Belfort, Daalhof en Hazendans
2014 - nr.1 (januari) - 21e jaargang - oplage 5600

COLOFON

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

Contact
 06 50888592
 redactie@belhaofke.nl
 www.belhaofke.nl
Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

1

www.belhaofke.nl

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

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

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

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

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

VANWIJK-INFO
DE REDACTIE

van dinsdag t/m vrijdag

20 JAAR

DAGSCHOTELS 6 EURO

Buurtblad ‘t Belhäöfke bestaat 20 jaar. Wat er in deze periode in de wijken en bij de redactie is gebeurd, kunt u lezen
in dit nummer. Om dit jubileum te vieren, verloten we prijzen
die door ondernemers in ‘onze’ buurten zijn gedoneerd. Speciale dank aan de vele adverteerders; zonder hen was het
financieel niet mogelijk dit blad te maken, zonder de advertenties kunnen we het blad niet laten drukken en gratis bij u
bezorgen.

vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

In 20 jaar is veel veranderd. Daalhof-Noord was net een paar
jaar klaar en Hazendans bestond toen nog niet. In 1994 is
internet op kleine schaal in Nederland begonnen, nu is het
niet meer weg te denken. Ook het GSM netwerk voor het
mobiel bellen begon net. Voor die tijd was er alleen
autotelefonie. Dit was alleen voor de rijkere medemens, na
de start van GSM en Libertel is het snel bereikbaar geworden voor de normale burger.
De gezondheidszorg is in die jaren veranderd: van collectief
naar privaat ondernemen. Waar vroeger het ziekenfonds voor
zorgde, zijn er nu tal van bedrijven en instellingen die deze
diensten leveren. Het geld is veranderd van gulden naar euro.
De maatschappij is ook veranderd van samenhorigheid naar
individuen, van wij naar ik. Veel verenigingen kunnen lastig
nieuwe leden vinden door deze verschuiving.
Hoe zouden ‘onze’ wijken en de wereld er over 20 jaar uitzien? Veel flatgebouwen zijn de laatste jaren gesloopt. Zouden de 3 beeldbepalende flats van Daalhof er over 20 jaar
nog staan? Bestaan er nog verenigingen in deze buurten?
Zijn er nog zelfstandige winkels of alleen vestigingen van
winkelketens? Wat kost de benzine en moeten we vet-belasting betalen in de frituur en suiker-tax voor het snoepgoed?
Allemaal vragen waar niemand nu een antwoord op heeft.
Maar wat ik wel weet, is dat de toekomst van de wijken bepaald wordt door jou. Want door een overheid die meer taken en verantwoordelijkheid bij de burger neerlegt, kunnen
wij meer bepalen en doen. Als we niets doen, zullen de wijken veranderen in getto’s. Als we prettig willen blijven werken en wonen in deze maatschappij moeten we het samen
doen.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen
KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

- Klassieke huidverzorging
- Spirituele huidverzorging
- Reiki- Reconnective Healing - Reconnection
- Amethistbed en edelsteen/ kristalbehandelingen
- Gongbad en klankschalen behandelingen
- Begeleidende meditatie, bewustwording en ontspanning
- Schilderworkshops

Hans Veldman

Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl
Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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Voor aankoop en reparatie van TV en LCD,
Audio en Video apparatuur en schotel-installaties

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

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

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

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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WIJK-INFO
20 JAAR
BELFORT

WIJK-INFO
20 JAAR
DAALHOF

BELFORT TOEN EN NU

TWINTIG JAAR DAALHOF

Bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan van wijkblad ‘t
Belhäöfke volgt hier een korte terugblik op de situatie en
ontwikkeling van de wijk Belfort in de afgelopen 20 jaar.
Hoewel een dergelijke terugblik voor iedere inwoner wellicht
anders is, is hier toch een poging gewaagd enkele algemene
zaken te belichten, waarin de meesten onder u zich hopelijk
herkennen. Uiteraard zijn er zowel positieve ontwikkelingen
te ontdekken als ook veranderingen waar de meeste mensen niet op zaten te wachten.

Twintig jaar geleden verscheen het eerste exemplaar van ’t
Belhäöfke. Voor Daalhof was dit de opvolger van ’t Hoofnuyts.
Dit blad (A5 formaat) lag iedere 14 dagen bij iedereen in de
brievenbus. Het was nog in de tijd dat kopij getypt werd.
Stukjes werden naar de hoofdredactrice - en lange tijd de
enige medewerker - José Nagel gebracht, die voor de verwerking zorgde. PC’s, e-mails en mobiele telefoons waren
er misschien al wel, maar nog niet breed verspreid. De presentatie van ’t Belhäöfke vond plaats in de Kinderboerderij,
waar het eerste exemplaar werd overhandigd aan de toenmalige wethouder Raymond Leenders en (de toenmalige voorzitter van het Buurtplatform Daalhof) Els van Oostrom.
Daalhof is een rustige wijk in Maastricht-West, waar de
meeste mensen met veel plezier wonen. De afbraak van voorzieningen was al in volle gang. De bibliotheek was al wegbezuinigd en de bank zou spoedig volgen. Toch zijn er vaste
waarden die de tand des tijds wel hebben doorstaan dankzij
de inzet van vele mensen. ’t Atrium, de Kinderboerderij, het
winkelcentrum, de braderie, de twee scholen en het zorgcentrum. Soms zijn het dezelfde mensen die zich hier mee
bezighouden, soms zijn het heel andere gezichten. De functie van deze voorzieningen voor de buurt is gebleven. Neem
het winkelcentrum. Wie weet nog hoe het eruit zag voor de
renovatie? Er was toen nog geen blauwe zone en er waren
ook nog geen landelijke ketens. Diverse zaken van toen zijn
er nog, de Chinees, de slager, de bakker, de bloemist, de
kapper en de frituur. Soms is er wel een nieuwe eigenaar in
gekomen. Ook zijn er veel zaken verdwenen, zoals de
videotheek (uitleg voor de jongeren: een zaak waar je tegen
vergoeding een video kon huren).
Daalhof is weinig spectaculair, maar je kunt er meestal wel
rustig wonen. Natuurlijk zijn er in die 20 jaar ook vervelende
dingen gebeurd en gebeuren er nog zaken waar je een vraagteken bij kunt zetten. Echter, het belangrijkste dat is gebleven, zijn de mensen in de buurt. Gewone mensen in gewone
huizen, die een gewoon leven leiden, ook in deze digitale
tijd. “Geweldig toch dat ook ’t Belhäöfke nog steeds bestaat.
Een blad waar we allemaal, ook na al die jaren, nog steeds
trots op mogen zijn. Dank aan allen die er iedere maand
weer voor zorgen.”

