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In ons eerste nummer van het nieuwe jaar wensen wij van
de redactie iedereen een voorspoedig en gezond 2016.
Een nieuw jaar, nieuwe kansen, vol goede voornemens
of misschien wel helemaal niet omdat u gewoon tevreden
bent hoe het gaat en tevreden bent met wat u hebt. Dat is
natuurlijk helemaal top, want in ons snelle drukke leven
kijken we misschien wel veel te veel naar wat er niet goed
gaat en wat we vooral nog meer willen bereiken in ons
leven en… wat anderen wel hebben en wij niet. En dan
kijken we vooral naar wat anderen meer hebben en niet
naar de mensen die juist minder (materialistische) dingen
hebben en juist meer kunnen genieten van wat ze wel
hebben. De sociale media werken heel hard mee ons te
laten geloven dat iedereen een perfect leven heeft. Het
gras ziet er overal zo veel groener uit dan in ons eigen stekkie, maar… is het dat ook? Want kun je genieten van elk
moment als je elk moment vast legt op een foto? Misschien
een goed voornemen dit jaar gewoon te genieten van elk
moment, want je weet nooit of er een ander moment komt.
En die momenten… die zitten op dit moment voor velen
al vol rood, geel en groen, want alle voorbereidingen zijn
in volle gang. Nog even en we mogen weer 3 dagen los.
Heel wat mensen zijn druk in de weer met hun pakjes en
voor wie het uitgaan niet meer weggelegd is, maar wel
wat sfeer wil proeven, kan alles natuurlijk gewoon in de
huiskamer op tv volgen.
Helaas zijn er steeds minder zaaltjes waar we lekker
warm binnen kunnen vieren, maar als deze winter zo blijft
doorgaan, hebben we die drie dagen geen dak boven ons
hoofd nodig.
Voor nu… veel leesplezier in ons eerste nummer van 2016.

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar

EVENEMENTEN
Zaterdag 9 januari:
Uitroepen chevalier CV D’artagnans in de Wilhelminazaal
van CV de Blouwe in Wolder, Tongerseweg 400. Voor het
programma zie ook pag. 10
Uitroepen prins/prinses CV ‘De Spoorzeukers’ in de zaal
van de Greune in Wolder.
Nieuwjaarsconcert Mixed Harmonie met de Mestreechter
Fanfaar St. Joezep in ‘t Atrium. Aanvang 20.00 uur.

Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 6/7 februari 2016.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 januari.
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Vrijdag 15 januari:
Nieuwjaarsreceptie Buurtplatform Belfort-Daalhof en Trajekt in het jeugdcentrum van Trajekt, Aureliushof. Aanvang
17.00 uur. Gratis entree.

Contact

Dinsdag 19 januari:
Hart- en vaatcafé in het Grand Eetcafé De Vreede anno
1973, Markt 62, Maastricht. Prof. Ton Gorgels is gastspreker. Aanvang 19.30 uur. Gratis entree.

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

Woensdag 20 januari:
Lezing GVL over Emotional Freedom Technique in de
grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof. Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree 10 euro.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

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

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond

huiskamer project 13.30 - 16.30 uur 043-3540518
v.a.17.00 uur dansschool reality
06-24253636
repetitie Mixed harmonie
043-3619455

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

v.a.17.00 uur dansschool reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426
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inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B) Openingstijden Atrium café
Van maandag tot en met
donderdag van 19.00 uur
tot 01.00 uur
Vrijdags van 19.00 uur
tot 02.00 uur

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

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

Nieuwjaarstreffen
Wij willen in alle gezelligheid met u op vrijdag 15 januari 2016
proosten op het nieuwe jaar. Samen met Trajekt organiseren
we een Nieuwjaarstreffen in het jeugdcentrum van Trajekt
aan de Aureliushof. Wij blikken dan terug op 2015 en kijken
vooruit naar 2016 en dit zouden wij graag met u doen. Vanaf
17.00 uur bent u van harte welkom voor een hapje en een
drankje. Wij wensen u alvast een prettig uiteinde en een
goed begin. Tot 2016.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

NIEUWS VAN BUURTPLATFORM BELFORT-DAALHOF

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

Een nieuw jaar, nieuwe kansen
Met een nieuw jaar komen vaak goede voornemens. We
gaan eindelijk stoppen met roken, of we gaan afvallen. Misschien wordt de garage eindelijk opgeruimd, of beslissen
we gewoon om meer tijd met elkaar door te brengen. Een
nieuw jaar is een goede kans om nieuwe stappen te nemen.
Misschien is dit dan ook de tijd om te kijken naar hoe we
elkaar beter kunnen helpen in de eigen wijk, in de eigen
buurt. Het is bemoedigend om te zien hoe dit ook gebeurd
is in 2015. Er zijn natuurlijk de ‘normale’ wijk- en buurtmomenten die we elk jaar meemaken: sportevenementen, de
braderie, allerlei clubactiviteiten. Maar vorig jaar zagen we
ook hoe buren elkaar hielpen toen de weg geasfalteerd
moest worden en men met moeite de wijk uit kon met de
auto. Toen – ondanks de te verwachten frustratie – hielpen
buren elkaar en hield men het hoofd koel. Toen de Lidl
dicht ging voor verbouwingen gaven buren aan om te willen
helpen bij boodschappen doen. WijkLeerbedrijf en Radar
waren bereid om mensen in te zetten. Misschien was het
niet altijd nodig, maar men stond klaar om te helpen. En dit
was zeker duidelijk toen Matchpunt het licht op groen zette.
Nu kan iedereen op laagdrempelige wijze hulp krijgen bij het
zoeken van een oplossing voor problemen. Zo kunnen we
ook verder in 2016.

CARNAVAL
EINDE AAN CARNAVALSTRADITIE IN BELFORT
44 jaar was ‘de tent’ in Belfort het kloppend hart van het
buurtcarnaval. Dit jaar geen tent meer in Belfort. De organiserende scoutingvereniging Henri Dunant - Florence
Nightingale uit Wolder gaat met pijn in hun hart stoppen
met deze wijkcarnavalsactiviteit. De carnavalstent was hun
zichtbare verbondenheid met de buurt. “We wilden ons
op deze manier aan de buurten Wolder, Daalhof, Belfort,
Hazendans en ver daarbuiten laten zien. Veel van onze
leden komen uit die buurten en op deze manier deden we
iets leuks terug voor de buurt. Maatschappelijk betrokken
noemen we dat tegenwoordig en de buurtbewoners die ons
nog niet kenden konden zo kennismaken met onze vereniging”. Aldus voorzitter Harald Mertz. Jaren stond ‘de tent’ vijf
dagen midden in de buurt. Met de inzet van veel vrijwilligers
van de scoutingvereniging was er plezier voor jong en oud.
Beroemd was de artiesten reijaloet op zaterdag waar veel
Maastrichtse carnavalsartiesten een blokje voor omreden.
Maar ook de schoolmiddag en het kindercarnaval tijdens de
drie dolle dagen waren een groot succes.

Matchpunt
Bij Matchpunt zijn er enkele veranderingen. Matchpunt
is nog altijd een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om
vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Heeft u iemand
nodig die met u naar uw financiën kijkt, u helpt met de tuin
of gewoon gezelschap houdt? Kom dan eens langs. Wilt u
iemand helpen om lijn in de financiën te krijgen, de tuin te
onderhouden of door gewoon eens op bezoek te gaan? Kom
dan vooral ook eens langs. Zij proberen de kinderschoenen
te ontgroeien en de beste manieren te vinden om mensen
werkelijk te helpen.
De spreekuren zijn nu op dinsdag van 14.00 - 15.30 uur
tijdens de huiskamer in ‘t Atrium en woensdag van 14.00 15.30 uur bij Mosae op de Herculeshof. Binnenkort worden
deze tijden mogelijk uitgebreid, dus houd een oog op deze
plek.

Helaas veranderen tijden; de laatste jaren is er een terugloop in de bezoekersaantallen en het organiseren van zulke
evenementen wordt steeds moeilijker voor een vrijwilligersorganisatie. Vergunningen, bewakingseisen en noem maar
op. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te
vinden die een week lang hun vrije tijd willen opofferen. De
laatste jaren komen we ook steeds moeilijker uit de kosten
en het risico voor de vereniging wordt te groot. Natuurlijk
wilden we ook graag iets overhouden aan ‘de tent’ om onze
scoutingactiviteit door het jaar heen te kunnen organiseren.
Met spijt in ons hart nemen we afscheid van ‘de tent’, maar
we kunnen niet anders.

