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FOTO VAN DE MAAND
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Wat later dan afgelopen jaar, maar uiteindelijk staan de
zwembaden toch weer opgesteld in onze tuinen. Het einde
van een heel jaar hard werken of studeren wordt beloond
met een aantal vrije weken en om eerlijk te zijn snap ik nog
niet zo heel lang waar die volwassenen het vroeger altijd
over hadden. In koor riepen ze dat we moesten genieten
van onze schooltijd. En ik me maar afvragen wat er te
genieten was aan een hele dag luisteren en stil zitten en
vervolgens tot middernacht boven de boeken hangen. Het
ging ze niet om de school, maar het aantal weken vakantie
waar ze van vonden dat we moesten genieten. Dus voor
iedereen die nog naar school gaat… Geniet gewoon van
je heerlijk lange zomervakantie!
Vergeet ook dit jaar niet dat kinderen en dieren zomers
echt niet in de auto horen. Ook niet voor een paar minuutjes en ook op dagen dat u denkt dat het wel mee valt met
de warmte. Gelukkig zijn er meestal wel omstanders die
ingrijpen en een autoraam ingooien. Echter… Voorkomen
is toch altijd beter en spreek elkaar aan.

De redactie wenst u een ‘relaxte’ vakantie…

EVENEMENTEN

Enfin, ook voor ons van de redactie is een maandje rust
ingecalculeerd. Wij gaan er even tussenuit, ontspannen,
op vakantie, verbouwen, tuinieren en één redactielid
breekt een prachtige periode in haar leven aan, want er
is een nieuwe 'baby van de redactie' op komst.
Het schrijven en organiseren van dit blad slaan we een
maandje over en in september mag u weer een fris nazomers nummer van ons verwachten.
Wij van de redactie wensen u een fijne zomerperiode
toe. Geniet!

Vrijdag 12 juli
Masoek Sadja, Indische inloopmiddag in ‘’t Atrium van
13.30 tot 17.00 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. Entree
3,50 euro.
Zaterdag 31 augustus
Vicinia op het Hazendansplein, midden in de wijk Hazendans van 16.00 en 23.00 uur. Vicinia is Latijn voor
“onze buurt”. ‘Food trucks’, drank voor jong en oud, kinderactiviteiten en muziek. Toegang is gratis en er is de
mogelijkheid tot pinnen.

Natasja

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 7/8 september.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 augustus
Redactie

Contact

Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Bea Deckers
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Willie van Weert
Joachim Wilbers

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

www.belhaofke.nl

Zaterdag 31 augustus tot en met 7 september
Rode Kruis vakantie voor mensen die niet zelfstandig op
reis kunnen. Neem contact met ons op voor meer informatie. Dat kan op werkdagen tussen 14.00 en 17.00 uur op
telefoonnummer 043-3215111 of via info@rodekruism3.nl.
Zondag, 1 september
OPEN DAG creatieve cursussen in de kunstenaarsateliers
Romeinse Baan van 12.00 uur tot 17.00 uur. Op deze dag
kunt u niet alleen informatie krijgen over de diverse cursussen maar kunt u ook een expositie bezoeken van werken
van cursisten. Overige bezoektijden: 7 en 14 september
van 13.00 tot 17.00 uur

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

inl: Maastricht Sportinl: Maastricht Sport043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagavond
Vrijdagavond

country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-33135297
06-40923577

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie

DS
SIN 77
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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BUURTNETWERK

praktijken er zijn of de wijkverpleegkundigen leren kennen.
Laat uw rollator controleren en in orde maken. Leer tips voor
valpreventie. Doe mee met yoga. Praat mee over hoe eten
uw gezondheid beïnvloedt. Zie wat beschikbaar is en stel
uw vragen aan de mensen die het 't beste weten. Deze dag
wordt voor iedereen in de omgeving gratis aangeboden door
het Buurtnetwerk in samenwerking van het Sociaal Team
en alle zorgaanbieders. Zet het nu al in de agenda en maak
plannen om langs te komen op 6 oktober. Let ook op onze
Facebookpagina voor meer informatie.

buurtnetwerk belfort daalhof

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

GENIET VAN DE ZOMER
De zomer is aangebroken en we zullen het op sommige
dagen wel weten. Let op de kinderen in het verkeer, geniet
van het weer en van de tijd om samen te zijn. Leer de nieuwe
buren kennen, spreek met elkaar af en laat uw straat een
echte buurt worden. Hoewel wij ook pauze nemen van vergaderen, zijn we nog altijd in de buurt. We zien ernaar uit
om u ook in de buurt te zien.

VRAGEN OF ADVIES BIJ COMPUTERPROBLEMEN

GEWOON NICOLE

We horen nog altijd van mensen dat ze niet weten waar
de Huiskamer te vinden is. En wat gebeurt daar zo al? Als
men ’t Atrium kent, dan kan men de Huiskamer vinden. Op
de Aureliushof (naast de toekomende verbouwingswerken
voor Medisch Centrum Maastricht-West) is ’t Atrium. Om
de hoek lopend zie je de banners voor de Huiskamer van
Daalhof, bij een gebreid hek. Loop maar binnen en maak
kennis met de vrijwilligers en activiteiten.
In de Huiskamer kun je terecht om Nederlands te leren,
creatief bezig te zijn, te leren naaien, om iets te vinden in
de ruilwinkel of om gezellig te babbelen en een potje te
snookeren. Maar hier wordt ook samen gekookt, ontmoet
je Ouders voor Ouders en zijn er mogelijkheden voor mantelzorgers om even uit te puffen. Naast deze activiteiten is
Matchpunt regelmatig aanwezig waar men antwoorden kan
vinden op moeilijke vragen en hulp geboden wordt. Ook is
er een spreekuur voor de wijkagent en is Social Team ieder
EVEN week op de donderdagmiddag aanwezig tussen 14.00
en 15.30 uur.

Problemen met laptop, tablets of mobiele telefoon? Wij
willen u graag van dienst zijn bij diverse kleine problemen
van uw laptop, tablet of mobiele telefoon. Heeft u vragen of
advies nodig kom dan gerust langs bij de Huiskamer van
13.30 - 14.30 uur. U bent van harte welkom.

Voor ons, en voor iedereen, is Nicole Neijman gewoon ‘Nicole’. Ze is altijd bereid om te helpen en zet zich tomeloos
in voor allerlei activiteiten in de wijk. Het lijkt soms alsof ze
iedereen kent. Ze wil geen gedoe, maar dat moest toch
even want….. ze kreeg van de Koning wat aandacht. Heeft
u het gemist? Zij zal dat niet erg vinden en ze blijft nog altijd
gewoon Nicole. Maar wij zijn dankbaar dat ze zich zo inzet
voor onze wijken.
BUURTTERRASSEN
We hebben genoten van de buurtterrassen samen met geïnteresseerde bewoners die hun buurt levend willen houden.
Na de zomervakantie volgen er nog twee buurtterrassen.
Op 16 september zijn we op de Goudenweg (het hondenlosloopgebied). Dan kunnen we evalueren hoe het bij het
hondenlosloopgebied loopt. Dit is een aanpassing geweest,
maar is ook een zoektocht naar een oplossing voor buurtproblemen. De ideeën komen van de bewoners zelf. Op 30
september vindt u ons bij de Galopiahof/Lutetiahof. Kom
gerust langs en maak kennis met het buurtnetwerk, uw buren
en de professionals in de buurt (Sociaal Team, wijkagent).

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

BURENDAG 28 SEPTEMBER
Op burendag.nl vind je een heleboel informatie over dit initiatief. Daar leest u bijvoorbeeld: “Burendag is een jaarlijks
terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de
buurt op de 4e zaterdag in september. In 2019 vieren we
Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen
voor elkaar en de buurt.”
U kunt uw eigen buurt aanmelden en activiteiten organiseren. U kent uw buurt. Wij doen ook mee en maken onze
plannen bekend via onze Facebookpagina, dus houd dit in
de gaten.

