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FOtO VaN De maaND

VaN De ReDaCtie
Maart roert zijn staart, april doet wat ie wil, in mei legt iedere
vogel een ei… en juni lijkt in 2014 toch ook iets toe te willen
voegen aan dit rijtje, want wat hebben we ondertussen allemaal al meegemaakt. Hitte van tegen de 30 graden Celsius,
gevolgd door een enorme stormwolk over Limburg die qua
beeld te benoemen was als ‘lucht-tsunami’ en heel wat te
weeg bracht voor de veiligheid van de Pinkpop bezoekers.

Foto: Ruud Keijmis

Nog geen week later maakte het Nederlands elftal de
wereldkampioen vet met 5-1 in, het planken werd vervangen door Persiën, heel Nederland euforisch, en de wereld
wist niet wat er gebeurde. Dan nog het dames hockey
team dat de wereldbeker won.
Of Nederland nou zo goed was of Spanje zo slecht? Om
eerlijk te zijn reikt mijn voetbalkennis niet verder dan wat
ik hoor in huiskamer en omstreken en tegen de tijd dat dit
juli-nummer uitkomt weten we al veel meer dan dat ik nu
als redactielid in woorden van vermaak typ. Iedere Nederlander hoopt natuurlijk dat we dit jaar wereldkampioen
worden, maar zo niet… dan is alles weer snel vergeten
wanneer al het oranje terug in de kasten ligt tot de volgende oranjegekte.

de redactie wenst u een zonnige vakantie

eVeNemeNteN
Woensdag 9 juli:
Presentatie menukaart van Daalhof (n.a.v. wijkscan) in
het WoonZorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22. Aanvang 19.00 uur, gratis toegang. Zie ook pag. 3 (Vervolg
Wijkscan)

Hoe de vakantie ook begint voor iedereen, de redactie
wenst u een hele fijne zomer, want ook voor ons is het een
maandje vakantie. Veel leesplezier, en tot in september!
Natasja Cornelissen

Vrijdag 11 juli:
Masoek Sadja 12,5 jaar in buurtcentrum 't Atrium. Van
13.30 - 17.00 uur (zaal open om 13.00 uur) is er weer een
Pelita-inloopmiddag. Deze middagen staan in het teken
van gezelligheid, muziek, dans, Indisch eten, cultuur en
zijn een prima gelegemheid om ervaringen uit te wisselen.
De entree bedraagt 3,50 euro.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van van 6/7 september.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 augustus.

COLOFON

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

Vrijdag 29 augustus:
Feest en reünie OBS Elckerlijc en ABB Fons Olterdissen
op Kinderboerderij Daalhoeve van 17.00 - 22.00 uur.
Voor informatie over de fusie en reünie en feest voor
oud-leerlingen.

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

Zaterdag 13 september:
Ophalen oud papier september. I.v.m. een activiteit van
de Harmonie wordt het oud papier NIET op zaterdag 6
september opgehaald. Dit wordt verschoven naar zaterdag
13 september, zelfde tijd, zelfde route.

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
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Woensdagavond
Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond
Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagochtend

bewegen voor ouderen
thai chi
yoga
tafeltennis
biljarten
poweryoga, hathayoga & zumba
huiskamer project 13.30 - 17.00 uur
v.a.17uur dansschool reality
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie
poweryoga, hathayoga & zumba
repetitie ZI ZI KWE KWE
kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof
v.a.17uur dansschool reality
country dansen jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)
rep: kinderköpkes
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inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
Openingstijden Atrium café
043-3475146
Van maandag tot en met
0032-12236151(B)
donderdag van 19.00 uur tot
043-3540518
01.00 uur
06-24253636
Vrijdags van 19.00 uur tot
06-50468369
02.00 uur
043-3619455
0032-12236151(B)
043-3471371
043-3540518
043-3432441
06-24253636
06-18126993
06-33135297
06-40923577
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.

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

VaRia
Wijk-info

BUURtPLatFORm
Wijk-info
Stichting

VakaNtie PeRikeLeN

BUURTPLATFORM BELFORT - DAALHOF

De een vindt vakantie leuk en de ander helemaal niet, een
verre reis of lekker dichtbij. Voor elk wat wils en een ieder
doet in zijn vrije tijd wat hij wil. Persoonlijk ben ik wat meer
geneigd in de buurt te blijven, er zijn nog zoveel mooie plekjes in ons landje te bekijken en om van te genieten. Alleen
ons Limburgse land is al een veel bezocht stukje paradijs op
aarde door vele buitenlandse toeristen, maar ook door onze
eigen Nederlandse toeristen. Natuurlijk, als het mooi weer is
dan ziet alles er extra mooi uit. Laten we eens eerlijk zijn: ons
land is rijk aan cultuur, heuvels en dalen, bossen en heide en
een waarlijk schoon landschap, molens, grachten, water in
rivieren, meren en niet te vergeten onze mooie zeestranden.