Open dag voor verenigingen
Onlangs zijn enkele actieve verenigingen van de buurten
bij elkaar gekomen om een open dag te plannen. Zondag
29 mei kunt u nu al in de agenda schrijven. Op deze dag
presenteren de verenigingen zich en kunnen bewoners de
verenigingen goed leren kennen.
Bij welk vereniging bent u actief? Wilt u meedenken en
meewerken op deze open dag? Meldt u aan vóór 20 januari:
buurtplatform.belfort.daalhof@gmail.com

Onze carnavalsvereniging ‘De Spoorzeukers’ blijft echter
zijn volledige programma afwerken. Op zaterdag 9 januari
wordt in de zaal van de Greune onze nieuwe prins/prinses
uitgeroepen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Harald
Mertz : info@hmertz.nl
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Hoogtepunt ieder jaar is wel ons concert in november in
de St. Servaaskerk. Het muziekrepertoire is voor deze
gelegenheid hier dan ook op afgestemd. We spelen dan
nummers zoals The New World Largo, One Moment In
Time, Beethoven’s Romance of iets totaal anders. Maar dit
soort muziek wordt met evenveel passie gebracht als ons
swingende repertoire.

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.

MIXED HARMONY MAASTRICHT

Ook is het een traditie van ons om met Kerstmis de mis
te begeleiden in de kerk van Daalhof. Gezien het aantal
mensen dat deze mis ieder jaar bijwoont mogen we rustig
stellen dat dit steeds weer een genoegen is, zowel voor ons,
de aanwezige mensen als wel de priester die de mis leidt.

Al 27 jaar repeteert Mixed Harmony Maastricht, afgekort
MHM, in ‘t Atrium in Daalhof alwaar zij al sinds haar oprichting in 1988 haar thuisbasis heeft.

Door het jaar heen proberen we gemiddeld eenmaal per
maand een concert te verzorgen. We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we de instrumentale bezetting op
peil weten te houden omdat bij opzegging van een lid, iets
dat overigens bijna niet voorkomt, er vrij snel weer iemand
de plek komt opvullen.
Mocht u interesse hebben, kom gerust eens kijken op onze
dinsdagavond vanaf 19.45 uur of stuur een mailtje naar
info@mixedharmony.nl. Op zaterdag 9 januari geven wij in ‘t
Atrium een Nieuwjaarsconcert samen met de Mestreechter
Fanfaar St. Joezep. We beginnen om 20.00 uur en het belooft een gezellige, maar vooral muzikale avond te worden
met spetterende en swingende muziek en na afloop met
diskjockey Andy. Wij nodigen u graag uit om dit concert bij
te wonen.

In 1988 heeft een stel muzikanten uit verschillende muziekkorpsen in de omgeving de koppen bij elkaar gestoken en
het idee, om ‘iets anders’ te formeren dan de traditionele
harmonie of fanfare, handen en voeten gegeven.
MHM bestaat momenteel uit een 40-tal enthousiaste leden
die elke dinsdag vanaf 19.45 uur met veel plezier voornamelijk swingende muziek oefenen onder leiding van dirigent Maurice Dubislav. Diezelfde Maurice heeft in de loop
van de tijd erg veel arrangementen geschreven voor onze
vereniging en die zijn dan ook precies afgestemd op onze
instrumentale bezetting. MHM stelt zich tot doel om op een
zinvolle, maar vooral ook plezierige manier met muziek
bezig te zijn, en dit op geregelde tijden aan het publiek te
laten horen. Los van de voornamelijk swingende muziek die
varieert van Latin, rock&roll, evergreens, tot aan muziek van
Glenn Miller en Frank Sinatra, spelen we ook één tot twee
keer per jaar in de kerk waar we dan ook passende muziek
voor in ons repertoire hebben.

Praktijkvoor
voor
Praktijk

FYSIOTHERAPIE
FYSIOTHERAPIE
Houdings- en bewegingsklachten, sportblessures,

orthopedischeen neurologische klachten
en meer
Houdingsen bewegingsklachten,
sportblessures,
orthopedische- en neurologische klachten en meer
NEUROFEEDBACK hersentraining
Hoofdpijn, vermoeidheid, concentratiestoornissen,
NEUROFEEDBACK
hersentraining
ADHD, autisme, depressie, angsten, stress
en

burn-out vermoeidheid, concentratiestoornissen,
Hoofdpijn,
ADHD, autisme, depressie, angsten, stress en
Marion Peters
Kochstraat 3
burn-out
Rudi Ahn
6216 ER Maastricht
Tel. 043-8516044

Marion Peters
Kochstraat 3
Iedereen is welkom op onze
Rudi Ahn
6216 ER Maastricht

OPENTel.
DAG
043-8516044

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

ZATERDAG 16 januari 2016
van 10.00
14.00 uurop onze
Iedereen
is -welkom
4

OPEN info@pcm-web.com
DAG

www.pcm-web.com

ZATERDAG 16 januari 2016

Belhäöfke januari 2016.pdf
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MAKELAARS

FINANCIËLE PLANNERS

GELD & VERZEKERINGEN

REGIO BANK

ASA GROEP

DE ADVISEURS VAN VANDAAG

Het afgelopen jaar verkochten wij snel en
tegen een goede prijs o.a. de volgende woningen
MAASTRICHTVerkocht

binnen
2 maanden

MAASTRICHTVerkocht

Verkocht
binnen
2 maanden

binnen
1 week

Haammakersdreef 14

C

MAASTRICHT

Daalstraat 40

Keramieksingel 129

M

MAASTRICHTVerkocht

Y

binnen
1 maand

CM

MAASTRICHTVerkocht

MAASTRICHTVerkocht

binnen
2 maanden

binnen
2 maanden

MY

CY

CMY

Henri Borgignons

K

St. Annadal 16-K

Gust. Coenegrachtstraat 46

Smissenhaag 17

Cassiushof 23 te Maastricht: Verkocht binnen 1 maand
Patrick van Holten

Als dé WIJKMAKELAAR
van Maastricht-West weten
wij wat er in uw woonomgeving leeft.
Er is een grote vraag naar
panden in onze wijken.
Zoekt u een snelle en
succesvolle verkoop, wij
bemiddelen graag voor u.

De Beente 56-B te Maastricht: Verkocht binnen 4 maanden
Koning Clovisstraat 54 te Maastricht: Verkocht binnen 2 maanden
Opalinestraat 63 te Maastricht: Verkocht binnen 3 maanden
Poelgaard 14 te Maastricht: Verkocht binnen 2 maanden
Sint Annadal 12-E te Maastricht: Verkocht binnen 1 maand
Sint Hubertuslaan 49-A te Maastricht: Verkocht binnen 1 maand
Sint Hubertuslaan 49-C te Maastricht: Verkocht binnen 1 week

Wilt u in 2016 ook uw woning verkopen?
Neem dan contact met ons op!

ASAGROEP.NL
Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht 043 - 363 95 75
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Extra activiteiten:
Woensdag 6 januari, 14.00 - 16.00 uur: Nieuwjaarsreceptie.
Die middag toosten we gezellig samen op het Nieuwe Jaar
onder het genot van een hapje en drankje. U komt toch ook?

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Woensdag 13 januari, vanaf 14.00 uur: gratis filmmiddag.
Iedereen is van harte welkom.

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

Woensdag 20 januari, vanaf 14.00 uur: we bakken weer
heerlijke verse wafels tegen een klein prijsje.
Woensdag 27 januari, 14.00 - 16.00 uur: spellenmiddag, voor
iedereen die graag een spelletje doet of een kaartje legt.

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

Carnavalsmaandag 8 februari, 14.00 - 16.30 uur: DJ Hub
komt weer gezellig plaatjes draaien en krijgt iedereen weer
de dansvloer op. We houden een ‘Wie heeft het mooiste
carnavalshoedje’ verkiezing met een leuk prijsje voor de
winnaar of winnares. 2,50 euro p.p. inclusief tafelhapjes.
Carnavalsdinsdag 9 februari gaan we ‘s middags, net als
vorige jaar, gezellig samen de carnavalssfeer opsnuiven in
het centrum van Maastricht. Heeft u zin om met ons mee
te gaan? Contacteer dan activiteitenbegeleidster Marianne
voor meer informatie, tel. 043-3549500.

Dinsdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Spel-/Sjoel-/Kaart-/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysioen ergotherapeut om 14.00 uur

Woensdagmiddag 10 februari,14.00 uur: H. Mis o.l.v. van
pastoraal medewerker Andre Narinx ter gelegenheid van
Aswoensdag, m.m.v. Daalhofkoor ‘Gouwe Ouwe’, en voor
iedere deelnemer een haring. In verband met het bestellen
van de haringen, gelieve u voor woensdag 3 februari hiervoor
op te geven bij onze receptie.