Ralph Cadier

Wij zijn erkend MKB-adviseur

Wijuzijn
erkend
MKB-adviseur
Wilt
inzicht
in de
risico's die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Wilt u inzicht in de risico’s
die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Maak een afspraak voor een risico analyse!
Maak een afspraak voor
een19
risico
analyse!
St. Annadal
- 6214
PB Maastricht

ZORGELOZE ZORGDAG 6 OKTOBER
Op 6 oktober zijn we weer van de partij met een Zorgeloze
Zorgdag. Van 13.00 - 17.00 uur maakt u kennis met allerlei
zorgaanbieders en ziet u wat mogelijk is in onze buurten
rond zorg. Dit is veel meer dan alleen welke huisartsen-

043-356 04 04 • www.cadier.nl
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St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT

DIT BEN IK

Ik kwam dit jaar in de leerlingenraad, daar overleg je met
kinderen over de dingen die heel erg goed gaan en ook
over dingen die anders kunnen. Juf Sonja vergadert met
ons, ze bespreekt dan ook ideeën en samen beslissen we
welk idee goed is en welk idee niet zo handig is. We hebben een brievenbus in onze school waar je als kind je idee
in kan stoppen.

MICHAEL ESSEL
Hallo allemaal,
Vandaag is het mijn beurt om mezelf voor te stellen. Ik heet
Michael Essel, ik ben 10 jaar en ik woon met m’n moeder

Ik vond het heel leuk dat ik dit met jullie allemaal mag delen.

Abigail en mijn broer Moses in de flat in Daalhof.
Ik zit op het Kindcentrum Dynamiek in groep zes. In onze
groep zitten op dit moment 30 kinderen en we hebben veel
lol. Onze juffen zijn juf Sanne en juf Marieke. De leukste
eigenschappen van juf Sanne zijn dat ze grappig en aardig
is. Juf Marieke is rustig en blijft altijd kalm. Ook is er in onze
groep een meester, meester Lars. Hij loopt stage bij ons op
maandag en dinsdag. Tijdens bijzondere momenten komt
hij ook wel eens een extra dag. Meester Lars is aardig en
kan goed voetballen.
Mijn vrienden zijn Sebastiaan, Lûk, Timo, Ryan en Dylano.
Ik speel graag op school Zombiekat en ik speel heel graag
buiten. In de Gouden wereld kun je creatief zijn en met de
overblijfmeesters en juffen hebben we klimrekken gebouwd.
Op de foto zie je mij ook op een van deze klimrekken staan.
We hebben er ook een parcours en schommels gemaakt.
Mijn lievelingsvakken zijn CNAL, gym en Engels.
Bij CNAL leren we over en onderzoeken we allemaal
thema’s. In het begin van het schooljaar was er het thema
over Landen van de wereld, toen hebben we met onze groep
een wandeling door de wijk Daalhof gemaakt en kwamen we
zelfs langs mijn huis. Het leukste thema dit schooljaar vond
ik Robotica. We hebben eigen patronen gemaakt waardoor
een robot snel of langzaam ging. Nu zijn we bezig met de
wereld van Energie & recycling; daarin zijn we aan de slag
met het milieu en het klimaat.
Bij gym vind ik tennis, basketbal, trefbal en superbal het
leukst om te doen, daar ben ik erg goed in. De ene les is
vaak een les waarin we in verschillende vakken sporten.
Dan zijn er vier vakken en wordt er in kleine groepjes tegelijk
bewogen. We doen dan bijvoorbeeld het touwklimmen, het
zwaaien in de ringen, tienbal en acrobatiek. In de andere les
worden er vaak spellen gespeeld zoals een estafette. Het
basketballoopspel hebben we dit jaar van juf Sanne geleerd.
Dit is een spel waarin honkbal, korfbal, rennen, springen en
samenwerken gecombineerd worden.

Bij ons kunt U terecht voor:
Personal Trainingen • voedingsadvies
kleinschalige groepslessen • Kids Bootcamp
B e l n u v o o r e e n g r at i s p r o e f l e s !

g e l l i k s t r a at 7 , m a a s t r i c h t • 0 6 - 2 4 5 4 7 8 7 4
w w w. b o dy 2 f i t. n l • i n f o @ b o dy 2 f i t. n l
4

verzekeringen
advies
makelaardij
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De aanvraag
Uiteraard was ik benieuwd wie de aanvraag had ingediend.
Dat bleek een samenwerking te zijn geweest van Ernestine,
RKSV Leonidas-W, het Grensschap Albertkanaal, de Stichting Wijkblad Belfort/Daalhof en een collega. Het invullen van
zo’n formulier blijkt een hele uitdaging te zijn en er moet een
aantal ondersteunende brieven worden ingediend. Al met al
een hele organisatie. Volgens de website https://lintjes.nl/
van de Kanselarij der Nederlandse orden, werden in totaal
2820 lintjes uitgereikt (65% man, 35% vrouw), waarvan 237
in Limburg en 11 in Maastricht, vier voor dames en zeven
voor mannen. Vreemd dat dit niet ongeveer 50 – 50 is. Het
indienen van een voorstel gebeurt bij de burgemeester, die
de aanvraag beoordeelt en dan doorstuurt naar de Commissaris van de Koning (bij ons de Gouverneur). Daarna geeft
het Kapittel voor de Civiele Orden advies aan de Minister
die het aangaat. Die maakt een ontwerp voor een Koninklijk
Besluit dat begint met de tekst “Hebben goedgevonden en
verstaan”, waarna de benoeming door de Koning volgt. Bij
de Koninklijke onderscheiding hoort naast het lintje, ook
een oorkonde. Hierin staat vermeld dat Z.M. de Koning bij
Koninklijk besluit aan de gedecoreerde een bepaalde graad
van onderscheiding in één van de civiele orden heeft verleend. De oorkonde wordt ondertekend door de Kanselier
der Nederlandse Orden.

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.

Op verzoek van de redactie mag ik deze “In de kijker” vullen over het Koninklijk lintje dat ik heb mogen ontvangen op
vrijdag 26 april. Een leuke ervaring, nadat ik als redactielid
van ’t Belhäöfke vele jaren zelf mensen mocht interviewen
voor deze leuke rubriek.

Waarom
Je komt voor een lintje in aanmerking op basis van bijzondere, persoonlijke verdiensten voor de samenleving. In mijn
geval was dat een bijna vijfjarig voorzitterschap van voetbalclub RKSV Leonidas-W uit Wolder, jarenlang voorzitter
van de Stichting Wijkblad Belfort/Daalhof (’t Belhäöfke) en
jarenlang lidmaatschap van het Grensschap Albertkanaal.
Daarnaast nog enkele andere activiteiten zoals drie jaar
voorzitterschap van de Medezeggenschapsraad van basisschool Fons Olterdissen, lidmaatschap Buurtplatform, tien
jaar bestuurslid Personeelsvereniging Provincie Limburg,
enkele jaren redacteur van het Personeelsblad Limburg.
org. Ik ben er best wel trots op dat mijn inspanningen als
vrijwilliger op deze wijze gewaardeerd worden. Al die activiteiten heb ik natuurlijk niet alleen gedaan, dus in feite is
deze beloning voor mijn jarenlange vrijwilligerswerk ook
voor een deel voor iedereen waarmee ik de afgelopen jaren
heb mogen samenwerken. Allemaal hartelijk dank daarvoor.

Vrijdag 26 april, de laatste werkdag van een gewone week.
Een week eerder kreeg ik een vergaderverzoek van de
Gouverneur om met hem iets over mijn werk te komen
bespreken. Bij de kamer van Gouverneur Bovens werd ik
opgewacht door één van zijn secretaresses die mij vertelde
dat de bijeenkomst was verplaatst naar een vergaderzaal
een verdieping lager. In die zaal aangekomen, werd ik verrast door de aanwezigheid van o.a. de burgemeester van
Maastricht, mevrouw mr. Annemarie Penn – te Strake. Zij
deelde mij mee, dat het de Koning had behaagd mij een
lintje te geven. Nog enigszins verbaasd keek ik de zaal in.
Allereerst zag ik de cameraman van RTV Maastricht. Mijn
moeder van 93 zat er in de rolstoel, mijn vrouw Ernestine
(jarenlang redactielid van ’t Belhäöfke), mijn dochter Yveline
uit Amsterdam, mijn broer Olav met z’n vrouw uit Eckelrade,
Gedeputeerde van den Akker, directeur Jan Smeelen en
diverse collega’s waren aanwezig. Een bijzonder moment.
Nadat ik het lintje opgespeld had gekregen en de foto’s
waren gemaakt, was er koffie met vlaai.