In de zestiger jaren is Belfort gebouwd als ‘groenwijk’ en
gelukkig is er nog steeds heel wat groen te vinden. De laatste twee decennia zijn er echter ook stukken groenvoorziening opgeofferd voor woning- en bedrijvenbouw. Desondanks is het overwegend groene karakter van de wijk gelukkig gehandhaafd gebleven.
Met name de laatste jaren zijn nogal wat mensen ‘van het
eerste uur’ vanwege gevorderde leeftijd vanuit Belfort verhuisd naar elders. Dat heeft de weg vrijgemaakt voor jongere mensen die er nu hun gezin stichten en er zo aan meewerken dat de vergrijzing in de wijk een halt toegeroepen
wordt.
De wijk Belfort beschikt nog steeds over de meest noodzakelijke voorzieningen of, indien niet in de wijk zelf aanwezig,
zijn die op betrekkelijk korte afstand te vinden.
De parkeersituatie in Belfort is over het algemeen nog steeds
acceptabel te noemen, hoewel de straten rondom de J.F.
Kennedyschool en het winkelcentrum soms erg druk zijn.
De afgelopen 20 jaar is er met name een duidelijke groei te
zien in het aantal ouders dat hun kind(eren) met de auto
naar school brengt.
Samenvattend kan gezegd worden dat Belfort nog steeds
een wijk is waar het over het algemeen goed toeven is. Hopelijk blijft dit ook in de komende 20 jaren zo.
Willy Bastiaens

Ton Nilsen

Dak & Homeservice Maastricht
L.Tonigold

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

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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EEN GEZELLIGE SAMENWERKING

Als één van de kartrekkers van het eerste uur heeft Willy
Bastiaens op velerlei terreinen meegewerkt aan ‘t Belhäöfke:
naast het beheren van het secretariaat van de stichting
schreef hij artikelen, verzorgde hij geruime tijd de opmaak
van het blad en heeft hij vele jaren gefungeerd als contactpersoon met de drukker en als coördinator van de bezorging.
Een andere taak was het ‘binnenhalen’ van adverteerders.
“Ik kan zeggen dat het behalve een drukke, ook een hele
leuke tijd is geweest, waar ik nog regelmatig met plezier aan
terugdenk”, zei Bastiaens.

’t Belhäöfke zag in januari 1994 voor het eerst het licht als
wijkblad voor de wijken Belfort, Daalhof en (later) Hazendans. Al 20 jaar ijveren de vrijwilligers van dit blad om wijknieuws, informatie van de stad en verenigingsnieuws te leveren.
De eerste redactie, die eigenlijk uit een samensmelting van
drie oudere wijkbladen voortkwam, bestond uit: Ton Nilsen
(voorzitter), Willy Bastiaens (secretaris), Noël Garnier (penningmeester) en nog 7 andere leden, die er samen voor zorgden dat ‘t Belhäöfke elke maand kon verschijnen.

Veel redactieleden van het eerste uur zijn alleen weggegaan
omdat het uiteindelijk te druk werd of omdat ze voor hun
werk ergens anders gingen wonen. Noël Garnier, die bezig
was met computerprogramma’s, schreef enkele stukken over
natuurgeneeskunde, maar verzorgde vooral de financiële kant
van het blad. Hij zei onlangs: “Als ik niet was verhuisd, zou
ik misschien nog altijd met het blad bezig zijn”. Ook Janine
Coenen, die later bij het blad kwam, vertrok vanwege een
druk schema op haar werk.

Noël Garnier, die nu in Amersfoort woont en in de automatisering werkt, herinnert zich dat het vooral een gezellige
club was met een fijne samenwerking.
De 10 redactieleden van dat eerste team hadden allemaal
redelijk gedefinieerde taken. De technologie in 1994 was ver
gevorderd in vergelijking met de eerste beginselen van de
wijkbladen die ’t Belhäöfke vooraf gingen, al was het nog
heel normaal dat teksten ingetypt moesten worden, maar de
tijd van het letterlijke ‘knip en plak werk’ was bijna voorbij.
We zien samen met het begin van dit blad het begin van de
‘desktop publishing’ of DTP.

Zo ook Daniël Kroll, die nu in IJsselstein woont. Foto’s van
hem kun je nu in het Algemeen Dagblad, RTL Boulevard en
verschillende landelijke bladen vinden. In 1994 besloot hij
‘Het Maandelijks Nieuws’ samen te laten smelten met de
andere wijkbladen tot ‘t Belhäöfke. Zijn inzet voor ‘Op Dreef’,
namelijk de fotografie en opmaak, zette hij voort in ‘t
Belhäöfke. Elke jaar genieten we nog altijd van zijn werk als
de foto van de stadsprins in ons blad verschijnt. Net zoals
Janine, zorgt hij er ook af en toe nog voor dat hij een vinger in
de pap heeft.

Zo maakten Willy Bastiaens, Daniël Kroll en Dave van Maaren
de opmaak van het blad op een soort computer ‘mal’ die
Dave van Maaren in het programma ‘Pagemaker’ maakte.
Misschien niet te geloven, maar de huidige redactie gebruikt
dit programma nog altijd. Leuke herinneringen van Daniël
Kroll uit die tijd zijn de opmaakavonden wanneer hij en Willy
uren aan een stuk rond de computer het blad in elkaar staken voordat ze het naar de drukker konden brengen.

Patrick Heugen, pas 20 jaar oud toen het blad zijn begin
zag, was van plan journalistiek te studeren in Tilburg. Daarom
deed hij wat schrijfervaring op als schrijver voor ‘t Belhäöfke
en hij is zeker niet de enige die zoiets gedaan heeft. Ook
Tim Wolfs studeerde nog toen hij bij het blad kwam. Hij had
al voor ‘Het Maandelijkse Nieuws’ gewerkt. Jaren later kwam
Carmen Dorlo bij het blad om wat ervaring op te doen als
jonge journaliste.

Zoals verschillende anderen die voor ’t Belhäöfke werkten,
heeft Dave van Maaren ook zijn vrijwilligerswerk kunnen combineren met zijn ‘echte’ werk. Hij heeft nu een eigen computer bedrijf: CDD (Computer Developing Dave). Dave vertelt
dat ze de computerfiles van ’t Belhäöfke - op diskette in die
tijd - naar de drukker in België brachten. Deze drukker verzorgde alle drukwerk rond begrafenissen en dan ook een
wijkblad van Maastricht. Tegenwoordig wordt alles zonder
drager gedaan: dat wil zeggen, zonder diskette, cd of
geheugenstick. Een file wordt gewoon via de email naar de
drukker gestuurd. Dat is ook fijn, want de drukker is nog
altijd niet naast de deur. Drukkerij De Heeg verzorgt nu al
enige jaren het blad en dat ook op een hoog technologische
manier.