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

Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM Maastricht, tel. 043-3549500.

Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Van het verleden tot hedenmiddag. Afwisselende activiteiten
vanaf 14.00 uur
Vrijdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Wisselende activiteiten (bijv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen enz.) in de ruimte van de Dagbesteding
op afdeling H

Aangepaste woningen voor
senioren (65+) die zorg nodig hebben.
Mosae Zorggroep heeft in de locaties
Daalhof, Recessenplein, Sint Gerlachus
en Campagne woningen beschikbaar.
U kunt zich aanmelden bij
Cliënteninformatie 043-3549180.
www.mosaezorggroep.nl
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Bekijk onze website
ook via uw smartphone!

Wij hebben momenteel grote vraag naar instapklare
eengezinswoningen in Belfort, Hazendans, Daalhof
nabij TV toren, Wolder, Scharn, Amby & Sint Pieter
€ 106.000,-

Ook verkoopplannen?

Bel 043-325 48 16
voor een vrijblijvend gesprek.

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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Vanaf 5 januari 2016 ook in uw wijk gevestigd: een trimsalon
voor honden, katten, konijnen en cavia’s. Animal Hair Care,
Haammakersdreef 13. Telefoon 06-31056208. Facebook:
animalhaircare.

PRIKBORD
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) met het geld in een
enveloppe inleveren/in de brievenbus doen op Dianahof 54 vóór
de 15e van de maand.

Pianoles. Ontdek hoe leuk het kan zijn. Voor beginners tot
vergevorderden. Voor jong en oud. Ook al kun je nog helemaal niks. Info mevr. Willy Riemens, 06-15903299

Leraar (vmbo-havo-vwo) geeft bijlessen Nederlands op
alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisatie dyslexie). Voor de basisschoolleerling bijlessen rekenen, taal- en leesvaardigheid. Info.
tel. 06-39823537.

Angèle Schoonheidsspecialiste wenst u het allerbeste
voor 2016. Om het jaar meteen goed te beginnen ontvangt
u 10% korting op een gezichtsbehandeling, geldig in januari
en februari, bij aflevering van deze advertentie. Tel. 0625065275, www.angelebroux.nl.

Hatha yoga, Power yoga of Zumba lessen in Atrium Daalhof.
Ontstressen, fit en gezond. Ook voor klachten als astma,
reuma, overgewicht of burn-out. Heart for life: yoga voor
het goede doel. Chantalle Smeets Tel. 0032-12236151 of
M.info@dans-yoga.com

ZZP’er: 50% kosten besparen op uw administratie en belastingaangiftes? Bel administratiekantoor France Jacobs,
tel. 06-25362167

WIJK - INFO

Badmintonspeler gevraagd. Onze club speelt met max. 8
spelers op donderdagavond van 19.30- 21.00 uur in gymzaal
Belfort. Momenteel zoeken wij één nieuwe speler. Kom eens
proberen of het iets voor u is. Contactpersoon Jo Seegers,
e-mail: jo-seegers@home.nl, tel. 06-46371008.

MIJN GROEN MAASTRICHT
SAMEN MAKEN WE ONZE STAD GROENER
Omvormen groen
De komende jaren wordt in de openbare ruimte in Maastricht
het groen omgevormd en versoberd. Zo wordt beplanting die
veel verzorging vraagt vervangen door onderhoudsvriendelijke planten. Dit gebeurt stapsgewijs per wijk.

Richard Smit meubelstofferingen: uw meubels stofferen
met of zonder herstel binnenwerk? Bel vrijblijvend naar tel.
0032-468138770 of rsmitmeubelstofferingen@hotmail.com
en laat u verrassen door de prijs en de mogelijkheden.
Met een speciale Tupperware actie 2016 starten. U krijgt
met deze advertentie 10% korting op u gehele bestelling.
Deze actie is geldig t/m 30 januari 2016. Wilt u info of de
catalogus? m.zuylen@home.nl of 06-21845994 Miranda
van Zuylen.

Helpt u mee?
Wordt het nu heel saai? Dat hoeft niet. U kunt zelf een
bijdrage leveren aan meer groenvariatie in uw buurt door
middel van zelfbeheer. De gemeente biedt u de mogelijkheid
om grote delen van het openbaar groen zelf in te richten en
te onderhouden. Dit kunt u ook samen met uw buren of de
buurt doen. U bepaalt hoe, waar, en wanneer. De gemeente
zorgt voor groen en u zorgt voor de kleur.

Zelfs als alle stroom uitvalt, blijft er één lichtje branden. Het
licht van Jezus schijnt speciaal voor jou. Zie Johannes 8:12.
Meer info? info@gvcmaastricht.nl of www.gvcmaastricht.nl

Wij willen u, als bewoner van Belfort en Daalhof, in een vroeg
stadium informeren over de toekomstige veranderingen in
uw buurt én wij horen ook graag uw ideeën. U kunt ook
deelnemen aan een begeleide rondgang door de buurt om
voorbeeldprojecten te bekijken. Tussen 16.30 en 17.30 uur,
o.b.v. aanmeldingen. Graag aanmelden via info@groenmaastricht.com.

Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. Zet maar
een stap in de yogaruimte. U bent van harte welkom voor
een gratis proefles. Info en aanmelden bij Helen Vaessens,
tel. 043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.
Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine
groep leerlingen. Persoonlijke en professionele hulp bij
het maken, leren en plannen van de leerstof. Info. tel. 0639823537.

Kom naar een van de informatiebijeenkomsten:
dinsdag 19 januari in buurtcentrum Atrium, Daalhof
donderdag 21 januari in ‘Ut Förtsje’, Belfort
Voor beide bijeenkomsten: inloop tussen 16.00 en 19.30 uur.
Let op uw brievenbus, in de eerste en tweede week van januari ontvangt u een ‘Groene’ uitnodigingskaart van ons. Als
u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Alex Vrancken via Alex.vrancken@maastricht.nl of tel. 043-3505250.
Wij hopen u bij een van de bijeenkomsten te zien,
Team Mijn Groen Maastricht.

Bent u aan nieuwe (steun)zolen toe? Maak dan een afspraak met Fysiopraktijk Daalhof. Tel. 043-3476946 of mail
naar info@goessenpodologie.nl. U kunt ook zelf online een
afspraak maken via www.mijnzolen.nl
Vanuit uw aanvullende zorgverzekering worden fysio-, manuele-, geriatrische- en/of oedeemtherapie vergoed. Ook
zonder verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘Samen bewegen met Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Fysio Daalhof,
Herculeshof 9/11, 6215 BB Maastricht, tel. 043-3476946,
fysiodaalhof@gmail.com; www.fysiodaalhof.nl

'Mijn Groen Maastricht' is onderdeel van ‘Platform Groen
Maastricht’ Kijk voor meer informatie op:
www.groen-maastricht.com
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20 Minuten zonnen voor
Een geweldige prijs van

€ 8,50
Aureliushof 145a Maastricht tel 043 3430340

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

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

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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CV DE MAMMOETERS ‘64 EN CV DE JUMBO’S
ROEPEN HUN NIEUWE PRINSEN UIT

BON APPETIT

Op zaterdag 21 november 2015 heeft carnavalsvereniging
CV de Mammoeters’64 uit de wijken Pottenberg, Belfort en
de Hazendans hun nieuwe heerser van het Mammoetrijk
uitgeroepen. Onder grote belangstelling van het volk op het
Terra Cottaplein en confetti van boven kwam op het Terra
Cottaplein prins Roger I onder de vermomming vandaan.

VOLKOREN PASTA MET WIJNSAUS (2 PERSONEN)
Ingrediënten:
1 ui, 1 teentje knoflook, olijfolie, 120 gr parmaham, 250 gr
champignons, 150 ml witte wijn, 20 cl room, ¼ blik hele
gepelde tomaten, peper en zout, 250 gr volkoren pasta en
basilicum voor de afwerking.

De volledige naam van de kersverse prins is Roger Brandts
en is hij getrouwd met Ryanne Brandts-Utens. Ze hebben
gezamenlijk 3 kinderen, Frederique (6), Collin (4) en Quinn
(6 mnd). De prinselijke residentie is gelegen in de wijk
Hazendans. Prins Roger I is werkzaam bij Sportmassage
Maastricht, zijn eigen bedrijf.