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

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

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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PRIKBORD

groep van maximaal vier leerlingen. Informatie: 06-39823537
Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak: Nederlands
op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisaties o.a.dyslexie) en ook examentrainingen. informatie 043-3435094

Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) mailen naar prikbordjes@belhaofke.nl vóór de 15e van de maand. U ontvangt een
bevestigingsmail met verdere instructies.

Welkom op onze open tuinendag, 7 juli, 12 tot 17uur. Volkstuinencomplex Malberg, Cijnsruwe 30. Geniet van mooie
groente- en bloementuinen. Afwisselend rust en muziek.
Popkoor Chapeau zingt om 12-13.30-15 u. telkens half uur.
Proef bijzondere jam, ruik geuren. Besluit met gratis hapje
en drankje.

Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin?
Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom
naar ons Volkstuincomplex Daalhof. Tuintjes al te huur vanaf
40 euro per jaar (50m2).Aanmelden: volkstuindaalhof@
kpnmail.nl Informatie: www.volkstuindaalhof.net.
Voor behandeling COPD, perifere vaatstoornissen, knie-/
heupartrose is GEEN aanvullende zorgverzekering nodig.U
kunt bij ons ook terecht voor rugrevalidatie via David-RugConcept, oncologiefysio, sportfysio, atlascorrectie,guasha,
kleurenmatrix. FYSIO DAALHOF, Herculeshof 9, 6215 BB
Maastricht, 043-3476946, www.fysiodaahof.nl.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

Uw bank of oude fauteuil nieuw leven inblazen? Ervaren
meubelstoffeerder Richard Smit maakt van meubels (opnieuw) echte blikvangers. Klantvriendelijke service die als
gegoten zit en ongeëvenaarde kwaliteit die u ziet én voelt.
Bel vrijblijvend naar 0032-468138770 of info@richardsmit.
be.

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62

Onze volledig op maat gemaakte hoofdborden of gestoffeerde wandbekleding geven uw slaapkamer een luxe uitstraling.
Kiest u voor modern of klassiek (gecapitonneerd)? Informeer
vrijblijvend naar de mogelijkheden. 0032-468138770 of
info@richardsmit.be.

dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

Boerderij ‘De Hazendans’

Voor al uw schilder-en spuitwerk aan en in uw huis, appartement of bedrijf: Rosso Dumernit. Bel of mail voor een
gratis offerte: 0640156150 of rossodumernit@hotmail.com

Uw welbekende adres voor al uw aardappelen.
Tevens ook geschrapte krielaardappelen.

Hondentrimster aan huis. Honden tot 10 KG. Als u de hond
wast, scheer/ knip ik uw hond voor Euro 27,50 bij u thuis!
Avond en weekend ook mogelijk. Bel of whatsapp voor meer
info. Tel: 06-22896371
Huiswerkbegeleiding in de Hazendans .Ervaren
docent(vmbo-havo-vwo) geeft individuele en professionele
begeleiding bij het plannen ,maken en leren van het huiswerk en extra uitleg bij niet begrepen leerstof aan een kleine

Heserstraat 20
6216TP Maastricht
Tel: 043-3440032
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Ma t/m vrij geopend van 8:30 – 18:00
Zaterdag van 8:30 t/m 17:00
’s woendags gesloten

uitvoeren. Wist u dat wij door Top Bloemen zijn beoordeeld
met een 9,5 gemiddelde score, waardoor wij tot de beste Top
Bloemen-bloemisten van Nederland behoren? Wij steken er
veel energie in om ook van Daalhof, net zoals onze zaak in
Heer, een groot succes te maken.

IN DE ETALAGE
VILLA VIVANTE

We zullen u graag ontmoeten in onze winkel.

In februari hebben wij onze nieuwe bloemenzaak ‘Villa
Vivante’ geopend in Winkelcentrum Daalhof. Het is onze
tweede bloemenwinkel in Maastricht, onze andere winkel is
al zes jaar gevestigd in Heer. Wij hadden de wens de klant
ook te kunnen bedienen vanaf ‘de andere kant van de brug’
en Daalhof leek ons daarvoor een geschikte locatie.

WIJK - INFO
KICK-OFF WIJKLEERBEDRIJF MAASTRICHT
Op vrijdag 15 februari vond de kick-off plaats van de nieuwe
samenwerking in het WijkLeerbedrijf Maastricht. Op deze
dag is het feestelijke startsein geven voor de nieuwe groep
deelnemers die actief aan de slag gaat in de wijk Daalhof.
Het WijkLeerbedrijf in Maastricht bestaat sinds 2014 en de
afgelopen 4 jaar zijn 36 deelnemers, waaronder jongeren
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, opgeleid voor
de zorg en bemiddeld naar werk of een vervolgopleiding.
Als onderdeel van hun stage bieden de deelnemers van het
WijkLeerbedrijf extra hulp en ondersteuning aan wijkbewoners. Denk aan boodschappen doen, een spelletje spelen of
samen licht huishoudelijk werk doen. Kortom, allerlei dingen
die het leven makkelijker en prettiger maken. Het WijkLeerbedrijf is er voor iedereen in de wijk die een steuntje in de
rug kan gebruiken, van jong tot oud!

Tel.nr: 06-53219877

Villa Vivante is een echt familie bedrijf, gerund door Stephan en Angela (man en vrouw) en (schoon) moeder Henny.
Daarnaast hebben wij nog twee bloemisten en een bezorger in dienst. Zes jaar geleden zijn we in Heer onze eerste
bloemenwinkel begonnen, dat was toen een behoorlijke
uitdaging en ook een behoorlijk risico. In die periode had
de bloemenbranche het niet gemakkelijk, zeg maar de naweeën van de crisis. We hadden alle drie onze vaste baan
opgezegd, terwijl we pas een baby hadden gekregen. Maar
we hadden er alle vertrouwen in dat het ons ging lukken.
We zijn dan ook trots op wat we tot nu toe bereikt hebben
en dat het ons is gelukt ook een tweede winkel te openen.
Kenmerkend voor onze winkels is de versheid van de
bloemen (zes dagen per week verse aanvoer), de brede
sortering en de steeds groter wordende selectie van duurzaam geteelde bloemen. Ook kunt u bij ons een bloemetje
bestellen om te laten bezorgen. In de regio doen we dat
allemaal zelf, maar verder het land in laten wij dit door een
gespecialiseerde bloemist via het Top Bloemen netwerk

De locatie in Daalhof, die door Doekle Terpstra is benoemd
tot een van de koplopers in het Zorgpact (nu Actie Leer
Netwerk), biedt ook de mogelijkheid voor deelnemers om
zich te oriënteren op leren en werken in zorg en welzijn.
Dit jaar start, naast een nieuwe niveau-2 mbo-groep, ook
een groep met deelnemers van VOORdeel & VERVOLG
(entree-opleiding, het praktijkonderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs). Hierdoor is het aantal deelnemers in het
WijkLeerbedrijf verdubbeld en daarmee dus ook het aantal
uren informele hulp dat het WijkLeerbedrijf biedt.
Op woensdagmiddag 10 juli om 14.00 uur ontvangt de eerste
lichting Entree-leerlingen hun MBO 1 diploma op Wijkleerbedrijf Daalhof, zaal Mosae zorggroep, Herculeshof 22 te
Maastricht. U bent van harte welkom!

Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Veldwezeltstraat 24 6215 JC Maastricht

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht

WIJK - INFO

Iedere maandag-, en vrijdagmiddag, 13.30 uur: Schaakclub
op afdeling F. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij
de schaakclub.

VASTE ACTIVITEITEN
VRIJ TOEGANKELIJKE DAGBESTEDING
MOSAE ZORGGROEP, HERCULESHOF 22

Extra activiteiten juli, augustus en september 2019
Woensdag 3 juli, 14.00 uur: voorlichting valpreventie door
Fysio Zuyd.
Donderdag 4 juli, 14.00 uur: DJ Giel draait, Happy Hour en
hapjes verkoop.

Vaste activiteiten van maandag tot en met vrijdag vanaf
9.30 uur tot 16.00 uur.

Woensdag 10 juli:14.00 uur: Feest van het Wijkleerbedrijf
Donderdag 11 juli: Uitstapje naar Vaeshartelt

We zijn er voor iedereen in de wijk. Vrij Toegankelijke
Dagbesteding betekent dat je geen indicatie nodig hebt om
naar ons Ontmoetingscentrum te komen.

Woensdag 17 juli:14:00 uur: Italiaanse middag
Donderdag 18 juli:14.00 uur: Opa John draait, Happy Hour
en hapjes

Iedere ochtend kunt u in de zaal terecht voor koffie, gezelschap en de krant.

Woensdag 24 juli:14.00 uur: Fruitsalade maken
Donderdag 25 juli: 14.00 uur: Wandelen

Iedere werkdag om 12.00 uur: Tezamen eten in het restaurantgedeelte. We bieden u de gelegenheid om samen te
koken of te eten. Want is het niet veel gezelliger om samen
te eten? Vraag naar de mogelijkheden.

Woensdag 31 juli, 14.00 uur: Ijsmiddag
Donderdag 1 augustus, 14.00 uur: Opa John draait, Happy
Hour en hapjes

Iedere maandag- en vrijdagmiddag om 13.45 uur: KIENEN
De Niet kieners zijn welkom in de nieuwe ruimte in het restaurantgedeelte waar de activiteitenbegeleiding en vrijwilligers
een gezellig samenzijn organiseren.

Woensdag 7 augustus, 14.00 uur: Verse wafels bakken
Donderdag 8 augustus, 14.00 uur: DJ Giel, Happy Hour
en hapjes

Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur:
GYNNASTIEK onder professionele begeleiding.
CREACLUB: (achterin de zaal) Handwerken en handarbeid
(heropstart). Verkoop van handgemaakte spullen. Tevens
bloemschikken op regelmatige basis.
U kunt ook gezellig komen koffie drinken of een kaartje
leggen.

Woensdag 14 augustus, 10.30 uur: Dienst m.m.v. Gouwe
Ouwe koor en om 14.00 uur: Spellenmiddag
Donderdag 15 augustus, 14.00 uur: DJ Ton
Woensdag 21 augustus: 14.00 uur Zomer Quiz
Donderdag 22 augustus, 14.00 uur: Wandelen
Woensdag 28 augustus, 14.00 uur: Jeu de Boules
Donderdag 28 augustus, 14.00 uur: Opa John draait, Happy
Hour en hapjes

Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur: wisselende activiteiten.
Spellenmiddag, optredens, muziek, quiz, samen koken,
bijeenkomsten georganiseerd door o.a. het Wijkleerbedrijf,
Zonnebloem, Fysio Zuyd en activiteitenbegeleiding Mosae
Zorggroep.

Woensdag 4 september: 14.00 uur Jeu de Boules
Donderdag 5 september, 14.00 uur: Uitstapje: lunch centrum, wandelen door het stadspark en winkelen.

Donderdagmiddag vanaf 14.00 uur: Om de andere donderdagmiddagen zijn er bijvoorbeeld uitstapjes, DJ, Happy
Hour, Hapjes, film, wandelen, lezingen etc.

-

MERKSPECIALIST
Gespecialiseerd in Peugeot en Citroën

A.P.K. keuringen
Onderhoud
Reparatie
Banden
Occasions

* Ook andere merken zijn welkom!

Autobedrijf van der Cruijs | Via Regia 169 | 6216 BW Maastricht
043-3433733 | www.vandercruijs-pca.nl
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VARIA

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

Nathalie Narings is pedagogisch medewerker en is eigenaar van
Kinderopvang NaNa en gastouderbureau Villa Nana.

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Tel. 06 - 43 09 68 14
www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl

ZOMERACTIVITEITEN VOOR KIDS
Zomer en kids: het is een ideale combinatie. Op school en in
de kinderopvang zijn er altijd veel zomeractiviteiten te doen,
maar ook thuis kun je heel eenvoudig activiteiten aanbieden.
Hier wat inspirerende ideeën:
Mega bubbels: Mix 1,5l water en 250ml stroop door elkaar,
voeg vervolgens 500ml afwasmiddel toe en mix het geheel
voorzichtig door elkaar. Sop een kleerhanger/voorgevormd
stuk ijzerdraad rustig in je bubbelgoedje en je staat versteld
van de mega- bubbels die er ontstaan. Waterspelletjes:
Spelen met water is leuk voor alle leeftijden. Je kunt een
emmer met water neerzetten en de kids vanaf een afstand
sponsjes erin laten gooien (wie de meeste goed mikt, wint).
Waterballonnen overgooien, zonder dat ze knappen, zorgt
voor veel pret en wist je dat je met natte sponsjes mooie
watertekeningen op de grond kunt maken? Dagje erop
uit: Een ochtend of middag naar de kinderboerderij of het
park is heerlijk, zeker onder het genot van een verkoelend
ijsje. Je kunt ook naar een pretpark gaan, of bijv.naar een
buitenspeel/klauter/kledderpark, zoals Irrland in Duitsland.
Neem een picknickkleed mee en je dag is geslaagd! Een
zwembadbezoek is voor de hetere dagen bij uitstek ideaal. Maak een kamp en neem veel (grote!) doeken, het
wasknijpermandje en wat stoelen mee. Tadaa! Je eigen
tentkamp is klaar en het zorgt voor uren speelplezier. Filmmarathon mét popcorn! Is het misschien toch slecht weer?
Geen probleem: met een filmmarathon is de dag toch nog
gezellig. Zet de salontafel aan de kant, leg wat matrassen,
kussens en dekens neer en geniet van je favoriete (teken)
films! Extra tip: neem Netflix. Zo heb je altijd je favoriete
serie of film bij de hand.
Heb jij nog andere leuke activiteiten die je wilt delen? Ga
dan naar onze facebookpagina (@KinderopvangNana) en
laat het ons weten! Fijne zomer!
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De nieuwe AED op Daalhoeve

B

de middenstal en is tijdens de openingsuren van de boerderij
te gebruiken door de hele buurt. Spreek daarvoor één van
onze medewerkers aan. Zij beschikken alle over een sleutel.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 73, juli 2019

En verder:
- komt er een nieuw gezellig terrasje aan de zijkant van de
boerderij. Dit wordt omringd door bloembakken waarvoor
we van de veiling in Margraten fruitkisten hebben gekregen;
- gaat het verblijf van de fennek-vossen open in de laatste
week van juli;
- wensen we iedereen een hele goede zomervakantie. Graag
verwelkomen we u ook tijdens de vakantie op de boerderij.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Uilenshows
Onlangs zijn we op Daalhoeve begonnen met een uilenshow. We geven daarin met onze twee uilen, de kerkuil en
boeboekuil, een vliegdemonstratie van zo’n dertig minuten.
De uilen zijn hiervoor getraind en laten hun vliegkunsten al
regelmatig zien op onze kinderfeestjes. De shows vinden
plaats op donderdag van 15.30 uur tot 16.00 uur, en gaan
nog door tot en met donderdag 1 augustus. Bijwonen is uiteraard gratis. Let er wel op dat bij extreem hoge temperaturen
de show niet doorgaat vanwege het welzijn van onze dieren.
Wij kondigen dat bijtijds aan op de sociale media. De shows
worden gegeven door Déanne en Ivy.

