Deze maand maken we een reis naar de planeten. In ons zonnestelsel zijn
de planeten genoemd naar verschillende Romeinse en
Griekse goden.

Er is weer varkensvlees dat smaak heeft. Dat vlees komt van
de LIVAR varkens. De oorsprong van deze bontgekleurde
varkens komt uit bij abdij Lilbosch in Echt (L). Daar kunnen
de LIVAR varkens naar hartelust in de kloostertuinen wroeten en rollen in de modder. Op
de abdij worden de varkens met liefde verzorgd door de monniken. De maaltijd van
deze bijzondere varkens bestaat uit vers
geteelde Limburgse granen. En dat proef je.

Als we Daalhof benaderen vanaf de Gewantmakersdreef langs
de Planetenhof, komen we als eerste, na de Trichter-baan,
de Neptunushof aan de linkerkant tegen.
Neptunus was de Romeinse god van de zeeën, broer van
Jupiter en Pluto. De planeet Neptunus is de achtste planeet
van de zon en werd in 1846 ontdekt toen de wiskundigen
John Couch Adams en Urbain Le Verrier iets zagen dat de
baan van de planeet Uranus stoorde. Zij veronderstelden dat
dat een planeet moest zijn, dus ging de astronoom Galle op
zoek (met een telescoop) en vond de planeet precies waar
ze die verwacht hadden. Neptunus is een plaats waar grote
stormen woeden. Dit weten we nu omdat de ruimtesonde
Voyager 2 langs de planeet ging en ons veel informatie en
foto’s gaf.
Als we de Neptunushof inlopen tot aan de toren, slaan we
rechts af de Plutohof in. Pluto was een broer van Neptunus.
Hij was de god van de onderwereld. ‘Pluto’ betekent ‘rijkdom’ en goud en zilver kwamen van mijnen – de onderwereld, dus. Zijn Griekse tegenhanger heette Hades, die we nu
vaak verbinden met de plaats van de doden – de onderwereld. De planeet Pluto is niet eens meer een planeet! In 2006
ontdekte men dat Pluto, vroeger de negende planeet van ons
zonnestelstel, deel uitmaakte van de Kuijpergordel – een
stel kometen die rondvliegen. Zo werd Pluto nogmaals verbannen van de groten om een bestaan te lijden buiten de
kring.
Van de onderwereld gaan we over naar de hemel terwijl we
rechts de Uranushof in slaan. Uranus, of ‘Ouranus’, was de
personificatie van de hemel die over de aarde hing tot aan de
onderwereld. Hij was getrouwd met zijn moeder, Gaia, de
aarde. Als planeet lijkt Uranus meer op Neptunus, die ook
een koude gasreus is, met een ijzige kern. Uranus is interessant, omdat de polen liggen waar we de evenaar vinden
bij de meeste planeten.
Op het einde van de Uranushof komen we de Saturnushof
tegen. Saturnus was de zoon van Ouranus. Zijn Griekse naam
is ‘Kronos’. Als houder van de tijd zorgde hij voor alle rijkdom
die de Romeinen ontvingen – landbouw, vrije tijd en leven.
Mensen vierden de Saturnalia, feesten van overdaad met veel
drank en eten, om de overgang van het oude in het nieuwe
jaar te vieren. Dit zien we vandaag de dag in Silvesteravond,
nu eigenlijk genoemd naar een voormalige paus. Saturnus is
de zesde planeet van de zon en is vooral bekend om zijn
prachtige ringen.
Volgende maand dolen we verder in de hemelen om de planeten af te ronden.
Scott Raab
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Eén van de unieke kenmerken die het LIVAR vlees onderscheidt van ander vlees, is de bijzondere leefwijze van het
LIVAR varken. Deze Limburgse varkens hebben het voorrecht
rond te mogen scharrelen in de frisse buitenlucht op een
scharrelboerderij.
Het LIVAR vlees is iets doorregen met vet. Vet is de smaakmaker van vlees en geeft het LIVAR vlees een sterke, aangename en natuurlijke smaak. Bovendien kent het bij de bereiding nauwelijks gewichtsverlies, waardoor het vlees heel mals
en sappig blijft. De LIVAR varkens doen zeker niet onder
voor de beste scharrelvarkens uit Spanje of Italië. LIVAR vlees
is authentiek, ambachtelijk en eerlijk.
Kijk voor meer informatie op www.livar.nl, of haal een folder
bij Paul Wevers, keurslager in winkelcentrum Daalhof. Bent
u nieuwsgierig geworden naar de unieke smaak van LIVAR
vlees? Beleef het dan zelf.
Bij Paul Wevers kunt u, naast voor het normale assortiment
varkensvlees, waarbij gezegd moet worden dat alleen varkensvlees verkocht wordt dat door de dierenbescherming
bekroond is met de ‘beterleven Ster’, nu ook terecht voor het
LIVAR vlees. Dit vlees is zo uitzonderlijk van smaak dat het
in diverse uitstekende restaurants onder deze naam op de
kaart staat.
Ik hoop u snel te mogen begroeten om kennis te maken met
het LIVAR vlees.
Paul Wevers, keurslager
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SPREEKUREN VOOR VRAGEN OVER
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN UITKERING