Bereiding:
Pel de ui en snijd hem in dunne ringen. Fruit deze in de
wok in wat olijfolie. Voeg er de gesnipperde knoflook aan
toe. Scheur de parmaham in stukjes en bak mee. Borstel
de champignons schoon, snijd ze in plakjes en doe ze bij
de ui, knoflook en ham. Blus met de witte wijn, zet het vuur
lager en voeg er de room en de tomaten aan toe. Kruid met
peper en zout en laat het op een zacht vuur verder garen.
Kook de volkoren pasta beetgaar in lichtgezouten water.
Serveer met de saus en werk af met basilicum.

Op zondag 22 november 2015 werd in een vol, maar gezellig Buurtcentrum ‘De Romein’ de nieuwe jeugdprins van
carnavalsvereniging de Jumbo’s uitgeroepen. Uit het groot
cadeau, gebracht door Sinterklaas, kwam prins Kosta I tevoorschijn. De volledige naam van de jeugdprins is Kosta
Kadoukis en hij woont in de wijk Pottenberg. Prins Kosta I
is geboren op 5 augustus 2004 en studeert in groep 8 van
‘t Wezeltje te Veldwezelt. Hij vindt gym en tekenen leuk op
school. Na school voetbalt hij in de D1 van VV Daalhof.

CARNAVAL

Samen zullen prins Roger I en prins Kosta I de carnaval
van 2016 in Maastricht-West voorgaan op het nieuwe carnavalsliedje: ‘Confetti’.

UITROEPEN CHEVALIER CV D’ARTAGNANS

Namens CV de Mammoeters en CV de Jumbo’s, Maurice Mennen.

Hallo beste lezers vaan ‘t Belhäöfke,
Namens de carnavalsvereniging CV de D’Artagnans kunnen
wij de lezers van 't Belhäöfke vertellen, dat de carnavalsvereniging op 9 januari de nieuwe Chevalier zal uitroepen.
Vooraf zal er een optocht plaatsvinden. Deze vertrekt vanaf
de sporthal Daalhof om 14.11 uur richting Minervahof. Daar
zal om 15.11 uur de nieuwe Chevalier worden gepresenteerd
aan het volk van Daalhof en Maastricht. Vervolgens zal om
16.11 uur de receptie beginnen in de Wilhelminazaal van de
CV de Blouwe in Wolder. Om 20.11 uur kan de feestavond
beginnen, met optredens van diverse artiesten. Adres: de
Blouwe in Wolder, Tongerseweg 400, 6215 AE Maastricht.
Over de Seniorenzitting zal ik de lezers van 't Belhäöfke in
januari nader informeren.
De compliminte naomens de leden en bestuur,
Kretzer John van Haaren. Alaaf!

De 3 Dolle Konijndagen
aswoensdag 10 februari
donderdag 11 februari
vrijdag 12 februari

KONIJNENBOUT
met frieten en appelmoes

6 EURO

reserveren op nummer 043 – 3435427
of mailen info@eetcafe1900.nl
www.eetcafe1900.nl
Orleansplein 14 - Maastricht
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Preuvenemint
Boerderij Daalhoeve ontving op 27 november uit handen
van het Struyskommitee 1000 euro als bijdrage voor de
doorgroei tot algemene maatschappelijke basisvoorziening.
De bijdrage is afkomstig uit de opbrengst van het Preuvenemint. Wij danken het kommitee en alle deelnemers voor dit
mooie resultaat.
Gezinsuitbreiding
Begin december zijn op de boerderij weer biggetjes geboren:
dertien van onze Duroc-zeug en negen van een van onze
twee Saddleback-zeugen. De tweede Saddleback-zeug zal,
als u dit leest, hoogstwaarschijnlijk ook zijn bevallen. Neem
snel een kijkje in onze stallen, want de biggetjes zijn nog
steeds heel schattig.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 34, januari 2016

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Spreekuur gestopt
Het spreekuur op maandagochtend van Matchpoint is gestopt. We houden u op de hoogte van een eventueel vervolg.

Biggetjes van de saddleback

Boekenmarkt
Dit jaar organiseren we op zondag 12 juni weer de jaarlijkse
boekenmarkt. U kunt hier terecht voor tweedehands boeken,
cd’s, dvd’s en platen. De opbrengst komt volledig ten goede
van de boerderij. Heeft u zelf boeken, cd’s, dvd’s en/of platen
die u kwijt wilt, brengt ze dan naar Noël Frissen, Schippersdreef 29, tel. 06 – 21475094. Alvast onze hartelijke dank.

Terrein Erica
Op de vorige middenpagina’s schreven we over het plantfeest op woensdag 9 december op het voormalige terrein
van tuincentrum Erica aan de Hermesweg. Daalhoeve gaat
op dit terrein een hoogstam fruitboomgaard aanleggen en
onderhouden. Tijdens het feest zouden de eerste bomen
worden geplant. Dit is helaas niet doorgegaan. Volgens
de gemeente Maastricht moet op het terrein eerst een archeologisch onderzoek plaatsvinden. De voortgang hiervan
was tijdens het schrijven van deze middenpagina’s nog niet
bekend. Net zo min was duidelijk wanneer de bomen alsnog
kunnen worden geplant. Inmiddels zijn al wel de stallen met
vijf paardenboxen gebouwd. Ze zijn de nieuwe woonplaats
van onze minipaardjes.

Nieuwe winkel geopend
Tijdens de Kerstsfeerdagen in december is onze nieuwe
winkel geopend. Eenmaal binnen op de cour vindt u de
winkel nu aan de rechterkant. Hij is groter dan de oude en
we gaan het assortiment gaandeweg uitbreiden met zelfgemaakte producten, zoals jam, soepen en bouillon getrokken
van de eigen dieren.

De nieuwe stallen op het Erica-terrein

Even binnenkijken in de nieuwe winkel
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Lammetjesdagen zijn gestart
De jaarlijkse Lammetjesdagen zijn gestart en op het moment
dat u dit leest, is het eerste lammetje waarschijnlijk al geboren. Er verblijven momenteel zo’n 140 ooien op de boerderij.
We verwachten lammetjes van vijf rassen (brilschaap, poll
dorset, shropshire, mergellander en blue de maine) en van
onze eigen angora geiten en boergeiten. Tijdens de Lammetjesdagen, die duren tot eind maart, is de Koojstal op de
zondagen langer open, tot 19 uur.

Dat kostte te veel onderhoud. Alles opgeteld hebben we
dus veel geïnvesteerd. Voorlopig zijn we daarmee klaar en
we bedanken de bezoekers dat ze te midden van het verbouwingsstof zo trouw naar de boerderij zijn blijven komen.’
Is er ook groei in het aantal activiteiten?
‘Zeker. Mensen weten de boerderij steeds beter te vinden
voor bijvoorbeeld het houden van communiefeesten, reünies
of een dagje teambuilding. Onze eigen activiteiten trekken
intussen steeds meer bezoekers. Het is op sommige dagen
enorm druk op het terrein en in de Koojstal. Dan zijn we
ontzettend blij met onze vrijwilligers die zich altijd maar weer
blijven inzetten voor de boerderij. Zij verdienen de dikste
pluim van iedereen.’

JAARAGENDA 2016

In het interview vorig jaar was sprake van een sneltrein waar
Daalhoeve op mee moest. Raast de trein nog steeds door?
‘We verwachten de komende jaren een rustiger tempo. Eind
vorig jaar hebben we het voorlopig hoofdstation bereikt. De
gemeenteraad heeft ons erkend als algemene maatschappelijke basisvoorziening waarin mensen op een nieuwe
manier bijvoorbeeld dagbesteding krijgen aangeboden.
Daarbij hoort een basissubsidie waarmee het voortbestaan
van de boerderij voor de komende jaren is gewaarborgd.
Het is een erkenning voor de richting die ooit onder Frans
Meijers is ingezet, en door het huidige bestuur en de vrijwilligers verder is uitgewerkt.’