Samenwerking CITAVERDE
Boerderij Daalhoeve is vanaf de start van het nieuwe
schooljaar eind augustus een praktijklocatie van het
CITAVERDE College, dat groene opleidingen verzorgt
voor het vmbo en mbo. Dagelijks komt een klas leerlingen dierverzorging of paraveterinair op Daalhoeve
onderwijs volgen. In het nieuwe leslokaal boven de
middenzaal krijgen ze theorieles. Buiten, op de boerderij
of de andere terreinen waarop we actief zijn, krijgen ze
praktijklessen. Simone Sauren, adjunct-directeur mbo
bij CITAVERDE, en onze bedrijfsleider Ralph Frissen
zijn enthousiast over de samenwerking.
Wat maakt Daalhoeve tot een geschikte praktijklocatie voor
CITAVERDE?
Simone: ‘Wij willen onze leerlingen meer uitdagingen bieden,
door ze in het onderwijs meer van de praktijk mee te geven.
Hier op Daalhoeve lopen ze de trap van het leslokaal af en
kunnen ze wat ze net hebben geleerd meteen in de praktijk
zien of uitproberen. Daarbij hebben ze ook te maken met
bezoekers. Zo leren ze ook vaardigheden als mensen netjes te woord staan. Onze locatie in Zuid-Limburg (Heerlen/
Maastricht) heeft daarnaast het concept ‘Urban life’ omarmd.
Daarin willen we groen verbinden met de stad en de stad met
de natuur. Daalhoeve biedt met haar ligging midden in een
woonwijk en lokaal geproduceerd voedsel een unieke kans
om daarmee aan de slag te gaan. Allemaal redenen waarom
wij heel blij zijn hier onderwijs te gaan geven. Daalhoeve is
voor het CITAVERDE College straks de enige praktijklocatie
voor de opleidingen dierverzorging in Maastricht. Voor de
opleiding paraveterinair hebben we daarnaast ook nog een

Onze kerkuil

Woonpunt schenkt AED aan Daalhoeve
Woonpunt is in 2018 teruggegaan van drie kantoren naar
één. Daardoor had de woningcorporatie enkele AED’s over.
Die wilde ze graag ten goede laten komen van buurten.
Daarom werd er een geschonken aan Daalhoeve, op een
centrale plek in de wijk. De AED hangt in het voorportaal van
12

Wat merken de bezoekers er tot slot van?
‘Het zou zo maar kunnen dat er op termijn meer kleine evenementjes komen of bijvoorbeeld demonstraties. Het organiseren daarvan kan goed passen in het lesprogramma en
voor de bezoekers is er dan meer te doen. Zo zal uiteindelijk
iedereen gaan profiteren van deze prachtige samenwerking.’

praktijklocatie in het Dierenbeschermingscentrum in Born.’
Wat zijn de voordelen voor Daalhoeve?
Ralph: ‘We kunnen de leerlingen inzetten voor het vele werk
dat hier moet gebeuren. Wij ondernemen veel activiteiten,
zowel op de boerderij als op onze buitenlocaties. We krijgen
steeds meer vrijwilligers die het niet gemakkelijk hebben
om in het leven hun weg te vinden. Zij ervaren het werk op
Daalhoeve soms als zwaar. Dan helpt het als een deel van
de taken wordt uitgevoerd binnen het onderwijsprogramma
van CITAVERDE. Verder vinden wij het als organisatie verstandig om voor de langere termijn een stabiele relatie op
te bouwen met een grote partner, zoals CITAVERDE. Nu
hebben we zo’n relatie alleen met de gemeente Maastricht.
De samenwerking met CITAVERDE past in onze wens om in
onze educatieve en maatschappelijke functie een volgende
kwaliteitssprong te maken.’

WEEKMENU’S

Kunnen ook vrijwilligers meedoen met de lessen?
Simone: ‘Daar staan we zeker open voor. Als er ruimte voor
is in de lessen, bijvoorbeeld bij een kleinere klas, zou dat
best een mogelijkheid kunnen zijn. Ik kan me ook voorstellen
dat we op termijn een speciaal lesprogramma ontwikkelen,
toegesneden op het werken op een kinderboerderij zoals
Daalhoeve.’
Ralph: ‘Er komen hier regelmatig jongeren werken die tijdelijk
even de weg kwijt zijn. Dat hier onderwijs wordt gegeven,
kan heel stimulerend werken en een goede prikkel zijn om
zelf weer een opleiding te gaan volgen. Nu blijkt de drempel
daarvoor vaak nog te hoog.’
Wordt het personeel van Daalhoeve bij het onderwijs betrokken?
Ralph: ‘Zeker. Déanne, Ivy en Atina gaan gastlessen verzorgen. Dat is voor hen een nieuwe uitdaging en verbreding
van hun werk. Ook zij profiteren er dus van.’
Wordt het in de stallen niet druk met zoveel extra studenten?
‘Van dat risico zijn we ons zeker bewust. Daar hebben we al
allerlei oplossingen voor bedacht. Je kunt dan denken aan
het werken in kleine groepjes, spreiden van de studenten
over meerdere locaties of inzetten van de studenten op plekken waar extra inzet het meest nodig is. Een mogelijkheid
is ook om klussen waarvoor op Daalhoeve nu mensen van
buiten worden ingehuurd voortaan zelf te doen, zoals het
scheren en ontwormen van de schapen.’

Elke maand publiceren we op deze pagina’s de weekmenu’s
van de komende zondagen. Wat serveren wij deze zomer
en wat kost dat?
- 7 juli: kipfilet, gegrillde zomergroentjes en tagliatelle met
knoflook (10 euro).
- 14 juli: ragout van kalkoen in witte wijn, salade en aardappelkroketten (9 euro).
- 21 juli: schnitzel, pizzaïolasaus, polenta (puree van maïsmeel) (9,50 euro).
- 28 juli: biefstuk tagliata, roquettesla, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaatjes en krielaardappeltjes (12 euro).
- 4 augustus: tapasschotel, assortiment van vis, vlees en
groenten, warm en koud (12,50 euro).
- 11 augustus: varkenshaasje met champignonsaus, gestoofde worteltjes en pommes duchesses (9,50 euro).
- 18 augustus: varkensspies van filet, spek en groenten met
frietjes (9,50 euro).
- 25 augustus: Griekse salade met feta, olijven, tzatziki,
souvlaki en calamares (10,50 euro).
- 1 september: varkensfiletkotelet, piccalillysaus, witloofsalade en aardappelsalade (10 euro).
- 8 september: kippenvleugeltjes, Mexicaanse salade, bbqsaus en frietjes (9 euro)
Wij wensen u alvast smakelijk eten.

RECEPT VAN DE MAAND
Italiaanse aardappelsalade
Begin met de slasaus / dressing. Maak een teentje knoflook
heel fijn, of haal het door een pers. Voeg een theelepel
mosterd, zout en peper en een lepeltje suiker toe. Meng dit
vervolgens met drie tot vier eetlepels mooie olijfolie. Doe
er wat dragon of munt doorheen; peterselie en basilicum
zijn ook lekker. Wat je wil…. Zet het even opzij en laat het
goed doortrekken.
Kook vervolgens acht niet te kleine, nieuwe aardappels
gaar in de schil, en kook twee eieren hard. Snij intussen
een groen pepertje en vier ansjovisfiletjes heel fijn, en een
een sjalot ultrafijn (TIP: ansjovisjes gaan heel goed door
een knoflookpers!). Meng dit door de dressing, samen met
de geprakte hardgekookte eieren.
Als de aardappels gaar zijn, haal de schil eraf en snij ze
in blokjes. Schenk dan de dressing uit over de nog warme
aardappels en meng alles goed door elkaar. Dek het mengsel af en laat het goed afkoelen. Proef de salade goed af en
voeg naar smaak nog wat meer peper en zout en eventueel
olie toe.
Deze aardappelsalade is heerlijk bij een barbecue, samen
met lekkere kropsla en tomaat. Maar let wel: niks moet alles mag!
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.

