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Voor de kids is het feest; 6 weken geen school is aangebroken. Helaas is het begin van de zomer niet voor alle
examenkandidaten die hun vlag al uit hadden hangen
even relaxed begonnen. Maastricht heeft op dat vlak het
landelijk nieuws weten te bereiken. Een goede reclame
was het deze keer niet en het onbegrip en woede is dan
ook massaal gedeeld. Het laatste woord is er nog niet over
gezegd, dus bij deze… houd moet, geef niet op, want er
staan enorm veel mensen achter jullie. Jullie zijn kanjers
en probeer toch te genieten van de vakantie.
Dan het WK. Ook al speelt ons eigen elftal niet mee, België zorgt wel voor wat spanning in ons land. Het grootste
deel schijnt toch echt voor België te zijn. Iets waar wij hier
aan de grens toch zeker niet aan voorbij kunnen gaan.
Van onder de brug in Vroenhoven klinkt luid gejuich en
dat zal ons toch echt niet ontgaan. De meesten van ons
juichen heel hard mee en zelfs voor diegene die normaal
niet naar voetbal kijken is het niet altijd een straf. Zo één
keer in de 2 jaar is het normaal gezien oranje in de straten.
Dat moeten we helaas missen, maar laten we hopen dat
we over 2 jaar wel met het EK mee doen en de Belgen
misschien wel met ons mee juichen.

Drukdrukdruk… maar nu even tijd voor vakantie…

EVENEMENTEN
Vrijdag 13 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.

Ook voor ons is de vakantie aangebroken. Even een
maand geen wijkblad in de bus zal vast geen straf zijn
als het weer wat mee zit of als u van een welverdiende
vakantie kunt genieten.
Wij van de redactie wensen u een heel fijne vakantie toe
en u vindt uw weekblad begin september weer op de mat.

T/m 14 oktober:
Familietentoonstelling ‘Nijntje heeft vakantie’ in het
Centre Céramique, Plein 1992, Maastricht

Natasja Cornelissen

T/m 18 november:
KLEUR, verschillende exposities en activiteiten op verschillende locaties.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 1/2 september.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 augustus
Redactie

Contact

Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Bea Deckers
Anneke Fokkema
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

Zondag, 9 september:
Zorgeloze Zorgdag in ’t Atrium van 13.00 - 17.00 uur.
Maak kennis met alles dat met zorg te maken heeft.
Gratis entree.
Maandag, 27 augustus:
Buurtterras bij de fontein in Daalhof. Van 19.00 - 20.30
uur kunt u kennismaken met de buren, professionals en
vrijwilligers van de wijk.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

Maandag, 17 september:
Buurtterras in Belfort. Van 19.00 - 20.30 uur kunt u kennis maken met de buren, professionals en vrijwilligers
van de wijk. Zie facebook pagina voor de exacte locatie.

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

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

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

DS
SIN 77
19

Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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OPENDEURENDAG VERENIGINGEN
Zondag 17 juni - Vaderdag notabene - werd voor de derde
keer een Open Deuren Dag voor verenigingen georganiseerd in Belfort. Hoewel het weer wat minder was dan vorig
jaar, heeft iedereen kunnen genieten.
Op deze dag kon je kennis maken met allerlei verenigingen;
van de Volkstuin Vereniging Daalhof tot Mastreechter Staar,
van Loop met je dokter tot Home Start. Men kon allerlei zaken kopen voor een goed doel inclusief mozaïek en kunst
van papier maché. Men kon kennis maken met Amerikaans
‘football’ of gratis water krijgen van de gemeente van Christus. En dan hebben we het nog niet gehad over de muziek,
sport of eten en drinken. Harmonieën, koren en sport clubs
voor jong en oud (van turnen tot badminton tot taekwondo).
De kinderen konden glitter tatoos krijgen, zich vermaken op
een springkasteel of meedoen met de verschillende sportdemonstraties. Werkelijk een dag om iets nieuws te ontdekken
of gewoon te zien wat allemaal gebeurt in en rond Belfort.
Wat heeft u geleerd of nieuw ervaren deze dag?

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

BUURTDAG IN DAALHOF
Zaterdag 9 juni was er een Buurtdag in Daalhof. Samen
met Serve the City, Sociaal Team, Trajekt en Buurtnetwerk
Belfort Daalhof werden allerlei klussen gedaan, hebben
veel vrijwilligers samen gewerkt en konden buren van een
lekkere maaltijd samen genieten.
Voor dat laatste zijn we dankbaar voor twee bijzondere
sponsors. Bakkerij Paulussen heeft voor lekkere broden
gezorgd en Keurslager Paul Wevers voor het lekkerste vlees.
De koffie werd door de Huiskamer gesponsord en alles werd
door vele vrijwilligers mogelijk gemaakt.

ZORGELOZE ZORGDAG
Zondag 9 september komt de tweede editie van de Zorgeloze Zorgdag naar ‘t Atrium. Van 13.00 - 17.00 uur maakt u
kennis met allerlei zorgaanbieders. Laat uw rollator controleren en in orde maken. Leer tips voor valpreventie. Doe mee
met yoga. Zie wat beschikbaar is en stel uw vragen aan de
mensen die het weten. Deze dag wordt gratis aangeboden
aan iedereen in de omgeving 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 9 september. Let ook op onze Facebookpagina
voor meer informatie.
BUURTTERRASSEN
Na de zomer worden nog twee buurtterrassen gepland en
wel op 27 augustus en 17 september. Tot dan is het tijd om
van de zomer te genieten. Denk aan uw directe buurt en
maak er een leuke en veilige zomer van samen.

Een vaak gehoorde opmerking op de dag: zo horen we met
elkaar om te gaan, gewoon goede buren zijn. Een mooi
initiatief dat een vervolg kan vinden in onze dagelijkse omgang met elkaar.

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

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 € 18,50
5 Behandelingen voor € 87,50
10 Behandelingen voor € 170,00

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

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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een fijne middag. Misschien zien we jullie voor een kopje
koffie/thee, een praatje, een spelletje.
Ineke.

BON APPETIT
KIP TANDOORI
MET ZOETE AARDAPPEL EN CAVOLO NERO

De huiskamer is voor een ieder open op: dinsdag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. Donderdag van 10.00 tot 16.30
uur, met de mogelijkheid om mee te eten (warme lunch tegen
kostprijs en mee koken/opruimen).
De andere momenten zijn er vaste activiteiten zoals donderdag van 10.00 tot 12.00 uur: naaiatelier/creatief café en
van 19.00 tot 21.30 uur: breicafé. Iedere derde dinsdag van
de maand van 19.00 tot 21.30 uur: inloop voor ouders met
een zorgenkind (behalve tijdens de zomervakantie). Heb je
vragen/ideeën loop gerust eens binnen.

Ingrediënten:
500 gram kipdijenfilet, 600 gram zoete aardappelen, 2 rode
uien, 4 teentjes knoflook, bosje verse koriander, 5 eetlepels
olijfolie, sap van 2 citroenen, 3 eetlepels masala kruiden, 2
theelepels zoete paprikapoeder, 300 ml yoghurt, 240 gram
quinoa, 400 gram cavolo nero, 3 eetlepels sojasaus, zout
en peper naar smaak
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 220°C.
Snijd de kipdijenfilet en de zoete aardappel in even grote
blokjes. Snijd de uien in ringen.
Pel en snipper de teentjes knoflook. Snipper het bosje
koriander. Meng 3 eetlepels olie met ¾ van het citroensap,
de masala kruiden, paprikapoeder en yoghurt en breng het
op smaak met zout en peper. Roer de kip, zoete aardappel en ui door de masala marinade en leg het op een met
bakpapier beklede bakplaat. Zet de bakplaat 30 minuten in
de voorverwarmde oven en roer het halverwege een keer
om. Kook de quinoa volgens de instructies op het pak.
Was ondertussen de cavolo nero en snijd het grof. Verhit 2
eetlepels olie in een diepe pan en laat de cavolo nero snel
slinken. Doe de rest van het citroensap en de sojasaus erbij
en breng het op smaak met zout en peper. Serveer de kip
met de quinoa en cavolo nero in grote kommen en strooi er
flink wat koriander over.
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Trek

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

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

Tip: Hou je niet van verse koriander?
Serveer het gerecht dan met wat fijngesneden munt.
Lunchtip: maak 1,5 keer zoveel en laat het na het eten
afkoelen. Meng er 2 eetlepels mayonaise door en je hebt
een heerlijke vulling voor een koude wrap.