Voor anderen was ‘t Belhäöfke een kans hun talenten te
gebruiken voor de wijk. Leonie Melchior redigeerde een blad
voor haar werk en kon dit nu ook doen voor ‘t Belhäöfke. Zij
schreef toen interviews. José Nagel maakte ook van haar
werk haar hobby en vrijwilligerswerk. Zij was 10 jaar lang één
van de drijvende krachten achter het blad van Daalhof; ’t
Hoofnuyts.
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Zij heeft zo’n beetje van alles bij ‘t Belhäöfke gedaan. Naast
José was Miep Lemmens ook secretaresse van beroep. Zij
had er voor ‘Op Dreef’ voor gezorgd dat adverteerders de weg
vonden naar het blad. Dit zette zij voort voor het nieuwe blad.
Zo had ‘t Belhäöfke een zeker financieel begin. Nu nog probeert het blad een gezonde balans te houden tussen de nodige inkomsten en boeiende teksten. Zo wordt niet meer dan
50% van het blad voor advertenties gebruikt, waarbij adverteerders uit onze wijken voorrang krijgen. De wijken moeten
zich goed kunnen profileren.

Roëll van Dijck zette zich jaren in voor de opmaak van het
blad, samen met de huidige voorzitter van de stichting, Hans
Veldman. Later kwam ook Mark Penders het opmaakteam
versterken. Mark kwam niet alleen, want hij en zijn vrouw
beantwoorden toen een oproep voor medewerkers in ‘t
Belhäöfke. Mark werd de fotograaf en verzorgde de coördinatie en opmaak terwijl Mirjam ondermeer ‘Hof en Dreef’,
‘Bon Appetit’ en ‘Baby van de Maand’ schreef. Toen Mark en
Mirjam hun eigen baby van de maand kregen, werd het tijd
andere prioriteiten te stellen.

Ton Nilsen is geen onbekende in de wijk. Toen ‘t Belhäöfke
begon, nam hij de voorzitterstaken van de stichting op zich
en schreef ook over Daalhof. Hij had ook voor ‘t Hoofnuyts
geschreven. Nu is hij voorzitter van andere stichtingen (bijvoorbeeld bij Leonidas-W.) en zijn belangstelling voor geschiedenis en communiceren blijft groot.
Zo ziet u ook nog af en toe een stukje van Ton in het huidige
blad en weet hij nog altijd de redactieleden goed te vermaken bij een uitstapje met historische uitdagingen.

Een ander stel dat in dezelfde tijd op dezelfde oproep reageerde, was Dennis Bogmans en Mayke Stegen. Dennis
leerde van Daniël Kroll de website te beheren. Die website
was ongeveer 10 jaar na het begin van het blad in elkaar
gezet.
Dennis hield alles bij totdat hij het aan onze huidige webmaster, Ruud Keijmis, doorgaf. Mayke zorgde voor teksten
en de coördinatie van de teksten. Ook Mayke en Dennis
herschikten hun prioriteiten bij de komst van een baby van
de maand.

Ernestine Gewin, Ton’s vrouw, leerkracht en ook redactielid
van het eerste uur, is nog altijd een actief redactielid. Zij is
secretaresse van de stichting en zorgt voor de controle en
Prikbord. In 1994 had ze alleen een kat (Prins), een cavia
(Beatle) en een konijn (Dropje) thuis. Nu is ze moeder van
twee kinderen, waarvan één al buitenshuis studeert.

En dan hebben we nog niets gezegd over Lara Vos, Jan
Holman of zelfs Karin Castro. Karin heeft onlangs het team
verlaten vanwege een erg druk schema. Sommige vrijwilligers bleven niet lang, maar probeerden te helpen waar ze
konden. Sommigen droomden over iets groters en probeerden dat waar te maken, zoals Carmen Dorlo. Zij schreef:
“Mijn hele leven wilde ik al journalist worden en bij ’t Belhäöfke
werd deze droom werkelijkheid”. Carmen schreef ‘Baby van
de Maand’, een blog over studenten en deed interviews met
de Maastrichtse artiest Roger Borgman en de Jubranco’s,
initiatiefnemers van goede doelen. “Dit zit nog allemaal - uitgeknipt en goed bewaard - in mijn portfolio, want de tijd bij ’t
Belhäöfke zal ik nooit vergeten”. En zij is lang niet de enige
van de oud-redactieleden die herinneringen aan hun tijd met
dit blad bewaren. Er zijn nog tenminste twee archieven bij
verschillende oud-leden en anderen houden een oogje in het
zeil bij familieleden of bewoners die een Belhäöfke met hen
deelt.

In de jaren die volgden, maakten verschillende andere vrijwilligers hun opwachting bij het blad. Sommigen zijn nog altijd
bij het blad, anderen verder gegaan zijn. Marga Deen bijvoorbeeld, ‘werkte’ op de kop af 5 jaar voor ‘t Belhäöfke. Eerst
verzamelde en typte zij alleen de stukken. De laatste tijd
ging ze er ook wel eens op uit om een stukje te schrijven.
Roelina en ik (Scott) mochten bijvoorbeeld mee met de boot
waarop de burgemeester en andere hoge heren en dames
meevoeren toen het Bassin werd geopend en er een rondvaart gepland stond. Dit stuk is achteraf enorm ingekort, jammer trouwens.

Intussen zijn we 20 jaar verder. Een nieuw logo en nieuwe
website zorgen voor een beetje andere ‘look’. Er zijn nu andere vrijwilligers (waarvan er verschillenden ook al meer dan
10 jaar meedoen) en het blad heeft er een andere wijk bij
gekregen (Hazendans). Zo blijft ’t Belhäöfke een blad voor
de wijken, gemaakt door een groep vrijwilligers die het gezellig vinden samen te werken.