MIDDEN IN DE WIJK

De wereld verandert – soms sneller dan we verwachten …
Daarom nu al weer een bericht van wijziging van spreekuurtijd:
In Malberg kunt u voortaan wekelijks terecht op donderdag
van 13.00 tot 15.00 uur - ook zonder afspraak. Dit spreekuur
is dus verhuisd van maandag naar donderdag; het is nu één
van meer spreekuren waar men die middag terecht kan in
het WijkServicePunt Manjefiek Malberg (tel.043-3472020,
werktijd). Wie toch een afspraak wil maken kan daarvoor
bellen met de balie of zich melden via het contactformulier
op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl.

Midden in de wijk Daalhof (vast aan ‘t Atrium) ligt wat verscholen achter het groen, alweer 11 jaar, het Delta-Huis Maastricht. School voor ‘ervaringsgericht leren’, als nieuwe en grotere locatie destijds geopend door minister Maria ven der
Hoeven en nog steeds een vast baken voor veel kinderen en
hun ouders. Terecht kunnen er kinderen die gepest worden,
die zelf grensoverschrijdend gedrag vertonen, maar ook die
kinderen die niet weerbaar genoeg zijn en te verlegen. Kinderen waar niets mis mee is, maar die het in onze toch wel
soms verharde maatschappij moeilijk hebben. Vaak zijn dat
de gevoelige kinderen.

Verder kunt u zoals eerder terecht bij:
WijkServicePunt Wijckerpoort/Witte Vrouwenveld, Voltastraat
50. Tel. tijdens spreekuur: 06-12122947. Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – vrij inlopen.
en bij: Stg. Raad van Uitkeringsgerechtigden
Bogaardenstraat 35-B, 6211 SN Maastricht. Tel. tijdens
spreekuur: 06-20381921. Iedere woendagochtend van 10.00
tot 11.30 uur - vrij inlopen.
Ook in 2013 kijken de vrijwilligers van de wao-wia groep graag
weer met u naar de puzzels met betrekking tot uw (toekomstige) uitkering.
Voor meer informatie: www.waowiamaastrichtheuvelland.nl.

CARNAVAL

Zij leren op een speelse en voor hen leuke manier, dat ze
goed zijn zoals ze zijn, maar dat het prettig is om het allemaal wat handiger aan te pakken.
Gewerkt wordt met diverse creatieve methodieken, ontspanningsoefeningen, faalangstreductie en lichaamsgerichte oefeningen en vooral met het gedragsmodel de Axenroos. Via
dit leuke en vooral veilige model leren kinderen om hun grens
te trekken. Om luid en duidelijk ‘nee’ te durven zeggen als
dat voor hen nodig is. Ze leren omgaan met eigen en andermans emoties, een eigen mening hebben en die te durven
ventileren, doelen stellen, omgaan met conflicten, vragen
stellen als je iets niet begrijpt, complimenten geven en kunnen ontvangen en er wordt ingegaan op dat wat de kinderen
iedere les zelf aandragen. Daarnaast is er midden in de cursus een oudertraining, waarbij ook de ouders een steuntje in
de rug krijgen en leren werken met dit model.

EINDELEK
Refrein:
Eindelek, bin iech!
Wat iech altied höb wèlle zien.
Prins vaan Mestreech, of tant Katrien mèt häör
wasmesjien!
Eindelek, bin iech!
De Romein dee Mestreech heet gestiech.
Beppie, Sint Servaos,
Rieu of Sinterklaos!
’t Maak niks oet wat iech verzin.
Minckeleers mèt vlam, lang Lies of Kakmedam!
’t Is Vastelaovend, alles kin!