WIJK - INFO
DE HUISKAMER VAN DAALHOF
Eind mei, de huiskamer bestaat twee jaar en dat is te merken
ook. Er hangen slingers en na de warme lunch is er een
feestelijk toetje. Het is gezellig druk.
Er is een aantal vaste bezoekers, er zijn vijf vrijwilligers en
nog enkele mensen lopen binnen. Twee hulpvragen voor
Matchpunt en nieuwe kleren voor de ruilwinkel worden
gebracht. Men zit lekker buiten onder het genot van een
drankje. Er wordt veel gepraat, geluisterd en naar oplossingen gezocht voor de hulpvragen. Vanwege een dreigende
onweersbui verkassen we naar binnen. De computer wordt
gestart voor de hulpvragen, de kleding wordt gesorteerd.
Een groepje mensen doet (fanatiek) een kaartspel. Er wordt
veel gelachen. Kortom: hier is de huiskamer voor bedoeld.
Gezelligheid, een luisterend oor, wat afleiding. Om 16.30
uur gaan we, voor de bui losbarst, naar huis. Het was weer

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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IN DE ETALAGE

het fruit en het is ook nog beter voor de lijn.
Op dit moment ben ik flink aan het experimenteren met
bijzondere smaakcombinaties. Zo is er bijv. peer met pecannoot en honing, blauwe bes met chocolade, kriek met
kriekenbier jam en banaan met chocolade. Allemaal ‘lek
vinger lek doum’.
Ik kan hier eindeloos over vertellen maar eigenlijk moet je
eens komen proeven. Regelmatig sta ik op streekmarkten.
Ben je nieuwsgierig geworden, kijk dan op de Facebookpagina of website van JAMore (www.jamore.nl).

JAMORE
Een aantal jaar geleden heb ik - Nicole Gense - de moestuin
van mijn vader bij Volkstuinvereniging Daalhof overgenomen. Al na het eerste seizoen ben ik van aardappelen, boontjes en uien overgestapt op zacht rood fruit. Mijn tuin staat
vol met aardbeien, bessen, bramen en frambozenstruiken.
Nu het moestuinseizoen weer van start is gegaan, ben ik
daar regelmatig te vinden. Ik kijk er alweer naar uit om met
kilo’s heerlijk onbespoten fruit naar huis te gaan. Eerst lekker
van snoepen en dan verwerken, want van al dat heerlijke
fruit maak ik jam, chutney, saus, fruitazijn, dressing. Inmiddels heeft mijn ‘uit de hand gelopen hobby’ ook een naam:
JAMore, een samenvoeging van jam and more.

VRIJWILLIGER v/d MAAND
In de rubriek 'vrijwilliger van de maand' zet de redactie iemand
in het zonnetje die zich als vrijwilliger inzet voor de inwoners
van Belfort, Daalhof en/of de Hazendans.
De genoemde persoon mag zich (met identiteitskaart) melden
bij Belfleur, Keurmeestersdreef 101-A in Belfort om een mooi
bloemetje uit te zoeken.

JETTIE VELS
Jettie woont al jaren in Daalhof. Zij is sinds anderhalf jaar
weduwe. Haar kinderen zijn inmiddels uitgevlogen en
samen met hun gezinnen wonen zij elders in het land.
Samen met haar man heeft zij veel betekend voor de
Sint Janskerk en het steunpunt van de Sint Jan, gelegen
naast het Atrium. Na het overlijden van haar man Simon
is zij actief gebleven. Ook werkt Jettie als vrijwilligster
in het Hospice in Maastricht. Geen gemakkelijk werk,
het begeleiden, verzorgen van mensen in hun laatste
levensfase. Zij doet dit werk met ontzettend veel toewijding
en liefde. Zij verdient voor al dit dankbare werk zeker het
bloemetje van de maand.

Ik maak alle producten zelf en gebruik hierbij zoveel mogelijk
het heerlijke fruit uit mijn eigen tuin. Verder komen er geen
geur-, kleur-, smaak- en conserveermiddelen aan te pas
dus alles is lekker en gezond.
JAMore heeft op dit moment bijna 20 soorten fruitjam. Denk
aan: aardbei, aardbei/rabarber, framboos, blauwe bes, bosvrucht, druif, kers, kruisbes, pruim, rode bes, vijg, zwarte
bes, maar ook paardenbloemgelei. Het bijzondere van mijn
fruitjams is dat er 50% minder suiker in zit dan in jam uit de
winkel. Hierdoor proef je veel beter de lekkere smaak van

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

Jettie, meld je met identiteitskaart bij Belfleur,
Keurmeestersdreef 101-A in Belfort om een mooi bloemetje
uit te zoeken.

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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MAKELAARS

FINANCIËLE PLANNERS

GELD & VERZEKERINGEN

REGIO BANK

ASA GROEP

DE ADVISEURS VAN VANDAAG

Verkoop nu uw woning voor een

vaste courtage van € 2.500,De afgelopen periode verkochten wij o.a. de volgende woningen
MAASTRICHT

MAASTRICHT

MEERSSEN
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Termileslaan 88
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Largostraat 27

Kruisdonk 1

MY

CY

MAASTRICHT

CMY

MAASTRICHT

MAASTRICHT
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Henri Borgignons

Zutendaallaan 31

Van Merodestraat 8

Sint Cornelisstraat 14

Plannen om uw woning te verkopen? Neem contact met
ons op voor een gratis waardebepaling
Patrick van Holten

Als dé WIJKMAKELAAR
van Maastricht-West
weten wij wat er in uw
woonomgeving leeft.

ASAGROEP.NL
Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht 043 - 363 95 75
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PRIKBORD

naar ons Volkstuincomplex Daalhof. Er zijn al tuintjes
te huur vanaf 40 euro per jaar (50m2). Aanmelden via
volkstuindaalhof@kpnmail.nl. Informatie vind je op www.
vtvdaalhof.nl.

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.

Cursussen in gezellig groepsverband. Dans, schilderen,
Pilates, tekenen enz. Aangeboden door ervaren en enthousiaste kunstenaars-docenten. Individueel gericht en
geschikt voor zowel beginner als gevorderde. Open dag op
19 augustus, Romeinse Baan 299B. Voor contactgegevens:
zie de advertentie in deze editie.

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische-, en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder
verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘samen bewegen met
Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Ook rugrevalidatie via DavidRug-Concept is mogelijk. Fysio Daalhof, Herculeshof 9/11,
6215 BB Maastricht, 043-3476946; fysiodaalhof@gmail.
com; www.fysiodaalhof.nl.

PERSBERICHTEN

Verloren: maandag 7 mei jl. in winkelcentrum Brusselse
Poort tussen 13.00 en 16.00 uur een zonnebril op sterkte.
Graag terug te bezorgen via tel.: 043-3478793.

KUNST- EN CURSUSCENTRUM
Het kunst- en cursuscentrum in de kunstenaarsateliers aan
de Romeinse Baan in Daalhof biedt ook dit jaar weer diverse
creatieve cursussen aan.
In de Cursusstudio Romeinse Baan is er een breder aanbod van dans tot schilderen. De docenten zijn kunstenaar,
maar ook professioneel en ervaren leraren. Ze kiezen er
met plezier en heel bewust voor om Kunst en creativiteit
te delen met anderen. Samen met de keuze voor kleine
groepen, komt dit de kwaliteit natuurlijk ten goede. Kom
vooral naar de open dag op zondag 19 augustus 2018 en
neem zelf een kijkje.
Het volledige programma en de contactadressen vindt u in
de advertentie in deze editie. Daarbij kunt u ook kijken op
www.miekeverhooren en www.wilmapustjens.nl.