Janine Coenen was iemand die voor haar werk bezig was
met het corrigeren van teksten en ze had ook een passie
voor schrijven. In ‘t Belhäöfke vond zij een uitlaatklep voor
haar schrijfpassie en kon ze ook nuttig zijn. Zij schreef teksten, deed interviews en deed de coördinatie van de teksten.
Toentertijd konden mensen haar schrijfstijl in het blad herkennen. Nu nog kun je haar werk in ‘t Belhäöfke zien want
ze schrijft incidenteel nog stukjes en schrijft de persberichten voor MEE Zuid Limburg en ‘Onderling Sterk’.
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In het kader van de bouw van Daalhof bereikte de gemeente
Maastricht overeenstemming met boer Neven over de aankoop van zijn gronden. Hij moest daardoor zijn bedrijf op de
Zonnehof beëindigen.
De gemeente had eind jaren zestig al in het bestemmingsplan laten vastleggen dat de Zonnehof behouden zou blijven
als kinderboerderij. De in 1974 opgerichte Stedelijke Werkgroep Kinderboerderij sloot hierop aan. Deze stichting, onder voorzitterschap van Simon Vels, beijverde zich voor de
oprichting van kinderboerderijen in Maastricht, omdat in de
gemeente op het gebied van natuureducatie hoegenaamd
niets gebeurde. Ondanks het bestemmingsplan zou het nog
ruim twee jaar duren voordat in Daalhof de eerste kinderboerderij van Maastricht zou worden geopend. De toenmalig
wethouder en afdelingshoofd Financiën stelden de bestemming ter discussie. Zij bereikten, zonder medeweten van de
inmiddels opgerichte Stichting Kinderboerderij Daalhof, bijna
overeenstemming met de scouting in Wolder over de overname van het pand. Deze oplossing zou de gemeente minder kosten dan de instandhouding van een kinderboerderij.
Onder druk van diverse gemeenteraadsfracties en gesteund
door de basisscholen in Maastricht werd de deal met de
scouting op het nippertje tegengehouden en kon de Stichting Kinderboerderij Daalhof de exploitatie op zich nemen.
Dat gebeurde met een financiële bijdrage van de gemeente
van in eerste instantie 125.000 gulden.

S
W
U
E
I
JN
I
R
E
D
R
E
O
B

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 12, januari 2014

Boerderij Daalhoeve feliciteert het Belhäöfke met het
20-jarig jubileum. We zijn blij met onze samenwerking
en onze plaats op de middenpagina’s. Daarom nemen
wij met de redactie van het Belhäöfke een duik in de
geschiedenis.

Vanaf augustus 1976 werd de kinderboerderij langzaam in
bedrijf genomen. De officiële opening was op 7 mei 1977.
Grappig detail is nog dat de kinderboerderij na de start nog
kort dienst deed als kerk en kindercrèche. Die voorzieningen waren in de jonge wijk nog niet voorhanden. De voormalige koestal in de boerderij werd daarom gebruikt als noodkerk. Tegenwoordig is dit de Koojstal, onze belangrijkste
horecaruimte.

Bouw in 1936
Boerderij Daalhoeve werd in 1936 gebouwd door boer Willem
Vrancken en zijn familie, als boerderij Zonnehof. De Zonnehof
kreeg de traditionele vorm van een hoeve met een inrijpoort
naar de binnenplaats. Deze gesloten vorm zou te danken
zijn aan de Bokkenrijders, roversbendes die in de achttiende
eeuw boerderijen, herbergen, kerken en pastorieën overvielen. Door boerderijen min of meer als vesting te bouwen,
waren deze beter tegen de overvallen beschermd.

Nieuwe beheerder
De Stichting Kinderboerderij Daalhof, die net als de huidige
exploitant volledig bestond uit vrijwilligers, zou enkele jaren
verantwoordelijk blijven voor de kinderboerderij. Ze stelde een
beheerder aan en een onderwijskundig medewerker. De beheerder bleef aanvankelijk op de boerderij wonen. Bij het
dagelijks werk werden verder mensen ingeschakeld die (tijdelijk) verbleven in de psychiatrische instelling Vijverdal in
Maastricht. Ook kinderen hielpen mee bij de verzorging van
de boerderijdieren.
De kinderboerderij trok vanaf het begin veel bezoekers. Er
woonden in de nieuwe wijk Daalhof veel jonge gezinnen die
met de boerderij, inmiddels omgedoopt in Daalhoeve, opgroeiden. Op Daalhoeve werden vanaf het begin ook veel
natuur- en milieulessen gegeven. Na deze succesvolle start
droeg de stichting de boerderij in de jaren tachtig over aan
de gemeente, die in 1995 het Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie in Maastricht (CNME) aanstelde als beheerder. Dit bleef zo tot eind 2012. Het CNME werd in 2011 geconfronteerd met een forse bezuiniging. Het centrum liet
weten de kinderboerderij in Daalhof niet meer te kunnen handhaven. Dit leidde tot een groot protest in de buurt. Op 22 juni
2011 vormden achthonderd kinderen, buurtbewoners en anderen een levende ketting rond de boerderij. De gemeente
zegde daarop toe dat de kinderboerderij hoe dan ook open
zou blijven. De condities waaronder waren echter nog totaal
onduidelijk.

Daalhoeve vroeger

Opening kinderboerderij in 1977
De Zonnehof lag tientallen jaren in het open veld, tot in de
jaren zeventig van de vorige eeuw de bouw startte van de
nieuwe woonwijk Daalhof. De boerderij was toentertijd eigendom van Wim Neven, die was getrouwd met een dochter
van de eerste eigenaar Vrancken.
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS
De Lammetjesdagen zijn gestart en de editie van 2014 is
weer groter dan die van vorig jaar. In de laatste week van
december kwamen de eerste zeventig ooien naar de boerderij. Rond 26 januari verwachten we de eerste lammeren. Tot
en met maart zullen er nog zo’n 150 volgen, van verschillende rassen: de shropshire coburger fuchs, mergel-lander,
brilschaap en blue de maine. In deze tijd verwachten we ook
nog lammeren van onze eigen angora geiten, landgeiten en
boerengeiten.

Protest tegen de dreigende sluiting van de boerderij in 2011

Opheffing of doorstart?
Na het protest in 2011 richtten bewoners uit de buurt, onder
de bezielende leiding van Frans Meijers, een werkgroep op
die een plan maakte voor een doorstart van de kinderboerderij. Net als in de beginjaren zou deze opnieuw worden geëxploiteerd door een onafhankelijke en volledig uit vrijwilligers
bestaande stichting. Het plan voorzag in het handhaven van
de kinderboerderij, met de toevoeging en uitbreiding van
nevenfuncties om de boerderij een solide financiële basis te
geven. De uitwerking hiervan in concrete afspraken tussen
de gemeente, het CNME en de Stichting Boerderij Daalhoeve
kreeg na anderhalve moeilijke jaren zijn beslag op 5 november 2012. Toen ging de exploitatie van de boerderij definitief
over naar de nieuwe Stichting.