JAARAGENDA 2016
Dit is (onder voorbehoud) ons programma voor 2016:
tot en met half maart: Lammetjesdagen
- zondag 6 maart: Kaas maken
- zondag 10 april: Braderie
- zondag 24 april: Kledingbeurs
- zondag 8 mei: Schaapscheren (en Moederdag)
- zondag 29 mei: Plantjesdagen
- zondag 5 juni: Lente op de boerderij
- zondag 12 juni: Boekenbeurs
- zondag 19 juni: Preuve op Daalhof (en Vaderdag)
- zondagen 3 en 10 juli: Amateurkunst (evenement nog niet
definitief)
- zondag 21 augustus: Midzomerrommelmarkt
- zondag 2 oktober: Appelpersdag
- dinsdag 4 oktober: Dierendag
- zondag 30 oktober: Zuurkooldag
- zondag 20 november: Dieren in de Winter
- zondag 27 november: Sinterklaas
- zaterdag 10 en zondag 11 december: Kerstsfeerdagen

Hoe gaan jullie de nieuwe rol invullen?
‘We doen dat in nauwe samenwerking met maatschappelijke
partners als Radar en Humanitas. Hun deelnemers, maar
ook anderen die een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen
hier onder begeleiding terecht en werken samen met onze
vrijwilligers. We gaan onze vrijwilligers daarin ondersteunen,
onder meer door voor hen themamiddagen te houden en
hen cursussen aan te bieden. Zo kunnen wij gaandeweg
steeds meer mensen een plek bieden waar ze een zinvolle
invulling kunnen geven aan hun leven. Door mee te werken
op de boerderij of door mee te doen aan onze eetavonden
of andere activiteiten.’

Volg de aankondigingen op de boerderij, deze middenpagina’s , onze website of Facebook voor eventuele wijzigingen.

Is er wel genoeg werk voor de vrijwilligers en deelnemers
die naar Daalhoeve willen komen?
‘Daarvoor breiden we onze activiteiten uit. In 2015 hebben
we het beheer overgenomen van de dieren in het stadspark
van Maastricht. Dit jaar nemen we onder meer de wei bij het
voormalige tuincentrum Erica in beheer, waar we hoogstam
fruitbomen planten. Daarmee slaan we meerdere vliegen in
één klap: er is meer werk te doen op en vanuit de boerderij,
we verfraaien de buurt, we hebben meer ruimte voor onze
dieren en we kunnen meer fruit kweken dat we op de boerderij kunnen verwerken en verkopen.’

TERUG- EN VOORUITKIJKEN
Boerderij Daalhoeve heeft weer een druk jaar achter
de rug. We investeerden fors in onze faciliteiten én de
samenwerking met onze maatschappelijke partners. Aan
het eind van 2015 volgde de beloning. Daalhoeve is door
de gemeente erkend als algemene maatschappelijke
basisvoorziening, waar nieuwe zorgplekken worden
gecreëerd. Een terug- en vooruitblik met bestuursleden
Joost Nijssen en Noël Frissen.
Eerst kort terugkijken. Hoe verging het Daalhoeve in 2015?
‘Heel goed. Zoals de bezoekers hebben kunnen zien, is er
weer veel verbeterd en bij gekomen in het gebouw en op het
terrein. De Eetbare Loper, het Bijenhuis, de nieuwe stallen en
de overkapping van het achterterras buiten, de verbouwde
middenstal en de nieuwe boerderijwinkel binnen. Er zijn ook
dingen verdwenen. Zo hebben we de eendenvijver gedempt
en het blote voetenpad opgeheven.
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Daalhoeve groeit. Is dat nog organisatorisch te behappen?
‘Ook qua organisatie zijn we gegroeid. We hebben nu twee
assistent-beheerders en onlangs is ons bestuur uitgebreid
van drie naar vijf. We zijn blij met onze nieuwe bestuursleden
Frens Lemeer en Loen Schroeders. Samen met ons tweeën
en John Cüsters, die het schrijf- en pr-werk op zich neemt,
hebben we nu een nog slagvaardiger bestuur dat ook actief
meewerkt aan en op de boerderij. Dat sterkt ons in de overtuiging dat Daalhoeve voor de bezoekers nog aantrekkelijker
kan worden en voor de buurt nog belangrijker. Wij hebben
dan ook veel zin in 2016. U ook?’

Vesta vastgoed
Vesta vastgoed

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

Maastricht - Biesland

Maastricht – Hazendans

Cannerweg 132
Maastricht - Biesland

Hazendanslaan 9
Maastricht – Hazendans

Cannerweg 132

• Halfvrijstaande woning;
• 2 slpkmrs en vrij uitzicht achter;
• Geheel
te moderniseren.
• Halfvrijstaande
woning;
• 2 slpkmrs en vrij uitzicht achter;
• Geheel te moderniseren.
Vraagprijs
€ 339.000 ,- K.K

Vraagprijs € 339.000 ,- K.K

Hazendanslaan 9

• Woonhuis met inp. garage;
• 6 ruime slaapkamers
• •Diepe
tuin met overkapping.
Woonhuis
inp. garage;
• 6 ruime slaapkamers
• Vraagprijs
Diepe tuin met
overkapping.
€ 315.000,-K.K

Vraagprijs € 315.000,-- K.K

Maastricht - Malberg

Maastricht - Belfort

Maastricht 30
- Malberg
Krulbolruwe

Maastricht - Belfort
Printersdreef
33

Krulbolruwe 30

Als u kiest voor:

 uKwaliteit
Als
kiest voor:

 Gedrevenheid

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

Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Maastricht - Belfort
Maastricht
- Belfort
Voldersdreef
10

Printersdreef 33

Voldersdreef 10

VERKOCHT!

•
•
•

Ruime hoekwoning met tuin;
Ruime hoekwoning
2•slpkmrs
(3 mogelijk);met tuin;
• 2 slpkmrs
(3 mogelijk);
Zeer
nette afwerking.
• Zeer nette afwerking.

Vraagprijs € 210.000,- K.K
Vraagprijs € 210.000,- K.K

• Woonhuis met 4 slpkm;
Woonhuis
metaan
4 slpkm;
• •Rustig
gelegen
groen;
Rustig
gelegen aan groen;
• •Te
moderniseren.
• Te moderniseren.

Vraagprijs € 169.000,- K.K.
Vraagprijs € 169.000,- K.K.

VERKOCHT!

• Tussengelegen woonhuis;

• •Tussengelegen
woonhuis;
3 slpkmrs vaste,
trap zolder;
• •3 slpkmrs
trap
zolder;
Tuin op vaste,
het zuid
- west.
• Tuin op het zuid - west.

Vraagprijs € 0,- K.K

Vraagprijs € 0,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
ofof
een
van uw
uwhypotheek,
hypotheek,bel
belons
onsdan
dan
gerust.
eentaxatie
taxatienodig
nodigvoor
voorhet
het oversluiten
oversluiten van
gerust.
Bel
met 043-3440168
043-3440168
Bel dan
dan nu
nu met
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WIJK - INFO

GEDICHT

PARKEREN IN BELFORT

WINTER

Proef parkeerverbod 21 september 2015 tot 25 januari
2016. Op verzoek van een bewonersinitiatiefgroep in samenwerking met het buurtplatform van Belfort hebben wij
deze proef gedaan. Daarbij is afgesproken dat de proef ook
geëvalueerd wordt. Voor deze evaluatie organiseren wij een
inloopbijeenkomst.

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

Wij willen de bewoners van het gebied gelegen tussen de
Keurmeestersdreef, Beeldsnijdersdreef, Horlogiersdreef en
Glazeniersdreef uitnodigen voor deze inloopbijeenkomst. U
krijgt hierover ook nog een brief bezorgd. Wij zijn benieuwd
naar uw ervaringen van deze proef met het parkeerverbod.
Kom op donderdag 21 januari 2016 naar de inloopbijeenkomst van ‘Mijn Groen Maastricht’ in buurtcentrum ‘Ut
Förtsje’ tussen 18.00 en 19.30 uur.

ijspret en gladde wegen
ervoor zijn of ertegen
de winter heeft St.Nicolaas, Kerst en Nieuwjaar
daarna is het ‘oude jaar’ klaar
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

Team Mobiliteit Gemeente Maastricht, Ilse.Hendrix@maastricht.nl

winterse gezelligheid wordt geprezen
na het avondjournaal eerst het weerbericht lezen
aangenaam warm bij de open haard
stiekem denken, wanneer is het maart

ZIEN-HOREN-HELPEN

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

Soms komt u er alleen even niet uit. U heeft bijvoorbeeld
vragen over de ingewikkelde regelgeving rondom zorg en
ondersteuning en u weet niet bij welke instanties u kunt
aankloppen voor hulp. U voelt zich alleen en zou het prettig
vinden om af en toe wat gezelschap te hebben of om mee
te doen aan een leuke activiteit bij u in de buurt. Of u bent
op zoek naar iemand die u kan helpen bij uw administratie,
bij het doen van boodschappen of bij het klaren van klusjes
in en om het huis. Dan brengt ZienHorenHelpen u graag in
contact met de juiste zorg.

bij vrieskou de warme jas aan
maar gladde wegen zijn niet te begaan
maar na 100 dagen is het einde in zicht
met sneeuw en ijs, koning winter deed zijn plicht