VeRVOLg WijksCaN eN
makeN meNUkaaRt DaaLhOF
Velen van u hebben pas geleden de wijkscan presentatie
bijgewoond aan de Herculeshof 22. Als vervolg hierop zijn
we aan de slag gegaan met het maken van een aanzet tot
een menukaart. Deze menukaart is een kaart voor u, waar
u als bewoner op kunt vinden waar u terecht kunt bij vragen
op alle levensgebieden. De kaart biedt een overzicht van vrijwilligersprojecten, algemene voorzieningen, professionele
hulp, enz. met de contactgegevens en de bereikbaarheid
hiervan. Het is een soort wegwijzer naar de juiste hulp; vanuit
eigen kracht naar sociaal netwerk, algemene voorziening
en individuele voorzieningen.

Mensen vragen vaak: “Waar gaan jullie naartoe?”. Nou dan
zijn er toch veel mensen die de vraag beantwoorden met:
“Hinterhausen......echt?”. Dus dichtbij huis en in je achtertuin
of op je balkon. Nou, ik zal u vertellen: Hinterhausen bestaat
echt! Een dorpje niet ver van hier, het ligt in de Nord-Eifel.
Een prachtig stukje natuurgebied, echt waar!

U kunt hierin straks informatie vinden over alles wat er in
Daalhof te vinden is op het gebied van:
- Huisvesting
- Werk/inkomen
- Geestelijke gezondheid
- Lichamelijke gezondheid
- Algemeen dagelijks leven
- Participatie
- Zelfregie
- Opvoeding
- Mobiliteit
- Enz.

Dus wat is de moraal van het verhaal? Of je nu hier of elders
je tijd doorbrengt......overal kun je je thuisvoelen en ontspannen en daar gaat het om!
Prettige vakantie!
Springtime

MAAR om deze kaart volledig te kunnen maken, hebben we
elkaar nodig. Wij als professionals weten een deel, maar u
als bewoner weet nog veel meer en nog veel beter wat er
in uw wijk allemaal is op bovenstaande gebieden. U kent
de 'verborgen helpers', de projecten of initiatieven die nog
niet zo bekend zijn, maar waar wel veel mensen iets aan
kunnen hebben.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

Vandaar dat we u uitnodigen om op woensdag 9 juli om
19.00 uur aan de Herculeshof 22 (pand van Mosae Zorggroep) samen met ons deze kaart volledig te maken. We
hopen op een goede opkomst, zodat we straks met elkaar
een mooie kaart voor Daalhof hebben waarin iedereen kan
vinden wat hij/ zij nodig heeft om prettig te kunnen leven.

KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

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

Tevens willen we deze avond met u praten over mogelijke
matchpunten, plekken in de wijk waar mensen naar toe
kunnen om hun vragen te stellen. Graag willen we van u
weten, waar deze plekken kunnen komen. Heeft u behoefte
aan zo’n plek? Wilt u daar iets in betekenen? Want we zijn
ook op zoek naar mensen die hierover willen mee denken
of hier zelfs mee uitvoering aan willen geven.

Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl

Graag zien we u op 9 juli om 19.00 uur in het WoonzorgCentrum Daalhof, Herculeshof 22.

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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iNWijk-info
De etaLage

De ‘Ik leer leren’ training is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen vanaf groep 7 en geeft inzichten
om de eigen leervoorkeuren te ontdekken Het verschil
met huiswerkbegeleiding is dat de ‘Ik leer leren’ training
kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de
inhoud van de vakken, gaat ‘Ik leer leren’ over hoe te leren.
Er samen achter komen wat goed gaat, welke goede eigenschappen een kind heeft waarmee zijn leren verbeterd
kan worden, dat je op verschillende manieren kunt leren en
dat leren ook heel leuk kan zijn! De training is tevens een
goede voorbereiding op het voortgezetonderwijs en ook
voor leerlingen die vastlopen met leren na de basisschool
kan deze training een uitkomst bieden.
Meer info vind je op www.bijdehand.cc en Facebook.

BijDehaND tRaiNiNg eN COaChiNg
WiL jONgeReN ‘LeReN LeReN’!
Ik ben Monique Casters, woon in de wijk Hazendans en wil
graag mijn passie met jullie delen. In de zomer van 2009
stopte ik met mijn werk in de zakelijke dienstverlening. Met
15 jaar ervaring in coachen en trainen van medewerkers
op zak voor mij het begin van een nieuwe fase: volledige
toewijding aan ons gezin waarin 3 kinderen opgroeien en
op zoek naar nieuwe ervaringen.