Voor veel kinderen is het vaak al een hele hulp dat er aandacht is voor hun probleem, maar ook dat zij merken dat zij
niet de enige zijn. In de cursus leren zij dan ook veel voor
elkaar te betekenen en halen daar dan ook weer het nodige
zelfvertrouwen uit. Tegen het einde van de cursus houden zij
een presentatie aan ouders en genodigden (vaak ook de eigen leerkracht) en krijgt het kind een diploma uitgereikt.

Couplèt:
Och wat zouw toch gere, ’n ster wèlle zien,
en bekind vaan d’n T.V.
D’n trompettis bij ’t Mooswief um 12 oor ’s nachs,
of de spits vaan M.V.V!
En ouch dit jaor höb iech miech weer get bedach,…
Jao, op dee carneval höb iech zoelang gewach!

Wie meer wil weten (zie rooster website) of een intake gesprek wil, kan bellen met Marijke van Meel, tel. 043-3252110
en kijken op www.Delta-Huis.nl.

Gesjreve door: Bert en Ursela
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DIT BEN IK
LUNA
Hallo, Ik ben Luna van Sebille en ik ben 10 jaar. Ik woon aan
de Neptunushof in Daalhof. Ik zit op de JF Kennedyschool in
groep 7H11 bij de meesters Piet en Peter. Mijn beste vriendin heet Iris en mijn vriendje Stefan.

In de zomer speel ik vaak buiten met Dyonne, Joelle, Noortje
en natuurlijk mijn zusje Zella. Zella en ik hebben ook nog
twee vissen: Blupie en Bloepie, schattig hè?
Ik houd van dansen, muziek, tekenen, knutselen, turnen en
voetballen. De sporten die ik doe zijn jazz-dance, street dance
en turnen… en ik zit bij een knutselclub. Leuk hè?
Dit was wat ik over mezelf wilde vertellen.
Groetjes Luna

8
ken.
vellen
Champignons
filodeeg (diepvries),
schoonboenen
4 kleine
en in courgettes,
plakjes snijden
2 tenen
(door
knoflook,
de eiersnijder).
2 theelepels
Vlees incitroenrasp,
stukken snijden.
3 eieren, 2 dl Griekse
yoghurt, 100 g fetakaas, enkele takjes munt, olijfolie.
Bereiding: leg de helft van de spekplakken in de pan. VerBereiding:
deel de helft van de wortel en uien erover. Leg hier de helft
Laat
van het
de vlees
vellenop.
filodeeg
Strooi onder
er peper
eenenvochtige
zout over
theedoek
en pers ontéén
dooien.
teen knoflook
Verwarm
erover.
de oven
Doe de
voor
rest
opvan
180C.
wortel
Was
enen
ui erbij.
droogLeg
de
courgettes
de rest vanen
hetsnijd
vlees
zeerop,
in plakken.
nogmaals
Pel peper
en snipper
en zout
de erop.
knoflook.
Tweede
Verhit
teeneen
knoflook
scheutje
uitpersen.
olijfolie Bedek
in een alles
koekenpan
met deen
chambak
hierin
pignons.
de Leg
plakken
er decourgette
rest van de
zacht
spekplakken
en licht van
bovenop.
kleur. Voeg
Schenk
de
knoflooksnippers
er de cognac en de
toerode
en fruit
wijn nogmaals
over. Sluit een
de pan
minuut.
goedNeem
af en
de
laatpan
deze
van
aan
het
defornuis
kook komen
en meng
(nietde
doorkoken)
geraspte citroenschil
dan op een
door
zeer laag
de courgettes.
vuur in 5 tot
Breng
6 uurop
gaar
smaak
stoven.
met zout en peper.
Klop
Serveer
het het
ei en
gerecht
de dooier
in deinpan
eenen
kom
haal
losde
endeksel
menger
erpas
de yogaan
hurt
tafel door.
af. Verbrokkel hierboven de feta en meng opnieuw
Hak
Schenk
de blaadjes
hier de wijn
munt
bijklein
die je
engebruikt
roer ze door
hebtde
voor
yoghurt.
het gerecht.
Neem
telkens
Lekker met
een rode
vel filodeeg,
kool, rode
bestrijk
bietenhet
of frietjes
vel metmet
olie sla.
en leg het
losjes in de vorm. Leg hierop het volgende met olie bestreken vel enz. Laat het deeg
enigszins
boven
Ze komen
er weer
aande
! rand uitsteken. Ga zo door tot alle vellen deeg gebruikt zijn. Verdeel
DE DRIE DOLLE KONIJNDAGEN
hierover de courgetteplakjes en het yoghurtmengsel en kruid
aswoensdag 9 maart
het geheel met zout en peper.
donderdag 10 maart
vrijdag 11 maart
Bak de taart ongeveer 25 minuten. Dek hem eventueel af
KONIJNENBOUT
met aluminiumfolie wanneer het deeg te donker dreigt te
met
verseminuten
frieten en
appelmoes
worden. Laat de taart
enkele
uitdampen
voor hij wordt
5
EURO
aangesneden.
reserveren kan op nummer 043 - 3435427
of per mail op: info@eetcafe1900.nl