Lammetjesdagen in 2013

De schaapskooi is sinds een week geopend. Daarvoor hebben we het gehele achterplein overdekt met 24 meter tent.
Bezoek ons tijdens de openingstijden van de boerderij. Het
is gratis en misschien maakt u wel een bevalling van dichtbij
mee.

Deze heeft sinds de start hard gewerkt aan het uitbouwen
van de boerderij. Er is een nieuw leslokaal gemaakt, de voormalige koestal is verbouwd tot horecaruimte, er zijn nieuwe
dieren gekomen, een boerderijwinkel en een nieuw speeltoestel voor kinderen. Het aantal activiteiten is uitgebreid en
het aantal bezoekers nam verder toe.

Met een klein voorbehoud is dit ons programma voor 2014:
- zondag 9 maart: Kaas maken
- zondag 16 maart: Kledingbeurs
- zondag 6 april: Braderie met oude ambachten
- zondag 4 mei: Plantjesdag
- zondag 11 mei: Schaapscheren
- zondag 18 mei: Boeken en platen
- donderdag 29 mei: Lente op de boerderij
- zondag 22 juni: Preuve op Daalhof
- zaterdag 28 juni: Barbecue voor Vrienden van de Boerderij
- zondagen 6 en 13 juli: Amateurkunst
- zondag 10 augustus: Midzomerrommelmarkt
- zaterdag 4 oktober: Dierendag
- zondag 5 oktober: Appeldag
- zondag 12 oktober: Zuurkooldag
- zaterdag 1 november: Griezeltocht
- zondag 9 november: Mosselavond
- zondag 16 november: Dieren in de winter
- zondag 30 november: Sinterklaas
- zaterdag 20 en zondag 21 december: Kerstsfeermiddagen

Hoogte- en dieptepunten
In 2013 maakte Boerderij Daalhoeve een turbulent jaar door,
met hoogtepunten maar ook een droevige gebeurtenis. De
stichting drong door tot de landelijke finale van de verkiezing
van de Kroonappels, de drie beste maatschappelijke initiatieven in Nederland. We haalden de finale door te worden
verkozen tot beste buurtinitiatief in respectievelijk Maastricht
en de provincie Limburg. Andere hoogtepunten in 2013 waren onlangs nog de plaatsing van zonnepanelen en de honorering van het initiatief voor Social Monday, dat deze maand
van start gaat.
Daalhoeve werd in november 2013 geconfronteerd met het
plotse overlijden van voorzitter Frans Meijers. Na oma Mia
het tweede gezicht van de boerderij dat we verloren. Het verlies is groot, maar Daalhoeve is na ruim een jaar zelfstandigheid sterk genoeg geworden om te blijven overleven.
Vrijwilligers, medewerkers en bestuur zetten het werk voort
en bouwen de activiteiten van Daalhoeve verder uit, voor de
kinderen en bewoners van Daalhof, en in nagedachtenis aan
oma Mia en Frans.

Volg deze middenpagina’s , onze website of Facebook voor
eventuele wijzigingen.
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WIJK-INFO
KNIPSELS
1994-2004

1996
Hazendans
Op 29 maart 1996 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwe
woonwijk Hazendans.

1994
’t Belhäöfke
Januari 1994. Plotseling ligt het dan bij u in de bus: het
eerste nummer van ’t Belhäöfke, het nieuwe gratis wijkblad
voor Belfort en Daalhof. Een half jaar lang is een aantal
mensen bezig geweest met de voorbereiding. Vele vragen
moesten worden beantwoord. Wilden wij samen verder? Zijn
er genoeg adverteerders? Heeft een wijkblad nog wel zin in
deze tijd? Welke drukker is het beste? Enz., enz. Maar wij
hebben alle vragen kunnen oplossen. Een van de eerste
zaken die wij geregeld wilden hebben, was een goede juridische basis. Hiervoor moest een stichting worden opgericht.
We zijn op een zeer plezierige en deskundige wijze bijgestaan tijdens de voorbereidingen.

Belfort ondergaat facelift
Er staan grote plannen op papier voor onze wijk Belfort. Aan
de Voldersdreef 85 is sinds kort peuterspeelzaal ‘Pinokkio’
gevestigd. Deze wordt op zaterdag 1 juni 1996 geopend.
1997
Bevolkingsopbouw in Belfort
Op 1 januari 1997 woonden er in Belfort in totaal 3035 personen, waarvan 1574 van het vrouwelijke en
1461 van het mannelijk geslacht.
Woonwijk Hazendans
De eerste woningen in deze nieuwe wijk zijn thans alweer
een paar weken bewoond. Tot maart 1997 zullen geleidelijk
aan alle 200 woningen bewoond gaan worden.

Fusie
Per 1 augustus 1994 gaan de openbare basisscholen
‘Elckerlyk’ en ‘Triangel’ samen verder in het gebouw van de
‘Elckerlyk’ aan de Goudenweg. De fusie is volgens een medewerker van de gemeente in alle rust en harmonie voorbereid.

25-jarig jubileum Fons Olterdissenschool
In juni 1997 vierde de school zijn 25-jarig jubileum. Er was
een uitgebreid feestprogramma.

1995

Betrouwbaarheid
Hoe betrouwbaar is de gemeente Maastricht? Nu wij kennis
hebben genomen van de plannen voor de golfbaan bij de
Dousberg, kunnen wij rustig stellen dat de gemeente Maastricht beloften niet echt nakomt.
Maastricht-West is beloofd dat het gebied tussen het nieuwe
woongebied Hazendans en de Dousberg ingericht zou worden voor passieve recreatie ten behoeve van omwonenden.

Criminaliteit
Overlast. Dit begrip wordt door de politie als volgt omschreven: ‘het zich sterk storen aan het gedrag van iemand anders’. Dit kan te maken hebben met geluid, verkeer, stank,
criminaliteit, drugs, e.d. Het is het beste in onderling overleg
te komen tot een oplossing. Elkaar ergens attent op maken
kan veelal helpen. Als praten (herhaald) niet blijkt te helpen,
kan de politie ingeschakeld worden, die een proces-verbaal
kan opmaken.

Winkelcentrum Daalhof
Op 21 november 1997 werd het gerenoveerde winkelcentrum Daalhof geopend aan de Herculeshof. Tevens werd het
25 jarig jubileum gevierd van het winkelcentrum.