In deze periode heb ik veel meegedraaid in het basisonderwijs en genoot met volle teugen van alle processen die zich
afspelen binnen een basisschool. De grote diversiteit aan
kinderen, allen met eigen behoeften en eigen inbreng, de
flexibiliteit en creativiteit van leerkrachten en hun passie om
kinderen te laten stralen.
Ook zag ik in de praktijk dat er in bijna iedere klas een paar
kinderen zitten die zich niet als een vis in het water voelen,
onzeker zijn over zichzelf, met een probleem worstelen of
door iets geremd worden om goed mee te komen. En de
zoektocht van ouders en leerkrachten om de juiste aansluiting met een groep te behouden. Daar kwamen voor mij 2
werelden samen en in 2014 is ‘Bijdehand training en coaching’ een feit.

CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

Leren is een complexe taak en in de jonge jaren gaat het
vaak vanzelf. Vanaf een jaar of 10 wordt een leerprobleem
pas goed zichtbaar. Je kunt in deze periode dwars of ander
gedrag dan toeschrijven aan de (pre)puberteit. Maar er
kunnen veel andere redenen zijn voor achterblijvende of
teruglopende schoolresultaten die geconstateerd worden.
Concentratieproblemen, faalangst, gebrek aan motivatie…… Dit zijn voorbeelden van oorzaken waarom het op
school niet goed kan gaan. Omdat de leerblokkades en
belemmeringen vaak onzichtbaar zijn doordat ze zich voor
een groot deel in het onbewuste afspelen, blijven kinderen,
ouders en leerkrachten vaak hun heil zoeken in extra huiswerk of huiswerkbegeleiding.

Wist u dat…….

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

Tijdens mijn training ga ik op zoek naar de leerblokkades,
leerbelemmeringen en hiaten en benadruk gedurende het
traject vooral wat het kind WEL al kan. Op zoek naar een
doeltreffende manier van leren.
4
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Wijk-info
VeReNigiNgsNieUWs

Ook is er gelegenheid om te dansen en de muziek zal verzorgd worden door de Indische band Straight.
Op de Masoek Sadja’s wordt u, behalve over de regelingen
voor oorlogsgetroffenen, ook op de hoogte gehouden van
nieuwe projecten op het gebied van welzijn, wonen en zorg
waar Pelita bij betrokken is. Niet alleen in de regio Maastricht
maar ook elders in het land.

masOek saDja VaN stiChtiNg PeLita
12,5 jaaR iN maastRiCht
Stichting Pelita heeft ruim 65 jaar ervaring in het begeleiden
en ondersteunen van de Indische en Molukse
groep. Lange tijd betrof dit vooral de begeleiding en ondersteuning bij de aanvraagprocedures in het kader van de wetten voor
oorlogsgetroffenen, WIV, WUV en WUBO. En
natuurlijk het Pelita Maatschappelijk Werk.

Tijdens de Masoek Sadja kunt u natuurlijk terecht met vragen
bij de medewerker(s) van Stichting Pelita. Is het daarvoor
te druk, of heeft u wat meer tijd nodig, dan kunt u ook een
afspraak maken voor het algemeen spreekuur, iedere derde
maandag van de maand in de gemeenschappelijke ruimte
van de Indische verdieping, de Rumah Gembira in Scharwyerveld, Daaldersruwe 91-E01, Maastricht.

De laatste tijd wordt extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening en sociaalculturele activiteiten voor de groep Indische Nederlanders,
Molukkers en andere belangstellenden.
Verder geeft Pelita een eigen blad uit, Pelita Nieuws, en is
er de veelbezochte website www.pelita.nl .

Datum: vrijdag 11 juli
Tijd: van 13.30 tot 17.00 uur (zaal open vanaf 13.00 uur)
Locatie: Buurthuis ’t Atrium, Aureliushof 160 (Daalhof), 6215
SW Maastricht (tel. 043-3540518).
www.buurtcentrumdaalhof.nl.

Op de Pelita inloopmiddagen, ‘Masoek Sadja’s’ genaamd,
delen mensen hun gemeenschappelijke ervaringen en cultuur met elkaar, met gezelligheid, muziek, dans en Indisch
eten. Iedereen is hierbij van harte welkom. Sinds april 2002
bestaat ook in Maastricht de Masoek Sadja en het 12,5 -jarig
bestaansfeest zal op 11 juli worden gevierd. Het programma
is behalve recreatief ook informatief met Indische catering
en een tombola met mooie prijzen. Er is een stand met
cadeauartikelen van JK Living.

’t Atrium is goed bereikbaar met het openbaar vervoer
(Stadsbus 5, richting Daalhof); er is voldoende parkeergelegenheid.
Entree: 3,50 euro p.p.
Meer informatie hierover bij Kees Schepel, tel. 06-13521570,
of per e-mail, keesschepel@yahoo.com.