Gevraagd poetshulp voor 3 uren per week op Belfort. Liefst
op dinsdagmorgen. Tel. 043-4343524.
“Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil,
mag komen drinken van het water dat levend maakt. Je
hoeft er niets voor te betalen.” (Openbaring 22:17) Jezus
geeft levend water. Heb je dorst? www.gvcmaastricht.nl of
bel 06-48689617.
Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin?
Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom

MASOUK SADJA

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO

Vrijdagmiddag 13 juli is van 13.30 tot 17.00 uur in buurthuis
‘t Atrium weer de Indische Inloopmiddag Masoek Sadja van
de Stichting Pelita.
Deze inloopmiddagen zijn bestemd voor iedereen en staan
in het teken van Indische muziek, dans, cultuur en eten en
zijn tevens een prima gelegenheid ervaringen en verhalen
uit te wisselen.
De catering van het Indisch eten wordt verzorgd door
Senang Hati. Duo N’Twice zorgt voor de muzikale begeleiding. De zaal gaat open om 13.00 uur en de entree bedraagt
3,50 euro. Inlichtingen bij Kees Schepel tel.: 06-13521570

vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Op zoek naar de oorzaak van uw klachten
in ledematen, rug, nek, schouders, bekken
(ook bij zwangerschap); bij hoofdpijn,
darmklachten, whiplash, etc.
Voor volwassenen, kinderen en (huil)baby’s.
Voor meer informatie: tel. 043-321 59 25
www.osteopathiemorgenstern.nl
osteopathiemorgenstern@hetnet.nl
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht

info@hovenierjongen.nl

8

GEDICHT

IN DE KIJKER
SIDNEY DE VREEDE

VAKANTIEPRET

De 16 jarige Sidney woont inmiddels samen met zijn ouders
Claudie en Dyon De Vreede 15 jaar in Daalhof en is al 10
jaar gepassioneerd lid bij Taekwondovereniging Olympic
Taekwondo Maastricht (O.T.M.).
Sidney’s Taekwondo passie begon toen hij op 6 jarige leeftijd
martial arts technieken na stond te doen van de tekenfilmserie van Jackie Chan. Toch niet helemaal zo’n verlegen
kereltje dachten paps en mams en gingen op zoek naar een
passende zelfverdedigingssport. Al tijdens de eerste proefles
bij O.T.M. straalde de kleine Sidney van oor tot oor en viel
direct als een blok voor deze sport door Luigi’s inspirerende
manier van lesgeven. Grootmeester Luigi Melis informeerde
beide ouders al vrij snel daarna dat zij een klein talentje lid
van zijn vereniging hadden gemaakt. Sidney sleepte veel
en mooie prijzen in de wacht en behaalde al op 11 jarige, 13
jarige en 15 jarige leeftijd respectievelijk zijn eerste, tweede
en derde DAN. Tegenwoordig doet Sidney nog steeds mee
aan nationale en internationale Taekwondo toernooien in
verschillende disciplines en maakt hij trots deel uit van het
O.T.M. trainers en coachings corps.

		Ontlading, ontspanning na periodes van les
		Ontspanning echt nodig na stress
		Gevoel van vrij zijn
		blij zijn
		Genieten volop van leuke dingen
		Heerlijk, laten we zingen
		genieten van muziek
		Dat heeft, geeft iets unieks
		Dat ontwaken uit een ritmisch patroon
		doorbreek het, doe gewoon
		Je ding… vat het leven
		iets minder serieus
		en heus…
		‘t geeft je energie om verder te leven
		Na deze tijd vangt weer een nieuwe periode aan
		geef je geest ruimte en je bent voldaan
		Met goede moed om weer verder te gaan
		dan zeggen… dat was vakantiepret.
Springtime

VARIA
REACTIE
Wat heerlijk toch als mensen reageren op stukjes in ons
wijkblad. Alle reacties, positief of negatief, zijn altijd welkom.
Nu was het een positieve reactie naar aanleiding van een
artikel over een baggermolen en alles wat er omheen draait.
Binnenkort ga ik bij deze mevrouw op bezoek om naar haar
verhaal te luisteren en ook om het proberen te verwoorden
om het stukje te plaatsen in ons wijkblad. Zo zijn vakantieverhalen, gedichten, belevenissen nog altijd welkom, ook
foto’s mogen van de partij zijn.

Enthousiast vertelt Sidney over de mooie verschillende
aspecten van deze Koreaanse Olympische zelfverdedigingssport.
Wat hem met name opvalt, is dat leeftijdgenootjes veel tijd
doorbrengen achter beeldschermen en dat daarmee de
conditie en zelfs de gezondheid achteruitgaan.
Ook weerbaarheid is tegenwoordig een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Twee belangrijke punten waarin
Taekwondo zeker een meerwaarde biedt.
Naast de fysieke aspecten spreekt de filosofie van Taekwondo Sidney ook erg aan. Zo staan respect, integriteit,
zelfbeheersing, discipline en hoffelijkheid ook bij O.T.M.
altijd op de eerste plaats.
Prachtig dat je jezelf hierdoor kan blijven ontwikkelen tot een
betekenisvoller mens, maar ook dat je allemaal verschillende
kinderen het leukste en beste uit zichzelf ziet halen. Sidney
hoopt nog heel lang met zijn lessen en coaching iets positiefs
bij te dragen aan de ontwikkeling van velen, ongeacht hun
geslacht, leeftijd, geaardheid, afkomst, religie, handicap,
opleiding enz.

Vindt u de gedichten, verhalen van de boerderij en andere
belevenissen en verdere artikels ook interessant? Laat het
ons weten. Het is nu komkommertijd en deze tijd kan gebruikt
worden om nieuwe dingen te bedenken en te presenteren.
Ook verhalen over uw hobby of andere bezigheden vinden
een weg in ons wijkblad. Net als de pasgeborenen welkom
zijn in onze wijk en wijkblad als ‘Baby van de maand’.
Mail of bel ons en kijk in de colofon hoe u ons kunt bereiken.
Tot ziens?
Roelina (Springtime)
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WIJK - INFO

Extra activiteiten:
Woensdag 4 juli, 14.00 uur: sport en spelmiddag.
Donderdag 5 juli, 14.00 uur: Belgische middag (muziek en
hapje).
Woensdag 11 juli, 14.00 uur: weet u nog? Terug naar toen:
diverse onderwerpen zullen de revue passeren.
Donderdag 12 juli, 14.00 uur: muziek-, en dansmiddag, opa
John draait.
Donderdag 19 juli: Happy Hour, DJ Giel en hapjesverkoop.
Woensdag 25 juli, 14.00 uur: O.V.B Zomerfeest.
Donderdag 26 juli, 14.00 uur: gespreksgroep met theoloog
Andre Narinx en de activiteitenbegeleiding.
Donderdag 2 augustus, 14.00 uur: Antilliaanse middag,
muziek en hapjes.
Donderdag 9 augustus, 14.00 uur: muziek- en dansmiddag,
opa John draait.

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
Vaste activiteiten:
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom
voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering. En
om eens vrijblijvend deel te nemen aan een of meerdere
van onze activiteiten.
Maandag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur op afdeling H
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F

Alle activiteiten vinden plaats in of rondom de grote zaal aan
de Herculeshof 22. Meer informatie? Loop gerust een keer
binnen en vraag ernaar.

Dinsdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Spel/Sjoel/Kaart/Knutselmiddag 14.00 uur
- Gymnastiek onder professionele begeleiding van een
fysio- en ergotherapeut 14.00 uur
Dinsdagavond repeteert het koor 'Gouwe Ouwe' op afdeling
H. Heeft u interesse? Ga gerust een kijkje nemen en laat u
wegwijs maken. Ze starten om 18.30 uur.

PERSBERICHTEN

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

SPREEKUREN WAO WIA

Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselende activiteiten (bijv. Happy hour/DJ/Hapjes, Sjoefen spel, gespreksgroep) vanaf 14.00 uur

WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld
Ook tijdens de zomervakantie: iedere dinsdagmiddag van
14.00 tot 15.30 uur – vrij inlopen.
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht.
Tel. tijdens spreekuur: 06-12122947

Vrijdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
- Wisselende activiteiten (bijv. spellen, geheugentraining,
quiz, zingen enz.) op afdeling H

WijkServicePunt Manjefiek Malberg
Eerste drie weken zomervakantie (week 28 t/m 30): geen
spreekuur.
Tot en met 5 juli en vanaf 2 augustus gewoon: iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur - vrij inlopen.
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht.
Tel. tijdens spreekuur 06-13239973; afspreken kan via
043-6019400.

Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.
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VARIA

Nou wilt u natuurlijk weten wat een vogel in een column over
taal doet. Nou, ik eigenlijk ook wel. Of althans, dat is mijn
vraag deze week: spreekt de merel tot ons, wat zegt hij, is
de zang van de merel een taal, ís het taal?