Gescheiden huisvuil
Ophalen gescheiden huisvuil. Er komen grote veranderingen in het ophalen van huisvuil in Daalhof en Belfort. Volgens de planning wordt vanaf 23 februari 1995 het afval in
Daalhof gescheiden opgehaald. Hiervoor worden rond 9 februari speciale containers aan de bewoners verstrekt. Belfort komt iets later aan de beurt. De inzameling start in Belfort naar alle waarschijnlijkheid op 6 april 1995. Het is de
bedoeling dat zowel in Daalhof als Belfort op donderdag in
de even weken het groente-, fruit- en tuinafval wordt opgehaald en op de donderdag in de oneven weken de huisvuilzak.

1998
Bevolking Daalhof
In totaal wonen er in Daalhof per 1 januari 1998 7481 personen. Dat zijn er 34 minder dan in 1997.
’t Pleinsje 1978-1998
20 jaar ‘t Pleinsje. Op 1 mei 1978 openden jongeren, gesteund door Stichting Traject, in Daalhof het eerste
Maastrichtse jongerencentrum. Onderlinge solidariteit, zelforganisatie en zelfwerkzaamheid vormden de basis.

Bungy-Jumpen
Weet u nog de 1 april grap uit 1995?
In Daalhof-Belfort is een nieuwe vereniging opgericht. Het
betreft de Bungy-Jump club. Dat is dus springen, maar wel
aan een stevig elastiek.

De toren van Daalhof
Eén van de markantste objecten in Daalhof
is de toren. Sinds 1 januari 1998 wordt de
93.4 FM gebruikt als frequentie voor de radio. Nu (2013) wordt de toren gebruikt voor
onze huidige mobiele telefoons.

Er zal gesprongen worden vanaf de PTT-toren aan de
Neptunushof-Trichterbaan. De eerste sprong zal gemaakt
worden door een van de wethouders van de gemeente
Maastricht.
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1999

Inrichting woonwagenlocatie Hazendans
Op de woonwagenlocatie Hazendans aan de
Veltwezeltstraat/ Neerharenstraat worden in totaal 15 standplaatsen aangelegd.

Ouderen sociëteit Belfort
De ouderen Sociëteit Belfort bestaat al meer dan 30 jaar en
beschikt sinds 1983 over een zeer mooi lokaal. Het seniorenkoor ‘Neet te Geluive’ maakt nog steeds (2013) gebruik van
deze ruimte.

2002
Pinokkio
Op vrijdag 16 augustus vindt de opening na de verbouwing
van Pinokkio plaats.

Tuinfeest in Belfort
Belfort promotion organiseert ook dit jaar weer een tuinfeest
en een rommelmarkt in de wijk Belfort.

Vereniging ‘Pleinsje’
Na een onrustige periode in Daalhof was het tijd het roer om
te gooien. Per 1 november 2002 wordt er nieuw leven geblazen in de ‘vereniging oudere jeugd Daalhof’.

Drenkelingsweg
Deze naam komt al voor in een raadsbesluit uit 1440. Het
verwijst naar een drinkpoel waar het vee kon drinken.
Minder geloofwaardige verklaringen waren:
- Langs deze weg zijn drenkelingen uit het Albertkanaal naar
het ziekenhuis Maastricht gebracht.
- De naam wijst op de slechte afwatering tijdens de opening
van het Volkstuincomplex op de plaats waar thans de woonbuurt Hazendans staat.
Het is overigens wel typisch dat deze weg eerst op kaarten
voorkomt als Drinkelingsweg en later als Drenkelingsweg.

Hondenlosloopgebied Trichterbaan
Het hondenlosloopgebied aan de Planetenhof is in verband
met de bouw van de tandartsenpraktijk verplaatst naar het
gebied bij de Neptunushof en de Trichterbaan (bij de toren).
‘t Belhäöfke op internet
‘t Belhäöfke is nu ook op internet: www.belhaofke.nl

2000

Tandarts Planetenhof/Neptunushof
Volgens een mededeling in de Maaspost is er bij de gemeente
een aanvraag ingediend voor de nieuwbouw van een
tandartsenpraktijk met dienstwoning aan de Planetenhof. Als
de bouwvergunning inderdaad wordt verleend, komt het gebouw te staan op het grasveld aan de Planetenhof tegenover
de Neptunushof.

Storm in Maastricht-west
Zondag 28 mei werden ook Daalhof, Belfort en Hazendans
getroffen door zeer harde windstoten. Dit leidde tot de nodige overlast. Diverse bomen braken als lucifershoutjes.
Winkelcentrum Daalhof
Sinds 1 november 2000 heeft Chinees- Indisch restaurant
Oriënt een nieuwe kok/eigenaar; de heer Wong.

Reflexzône-therapie

Nieuwe rode restzakken
In het kader van het Maastrichtse milieubeleid is besloten
om een flink deel van uw afvallasten voortaan rechtreeks met
de aankoopprijs van de vuilniszakken te verrekenen. De prijs
bedraagt 1,10 of 2,20 gulden.

gewoon eens uitproberen!!
het is:

Dagverzorging
Het woonzorgcentrum Daalhof is op 12 januari gestart met
dagverzorging. Dagverzorging is een voorziening waar een
zinvolle dagbesteding wordt geboden aan ouderen uit de wijk
Daalhof en omstreken.

eilig + effectief
italiserend +ontspannend
errassend + boeiend

2001
Budoclub Daalhof
Deze club bestaat 25 jaar en is wellicht een van de oudste
verenigingen van Daalhof en verzorgt judolessen voor de jeugd
vanaf zes jaar.

rijblijvende informatie?

Bel 043-3263708

Schoolkinderen adopteren schoolkinderen
Op 12 juni 2001 trokken alle leerlingen van de dependance
in Daalhof in een grote stoet naar hun ‘oude school’ in Belfort. Samen met hun nieuwe adoptie medeleerlingen uit de
groepen 1 t/m 6, ouders, onderwijzers en veel sympathisanten demonstreerden zij op hun eigen schoolplein.

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

Baby van de maand
Herinnert u zich dit nog? 6 voetballers van VV Daalhof werden papa en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan.

Lid v.d. LVNG/SBRAG/TBNG

Cantecleerstraat 108 Maastricht
(Malpertuis)
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2003

’t Atrium 30 jaar
’t Atrium bestaat 30 jaar en dat betekent feest. Op 4 en 5
september staat ’t Atrium, en daarmee natuurlijk heel Daalhof en de aangrenzende wijken, in het teken van een groots
lustrumfeest.