Orleansplein 14 - Maastricht
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Hartelijk dank voor de bijdrage aan de jaarlijkse collecte van
het Nationaal MS Fonds! De totale opbrengst in Maastricht
is 1.759,12 euro, waarvan in de wijk Daalhof door twee
collectanten 156,13 euro werd opgehaald. Een collectebus
geplaatst op de kinderboerderij heeft 59,49 euro opgebracht,
en een bus bij de Plussupermarkt (statiegeld) 11,25 euro.
Met vriendelijke groet, T.Nijssen-Hoorens

Kijk gerust op mijn internet site
Kijk;:EHFG
gerustCD
opA=>B
mijn=BG:EB:G
internetF=G:
site
1=>?
www.johndeschilder.nl voor
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11, +’&*10
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5=9CC=:FGE66G
&&!
Widooiestraat
6215KC Maastricht
Tel:
064229525211,
/ 043-3473348.
4:@/
%+)’’.*’*’
$
%)("(),(()-#
Tel: 0642295252 / 043-3473348.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
Wilt u ook;
Ñafslanken Ñ vermindering van cellulitis
Ñ een mooie strakke huid
Ñ en een goede bloedsomloop
d.m.v. ultrasonischegolven in combinatie
met elektrische spierstimulatie verliest u al
centimeters na de eerste behandeling.
Behandeling volgens afspraak:
Zeepziedersdreef 3
043-3479341
06-10630263
Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis.
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COMITÉ CREMATORIUM NEE!
Geachte buurtgenoten,
Zoals u wellicht heeft opgemerkt, is de website van ons Comité Crematorium Nee! niet meer actief. We hebben samen
besloten de website te stoppen, omdat het crematorium
definitief van de baan is. Van ‘horen zeggen’ was het een
website die vele mensen bereikte en u goed informeerde.

BREINCAFÉ MAASTRICHT OVER VAKANTIE,
VRIJETIJD EN SPORTEN
Breincafé is een informatief trefpunt voor mensen met Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun partners, familieleden, mantelzorgers, professionals en overige geïnteresseerden. Thema van de bijeenkomst in Maastricht op 21 januari is: ‘Vakantie, Vrijetijd en Sporten’.
Wat is Niet Aangeboren Hersenletsel?
NAH kan ontstaan na bijvoorbeeld een ongeval, beroerte of
reanimatie. De meeste mensen herstellen nooit helemaal.
Het leven verandert drastisch voor degenen die het overkomt
en voor hun naaste omgeving. Door lotgenoten te ontmoeten, ontstaat er een voedingsbodem voor acceptatie, begrip,
tips, adviezen en ervaringsuitwisseling.
Breincafé: NAH-lotgenoten trefpunt
Het Breincafé is een maandelijks terugkerende bijeenkomst
voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving met telkens een ander thema. Het eerstvolgende Breincafé in Maastricht wordt gehouden op maandag 21 januari
aanstaande vanaf 19.30 uur in Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60. De toegang is gratis.

Echter, het Comité zelf stopt niet!! Wij blijven alle ontwikkelingen rondom de begraafplaats aan de Tongerseweg actief
volgen. Ons e-mailadres is nog steeds actief en zal dit ook
in de toekomst blijven: comite.crematorium.nee@live.nl. Dit
kunnen wij niet alleen; wij hebben uw hulp nodig. Het is van
belang dat u ook de media blijft volgen. Mocht u informatie
hebben voor ons, mail dit gerust naar bovenstaand e-mailadres. Uw bericht zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld!

Het thema van deze avond is ‘Vakantie, Vrijetijd en Sporten’.
Ook mensen met een NAH hebben behoefte om op vakantie
te gaan, om te sporten, actief te bewegen of om een leuke
invulling te geven aan hun vrije tijd. Daar zullen soms aanpassingen voor nodig zijn. Er wordt informatiemateriaal beschikbaar gesteld over vakanties en vrijetijdsbestedingen.