DE MEREL IS EEN PATSERTJE

Ik hou van zijn interpunctie, zijn timing en frasering. Elke zin
die hij zingt is keurig verzorgd, heeft variatie en een punt aan
het eind. Dus ja, dat zou je taal kunnen noemen
.
De mus is de Frans Bauer, de duif de Jan Smit en de merel de Mozart onder de fluiters. Hij communiceert met zijn
gezang in ieder geval met zijn soortgenoten, zo lees ik in
de vogelgidsen. Hij praat ermee tegen de vrouwtjes, net als
popzangers die voor de meisjes op een podium staan te
kraaien. De merel laat ook met zijn zang aan de andere mannetjes weten dat dit zijn territorium is: de merel is rock-’n-roll
.
Volgens de vogelkenners zingt de merel ook “hier is voldoende voedsel te vinden, trouw met me, krijg kinderen met
me, geef jezelf aan mij”. Pure bluf natuurlijk. Want weet hij
veel of er écht voldoende voedsel is. De merel is dus een
patsertje. Maar ik heb een zwak voor zoetgevooisde bravoure. Paul McCartney en John Lennon hadden dat ook en
maakten zelfs een nummer met de naam en het gezang van
de merel. Dan ben je een hippe vogel hoor.

Japke-d. Bouma schrijft elke week over de taal die ze
om zich heen hoort. Deze week: de merel zingt weer.
Wat wil hij zeggen?
Vorige week was hij er ineens weer, de merel. Toen ik ’s
ochtends om tien voor zeven over de Utrechtse Maliesingel
fietste, hoorde ik hem al zingen op het Lepelenburg. Terug
van vier maanden weggeweest, loepzuiver, glashelder,
onmiskenbaar. Een merel die zingt in de regen. Er is geen
geluid dat me blijer maakt.
Ik vind alles leuk aan de merel. Zijn jas, zijn snavel, zijn
oogjes, maar natuurlijk vooral zijn zang. Wat een geluid,
wat een souplesse, wat een techniek; de merel is de Johan
Cruijff onder de vogels. Geen vogel scoort zo moeiteloos.
En alles is pure kwaliteit.
Geen flauw idee hoe de nachtegaal ooit aan zijn naam gekomen is. Want niet hij, maar de merel is de nachtegaal onder
de vogels. Tuurlijk, als je van Wagner houdt, ga dan lekker
naar de nachtegaal zitten luisteren. Maar als de koolmees
de Justin Bieber is, de duif de Jan Smit en de mus de Frans
Bauer onder de ‘mooifluiters’, dan is de merel de Mozart.
Alles kan hij en alles met een achteloos gemak: tertsen,
trillers, toonladders. De merel zingt ze er allemaal uit.

Maar er is reden tot zorg. De merel wordt bedreigd. Bij de
laatste tuinvogeltelling werd hij weer minder gezien dan het
jaar ervoor: hij zakte van de derde naar de vijfde plaats. Dat
komt door het naargeestige usutu-virus dat een slachting
onder merels aanricht. Als het zo doorgaat, sterft hij uit en
horen we hem nooit meer zingen. Ik word daar ongerust
van. Want we kunnen niet zonder de merel. Hij spreekt
als je hem het meest nodig hebt. Hij is de oase in de dorre
woestijn van de winter. Als we hem horen weten we: nog
maar een maand afzien, nog maar een maand donker,
regen, sneeuw en kou. Maar het is alweer langer licht, kijk
maar, de krokussen komen weer uit de grond, nog even en
de zon komt terug. De merel zegt me meer dan menig mens
mij ooit vertellen kan.

CURSUSSTUDIO ROMEINSE BAAN,
Romeinse Baan 299B, Daalhof

1. Cursussen tekenen/schilderen voor volwassenen
teken-en schildercursus: o.a. Woensdagavond
19.30 – 21.45 uur
START : 10 september 2018, latere instap mogelijk
tekencursus : Maandagavond 19.30-21.45 uur
START: 12 september 2018

De merel mag nooit verloren gaan.

SMS , BEL OF VOICEMAIL NAAR WILMA: 06-53841785

Ingestuurd door de heer F. Braeken

Demonstratie op de open dag op 19 augustus
2. Dansimprovisatie v.a. 4 sept. van 19.00 – 21.00 uur
Pilates Body Balance v.a. 6 sept. van 9.30 – 10.30 uur
Workshops Dans : zie website http://www.miekeverhooren.nl
Mandala ontwerpen en kleuren 6 bijeenkomsten
v.a. 5 sept. om de 14 dagen van 10.00 – 12.00 uur
Gratis Pilates les op 19 aug. Open Dag 14.00 – 15.00 uur

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans

kleine groepen
creatieve omgeving
professionele
docenten !

OPEN DAG

Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03

ZONDAG 19 augustus 2018 tussen 12 en 17.00 uur
Kom gezellig langs voor vrijblijvende info

TIP: 9 september opent (tussen 15.00 en 17.00 uur) een
2 weken durende expositie van werken van cursisten.
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aan de Vestahof. Anders dan bij onze andere groenprojecten
doen wij dit niet alleen, maar in opdracht van en samen met
de bewoners. Dat is de reden dat het onderhoud hier misschien anders verloopt dan op andere plekken in Daalhof.
En verder…
- ligt het plan dat wij hebben gemaakt voor parkeerplaatsen
op het voorerf van de boerderij momenteel bij de gemeente.
De gemeente kijkt nu naar de financiële mogelijkheden om
ons plan te realiseren;
- is in de groep stokstaartjes een paar week geleden een
derde nest jonkies geboren. De groep functioneert nu prima
en alle diertjes hebben het naar hun zin;
- hebben wij onze zeboes weggedaan. We vonden ze niet
aaibaar genoeg. In hun plaats hebben we nu een mini-stiertje
op de boerderij;
- zullen op het moment dat u dit leest, de otters waarschijnlijk
al ronddartelen en –zwemmen in hun nieuwe verblijf. Dat
is door Boomkwekerij Frijns zo natuurlijk mogelijk ingericht
met inheemse planten;
- heeft Daalhoeve sinds een tijd een eigen Instagramaccount met mooie foto’s. U vindt het hier: www.instagram.
com/p/BjKHlrDFZsq/
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS

EVEN VOORSTELLEN

Ponykamp
Nog eventjes... en dan staat de zomervakantie weer voor
de deur. Dat wil zeggen dat ook ons ponykamp er weer
aankomt. Op 28 en 29 juli wordt het gehouden. Het kamp is
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en kost 60 euro per persoon.
Jongere kinderen mogen meedoen in overleg. Inschrijven
kan tot 15 juli op de boerderij bij Atina of Déanne. Vraag
of er bij het verschijnen van dit Belhäöfke nog plekken zijn.
Maar: vol = vol.
Bedrijfssluiting
We zijn deze zomer gesloten van maandag 13 tot en met
maandag 20 augustus. Even tijd om op adem te komen,
maar ook om allerlei klussen te doen op de boerderij. Intussen wensen we u natuurlijk een HELE GOEDE VAKANTIE.
Rozenperken
We kregen recent de nodige vragen over het onderhoud van
drie rozenperken aan de Lutetiahof en een strook blokhagen

Raymond Wilhelmus

RAYMOND
Sinds 1 juni hebben wij een nieuwe leidinggevende in
de Koojstal. Zijn naam is Raymond Wilhelmus. Hij is 47
jaren jong en werkt al zijn hele leven in de horeca.
Wat heb je allemaal gedaan in de horeca?
“Alles eigenlijk, van afwassen tot bediening, cocktails maken achter de bar, receptie in hotels, inkoop en koken. De
laatste dertien jaar was ik chef-kok in het Nieuwscafé in
Sint-Truiden. Daarnaast organiseer ik regelmatig culinaire
etentjes bij mij thuis voor genodigden, en ik help soms mee in
een restaurant in Riemst. Horeca en koken zijn mijn passie.
Mijn tweede passie is om mijn horecapassie over te brengen
op anderen. Zo’n zes jaar geleden heb ik daarom ook twee
jaar les gegeven op de Terra Nigraschool.”
Waarom deze baan op Daalhoeve?