Hoog bezoek
In het kader van de komende Tweede Kamer verkiezingen op
woensdag 22 januari (2004) bezocht een delegatie van kandidaten voor de PvdA Daalhof. Aanleiding was natuurlijk alle
commotie rondom actie Bromsnor, een actie die dankzij de
wereld omroep nu wereldberoemd mag worden genoemd.
Onder de PvdA-leden die Daalhof bezochten, bevond zich
onder andere Klaas de Vries, ex minister van Binnenlandse
Zaken. Verder waren ook PvdA wethouder Meesman van o.a.
Welzijn en PvdA gemeenteraadslid Guido Reehuis aanwezig.

2004
’t Belhäöfke 10 jaar
Op 9 januari vond in ’t Atrium het treffen plaats ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van ’t Belhäöfke. Dit was tevens het nieuwjaarstreffen van het Buurtplatform Belfort, Daalhof en Hazendans.

Fetsoen moot ‘t doen
‘Fetsoen moot ’t doen’ zingt onze burgemeester. Iedereen
geeft hem natuurlijk gelijk, maar niet iedereen handelt ernaar. De voorbeelden liggen gewoon op straat. En vandaag
de dag nog steeds.

Diefstal van een rollator
Rond de kerstdagen is voor de deur van een bejaard echtpaar
de
rollator
gestolen.
Volgens
de
verzekringsmaatschappij valt deze diefstal niet onder de uitgebreide inboedelverzekering. Deze mensen zijn hierdoor
enorm gedupeerd. Als deze mevrouw de deur uit wil, zal zij
een rollator moeten gebruiken. Mochten er grappenmakers
zijn die er spijt van hebben, dan is de weg terug altijd mogelijk door hem weer stilletjes terug te zetten.

Paashaas
Op paaszaterdag bezocht de Paashaas het winkelcentrum
Daalhof. Namens de Samenwerkende Ondernemers Daalhof deelde hij gekleurde eieren en chocolade haasjes uit.

Einde Bibliotheeksteunpunt WZC Daalhof
Het bibliotheeksteunpunt voor 55-plussers in Woonzorgcentrum Daalhof is per 1 maart gestopt. Het steunpunt startte
in oktober 1998 en was gericht op bewoners van het zorgcentrum en omliggende wijken om hen te voorzien in de leesbehoefte.

Voorleeslintje
De stichting Zwaan Kleef Aan heeft onlangs het Nationale
Voorleeslintje uitgereikt aan Annemie Koekelkoren van de
Fons Olterdissenschool in Daalhof. Zij heeft het lintje ontvangen uit de handen van schrijver Jaques Vriens. Zij heeft
ervoor gezorgd dat het voorlezen een vast oderdeel van het
lesrooster is geworden in elke groep.

Defibrillator in ut Förtsje
Op maandag 4 oktober werd door de heer Raymond Stijns
van GGD Zuid Limburg de defibrillator overhandigd aan enkele van de deelnemende cursisten aan de AED cursus. Het
apparaat is geplaatst in Ut Förtsje/Ouderensoos.

Wonen in beweging
De gemeente heeft de nota ‘Wonen in beweging’ gepresenteerd. Met de nota wil de gemeente actief inspelen op de
vraag naar meer woonkwaliteit. Met name voor Daalhof zijn
in er in komende jaren mogelijk ingrijpende wijzigingen voorzien.

Beeld op rotonde Belfort
De rotonde Gewantmakersdreef/Keurmeestersdreef wordt
opgevrolijkt met een mooi beeld. Het gaat om een bronzen
sculptuur van de kunstenaar Frans Gast. ‘De drie valken’ is
de benaming van deze sculptuur.

Belfort: er is een goede basiskwaliteit van de openbare ruimte,
maar opwaardering is nodig. De nadruk zal komen te liggen
op de aanpak van de woonomgeving.

Wegens overweldigend succes
Wat was het gezellig op 25 oktober op het plein van de Fons
Olterdissenschool. Ongeveer 50 kinderen deden mee aan
het Euro-landen-geld-spel, georganiseerd door Stichting
Trajekt Kindervakantiewerk.

Hazendans: de wijk sluit goed aan op de huidige en toekomstige vraag. De aandacht ligt bij het beheer van woningvoorraad en woningomgeving.

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

George Walstock
tweewielers

Het adres voor
al uw fietsen
en vakkundige
reparaties

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Ruttensingel 59 Maastricht
Tel: 043 - 325 06 62

www.walstock.nl
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WIJK-INFO
VAN
DE MAAND

WIJK-INFO
20 JAAR
HAZENDANS
Toen wij in 1997 in de Hazendans kwamen wonen, was er
achterin nog een prachtig grasveld dat heerlijk rook naar kruiden en bloemen als je daar ’s morgens een wandelingetje
ging maken. Al snel waren er discussies, het mocht niet
weg enz. Uiteindelijk is de Hazendans bevolkt door 700 huiseigenaren, misschien zelfs 720.

VEERLE
Hoi, ik ben Veerle Klein. In 2000 was ik de eerste in de
nieuwe rubriek ‘Baby van de Maand’ in ’t Belhäöfke. Inmiddels ben ik dus 13 jaar oud en voor het jubileumnummer
werd me gevraagd een stukje te schrijven over hoe het nu
met me gaat.

We missen hier de bus en de winkels, maar diegenen die
goed ter been zijn of op de fiets kunnen gaan, vinden dat op
korte afstand in de wijken Daalhof en Belfort.
In de wijk is sinds een aantal jaren de Stichting Werkgroep
Hazendans actief, die o.a. jaarlijks een feest organiseert op
het Hazendansplein. Op dit plein staat sinds april 2004 een
prachtige meneer van steen die elk kwartier de klok luidt en
dan een kwart rondje draait. Waar ook kleine en grote kinderen graag vertoeven omdat het een prachtig, omsloten speelterrein is geworden.
Aan de buitenkant is de wijk omgeven door het golfterrein,
een woonwagenkamp en een klein industrieterrein, waar nog
steeds plekken over zijn en dit zodoende een onafgebouwd
geheel blijft. De sporthal Daalhof en de school Elckerlyc
staan tussen Daalhof en de Hazendans in.

Ik zit op het Bonnefantencollege in 2VWO. Mijn hobby’s zijn
muziek, tekenen en badminton. Ik speel gitaar en keyboard
en ga 2 keer per week naar de Muziekacademie in Lanaken
voor muzikale vorming en gitaarles. Ik zing al 7 jaar bij jeugdkoor ‘De Beltoontjes’. En ik breng één keer in de maand ’t
Belhäöfke rond in Daalhof, waar ik al meer dan 11 jaar woon.