Wij willen iedereen danken voor de steun die we hebben
gekregen, in het verleden maar ook voor in de toekomst!
Comité Crematorium Nee! blijft actief. Wij wensen u en uw
familie alle goeds voor 2013.
Tot Slot: Ook U bent als buurtgenoot de ogen en oren van
onze actiegroep. Laat ons iets weten als u informatie hebt
die voor ons van belang kan zijn.
Met actieve groet,
Namens Comité Crematorium Nee!, Noël Claessens

Daarnaast zal de heer Harry Hameleers van SGL Zorg aanwezig zijn om vanuit zijn achtergrond iets te vertellen over de
aanpassingen die nodig zijn en de mogelijkheden die er zijn
op het gebied van sporten en actief bewegen voor mensen
met een beperking. Er wordt ruim de gelegenheid gegeven
tot het stellen van vragen. Tevens kunt u praten met lotgenoten. Bent u deze avond verhinderd?
Zie voor de data, tijdstippen, locaties en thema’s van de
volgende bijeenkomsten de website: www.meezuidlimburg.nl/
agenda-overzicht.

Schoonheidssalon Parels
www.parels-uiterlijkeverzorging.nl
Romy Tonigold

Schoonheidsspecialiste
KOC gediplomeerd
aangesloten bij de ANBOS
Neptunushof 77
6215 XW Maastricht
06-38532876
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BOÉ IS DE TIED TOCH GEBLEVE

VASTELAOVENDSGEDIECH

‘Waar is de tijd toch gebleven’ is een ode aan de tijd, een
herinnering aan onze drie wijken Belfort, Daalhof en Hazendans, aan de hand van oude foto’s onder andere uit de collectie van Huub Reinders. We beginnen in volgorde van het
alfabet met de letter B.

Vaan de Mèrret naor Slevrouweplein
Op ’t Vriethof koume veer bejein
Beij de sjeut vaan ’t Momuskenon geit ’t beginne
Mèh veer goon door tot veer neet mie kinne

Belfort 1: De buurt werd in de jaren ’60 en ’67 van de vorige
eeuw gebouwd door aannemersmaatschappij WILMA. De
wijk wordt begrensd door de buurten Daalhof in het zuiden,
Hazendans in het westen en Pottenberg in het noorden.
Nagenoeg alle straatnamen eindigen op ‘-dreef’. De buurt is
onderverdeeld in vier delen, van elkaar gescheiden door de
Gewantmakersdreef en de Keurmeestersdreef. De foto is
gemaakt omstreeks 1964/65. (Belfort deel 1).

Aoch op Belfort steit al sinds jaore de groete feestent
daoreuver zien de kinder vaan Belfort en hun awwers
eeder jaor kontent
zoe kin de jäög ‘t hiel good liere
wie ze de Mestreechter vastelaovend moot viere
Drei daog goeije veer us dedoor
Drei daog loere veer neet op ’n oor
Drei daog vaan de mörrege tot d’n aovend
Dat is euze Mestreechter vastelaovend
Door de ganse stad zuus te ze loupe
Euveral e lèkker pôtsje beer goon koupe
Gein pijn aon de veuij
Die drei daog laangk weurde veer neet meuij
Dinsdagaovend geit ‘t Mooswief weer naor oonder
Veur de Mestreechteneer ei groet woonder
Zoeväöl emotie zoeväöl spiet
Dee vastelaovend zien veer weer veur e gans jaor kwiet
teks : Ad Frijns

fie ook
tsv vo
erz or
eke uw
rin
ge

In beeld zijn de Ramakersdreef, Geelgietersdreef, Schaliedekkersdreef, Kremersdreef en de Haammakersdreef. De opname is gemaakt richting Hazendans. De tekst van de straatnamen en het jaar van bouwen is niet bindend, er kunnen
foutjes in zijn geslopen (reg.nr. 198-28).

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

VARIA
WIJK-INFO

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

ALLES IN HET LEVEN

www.tweewielerserviceverhulst.nl

Alles in het leven duurt maar even
Alles in het leven gaat voorbij
Mooie dingen die je mag beleven
Zijn soms schaduwen voor jou en mij
Toch komt de tijd dat wij zullen begrijpen
Dat het zo niet verder meer kan gaan
Arm, rijk, blank of zwart
Waarom leven wij toch zo apart
Daaraan zullen wij zelf eens ten onder gaan
Ja eens, dan is het echt voorbij
En zijn we gelijk zoals we eenmaal kwamen
Eens dan is het voorbij
Voor allen die nooit de zon van het leven zagen
De wereld, hij zou voor ons een paradijs kunnen zijn
Maar wij maken er een tranendal van
Vol oorlog, honger, geweld en pijn
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