Ons nieuwe mini-stiertje
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“Grote nadeel van de horeca zijn de onregelmatige werktijden. En bij de Terra Nigraschool kon ik geen vast contract
krijgen. Hoe goed je dan ook je werk doet, bij bezuinigingen
vlieg je er toch uit. Hier op Daalhoeve kan ik mijn passie voor
de horeca overbrengen op vrijwilligers. Ik vind het bovendien
heel fijn dat hier zo veel met streekproducten wordt gewerkt.
En ik heb normale werktijden, waardoor ik meer tijd met mijn
gezin kan doorbrengen. Dat vind ik belangrijk omdat mijn
vrouw problemen heeft met haar gezondheid. Ook heb ik
nog twee zonen thuis wonen.”
Wat zijn je eerste ervaringen?
“Nu jij me interviewt, werk ik hier pas een paar dagen. Er
komt veel op me af. Maar ik zie veel mogelijkheden. Ik wil
de komende tijd vooral structuur brengen, net zoals het
werken hier ook in mijn leven meer structuur brengt. Wat
dat betreft is dit echt een droomjob en ik heb veel zin ermee
aan de slag te gaan. Ik moet wel wennen aan een ander
ritme. Terwijl ik jarenlang tot in de kleine uurtjes ‘s nachts
heb gewerkt, moet ik nu opeens ‘s ochtends vroeg op mijn
werk verschijnen.”

Dat doen ze heel rustig; Maya en Janneke zijn vriendelijk,
maar ze kunnen met hun achterbenen flink uithalen. Niet
opjagen, is dus het devies.
Sterke urine
Marij en Leo weten inmiddels veel van kamelen en dromedarissen. Bijvoorbeeld dat in de bult(en) geen water zit,
maar vet. Dat ze 500 kilo kunnen dragen, wekenlang zonder drinken kunnen, grote voeten hebben om niet weg te
zakken in het zand, in gevangenschap 27 jaar oud kunnen
worden, pas zweten als het warmer is dan veertig graden,
geen diepte kunnen zien en hun voedsel herkauwen. En nog
een leuk, nu ja, misschien vies feitje, vertelt Marij: “Hun urine
ruikt enorm sterk. Dat komt omdat hun nieren alle vocht uit
het voedsel halen. Dat is handig in de woestijn, maar levert
wel heel geconcentreerd afval op.”
Stal te klein
Marij en Leo vinden het heerlijk om zo intensief met de dieren bezig te zijn. “Dit is een mooie plek waar we rustig van
worden. En we zijn inmiddels goede maatjes met Maya en
Janneke. We moeten straks wel iets aan de stallen doen.
Maya en Janneke zijn nu veertien maanden oud. Ze groeien
nog door en dan wordt de stal te klein.”

Heb je zelf iets met dieren?
“Wij hebben thuis een parkiet, een hond met drie pootjes
en acht katten. Drie daarvan hebben we zelf met de fles
grootgebracht. Mijn vrouw is een echte dierenmagneet en
vond ze eens ergens in de bosjes. Dus of ik iets met dieren
heb? Nou en of.”

RECEPT VAN DE MAAND
Eigengemaakte barbecuesaus en peper limoenaioli

EEN KAMEEL IN DAALHOF

Het is weer zomer. Tijd voor de barbecue. In ons recept van
de maand daarom deze keer twee zelfgemaakte sausjes.
Barbecuesaus
Meng 1dl goede kwaliteit (biologische) ketchup met 1 dl
water, 2 theelepels dijon mosterd, 1 theelepel zout, ½ theelepel chilipoeder, 2 super fijn gehakte knoflooktenen en ½
dl citroensap. Voeg vervolgens toe: 1 eetlepel donkerbruine
basterdsuiker, 2 eetlepels goede olijfolie, 2 eetlepels worcestershire saus, een kwart theelepel komijnpoeder en 1
theelepel zwarte gemalen peper. Meng goed door elkaar,
laat het langzaam aan de kook komen en laat het op zacht
vuur 15 minuten pruttelen. Lekker bij rood vlees.
Om de saus langer te bewaren doe je deze in een steriele
pot. Goed afsluiten en in de koelkast.
Peper limoenaioli
Doe in een keukenmachine 1 uitgeperst knoflookteentje met
1 theelepel zout, 1 groot ei en een eidooier en laat even goed
draaien. Voeg tijdens het draaien met een dun straaltje 2½
dl arachideolie toe tot je een stevige mayonaise krijgt. Dan
de ‘zeste’ (dun geraspte schil) van een limoen toevoegen
plus het limoensap en een rood fijngehakt Spaans pepertje.
Vind je zelf mayonaise maken te lastig, neem dan een goede
kant-en-klare en voeg daar de bovengenoemde hoeveelheden knoflook, zeste, limoensap en het pepertje aan toe
en laat het even goed trekken. Maar zelf maken is wel heel
lekker. Lekker bij kip en vis.

Maya en Janneke krijgen lekkere wortels van Leo en Marij

Op het door ons beheerde terrein bij Tuincentrum Groen
aan de Lammergierstraat en Hermesweg lopen sinds
een tijd ook een kameel en dromedaris. Marij en Leo von
Berg weten er alles van, want zij verzorgen de dieren
bijna dagelijks. We namen een kijkje.
Marij en Leo komen zes dagen per week naar de wei bij
het tuincentrum, waar ook de alpaca’s rondlopen. Tijdens
het interview zijn ze net bezig Maya (de kameel met twee
bulten) en Janneke (de dromedaris met één bult) wortels te
voeren, want dat is hun lievelingsvoedsel. ‘s Middags komen
ze nog eens terug om de twee, die echte vriendinnen zijn,
kamelenbrokken te voeren. Na het voeren dirigeren Marij
en Leo de dieren in de stal, om het terras schoon te maken.

Smakelijk en niks moet, alles mag.
Vragen? Magda staat tot uw dienst.
13
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WIJK - INFO
JEUGDWERK TRAJEKT
Jeugdwerk Trajekt gaat de zomer in.
Maandag 9 juli begint de zomervakantie en start het jeugdwerk van Trajekt met het zomerprogramma voor Daalhof en
Belfort. Dit jaar organiseren we bijna iedere week wel iets op
verschillende plekken in de wijk. Ook zullen we een aantal
uitstapjes naar plekken buiten de stad maken.
Programma juli: het hofje in
In de zomervakantie zal een aantal keren een activiteit georganiseerd worden direct bij u in de straat. Voor ons een
kans om direct de jeugd van Daalhof en hun familie te leren
kennen, voor u een kans om kennis te maken met Trajekt
en alles wat wij doen.
In juli zullen wij op de volgende data en plekken te vinden
zijn:
donderdag 12 juli: Viennahof, 16.00 – 18.00 uur
woensdag 18 juli: Augustushof, 14.00 – 16.00 uur
dinsdag 24 juli: Lareshof, 16.00 - 18:00 uur.
Kom ons vooral opzoeken voor een praatje, een kopje koffie of thee en voor de jeugd (vier tot tien jaar) een leuke
creatieve activiteit.

angst voor wat de toekomst brengen zal. Vanuit rouwverwerking is het belangrijk verdriet niet weg te duwen, maar
juist te omarmen en al die gevoelens bewust te ondergaan.
Wegzakken in overmatige gevoelens van verdriet en angst
trekt uiteindelijk het negatieve aan, waardoor men steeds
dieper wegzakt in een poel van ellende. Pas op het moment
dat je terugkijkt op zo’n periode waarin je een traumatische
ervaring een plaats in je leven hebt kunnen geven, ontdek je
dat je gedachtepatroon is veranderd en dat je handelen niet
meer volgens de oorspronkelijke patronen plaatsvindt. Je
ervaart dat leed niet bedoeld is om je te laten lijden - hoewel
het in eerste instantie wel zo voelt - maar veel meer om je
wakker te schudden en met een breder perspectief naar je
zelf en de omgeving te kijken. Dat is de reden waarom ik
dit boek, waarin wereldlijke zaken en geestelijke ervaringen
vervlochten zijn, heb geschreven.
Ruim 7 jaar geleden overleed mijn jongste dochter op 27
jarige leeftijd. Dit is een traumatische ervaring geweest en
het gemis is groot, maar het spirituele inzicht dat mijn gezin
en ik daarvoor in de plaats hebben gekregen, verzacht de
pijn van het verdriet. Onze dochter manifesteerde zich als
entiteit en heeft op wonderlijke manieren kenbaar gemaakt
dat de dood niet bestaat, dat het verder gaat in een onstoffelijk leven in een andere dimensie. Opvallend is dat veel
oude geschriften en de kennis van enkele grote mediums
opmerkelijk veel overeenkomsten vertonen over het leven
na de dood. Ook die kennis heb ik als leidraad gebruikt
voor dit boek.