Ralph en Simone voor het verblijf van de Fennek-vossen
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25 jaar Belhaofke in de wijken Belfort, Daalhof, Hazendans - in de
een al wat langer dan in de ander - Dit jaar tonen we elke maand
een foto van ergens in de wijk, toen... Weet u nog?

IN 25 JAAR

De bebouwing aan de Hazendanslaan in 1997, de huizen zijn nagenoeg klaar voor oplevering.

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Nagelsalon en cosmetisch pedicure
•

Manicure

•

Gellak

zonder hakken en/of breken

•

Gelnagels

meestal binnen 1 dag gemonteerd

•

Acrylnagels

zeer duurzaam en energiezuinig

•

French manicure

geschikt voor vochtige ruimtes

•

Cosmetische pedicure

passen probleemloos in elke interieurstijl
inclusief LED verlichting mogelijk

Happy Nails & more

0648537098

Wendy Vrijhoeven-Cruts

info@happynailsandmore.nl

Pallashof 15

www.happynailsandmore.nl

6215 XK Maastricht

zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684

facebook.com/happynailsandmore

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

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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en overzichtelijkheid omdat de uitgave wordt betaald van
de advertentie inkomsten. Dan moet het er niet alleen leuk
uitzien voor de lezer, maar ook de adverteerder wil zichzelf
natuurlijk in een enkele oogopslag kunnen terugvinden. Dat
is ook de reden waarom ’t Belhäöfke, behalve de groene
steunkleur, in zwart wit verschijnt. Kleurendruk is nu eenmaal
vele malen duurder.
Soms hebben we te veel tekst, of kunnen niet alle ingezonden foto’s worden opgenomen. Dan bepaalt de opmaak de
uiteindelijke keuze, afhankelijk van de lengte en de relevantie
van een tekst of de geleverde foto’s, maar vaak kunnen deze
‘gemiste’ stukken nog in een latere editie worden geplaatst.

ACHTER DE SCHERMEN

Joachim Wilbers

WIJK - INFO
BUURTTERRAS PLEINTJE KROESMEESTERSDREEF
Na veel omzwervingen kwam ik in juni 2011 (weer) in Maastricht wonen waar ik in juli 2012, samen met mijn vrouw Rita,
een woning in Daalhof betrok.
’t Belhäöfke zocht in 2014 aanvulling voor de opmaak,
waarop ik besloot mijzelf aan te bieden. Met mijn achtergrond
als beeldende kunstenaar en specialist op het gebied van
(internet) design had ik de ervaring om de leemte in te vullen.
Helaas moest ik al na enkele maanden verstek laten gaan
toen bleek dat Rita ongeneeslijke kanker had, waaraan ze
in oktober 2016 overleed. Het was ondoenlijk om me thuis
te concentreren nu zij, zeker tijdens en na de chemo, mijn
zorg nodig had, maar na haar overlijden hernam ik mijn
plaats in de redactie met ingang van het nieuwe jaar 2017.
Het verloop van taken binnen de redactie gebeurt organisch. Waar leemtes ontstaan worden die automatisch en
vanzelfsprekend opgevangen en ingevuld. In het begin
verzorgde ik samen met Hans de opmaak, en dit om de
andere maand omdat het proces toch wel een volle week
vergt. Niet constant, maar vanaf het moment dat de kopij
binnenkomt totdat het blad drukklaar is, neemt al met al een
hele week. Dit is heus wel belastend als je daarnaast nog
andere werkzaamheden hebt.
Zoals gezegd bemoeide ik me niet met ’t Belhäöfke in de
tijd dat Rita ziek was, al schreef ik sporadisch een stukje
als ik daarom werd gevraagd, want schrijven doe ik al heel
mijn leven; zowel verhalen als artikelen en heel wat van
die schrijverijen zijn in de loop der jaren ook gepubliceerd,
waarom het min of meer vanzelfsprekend was dat ik de
voorpagina column (tijdelijk) van Natasja overnam toen zij
daar even geen tijd voor had.
Sinds kort verzorg ik ook de ‘prikbordjes’. Redactieleden
vallen weg, houden ermee op, en hun taken moeten worden
overgenomen. Ik kwam als eerste in aanmerking omdat ik
de rubriek al eens eerder had waargenomen.
Maar de hoofdmoot blijft de opmaak. Het gepuzzel om de
veelheid aan tekst, foto’s en advertenties in een leesbaar
geheel om te zetten, dat ook nog eens prettig oogt, om ervoor
te zorgen dat het blad niet bij het oud papier belandt voordat
het is gelezen. Want dat is natuurlijk het doel: mensen in de
wijken informeren en daarvoor zoeken wij naar de meest
overzichtelijke manier.
Daarnaast willen we het blad zo goedkoop mogelijk produceren, zonder dat dit afbreuk doet aan de leesbaarheid
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Twee minuten over zeven zoeft een auto het pleintje op:
het buurtterras- team heeft in enkele minuten tijd een tafel
uitgeklapt. Lekkere verse koffie, thermos met thee, koekjes
en een ‘banner’: van heinde en verre kun je zien dat hier
iets gebeurt.
We maken kennis met het sociaal team, verschillende
handhavers, buurtnetwerk en bewoners van Belfort. Zo
vertelt handhaver Marco van Sloun dat het belangrijk is dat
mensen iets doorgeven aan hem of de wijkagent Mark Rutte.
Bijvoorbeeld over groepjes jongeren, over afval, parkeerproblemen. Als in een vroeg stadium diverse afspraken worden
gemaakt, ‘werkt’ dat beter dan een langdurige ergernis van
bewoners. Het meldpunt is bereikbaar op nr. 14043. De gebied gebonden medewerker kent de wijk en haar bewoners,
dus: geef bij dit meldpunt uw gegevens door, dan wordt u
teruggebeld door de betreffende medewerker.
Een bewoner werkt vrijwillig bij Geinen Daank. Met plezier
helpt hij twee ‘vaste’ ouderen met verschillende activiteiten.
En hij noemt overlast op het pleintje, vorige zomer. In zo’n
situatie is op tijd melden belangrijk.
Pascalle, Marjo en Rosie van het Sociaal Team, kennen de
omgeving vanuit verschillende invalshoeken. Via Facebook
Sociaal Team Daalhof zijn deze medewerkers, in dienst
van gemeente Maastricht, voor bewoners van Hazendans,
Belfort en Daalhof te bereiken.
Ineke vertelt blij over haar zelf ingerichte flat. Ze woont er
heel graag. Helaas heeft ze weinig conditie. Wat meer beweging is welkom. Toevallig ken ik haar van 55 jaar geleden,
we zaten samen in de klas. Leuk om elkaar hier te treffen.
Machteld is lid van het digitaal platform ‘Nextdoor’. Handig
voor mensen die een oppas in de buurt zoeken, of een
sleutel gevonden hebben. Nog meer contact via Nextdoor
lijkt haar wel zinvol. Achter de flat heeft ze met goedkeuring
van de gemeente een strook grond bewerkt. Zou leuk zijn
als meer mensen dat doen.
Het buurtterras was zinvol en gezellig.
Leonie Melchior

BON APPETIT

WIJK - INFO

ZOMERSE MAALTIJD

VICINIA IN DE HAZENDANS

Courgette pasta met pestosaus
Ingrediënten:
4 courgettes, 1 teentje knoflook, 1 ui, 3 eetlepels olijfolie, 250
gr cherrytomaat, 4 eetlepels pesto, 200 g feta light, snufje
peper en zout naar behoefte.

Vicinia is een nieuw kleinschalig evenement dat plaatsvindt
op het Hazendansplein, midden in de wijk Hazendans. Vicinia is Latijn voor “onze buurt”.