Het stedelijk project ZienHorenHelpen bestaat uit een aantal
goed opgeleide vrijwilligers die ondersteund worden door
welzijnsorganisatie Trajekt. Na een afspraak met u te hebben
gemaakt, komt de vrijwilliger van ZienHorenHelpen naar u
toe en luistert naar uw verhaal: waar heeft u behoefte aan,
welke ondersteuning heeft u nodig? Vervolgens helpt deze
vrijwilliger u contact te leggen met de zorg en/of ondersteuning waar u behoefte aan heeft.
Belangrijk voor u om te weten is dat er geen kosten zijn
verbonden aan een dergelijk gesprek. De vrijwilliger die met
u komt praten om te horen waar u behoefte aan heeft, doet
dit omdat hij of zij graag een steentje bijdraagt aan onze
participatiemaatschappij.
Wilt u een afspraak maken of wenst u meer informatie? Wij
zijn er voor u, dus twijfel niet en neem contact met ons op:
telefoon 043–7630010 of e-mail zienhorenhelpen@trajekt.
nl. Informatie over dit project is ook te vinden op de website
www.trajekt.nl/projecten/zienhorenhelpen.
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nog even geduld, het is nog niet zover, we mogen nog
klagen
tegelijk verheugen we ons op de komende Feestdagen
Kerst en Nieuwjaar met de beste wensen
voor elkaar en alle andere mensen
het voorjaar zit weer in de lucht
we nemen weer afscheid van de winter met een diepe
zucht
gelukkig het is weer voor 9 maanden voorbij
het voorjaar maakt ons allemaal weer blij

Ad Frijns

Overzicht gratis proeflessen maand januari/februari
Overzicht gratis proeflessen maand januari/februari
hip
hip hop
hop
hip hop
•• Mini
Mini hip
hip hop
hop kids
kids (3–5
(3–5 jaar):
jaar):
Minihop
hip hop kids
(3–5 jaar):
••• Hip
Hip hop kids
kids (6-8
(6-8 jaar):
jaar):
• Hip hop junior
kids (6-8
jaar):
1 (9-11 jaar):
• Hip hop junior 1 (9-11 jaar):
• Hip hop junior 1 (9-11 jaar):
•Hip hop junior 2 (12–15 jaar):
•Hip hop junior 2 (12–15 jaar):
•Hip hop junior 2 (12–15 jaar):

Zumba
Zumba
Zumba
e
Zumba:
les is
is gratis
gratis proefles.
proefles.
Zumba: 1
1e les
is gratis proefles.
Zumba: 1e les
Lesschema
Lesschema zumba:
zumba: Maandag
Maandag 18.30
18.30 uur,
uur, donderdag
donderdag 19.00
19.00 uur
uur
Lesschema
zumba:
Maandag
18.30 uur, donderdag 19.00 uur
en zaterdag 11.00 uur.
en zaterdag 11.00 uur.
en zaterdag 11.00 uur.

Vrijdag
Vrijdag 29
29 januari
januari 16.30
16.30 uur
uur
Vrijdag
29 januari
16.30 uur
Zaterdag
Zaterdag 30
30 januari
januari 9.30
9.30 uur
uur
Zaterdag
30
januari
9.30
uur&
Vrijdag 29 januari 19.00 uur
Vrijdag 29 januari 19.00 uur &
Vrijdag
2930
januari
19.00
uur
&
Zaterdag
januari
10.15
uur
Zaterdag 30 januari 10.15 uur
Vrijdag
2930
januari
18.00
uur
Zaterdag
januari
10.15
uur
Vrijdag 29 januari 18.00 uur
Vrijdag 29 januari 18.00 uur

Latin/ballroom voor paren en gehuwden: Van cha cha tot
Latin/ballroom voor paren en gehuwden: Van cha cha tot
tango,
van jive voor
tot engelse
wals,
en van foxtrot
totcha
salsa
Latin/ballroom
paren en
gehuwden:
Van cha
tot!!
tango, van jive tot engelse wals, en van foxtrot tot salsa !!
tango, van jive tot engelse wals, en van foxtrot tot salsa !!
• Woensdag 20 januari 20.00 uur
•• Woensdag
20 januari
20.00
Vrijdag
29 januari
20.00
uur uur
Woensdag
20 januari
20.00
uur
•• Vrijdag
29
januari
20.00
uur
Zondag
31
januari
19.00
uur
• Vrijdag 29 januari 20.00 uur
•• Zondag
31 januari
19.00
uuruur
3 februari
20.00
• Woensdag
Zondag 31 januari
19.00
uur
• Woensdag 3 februari 20.00 uur
• Woensdag 3 februari 20.00 uur

Breakdance ( vanaf 8 jaar)
Breakdance ( vanaf 8 jaar)
Breakdance ( vanaf 8 jaar)
• Woensdag 3 februari 16.30 uur
• Woensdag 3 februari 16.30 uur
• Deze
proefles
is zowel16.30
vooruur
beginners als voor gevorderden
Woensdag
3 februari
• Deze proefles is zowel voor beginners als voor gevorderden
breakdancers
• Deze proefles is zowel voor beginners als voor gevorderden
breakdancers
breakdancers

Alle
nieuwe
cursussen
Alle
nieuwe
cursussen
Alle
nieuwe
cursussen
starten pas na
de carnaval
starten
starten pas
pas na
na de
de carnaval
carnaval

Jazz-dance
Jazz-dance
Jazz-dance
• 8-11 jaar: Zaterdag 30 januari 10.30 uur
• 8-11 jaar: Zaterdag 30 januari 10.30 uur
• 8-11 jaar: Zaterdag 30 januari 10.30 uur

Voor meer info kijk op www.bernaards.net
Voor
Voor meer
meer info
info kijk
kijk op
op www.bernaards.net
www.bernaards.net
Danscentrum Bernaards Brusselsestraat 97 Maastricht
Danscentrum
Bernaards
Brusselsestraat
97
Danscentrum
Bernaards
Brusselsestraat
97 Maastricht
Maastricht
Tel.
043 – 3212590
/ 06-51024234
mail: info@bernaards.net
Tel.
043
–
3212590
/
06-51024234
mail:
info@bernaards.net
Tel. 043 – 3212590 / 06-51024234 mail: info@bernaards.net

16

WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

EFFE LACHEN

L’ARTISAN, BELFORT
In 2016 zullen we stilstaan bij de verschillende interessante
gebouwen in onze wijken. En er zijn nogal wat interessante
gebouwen, van architecturale bijzonderheden tot geschiedkundig interessante bouwsels. We beginnen, alfabetisch
natuurlijk, met Belfort.
Lang nadat Belfort gebouwd en bewoond was kwam – wat
nu geldt als een herkenningspunt van Belfort –’Residence
l’Artisan’. De wijk Belfort werd in de jaren ‘60 gebouwd, maar
l’Artisan kwam pas in 1996. In het stukje van Wikipedia over
Belfort wordt ons (abusievelijk) verteld dat dit gebouw de
overgang tussen Belfort en Daalhof markeert. Natuurlijk
weten we dat het eigenlijk in het middenpunt van de wijk
Belfort staat, bij de rotonde waar de Gewantmakersdreef en
Keurmeestersdreef samenkomen, de twee straten die Belfort
in 4 stukken snijdt. De bewoners van Belfort en omgeving
die al langer hier wonen zullen zich nog herinneren dat er
vroeger een groot groen veld midden in Belfort lag. Menigeen vroeg zich ook af waarom er juist daar gebouwd moest
worden. Anderen vroegen zich af hoe zo’n groot gebouw
juist op die plek zou passen. En toch past het wél. Het is een
bijzonder gebouw dat aangenaam past in de bocht, alsof het
deel uitmaakt van een elleboog, noodzakelijk, zelfs sierlijk
op momenten. Wikipedia weet te vertellen: “De ronde vorm
wordt extra benadrukt door het gekantelde dak en door de
expressiviteit van de structuurwanden. Het materiaalgebruik
beperkt zich tot naturel beton, hout (western red cedar) en
glas”. Nieuwe bewoners kunnen zich niets anders voorstellen natuurlijk. En er zijn juist veel nieuwe bewoners gekomen
in l’Artisan. Hoe zou het zijn om daar te wonen? Het uitzicht
moet wel bijzonder zijn, zelfs op lager niveau met de twee
grote bomen. Maar stoort het verkeer? De locatie is in ieder
geval geen probleem. Hier is men binnen een handomdraai
bij de winkels van Belfort of de Brusselsepoort, bij de basisschool of op weg naar het werk. En er is nog altijd veel groen
daar op die hoek. L’Artisan is niet zo’n gigant die boven de
voorbijganger torent, een grimmige schaduw werpend op
het pad. Nee, dit is duidelijk een ‘residence’, een kunstige
aanwezigheid die met belangstelling alles gadeslaat wat om
haar heen gebeurt. Hari Gulikers, de architect die dit gebouw
ontwierp (en nog meer in Maastricht) moet wel tevreden zijn
met deze inplanting
Scott Raab