Uitstapje.
Donderdag 19 juli zullen we een uitstapje maken naar Bobbejaanland. We zullen ons daar de hele dag vermaken in
alle verschillende attracties. Alle jeugd vanaf vier jaar kan
zich aanmelden om mee te gaan. Aanmelden kan tot 12
juli door een e-mail te sturen naar: marit.rijk@trajekt.nl.
Vermeld alvast de naam, adresgegevens en geboortedatum
van de deelnemer en een telefoonnummer van de ouders.
Informatie rondom vertrektijden en eigen bijdrage wordt later
via e-mail bekend gemaakt.

Aad Orgelist

PERSBERICHTEN
KEERPUNTEN IN BEWUSTWORDING
Mijn derde boek ‘Keerpunten in bewustwording’ is recentelijk uitgegeven door Magister uitgeverij. Keerpunten in
bewustwording is bedoeld voor iedereen die niet alles voor
zoete koek wil slikken en reikt denkrichtingen aan voor een
humane maatschappij, maar geeft ook de lotsbestemming
van de mens aan.
Een groot aantal thema’s passeren de revue, waaronder:
keerpunten in de geschiedenis die van invloed zijn geweest
op de huidige westerse maatschappij, het functioneren van
onze democratie, de oorzaken van ziekzijn, religie, spiritualiteit, orgaandonatie en het leven na de dood.
Bewustzijnsveranderingen verlopen soms heel ongemerkt,
maar vaak gaat zo’n verandering gepaard met een grote
schok. Vrijwel altijd gaat daaraan een heftige emotionele
gebeurtenis vooraf, zoals ziekte, ongeval, overlijden of echtscheiding. Ook materiële zaken hebben de nodige impact,
bijvoorbeeld door van de één op de andere dag zonder
werk te komen, de hypotheek niet meer kunnen betalen of
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Corpus Sana

Afslank en
Lifestyle coaching
Als afslank & Lifestyle coaches begeleiden en coachen wij je
op een verantwoorde manier, zonder hongergevoel, naar een
gezond lichaam. Wij werken met PowerSlim, een door diëtisten
ontwikkeld afslankprogramma dat erop gericht is om je streefgewicht te behalen én behouden.
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek
Corpus Sana
043-8200287
Tongerseweg 330
admin@corpus-sana.nl
6215 AC Maastricht
www.corpus-sana.nl

DIT ZIJN WIJ

VARIA
KROONTJESPEN
Een kroontjespen. Kent u hem nog? Een heerlijke pen om
mee te schrijven en te tekenen. Ik heb ze nog. Af en toe
gebruik ik ze nog om iets te schrijven of te tekenen, zelfs de
bijbehorende inkt voldoet nog steeds. Een heerlijk gevoel is
dat. De voorzichtige doop van de pen in de inktpot is al super;
niet te veel, niet te weinig inkt, anders gaat het vlekken en
knoeien. Nee, het vloeipapier heb ik niet meer, deze was tot
op de draad versleten. Vele tekeningen heb ik gemaakt voor
nieuwjaarswensen, met sierlijk geschreven letters. Als ik er
aan denk, komen er weer warme gevoelens te voorschijn.
Vroeger, in mijn jeugd, tekende ik graag om bezig te zijn. Er
was nog geen TV, wel radio. Ik had gitaarles, maar vooral
dat bezig zijn met pen en papier ontspande mij. Opa en oma
hebben vaak model gezeten. Ook schepen en huizen met
tuinen tekende ik graag.

JANIYA EN TIANI
Janiya, 11 jaar:
Hallo, wij zijn heel erg lief en in deze buurt is het erg
rustig. Zo kan ik me goed concentreren (als ik huiswerk
heb enz.) en kan ik goed slapen. Hihi. Ik ben ook goed in
tekenen. Dank je wel voor het lezen.

Jaren zijn voorbij gevlogen en laten we eerlijk zijn: het is
nostalgie, net als die schoolbanken met hun inktpotten, een
gleuf voor de pen en de opslagruimte voor je schriftjes onder
de klep. De schoolbanken bestonden zover ik weet uit één
en twee zitplaatsen. Deze zaten vast aan de schrijftafel, één
geheel dus. Het verplaatsen was dan ook zwaarder dan de
latere tafeltjes en stoeltjes. Tegenwoordig zijn de school
stoelen en tafels comfortabeler.
Met het verstrijken van de jaren is ook op technisch gebied
veel veranderd. Soms gaat het wat te snel; het medium
imperium heeft zijn vlucht genomen. Zo dacht of droomde
men er vroeger misschien over net als in de science fiction.
Veel dingen zijn nu al werkelijkheid. De computer, tablet
en notebook zijn een top uitvinding, ze zijn niet meer weg
te denken uit ons leven. Ook de telefoons zijn binnen ons
handbereik, we moeten immers altijd bereikbaar zijn. Wie
had ooit kunnen dromen dat er vroeger al iets werd getekend
van een vliegend voorwerp door de lucht en dat dat nu al
werkelijkheid is. Ook staan we vaak in files. Dan heb ik de
neiging om te zeggen: “ik wil de Knight Rider zijn”, op een
knopje drukken en oeps over de auto’s heen. Ook deze
vliegende auto zit er waarschijnlijk aan te komen, maar of
wij dat nog meemaken is nog maar de vraag. Hoe druk zou
het dan zijn, niet alleen op de weg maar ook in de lucht?
Het lijkt toekomstmuziek, wie weet. Ik hou het toch nog maar
even eenvoudiger bij wat typewerk en mijn geliefde kroontjespen. Een pen die de natuurlijke streken weergeeft; met
de kroontjespen kunnen dikkere en dunnere lijnen getekend
of geschreven worden, iets wat toch meer bij onze tijd hoort.
Het er voor elkaar zijn door dik en dun, met behulp van wat
mediatechniek, dat moet lukken.

Tiani, 9 jaar:
Het is hier heel rustig in deze straat. Mijn moeder is erg
lief. Ze doet alles voor ons.
Ik speel soms met mijn zus buiten, maar soms zijn we ook
binnen. Het is best wel lekker om het zo rustig te hebben
en soms is het best wel fijn om je te concentreren. Zo
klaar. Eindelijk, hopla en klaar.

Springtime
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PERSBERICHTEN

KLEURwandeling
Voor KLEUR is ook een speciale KLEURwandeling samengesteld. Deze voert langs de KLEUR expo’s maar ook langs
allerlei bijzondere plekken in de stad. Zoals onder andere
bij de Helpoort waarin rood een hoofdrol speelt of de bonte
plaquette die aan de gevel hangt bij Achter het Vleeshuis.
Zomaar wat onvermoede plekken waarin je kleur tegenkomt
met een betekenis. De wandeling is te koop bij de klantenservice van Centre Céramique.
Alle activiteiten van KLEUR zijn te vinden op de website
www.centreceramique.nl/kleur of worden gepost via instagram #kleurmaastricht.nl en facebook.com/kleurmaastricht.