Bereiding:
Snijd de courgettes in dunne sliertjes met een aardappelschiller of spiralizer.
Snipper de ui en pers de knoflook of hak hem fijn. Verwarm
3 eetlepels olijfolie in een pan en fruit de ui en knoflook.
Bak daarna de cherrytomaat een paar minuten mee.
Leg de courgetteslierten in de pan, doe er 4 eetlepels pesto
bij en roerbak ca. 3 minuten. Giet wat vocht af.
Breng op smaak met peper en zout.
Voeg als laatste de feta toe.
Spinazierisotto met snoekbaars
Ingrediënten:
4 snoekbaarsfilets, 200 gram risottorijst, 1 kleine ui, 1 teentje
knoflook, 200 gram verse spinazie, 450 ml groentebouillon,
50 ml witte wijn, Parmezaanse kaas, boter.

Feel good
Op 31 augustus 2019 tussen 16.00 en 23.00 uur wordt het
evenement ‘Vicinia’ voor de tweede keer georganiseerd. Het
is een kleinschalig evenement waarbij bewoners samenkomen en lokale ondernemers met elkaar op een informele
wijze kunnen netwerken en kennis maken met hun buurt. Wij
zorgen voor diverse kleine lokale foodtrucks, drinks waaronder een echte cocktailbar, drinkwaterbar voor de kids en
springkussen. De muziek word verzorgd door o.a. een DJ,
de sambaband Batida Mestreech, Maastricht-Pipers (Great
Highland Bagpipeband) en Gino Fey. Toegang is gratis en
er is de mogelijkheid tot pinnen. Wij hopen u te mogen begroeten. (Facebook: Buurtnetwerk Hazendans)
DIGITAAL? NEE, NIET ALTIJD
Uw zaken regelen met de overheid in een paar muisklikken.
Reuze handig. Maar niet altijd, en niet voor iedereen. Geen
nood: bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunt u op
maandagen terecht met vragen voor het CAK, DUO, SVB,
Juridisch loket en het UWV. Heeft u een vraag voor een van
deze instanties die u liever niet via de telefoon of e-mail wilt
stellen? Of bent u niet zo handig met de computer en wordt
u liever persoonlijk geholpen? Kom dan op maandag tussen
08.30 en 16.00 uur naar Sociale Zaken, Randwycksingel 22,
Maastricht. Let op: het Juridisch Loket is alleen ’s middags
aanwezig. Bel 14 043 of kijk op www.socialezaken-mh.nl/
samenwerking voor meer informatie.

Bereiding:
Snijd de ui en knoflook en bak de helft van het mengsel
zachtjes in boter.
Voeg de rijst, witte wijn (hou een beetje over voor later),
en 300 ml groentebouillon toe. Zachtjes op laag vuur laten
pruttelen.
Bak in een andere pan de rest van de uien en knoflook, voeg
de spinazie toe en laat deze slinken, voeg de rest van de
witte wijn en groentebouillon toe.
Voeg de gekookte risotto toe en laat sudderen tot het vocht
is geabsorbeerd. Blijven roeren zodat het niet verbrandt.
Zodra de rijst beetgaar is en geen witte kern meer heeft, de
boter en Parmezaanse kaas erdoor roeren totdat de risotto
een dikke consistentie heeft.
Kruid de snoekbaarsfilets met zout en peper en bak deze
in een beetje boter.
Om te serveren doe je een lepel risotto op elk bord en leg
je de vis er op. Kruiden met zout en peper.

VERENIGINGSNIEUWS
MASOEK SADJA VAN STICHTING PELITA
Vrijdagmiddag 12 juli is er van 13.30 tot 17.00 uur in buurthuis ‘t Atrium weer de Indische Inloopmiddag Masoek Sadja
van de Stichting Pelita. Deze inloopmiddagen zijn voor iedereen bestemd en staan in het teken van Indische muziek,
dans, cultuur en eten en zijn tevens een prima gelegenheid
ervaringen en verhalen uit te wisselen. Op deze middag zullen Erik en Maudy aanwezig zijn met een stand voor Indische
artikelen. Muziek wordt verzorgd door Twice. De catering
van het Indisch eten is in handen van Senang Hati. De zaal
gaat open om 13.00 uur en de entree bedraagt 3,50 euro.
Inlichtingen bij Kees Schepel tel: 06-13521570.

CURSUSSEN TEKENEN
CURSUSSEN DANS,
PILATES EN MANDALA

In de kunstenaarsatelier Romeinse Baan
te Daalhof. In gezellig groepsverband
met een persoonlijke begeleiding door bevoegd
kunstenaar-docenten. Tekenen : maandagavond.
Start: 9 sep. 2019 van 19.30- 21.45 uur. Mail/SMS:
kunststudiodaalhof@gmail.com 06-53841785 (Wilma)
Dansimprovisatie 19.00-21.00, Pilates 9.30-10.30
v.a. 4 en 5 sep. mandala v.a. 11 sept 2 wekelijks.
Ook dansworkshops :www.miekeverhooren.nl
18

19

20

LEZERSBRIEF

VARIA

FIETSPAD LANGS DE APPIUSHOF

BLOEDDONORSCHAP

Ik heb al een aantal keren een klacht ingediend over het
slechte en gevaarlijke fietspad langs de Appiushof. Van de
gemeente ontving ik onderstaand antwoord op mijn laatste
klacht. Misschien interessant voor uw blad.

De volgende keer, begin augustus, als ze mij oproepen om
bloed te geven zal het als mijlpaal de 150e keer zijn dat ik
bloed geef...150 keer een halve liter!
150 Keer een andere persoon kunnen helpen die geholpen
moest worden via een bloedtransfusie. Wat ben ik blij dat
ik dat heb kunnen doen, niet wetende dat ze de leeftijd om
bloeddonor te zijn met 10 jaar verhoogden naar 80 jaar.
De eerste keer was als militair (ook om een extra verlofdag
te krijgen) en nu voor mijn 70e verjaardag de 150e keer.
In het boekje van Sanquin (bloedverwant) staan vaak aangrijpende verhalen hoe mensen zijn gered en van mijn kant
zeg ik: Wat ben ik trots dat ik mocht bijdragen aan deze
levensreddende geneeswijze.
Donors zijn nog steeds hard nodig.

De reactie van de Gemeente Maastricht:
Aangaande uw onderstaande melding het volgende. De
problematiek met het fiets- en voetpad in de Appiushof is
bij ons bekend, dit mede door uw attentheid en melding,
hiervoor dank.
Een oplossing voor dit probleem is echter niet zo simpel,
beheersmatig is hier namelijk niet veel aan te doen, buiten
het mogelijk afschaven van asfalt toppen. Omdat wij willen
inzetten op een grootschaligere duurzame oplossing leggen
wij dit probleem voor aan het team-ontwerp van de gemeente
en hopen wij te adviseren in een goede oplossing. Hierbij
moet u o.a. denken aan opheffen van het voetpad (aan de
overzijde is namelijk ook een voetpad) of het toepassen van
een halfverharding en/of het fietspad verplaatsen naar het
wegvak, of misschien wel de bomen kappen, nieuwe planten
en de situatie duurzaam nieuw inrichten. Uiteindelijk heeft
alles te maken met de beschikbare middelen.
Wij doen in ieder geval ons best om op de korte termijn met
een goede duurzame oplossing te komen.

WIJK - INFO
ONBEZORGD, VERZORGD OP REIS
Vakantie, weg van de dagelijkse routine, in een totaal andere
omgeving en lekker doen waar je zin in hebt. Er zijn nog
altijd mensen die dat nooit hebben meegemaakt, of daartoe
niet (meer) in staat zijn. Het Rode Kruis organiseert al ruim
60 jaar vakanties voor mensen die niet zelfstandig op pad
kunnen.
Van 31 augustus tot en met 7 september gaan we naar Neuerburg, een klein stadje dichtbij de Duits-Luxemburgse grens
in de westelijke Eifel. Neuerburg heeft ruim 1500 inwoners
en is een door de Duitse overheid erkend luchtkuuroord.
Boven de stad rijst de burcht uit die Neuerburg zijn naam
heeft gegeven. Wij verblijven hier in Hotel Euvea, een volledig drempelvrij hotel zodat ook mensen met een handicap
zich hier optimaal kunnen bewegen en ontspannen. Het
hotel en de buitenomgeving zijn bereikbaar zonder obstakels
en het hotel beschikt over een mobiel noodoproepsysteem.