Afslanken met de Benexere BodyProgress
 afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop
  

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

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

Mijn vrouw gedraagt zich hoe langer hoe slechter klaagt een
ontmoedigde man tegen zijn vriend. Vroeger was ze zo lief
en gedienstig, maar nu… ze loopt tegenwoordig van kroeg
naar kroeg, van bar naar bar…. Drinkt ze? Nee, ze zoekt mij.
De onderwijzer van de vierde klas vroeg aan de leerlingen
wat het verschil was tussen ‘klimaat’ en ‘weer’. Eén van de
kinderen zei: het ‘klimaat’ is wat je verwacht, het ‘weer’ is
wat je krijgt.
Het verloofde paar had een stevige ruzie achter de rug.
“Je krijgt alles terug wat je mij ooit gegeven hebt", riep ze
nijdig.” “Begin dan met de kussen”antwoordde hij slim. Ze
zijn nu getrouwd.
-Pieters vriendin is als suiker.
-Zo zoet?
-Neen, zo geraffineerd.
De boksers staan klaar in de ring. Dan weerklinkt de gong,
die het begin van de eerste ronde aankondigt. Een van de
managers fluister zijn beschermeling nog vlug toe: ik wilde
het je eigenlijk niet vertellen, maar eergisteren heb ik je
tegenstander met je vrouw gezien.
Een agent staat rond sluitingstijd in de buurt van een café te
wachten om te zien of hij nog een paar mensen kan betrappen die met een slok teveel achter het stuur willen kruipen.
Opeens ziet hij en vent de kroeg verlaten. Hij zwalkt wat
rond, struikelt en probeert zijn sleutel zeker op vijf verschillende auto’s uit voor hij uiteindelijk zijn eigen auto gevonden
heeft. Hij is zeker tien minuten bezig voor hij de sleutel in
het contactslot krijgt. Als hij wil vertrekken -intussen zijn alle
andere klanten van de cafe vertrokken- houdt de agent hem
tegen en laat hem een blaastest doen. Maar na meerdere
pogingen geeft het apparaat steeds 0,0 promille aan.
-Hoe is dat nu toch mogelijk? Vraagt de agent.
-Vanavond ben ik de BAM, antwoordt de man.
-De BAM? Vraagt de agent.
-Ja,antwoordt de man, de Bewuste Afleidings Manoeuvre.
Een man was op latere leeftijd in het huwelijksbootje gestapt
en hij en zijn echtgenote wilden zo snel mogelijk kinderen.
Maar het wilde niet meteen lukken en dus besloot hij zich
te laten onderzoeken. In het ziekenhuis gaf de verpleegster
hem een steriel potje.
-Neem dit mee naar huis en breng het morgen gevuld weer
terug.
De volgende dag kwam de man terug met een leeg potje.
-Ik heb geprobeerd, zei hij. Ik heb het geprobeerd met mijn
linkerhand, Niets! Ik heb het geprobeerd met mijn rechterhand, Niets! Ik heb er warm water op laten lopen, Niets! Ik
heb mijn vrouw om hulp gevraagd, Niets! Ik heb onze jonge
buurvrouw ter hulp geroepen. Het was gewoon niet mogelijk.
-U heb uw buurvrouw om hulp gevraagd? Vroeg de verpleegster.
-Ja, zei de man, niemand van ons kon dat potje open krijgen!
Professor: Noem mij eens een voorbeeld van tijdsbesparing.
– Student: Liefde op het eerste gezicht!

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

jaar van de opleiding pedagogiek aan de HAN in Nijmegen.
Reizen is mijn passie en ik droom ervan zoveel mogelijk van
de wereld te mogen bewonderen.

JASON WONG

Mijn eerste verre reis die ik alleen maakte was naar Australië.
Nadat ik in 2014 mijn eerste boek uitbracht had ik de smaak
helemaal te pakken. Dit was een kinderdroom die uitkwam.
Toen maakte ik ook zelf de tekeningen, in het nieuwe boek
staan foto’s van de prachtige plekken die ik heb mogen zien.

Hoi, ik heet Jason Wong. Ik ben in de zomervakantie 9 jaar
geworden en ik zit op de John F. Kennedy school. Ik zit in
groep 6 bij meester Jo en juffrouw Thea. Mijn hobby’s zijn
voetballen (ik zit bij VV Daalhof bij F1), basketballen, tennis
en af en toe ook nog badminton.

Dit jaar ben ik 6 maanden in Zuid-Afrika geweest voor stage
en om te reizen en daar kreeg ik het fantastische nieuws dat
de uitgever, die mijn eerste boek uitbracht, ook mijn tweede
boek wilde uitbrengen. Mijn volgende verre reis gaat, zoals
het er nu naar uitziet, naar Indonesië.

VARIA
GEPRAAT
Er wordt wat afgepraat
In deze wereld
Voor vrede of geluk
Er wordt heel wat gepraat
Over kleine en
Grote dingen
Wanneer zal het eens vrede zijn?

Oh ja, mijn zus Jessy zit nu op de middelbare school. Zij
doet HAVO TTO (=Tweetalig onderwijs) op het Bonnefanten
College. Mijn moeder werkt in een restaurant in Wahlwiller.
Ik ben daar in de buurt, in Nijswiller, geboren. Ik mag soms
bij mijn moeder op het werk komen en ik vind het leuk om
mijn mama te helpen. Haar baas heet Frans en die is heel
grappig. Ik ben super gelukkig met mijn familie.

Springtime

Groetjes, Jason

PERSBERICHTEN
NIEUW BOEK VAN ELINE VINK
No worries downunder! De oostkust van Australië in 8 weken: In december kwam alweer mijn tweede boek uit. Wat
een fantastisch gevoel was dat. Na een kinderboek over een
meisje met een zusje met het Syndroom van Down, kom ik
nu met een reisverhaal.
In 2012 heb ik 8 weken langs de oostkust van Australië gebackpackt. Daar heb ik dagelijks een dagboek bijgehouden
waar mijn avonturen in zijn vastgelegd. Het is een biografisch
verhaal, boordevol tips. Het zal vooral een aanrader zijn
voor mensen die daar aan de andere kant van de wereld
willen gaan backpacken. Maar het is ook een interessant
boek met leuke weetjes over Australië en de avonturen die
ik meemaak zijn soms best spannend en lachwekkend. Het
boek is te bestellen op www.boekscout.nl.
Info Eline: Mijn naam is Eline Vink, ik ben 23 jaar en ik
ben geboren in Maastricht. Ik zit momenteel in het laatste
18

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

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

John dé Schilder
voor al uw schilderwerk binnen en buiten.
Netheid Correctheid Betrouwbaarheid !!

inclusief

LED
LED

Kijk gerust op mijn internet site
www.johndeschilder.nl voor
aanbiedingen en garanties.
Ook voor het plaatsen van glas,
rolluiken, laminaat en parket.

kwaliteits - garantie

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

spannendeplafonds.nl
+31 641001684

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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4 KIDS

Nieuwe kapsels: Welk kapsel vind jij
passen bij onderstaande personen?

Teken de route die de skiër moet afleggen
om aan het einde te komen.

Punten verbinden: Kun jij onderstaande
letters van A t/m Z met elkaar verbinden?
Wat zie je dan?

Minions tekenen: Minions wie kent ze niet?
Als je ze wilt leren tekenen, hoef je alleen
maar onderstaande stappen te volgen.

Stephanie Debie
20

Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
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WIJK - INFO

VERENIGINGSNIEUWS

LEZING OVER E.F.T.

INDISCHE INLOOPMIDDAG - MASOEK SADJA

Woensdagavond 20 januari komt
Heleen Heins uit Sittard spreken
over E.F.T.
E.F.T. - Emotional Freedom Technique - is een zelfhulp techniek. Het
werkt met kloppen met je vingers op
de meridiaanuiteinden op het lichaam, waardoor negatieve
emoties neutraliseren. Dit werkt door in je gedrag, maar ook
in je lichaam bij bijv. pijn. Het werkt bij (faal)angst, hoogtevrees, verslavingen, negatief zelfbeeld en het verbetert
relaties, ook die met jezelf. Het is handig en je hebt het
steeds bij de hand. In deze lezing/workshop gaan we ook
oefenen zodat je er zelf verder mee kunt.
Plaats: de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree: 10 euro, contant te betalen, er is geen pinapparaat
aanwezig.
Aanmelden: gvl.maastrichtwest@gmail.com of tel. 0624405539.
De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor alle inwoners
uit Maastricht en omgeving.