MAASTRICHT BEKENT KLEUR
KLEUR is het eerste gezamenlijke project van Centre Céramique, Kumulus en het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Van 2 juni tot en met 18 november wordt Maastricht
en haar omgeving ingekleurd met diverse exposities en
activiteiten. Zaterdag 2 juni werd dit unieke project geopend
door wethouder van cultuur Bert Jongen in Theater aan het
Vrijthof.
Primeur
“Kleur is een ontzettend veelzijdig begrip. En welk onderwerp is er nou mooier om te gebruiken als thema voor een
expositie?” stelt Stef Niekamp, directeur Centre Céramique,
Kumulus en het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Het
is voor het eerst dat de drie culturele instellingen de handen
in elkaar slaan voor een tentoonstelling. “Achter de schermen werken we natuurlijk al geruime tijd samen. Met KLEUR
laten we de bezoekers nog beter en meer kennis maken met
wat we in huis hebben. Elke organisatie vanuit zijn eigen
kwaliteiten en inhoud. Wetenschap en biologie vanuit het
Natuurhistorisch Museum, emotie in de kunsten van Kumulus en de verborgen schatten van ons cultureel erfgoed bij
Centre Céramique.”
Uitdagend
Heeft kleur emotie? Hadden de grotschilderingen vroeger
kleur? En welke rol speelt kleur in de cultuur van Maastricht?
KLEUR stelt de bezoeker vragen én geeft antwoorden.
“We dagen de mensen uit. Zodat ze zich laten meeslepen,
verleiden en onderdompelen in KLEUR. Zo organiseren we
bijvoorbeeld workshops waarbij deelnemers zelf verf leren
maken of kleurrijke nummers van Broadway zingen.” KLEUR
is niet alleen binnen de muren van de drie culturele instellingen te vinden. In de Helpoort is vanaf 6 juli ‘Frappant ten
strijde!’ te zien. Een expositie over de functie van kleur bij legeruniformen. En de tentoonstelling ‘Mooi verpakt, liefdevol
bewaard’ in de St. Servaas biedt nu al een voorproefje met
bijzondere relikwieën en assemblages van de Maastrichtse
kunstenaar Hans van der Weijden.”
Een kleurrijk publiek
Bijna een half jaar lang zullen Maastricht en haar omgeving als
een palet dienen voor KLEUR. “Het mooie is dat KLEUR voor
iedereen is, van jong tot oud. Het programma is heel divers
en wordt gedurende de looptijd steeds aangevuld met nieuwe
activiteiten. Want kleur kennen we allemaal. Het is licht, een
gedachte, symboliek, emotie, geur, smaak. Kortom: ons leven is kleur. En KLEUR moet je beleven. Met al je zintuigen.”

GEDICHT
GENIET VAN DE MOMENTEN
									
Gordijnen open, kijk naar buiten
De zon schijnt, de vogels fluiten
De eerste auto’s weer in de straat
De buurman die vroeg naar zijn werk gaat
De dag begint zoals altijd
De wekker loopt af op dezelfde tijd
Alleen de datum maakt het verschil
Structuur in het leven is wat ik wil
Gelukkig zijn er ook nog andere dagen
De vrije dagen met hun vragen
Wat ga ik doen, hoe vul ik de tijd in
Sporten of wandelen, waarin heb ik zin
Kijk om je heen en geniet van wat je ziet
Loop langs het water, kijk naar het wuivende riet
De wind fluistert door de bomen
Welke verrassing zal ik nog tegenkomen
Op het eind van de middag een gezellig terras
Mooi uitzicht en een goed gevuld glas
De fijne momenten in ons bestaan
Zo kan ik de nieuwe werkweek weer aan.
Tekst: Ad Frijns

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

Samenwerking
In KLEUR wordt samengewerkt met een aantal partners.
In Erfgoed Beweegt zijn het Regionaal Historisch Centrum
Limburg, Stichting Schatkamer Sint Servaasbasiliek, Stichting Maastricht Vestingstad, Meet Maastricht en Stichting
Science and Industry vertegenwoordigd. Zij leveren een bijdrage met kennisoverdracht, bruikleenstukken uit de eigen
collecties en tentoonstellingen. Stadsbeiaardier Frank Steijns
zal gedurende de looptijd van KLEUR het publiek geregeld
trakteren op carillonmuziek waarin kleur de hoofdrol speelt.
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Tel.nr: 06-53219877

Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21.30 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Maandag t/m vrijdag van 10-12 u. op afspraak

VERENIGINGSNIEUWS
ZAALVOETBAL LEONIDAS
De afgelopen periode is door een viertal initiatiefnemers
gebruikt om een zaalvoetbalelftal binnen voetbalvereniging
RKSV Leonidas-W op te richten. Het gonsde al enige tijd
van de geruchten en op Facebook werd er al vroeg ruchtbaarheid aan gegeven. Sinds juni 2018 kent Leonidas-W
officieel (weer) een zaalvoetbalteam, dat in het eerste
seizoen in de tweede klasse zal starten. De visie van de
zaalvoetbaltak is even helder als eerlijk. De initiatiefnemers
geven aan: “Een potje ballen, met vrienden, ongedwongen,
eenmaal per week, geen afgelastingen, samen; dat is voor
ons tegenwoordig een stuk aantrekkelijker dan enige tijd
geleden”. Het zaalvoetbal lijkt een uitkomst te bieden voor
een aantal dolende voetballiefhebbers die de afgelopen
tijd nog furore maakte op de Maastrichtse amateurvelden.
Inmiddels zijn tientallen aanmeldingen binnengekomen van
geïnteresseerde spelers, waaruit blijkt dat de behoefte aan
een zaalvoetbalteam groot is. Helaas is het gros door het
ZVV bestuur teleurgesteld, maar er worden ook transfers
afgerond. Het team is compleet en de verwachtingen zijn
hooggespannen; zal ZVV Leonidas zich staande kunnen houden in deze klasse? De thuiswedstrijden worden
gespeeld in sporthal Daalhof, op vrijdagavond. De eerste
officiële competitiewedstrijd vindt plaats in week 36, dus
reserveer een plekje in de agenda om onze jongens aan te
moedigen. ZVV Leonidas-W is al haar sponsors ontzettend
dankbaar, want zonder sponsors was dit initiatief nooit van
de grond gekomen.

enthousiasmeren? En ben je minimaal één maal per
week beschikbaar? Dan zoekt Atletiek Maastricht jou.
Atletiek Maastricht is een leuke atletiekvereniging met
veel jeugdleden, die zich vanaf de leeftijd van 7 jaar
inzetten tijdens trainingen en wedstrijden. De vereniging heeft mooie ambities voor de baanatletiek en
hierbij horen kwalitatief goede trainingen voor alle baanatleten. Daarom willen wij graag in contact komen
met mensen die hier mee invulling aan willen geven.
Wij zijn op zoek naar enthousiastelingen die het leuk vinden
om training te geven aan onze jeugdleden. Ervaring in de
atletiek of in het training geven is niet noodzakelijk. Wel zoeken we iemand die enthousiast, betrokken en ambitieus is.
In het begin sta je (nog) niet zelfstandig voor de groep,
maar je assisteert één van de trainers bij het training
geven. Wij zorgen voor een interne opleiding zodat je na
verloop van tijd zelfstandig een training kunt verzorgen.
Onze jeugdleden trainen op verschillende avonden en op
zaterdagmorgen, afhankelijk van de leeftijdsgroep. We zijn
voor meerdere groepen in de leeftijdscategorie van 11 tot
16 jaar op zoek naar jeugdtrainers, dus afhankelijk van de
persoonlijke ambities wordt gezocht naar de beste match.
Vanuit de vereniging is een vergoeding beschikbaar, tevens
zijn er trainers die de nieuwe jeugdtrainers gaan coachen.
.
Pas jij binnen dit plaatje? Reageer dan snel. Wij zien uit
naar jouw reactie.
Meer informatie over de vacature kun je krijgen bij Marion
Hoefkens. Bellen op 06-27038259 of via trainerscoordinatorbaan@atletiekmaastricht.nl.

Meer informatie over transfers, programma, uitslagen, topscorers, wedstrijdverslagen, foto’s, contractnieuws, sponsoren en al het andere relevante nieuws en updates kunt u
volgen via www.leonidas-w.nl/626/zvv-leonidas-w-1 of www.
facebook.com/ZVVLeonidasW. Contact met het team kan
worden opgenomen via e-mail: zaalvoetbal@leonidas-w.nl.

JEUGDTRAINERS GEZOCHT
Atletiek Maastricht bouwt aan haar toekomst en zoekt
jeugdtrainers. Vind jij het leuk om met kinderen te werken? Word je blij om mensen iets bij te brengen en te

Ralph Cadier
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Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

6214 PB MAASTRICHT

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Voor prijzen en afspraken bel telefoonnummer 043-3475631
of e-mail: info@haarstudiocarla.nl

043-356 04 04 • www.cadier.nl
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UITVAARTVERZORGING

van THOR

Fysio043 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige
en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.

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.

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts
en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie,
neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie,
kinderfysiotherapie i.o., fysiotherapie bij COPD
en perifeer vaatlijden, dry needling.