Naam bij de redactie bekend.

WIJK - INFO
HOE WERKT HET GEMEENTELOKET?
Graag wil ik u informeren over de werkwijze van het GemeenteLoket. Voor veel producten en diensten hoeft een
inwoner van de gemeente Maastricht niet meer langs te
komen bij het GemeenteLoket, omdat wij de mogelijkheid
bieden om veel zaken volledig online te regelen via www.
gemeentemaastricht.nl.
Als online aanvragen niet mogelijk is, of als iemand gewoon
liever wilt langskomen dan kan dat ook. Maar alleen op
afspraak. Deze afspraak kunt u snel en eenvoudig online
maken of door telefonisch contact op te nemen via 14 043.
De afspraak vindt dan plaats op een tijdstip dat de inwoner
het beste past binnen onze openingstijden.
We werken dus alleen op afspraak binnen de openingstijden.
Alle informatie hierover, inclusief een filmpje, vindt u ook op
www. gemeentemaastricht.nl/contact.

 +31 - (0)6 250 65 275
 Romulushof 40
6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl

Gaat u met ons mee?
Neem contact met ons op voor meer informatie. Dat kan op
werkdagen tussen 14.00 en 17.00 uur op telefoonnummer
043-3215111 of via info@rodekruism3.nl. De kandidaatgasten worden ingedeeld op basis van medische indicatie
en zorgvraag. Helaas kunnen wij geen gasten meenemen
die volledig rolstoelafhankelijk zijn of zeer zware zorg nodig
hebben. Een reis gaat door bij minimaal 16 gasten. www.
rodekruis.nl/maastricht

www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering
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Huidverzorging

TOENTERTIJD

moeite mee. Juist op zondagen waren de meeste wedstrijden en optredens.
Was het op zaterdag? Geen probleem….mijn vader sprong
tóch maar weer in de bres voor mij en ging voor mij een goed
woordje doen....dat heeft later wel wat geholpen, vond het
wat aan de late kant maar toch….ook het Jekerdal zwembad was fijn om te trainen, vroeger was dat verdeeld in een
heren en damesbad, en in het herenbad werd in de avonden
getraind, een mooie tijd was dat écht waar!

BIJNA VAKANTIE
Dat de vakantie nu dichtbij was, was zeker goed te merken…..de klassen werden opgeruimd, de banken en stoelen
gepoetst en we mochten al kennis maken met de ‘volgende’
klas. Voor degene die dan ‘over’ was.
Was toch altijd weer spannend hoor voor we dan eindelijk
het rapport kregen...langs de zijkant van dat rapport stonden
de aanwijzingen wat er goed of fout ging of waar nog aan
gewerkt moest worden. Hadden we ons aan de gemaakte
afspraken gehouden zoals afgesproken met de leraren en
de ouders?

Ik moet eerlijk zeggen...opa en oma waren streng maar ze
stonden verder altijd klaar voor mij en werd het donker dan
stond opa aan het einde van mijn zwemtijd te wachten bij
de deur en we liepen dan samen naar huis.
We moesten altijd langs en door parken en dat vond hij
niet verantwoord om mij dan alleen te laten terugkeren op
de fiets.

Vond het elke keer weer spannend en bij een mooi rapport
kregen we een extra beloning in de vorm van een beetje
zakgeld, het leuke was dat we Ooms en Tantes hadden die
ook een duitje in het portemonneetje deden...of we kregen
een leuk stukje speelgoed, of dat nu zelf gemaakt was of
niet maakte ons niet uit. Beloning is beloning!

Er zijn wat compromissen gesloten tussen mijn ouders en
grootouders in die tijd. Ik begreep het later wel, ze hadden
ook zo hun verantwoording ten op zichtte van het leven.

Ik was al jong begonnen met zwemmen in het Sportfondsenbad in Wijck, eerst zwemlessen nemen en waar ik dankzij
de zwemles van mijn vader snel doorheen ‘zwom’ van groep
naar groep. Ook de diploma’s zaten zó in mijn pocket! Voor
thuis een veilige basis en geruststelling natuurlijk, kan ik ook
heel goed begrijpen.
Alleen dat diploma behalen op zondag was toch wel bezwaarlijk voor mijn grootouders, in verband met het geloof
mochten we n.l op zondag niet zwemmen, helaas ging het
niet anders en mijn vader zorgde ervoor dat ik mijn diploma
behalen kon, gelukkig maar en ben hem daar ook dankbaar
voor gebleven, dus diploma behalen en gelijk weer naar huis.
Later leverde dat nog problemen op dat er op zondag niet
gezwommen mocht worden, ik had daar grote problemen
mee. Door de weeks trainde ik in het binnen of buitenbad
voor wedstrijden en ook figuurzwemmen zoals dat toen
heette, daar had ik dus getraind, dus voor niets dan??

Als kind wil je dat niet altijd beseffen, niet dat ik overal tegenin ging maar er waren van die momenten dat ik dacht...
moet dat nou? Ja dat moest en dat was zo en daar had je
je maar bij neer te leggen. Toch een wijze les voor je leven!
Springtime

UITVAARTVERZORGING

van THOR

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.

Dat vond ik zo oneerlijk, ik werd er echt opstandig van….ook
dat formatie zwemmen kwam door het geloof in het nauw...
leg dat maar eens uit aan een kind, ik had daar heel veel

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

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

Afslanken met de Benexere BodyProgress

OUDE AMBACHTEN

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

DIENSTBODE 2

U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 18,50
5 Behandelingen voor € 87,50
10 Behandelingen voor € 170,00

Leuke oude foto van dienstmeisjes op het Vrijthof uit vervlogen tijden. Het moet in het begin van de twintigste eeuw
zijn geweest dat deze foto is genomen.

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

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

Autorijschool Bastiaens
wegen
m
o
r
e
d
n
o
z
“We rijden
wijs”.
naar je rijbe
Pletzersstraat 18

Ik zag een advertentie in een krant uit die tijd waarin een
6213 HH Maastricht
mevrouw een ‘degelijke’ kinderjuffrouw zocht! Ze moest ook
043 – 3 479 346
in de huishouding kunnen werken en niet jonger zijn dan 25
06 – 22 388 978
jaar. Dienstmeisjes in gegoede burgerhuishoudens moesten
keihard werken voor een klein loon, onder leiding van een
butler of kamerheer. Een dagmeisje, een dienstmeisje voor
dag en nacht, was begin 20e eeuw heel gebruikelijk bij de
gegoede burgerij, adel en rijke boeren. De meisjes waren
doorgaans afkomstig uit eenvoudige en dikwijls grote arbeidersgezinnen en gingen al heel jong ‘in betrekking’, 0057088.pdf
dikwijls
1
al op 12 -14-jarige leeftijd. Dit was ergens noodzaak want
de meisjes kwamen uit grote gezinnen die in kleine huisjes
woonden en van een karig inkomen moesten leven. Iedere
extra gulden die ingebracht kon worden door de kinderen
was meer dan welkom. Doorleren na de lagere school was
er beslist niet bij.

www.rijschoolbastiaens.nl

Een grote mond of werkweigering werd bestraft met ontslag
op staande voet en slechte referenties, met als consequentie
géén inkomen en ook géén werk bij een andere familie. Meisjes kregen hun loon in één keer uitbetaald aan het eind van
het jaar. Liep je weg dan kreeg je niets! De meisjes sliepen
naast de keuken in de meidenkamer. Ze moesten 6 dagen
per week werken en waren alleen zondags vrij. De vakantie
duurde slechts een weekje! In deze tijd écht ondenkbaar!

16-3-2011 14:18:13

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Pas na de tweede wereldoorlog kwam er een opleiding die
veranderd werd in een opleiding voor kraamverzorgster en
bejaardenhulp.

Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl

Huub.

De foto is uit mijn verzameling.
Wit u hem hebben, ik stuur hem u graag.
huub.reinders@home.nl

Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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