Vrijdagmiddag 15 januari is er weer een Indische inloopmiddag Masoek Sadja in buurtcentrum ‘t Atrium van 13.30
tot 17.00 uur. Deze middag wordt georganiseerd door de
Stichting Pelita. De zaal gaat open om 13.00 uur. Deze inloopmiddagen staan in het teken van gezelligheid, muziek,
dans, Indisch eten en cultuur en zijn voor iedereen een
prima gelegenheid om verhalen en ervaringen uit te wisselen. De muziek wordt verzorgd door het duo Senang Hati.
Cateringbedrijf Senang Hati zorgt voor het Indisch eten. De
entree bedraagt 3,50 euro. Inlichtingen bij Kees Schepel,
tel. 06-13521570.

Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west.

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

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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VARIA
LEVEN
Een nieuw begin
In ‘t nieuwe jaar
Met frisse moed
Het jaar tegemoet
Gezondheid, liefde en geluk
Voor iedereen

Springtime

WIJK-INFO
VREUGER
IN DE WIEK

foto van omstreeks 2004 met heel duidelijk de drie flats van
Daalhof. Links een gedeelte van Wolder en op de voorgrond
de wijk Campagne. Wie de foto in kleur wil zien, kan even
mailen. Ik stuur hem u dan gratis. Mocht u oude opnames
hebben die interessant zijn voor onze rubriek, dan hoor ik
dat graag. Mijn nieuwste roman. "Jo de Mommer, Twaalf
ambachten dertien ongelukken" is bij de PLUS-markt in
Belfort te koop.

DAALHOF, WOLDER EN CAMPAGNE
Allereerst wens ik iedereen een gezond en voorspoedig
2016. We gaan gewoon verder, alhoewel het aantal opnames minder begint te worden. In mijn archief vond ik een

huub.reinders@home.nl of www.huubreinders.com

Zaterdag 9 januari: ratelaar. Een geelbloeiende plantaardige
‘medewerker’. Wat betekent hij in ons beheer, en hoe kunnen we het hem naar de zin maken? Locatie: Campagne.
Zaterdag 6 februari: wezel. Het mini-roofdiertje van de stadsrand. Hoe onderhouden we het landschap voor zo’n kleine
muizeneter? Locatie: Torenmolen Gronsveld.
Zaterdag 27 februari: muurhagedis. Hoe beheren we de vestingwerken voor deze zonaanbidder? Locatie: Hoge Fronten.
Zaterdag 19 maart: grasmus. Waar nestelt deze Afrikaganger en hoe kunnen we zijn broedgebied in stand houden?
Locatie: Natuurpark Nazareth.
Opgeven en informatie: Peter Alblas, CNME Maastricht en
regio, tel. 043-3219941, e-mail alblas@cnme.nl

VERENIGINGSNIEUWS
ZIN IN EEN BOEIENDE EN KENNISVERRIJKENDE
LEZING?
De komende winter organiseert ‘t Gilde een derde serie van
een aantal zeer boeiende en soms spraakmakende lezingen
waarvoor wij u zeer van harte uitnodigen. Woensdag 20
januari gaat de heer Bert Beenkens op geheel eigen wijze,
als ervaringsdeskundige, in op het fenomeen carnaval. Wat
is de historie hiervan? Hoe wordt dit gebeuren in binnen- en
buitenland gevierd? Welke trends en ontwikkelingen vallen
op?
Locatie: ‘t Gilde-gebouw, Pastoor Habetsstraat 42 in Maastricht. Aanvang: 19.00 uur. Kosten: 2,50 euro p.p. (inclusief
een consumptie). Belangstelling? Stuur uw gegevens (naam,
adres, postcode, telefoonnummer en e-mail adres) door
naar: Stichting ‘t Gilde, Pastoor Habetsstraat 42, 6217KM
Maastricht. Via de e-mail ontvangt u een bevestiging van
uw inschrijving(en).

MINICURSUS VOGELS

AAN DE SLAG VOOR STADSNATUUR
Een korte, praktische opleiding in Maastricht, winter 2016.
Onder het motto: ‘Leren door doen’ organiseert het Centrum
voor Natuur- en MilieuEducatie (CNME) Maastricht en regio
een gratis korte cursus natuurbeheer. Je leert hoe je de
muurhagedis, ratelaar, wezel en grasmus helpt door gericht
natuurbeheer. Natuurlijk profiteren ook andere soorten. Ook
leer je hoe je in je eigen omgeving stadsnatuur kunt ontwikkelen. Elke bijeenkomst bestaat uit theorie en praktijk. Handen uit de mouwen dus: zagen, sjouwen, harken, vlechten…
Samen met gelijkgestemden. Iets voor jou?
Programma: vier zaterdagen, van 10.00 - 14.00 uur. Wij
verzorgen een eenvoudige lunch.
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Wilt u graag meedoen met de jaarlijkse Tuinvogeltelling,
maar wilt u nog wat oefenen met het herkennen van vogels? Wilt u leren hoe de Nationale Tuinvogeltelling in zijn
werk gaat om zelf uw gegevens te kunnen invoeren? Kijkt
u graag naar de vogels in uw tuin en wilt u ze beter leren
herkennen? Wilt u graag weten wat er zoal rondvliegt in uw
eigen buurt en wilt u weten hoe u meer vogels naar uw tuin
kunt lokken? Voor al die mensen, die graag wat meer willen
weten over de gewone vogels die dagelijks rondscharrelen in
de tuin of in het park, geeft IVN Maastricht een korte cursus.
In deze cursus zullen we de meest voorkomende tuinvogels
behandelen en gaan we ook in op de manier waarop de
Tuinvogeltelling in zijn werk gaat. Ook het voeren van vogels
in de winter zal aan bod komen.
Data: woensdagavond 6 januari van 20.00 tot 22.00 uur en
zondagochtend 10 januari van 9.00 tot 11.00 uur. Plaats:
IVN-verenigingslokaal in de Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, Maastricht. Kosten: 10 euro. Aanmelden per e-mail:
pirson.kloosterboer@wxs.nl of via de telefoon: 043-3435429.
In het voorjaar (20 en 24 april) volgt de tweede minicursus
Vogels, met aandacht voor de zang, balts en het broedgedrag.

WWW.WILSONGROEP.NL
Numitorhof 64

Ir. Dingemansstraat 5

• Halfvrijstaand met garage
• Ruime woonkamer en tuin
• Nette keuken en luxe badkamer
• 4 slaapkamers

• Tussengelegen woonhuis
• Doorzon woonkamer, gesl. keuk.
• 3 slaapkamers, vlizotrap zolder
• Leuke tuin en mooi vrij uitzicht

Vraagprijs: € 149.000,- k.k.

Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

nieuw

Glazeniersdreef 40-C

“Wij wensen u een
voorspoedig en
gezond 2016”

• Mooi afgewerkt
• Royale woonkamer
• Gesloten luxe eetkeuken
• 2 slaapkamers

Vraagprijs: € 124.500,- k.k.

nieuw

Rector v.d. Boornstraat 4

Erasmusdomein 28-C

• Woonkamer met open keuken
• 2 slaapkamers (mog. 3 slks.)
• 2e verdieping met lift en garage
• Nabij AZM, UM en uitvalswegen

• Woonkamer met veel lichtinval
• 3 slaapkamers
• Vaste trap naar zolder
• Ruime tuin

Vraagprijs: € 145.000,- k.k.

nieuw

Vraagprijs: € 137.500,- k.k.

nieuw

Vleeshouwersdreef 17

Bontwerkersdreef 20-H

• Halfvrijstaand
• 4 slaapkamers (mog. 5 slks.)
• Royale woonk. met aanbouw
• Verlengde garage

• Hoekapp. met lift. Bovenste verd.
• Zeer mooi afgewerkt
• Luxe keuken en badkamer
• 3 slaapkamers

Vraagprijs: € 249.500,- k.k.

Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

nieuwe prijs

VERKOCHT

Ook verkoopplannen?
Bel voor gratis
waardeadvies!

Wolkammersdreef 69-C
Vraagprijs: € 129.500,- k.k.

VERZEKERINGEN

Tel: 043 350 35 35

Klinkenberg 27

Vraagprijs: € 179.500,- k.k.

PENSIOENEN

Pascal Loontjens

HYPOTHEKEN
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MAKELAARDIJ

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