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

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl

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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Tel: 043-3256241

TOENTERTIJD
TUSSEN WAL EN SCHIP
De maand juni was weer snel voorbij en het einde van het
schooljaar was in zicht. De laatste twee weken waren meer
het volmaken van de schooluren, we wisten al wie overging
of bleef zitten. De spannendste tijd was voorbij en er was tijd
om leuke dingen te doen zoals een uitstapje, schoolreisje.
In de laatste schoolweek gingen we met zijn allen de klas
poetsen en opruimen. Dolle pret dus, stoelen op de tafels en
afscheid nemen van elkaar en van onze leraren. De beste
wensen en natuurlijk werd er een fijne vakantie toegewenst.
De één ging op vakantie naar het buitenland en de ander
bleef in het heerlijke Nederland. Er waren nog enkele andere schipperskinderen bij ons op school en die gingen dus
naar hun ouders om daar vakantie vieren. Ik zat er nog net
tussenin, tussen wal en schip. Mijn ouders waren net een
week van tevoren weg gevaren naar de Kempen richting
Antwerpen. Dus mocht ik gezellig bij opa en oma verblijven.
Ook niet erg hoor. Mijn broer kwam een week later ook, dus
dan gingen wij samen aan boord. Ik verheugde me er enorm
op om weer samen te zijn. Onze vakanties liepen niet altijd
gelijk maar dat mocht de pret niet drukken. Ik fantaseerde
alvast wat we allemaal gingen doen. Normaal zouden mijn
vader en oom ons wel ophalen met de motor, maar mijn
broer kwam altijd met een koffer en grote tas voor de grote
vakantie; te kleine kleren, kapotte kleren en deze moesten
ofwel gerepareerd worden of vernieuwd. De was werd in
het internaat gedaan en zoals in vele tehuizen gingen ze er
daar niet echt zuinig mee om. Meestal waren de sokken en
het ondergoed het eerst versleten. Intussen liet mijn vader
weten dat ze weer op de terugweg en vlakbij Maastricht
waren. Dit keer ging ik mijn broer afhalen van de trein met
mijn opa. Zo kwamen we tegelijk aan boord want mijn vader
had intussen weer een vracht zand gekregen en gingen wij
laden bij Closset baggermolen. Steeds weer een belevenis
voor ons, fascinerend ook hoe de molen werkte.
Nadat de ruimen vol geladen waren met drie bulten zand
en de ijkmeester (iemand die de lading en de diepte van
het schip controleerde) geweest was, gingen we weer
richting België. Eerst moesten we nog in- en uitklaren bij
de douane, dat was toen nog zo. Daarna voeren we door
de sluis van Klein Ternaaien richting Hasselt, naar Olen en
Kwaadmechelen waar we werden gelost. Onze pret was

toch altijd weer met het zand te spelen, in het zand, met een
springplank, we zagen in die tijd ook geen gevaren. Tijdens
het varen hield pa ons altijd scherp in de gaten; ongelukjes
zijn zo gebeurd. Er kwamen vaak zwemmers aan boord, die
grepen zich vast en klommen in het gangboord. Gevaarlijk
en onverantwoord was dat en ze werden dan ook steevast
van boord gejaagd. Ach, het gaf ook wel weer het ultieme
gevoel van vrijheid, het varen, zelfstandig zijn, de natuur met
al zijn schoonheden. Nu nog, terwijl ik dit schrijf, komen de
beelden weer scherp op mijn netvlies.
Aangekomen op de losbestemming waar het zand met
grote grijpers uit de ruimen gehaald werd, kwamen wij via
een ladder in het ruim en hielpen mee het ruim te vegen en
schepten het zand in de grijper. De laatste scheppen gingen
erin en mijn broer mocht op de grijper staan en werd zo naar
de wal gebracht. Een paar spannende momenten voor ons,
maar het ging goed, hij had zich goed vastgehouden. Hij
was reuze blij en vroeg “nog een keer?” Duim omhoog en
een reuze glimlach van oor tot oor. Via de loopplank kwam
hij weer aan boord, de plank werd ingehaald, de trossen
gingen los van de bolders aan de wal en wij vervolgden
onze weg naar een volgende opdracht.
Springtime

Autorijschool Bastiaens
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6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering
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PERSBERICHTEN

OUDE AMBACHTEN
BINNENVAARTSCHIPPER

FAMILIETENTOONSTELLING
IN CENTRE CÉRAMIQUE

De fotograaf fotografeerde de schepen vanaf de Sint Servaasbrug. Ze varen door het Kanaal richting Bassin. Links
is de Kesselskade, met daarachter de Van Hasseltkade.
Waarschijnlijk waren de schippers op weg naar het be-

‘Nijntje heeft vakantie’ t/m 14 oktober 2018
In Maastricht komen deze zomer de prentenboeken van
Dick Bruna tot leven. De familietentoonstelling ‘nijntje heeft
vakantie’ in Centre Céramique is speciaal gemaakt voor
iedereen die opgroeide met nijntje en haar nog eens wil
ontmoeten. Maar vooral ook voor die kleine peuters en
kleuters, die nu met haar willen komen spelen. Kinderen
kunnen er het huis van nijntje ontdekken, in haar vliegtuigje
kruipen, spelen met de dieren en wegdromen in haar tentje.
‘nijntje heeft vakantie’ is één groot feest. Het iconische
witte konijntje met het ronde snoetje en het onmiskenbare
kruisje is bekend over de hele wereld. Miljoenen peuters
en kleuters groeiden met haar op. Nu kun je haar wereld
ontdekken in deze speelse en avontuurlijke tentoonstelling.
Niet alleen maar nijntje
Dick Bruna (1927 – 2017) is één van Nederlands meest
bekende illustratoren. We kennen hem als de vader van
nijntje en als ontwerper van duizenden Zwarte Beertjes
omslagen. Maar als het aan Dick’s vader had gelegen was
hij net als hem uitgever geworden in het familiebedrijf A.W.
Bruna & Zoon. Hoe heeft Dick Bruna toch zijn droom kunnen verwezenlijken? Ontdek het in deze tentoonstelling en
zie ook hoe het wereldwijde fenomeen nijntje nou eigenlijk
is ontstaan en door wie hij beïnvloed werd. Welke technieken paste hij toe en welke rol speelden de Zwarte Beertjes
omslagen binnen zijn oeuvre? En wat is nou eigenlijk echt
kenmerkend voor de stijl van Dick Bruna? Al deze vragen en meer worden beantwoord in deze tentoonstelling.

vrachtingskantoor voor de binnenscheepvaart van de firma
H. Daemen op de Van Hasseltkade nummer 19a, waar de
benodigde papieren moesten worden afgehaald. Het laden
en lossen van schepen gebeurde onder andere in het Bassin. Hier lag het andere kantoor van de firma H. Daemen
op nummer 23a.
In het telefoonboek van 1963 vond ik een concurrent van de
bovengenoemde firma. Dat was van de firma L. Hamelers
gehuisvest op de Van Hasseltkade nummer 5.

Workshops
Naast de tentoonstelling zijn er leuke workshops voor niet
alleen peuters en kleuters, maar ook voor volwassenen.
Meer info: www.centreceramique.nl/nijntje.

Rest nog te vertellen dat veel schippers in de cafés bij het
Bassin hun vertier zochten. Café Havenzicht en ’t Helke
lagen boven op de kade en waren berucht en bekend tot ver
in de omsteek. Er kwamen schippers van alle nationaliteiten.
De opname dateert uit de twintiger jaren van de vorige eeuw.

Win 2 overnachtingen in de nijntje-kamer
Maak een leuke foto of filmpje in de expo en win 2 overnachtingen voor het hele gezin in de speciale nijntje kamer van
Stayokay Utrecht. Natuurlijk ga je dan ook naar het nijntje
museum. Zet de foto of film op facebook of Instagram met
de #nijntjemaastricht. De winnaar wordt 15 oktober 2018
bekendgemaakt.

Huub, Huub.reinders@home.nl

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Zaterdag 7 juli wordt de tentoonstelling geopend met de
theatervoorstelling ‘nijntje op de fiets’. Nijntje zelf is er natuurlijk ook. Dus na de voorstelling kun je met haar op de
foto en in de tentoonstelling gaan spelen. Iedereen is van
harte welkom. Laat wel even weten dat je komt via klantenservice@maastricht.nl. Er is maar beperkt plek. Maximaal
één begeleider per kind.

Gellikstraat 17A
6215 JM 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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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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