Het milieustation hebben wij - dankzij de buurtverenigingen en het buurtplatform - tegen kunnen houden, maar het
milieuperron dat er wel is gekomen, is voor veel bewoners
een doorn in het oog. Het is nog steeds moeilijk het afval
echt IN de containers te storten, in plaats van het er naast te
zetten.

Ik ben benieuwd of er meer baby’s van toen zijn die nog eens
iets over zichzelf willen vertellen. Stuur eens een mail naar
de redactie van ’t Belhäöfke, misschien kunnen we dan binnenkort over jou lezen.

De Hazendans is een ‘witte wijk’. De huizen zijn er voornamelijk wit met rode bakstenen. Van sociale woningbouw tot
grote, luxe koopwoningen aan het einde van de wijk. Het is
vooral een wijk voor jonge gezinnen. Veel ruimte om te spelen voor de kinderen, hoewel speeltoestellen hier en daar
door problemen met hangjongeren zijn weggehaald. Jammer
natuurlijk.
Een probleem is misschien wel de Hazendanslaan. Beginnend vanaf de rotonde tot aan het midden van ons ‘dorp’.
Hier wordt veel te hard gereden ondanks de beperking van
30KM. Er hebben ook al enige ernstige ongelukken plaatsgevonden.

John dé Schilder

Toen o.a. de woonwagens geplaatst moesten worden, kon
men de bocht niet doorkomen en moest het andere verkeer
verplicht over het grasveld de wijk in- en uitrijden. Zodra er
iets aan de hand is, is het uitkomen uit de wijk via de Hazendanslaan een probleem. Dus hopelijk blijft het grasveld aan
het begin van de wijk zonder bebouwing, want dat is onze
ontsnappingsroute.
Dit veld wordt bovendien fijn gebruikt door vaders met voetballende zoontjes, voor het oplaten van vliegers, schoolsportdagen en andere sportieve elementen. Minder leuk:
poepende honden, zoals overal, ondanks de poepbak met
gratis poepzakjes. Dus voor een straatfeest moet er eerst
een ‘poepcontrole’ gehouden worden. Toch is het zeker fijn
wonen in de Hazendans.

voor al uw schilderwerk binnen en buiten.
Netheid Correctheid Betrouwbaarheid !!
Kijk gerust op mijn internet site
www.johndeschilder.nl voor
aanbiedingen en garanties.
Ook voor het plaatsen van glas,
rolluiken, laminaat en parket.
Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.
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WIJK-INFO
DIT BEN IK
SVEN CIMMERMANS
Elf jaar geleden schreef ik voor ‘t Belhäöfke een memorabel
stuk over het aquarium in mijn slaapkamer en de lessen op
de JFK basisschool. Soms denk ik nog terug aan mijn slaapkamer als ik kijk naar de ruimte die ik de afgelopen jaren ter
beschikking heb gehad. Sinds die tijd heb ik mijn VWO af-

teit Utrecht en voor deze studie zit ik nu een half jaar op dit
Britse eiland waar ik het goed naar de zin heb.
Ik herinner mij nog dat ik ook schreef over het voetballen bij
RKVVL/Polaris. Ik heb daar een leuke tijd gehad en heb
ongeveer 2,5 jaar bij het eerste gespeeld. Helaas heb ik zo’n
2 jaar geleden moeten besluiten te stoppen wegens
een slepende blessure, maar ik heb alleen maar goede herinneringen aan die tijd met menig kampioenschap en promotie.
Wanneer ik terugkeer uit Engeland zal ik beginnen aan het
afronden van mijn bachelor en me richten op een master.
Waar ik die zal gaan volgen is nog niet duidelijk, maar een
ding weet ik zeker; ik zal altijd met veel plezier terugreizen
naar mijn ouders en zus in Daalhof en mijn vrienden in
Maastricht.
fie ook
tsv vo
erz or
eke uw
rin
ge

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

gemaakt en ben ik gaan studeren met de welbekende
studentenkamers als gevolg. Na de middelbare heb ik in
Amsterdam en Utrecht gestudeerd en zit ik op het moment
van schrijven voor een half jaar in Leicester (UK). Ik studeer
momenteel Sociale Geografie & Planologie aan de Universi-

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

www.tweewielerserviceverhulst.nl
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CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

Wist u dat…….
•
•
•
•
•
•

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

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

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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WIJK-INFO
LOTERIJ
TWINTIG JAAR ’T BELHÄÖFKE
20 jaar ’t Belhäöfke, we kunnen er niet omheen. Redactiemedewerker Huub Reinders liep bij ondernemers uit de wijken binnen om hulp te vragen bij het geven van een feestelijk tintje aan dit jubileum. Zo is er onder de lezers van dit
maandblad een verloting met leuke prijzen - geschonken
door de lokale middenstand - voor de winnaars. Huub zelf is
schrijver van meerdere boeken over de binnenstad, waaronder zijn nieuwste boek ‘EMIEL’ 'ne jong oet de binnestad’
waarvan er inmiddels honderden exemplaren verkocht zijn.
Huub geeft 10 boeken weg (‘Buurthuis Sterre der Zee:1945
tot 1969’) en ook andere ondernemers doen met waardevolle
prijzen mee.
Ziet u in het wijkblad dat bij u is bezorgd een sticker met een
code en nummer, dan heeft u een prijs gewonnen. Neem
dan contact op met de redactie en spreek iets af om uw prijs
in ontvangst te nemen. Vergeet niet uw codesticker mee te
nemen.
De ondernemers die aan deze actie mee doen zijn:

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Bakkerij Paulissen, Herculeshof 7
Belfleur, Keurmeestersdreef 101a
Bloemenboetiek Belfort, Keurmeestersdreef 115a
Bloemisterij Bloesem XL, Herculeshof 23-25
CIGO Ezzebleef, Herculeshof 15
De Beente Belfort Fietsen & Scooters, Keurmestersdreef 105a
De Kaasboer Wijnands, Herculeshof 27
IMO Wasstraat, Keurmeestersdreef 200a
Poeliersbedrijf De Hazendans, Heserstraat 18
Natuurgeneeskundige praktijk HOMEOSTASE, Saturnushof 31
Huub Reinders boeken, Belfort.
Paul Wevers Keurslager, Herculeshof 13

Godding Uitvaartzorg
Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

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

VERZEKERINGEN

MAKELAARDIJ

PENSIOENEN

20

HYPOTHEKEN

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