Dak & homeservice maastricht

L.Tonigold

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

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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eFFe
LaCheN
Wijk-info

PRikBORD

BaNkOVeRVaL

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

Een man met een pistool loopt een filiaal van een bank binnen en roept tegen de bediende achter het loket: 'Hé daar,
gooi al het geld, alle biljetten en munten, in de grote tas!'.
Als de tas gevuld is met geld draait de overvaller zich om
naar een man in de rij en vraagt:' Heb jij gezien dat ik deze
bank beroofde?'. De doodsbange man antwoordt: 'Zeker heb
ik het gezien!' De bankrover schiet de man zonder pardon
tussen zijn ogen en deze valt morsdood op de grond.
Daarna keert hij zich naar een stel in de rij en vraagt aan de
man: 'En heb jij gezien dat ik deze bank beroofde?'
De man antwoordt heel rustig: 'Nee meneer, ik heb niks
gezien, maar mijn vrouw wel'.

Te koop: Batavus herenfiets, type Locarno. Framemaat 57
cm, inclusief drie versnellingen, standaard en jasbeschermers. Prijs 50 euro. Is heel weinig gebruikt, ziet er prima uit
(wel wat roestplekjes op het stuur). Info tel. 034-3479565
of mail leeuwenleeuw@hotmail.com.
Laat uw financiën in kaart brengen voor het te laat is!
Rick Verbeek – Financieel Advies. Voor meer info, tel. 0639481350 of rick.verbeek@icloud.com

De BaDkUiP-DemeNtie-test

Ook zonder verwijskaart kunt u voor fysiotherapie, manuele
therapie, geriatrische fysiotherapie en/of oedeemtherapie bij
ons terecht. Wij hebben een contract met alle grote zorgverzekeraars. Fysiotherapie Daalhof Smeets-Verzellenberg,
Herculeshof 70, 6215 BP Maastricht. Tel. 043-3476946
of 06-20567164, email: fysiodaalhof@gmail.com; www.
fysiodaalhof.nl.

Tijdens een bezoek aan een verpleeghuis, vroeg ik aan de
directeur wat het criterium is om een patiënt opgenomen
te krijgen. Wel zei de directeur, we vullen een badkuip met
water, dan krijgt de patiënt een theelepel, een theekop en
een emmer. Dan vragen we hem/haar om de badkuip leeg
te maken.
Oh, ik snap het, zei ik, een normaal persoon gebruikt de emmer, omdat die groter is dan een theelepel of een theekop.
Nee, zei de directeur, een normaal persoon zou de stop uit
de badkuip trekken. Wilt u een bed bij het raam of in het
midden?

Zomertip! gellac op de teennagels voor slechts 17,50 euro
in de maanden juli en augustus bij Angèle schoonheidsspecialiste. Contactgegevens: 06-25065275, angelebroux@
home.nl of www.angelebroux.nl. Verkooppunt van Webecos schoonheidsproducten. Gezichtsbehandelingen vanaf
27,50 euro.
Nieuwe spelers gezocht. Wij spelen recreatief badminton
op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de gymzaal in
Belfort. De eerste vier weken zijn gratis. We beginnen weer
op donderdag 21 augustus. Contactpersoon: Jo Seegers,
email: jo-seegers@home.nl, tel. 06-46371008.
Richard Smit meubelstoffering. Een nieuwe stof voor uw
eetkamerstoelen? Of van oma’s fauteuil een pronkstuk
maken voor in huis? Zet uw oude meubels opnieuw in de
spotlights. Maak vrijblijvend een afspraak en laat u verrassen
door de prijs en mogelijkheden. Info, tel. 0032-468138770
of richard.smit@telenet.be.

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

Roger Brandts
Roger
Brandts
Hazendansplein
16
Roger
Brandts
6215 JB Maastricht
Hazendansplein
16
Roger
Brandts
Hazendansplein
16
Telefoon: 06-43001591

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
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6215 JB Maastricht
6215
JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
Hazendansplein
16
Telefoon:
06-43001591
Telefoon:
06-43001591
6215 JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer:
452439
Telefoon:
06-43001591
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer: 452439
NGS Licentienummer: 452439

Onze openingstijden
Van 1 mei tot 30 september

Van 1 oktober tot 30 april

Maandag 12/21 uur

Maandag 12/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 9/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 10/21 uur

Zaterdag/Zondag 10/18 uur Zaterdag/Zondag 11/18 uur
John en Connie Wolters-Dingena
Aureliushof 145a Maastricht
Tel. 043-3430340
conniedingena@kpnmail.nl
www.zonnehofke.info.nl

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

Guus Gruisen
Reparatie Techniek
Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667
gruis010@kpnmail.nl
www.guusgruisen.nl

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

hij ziet wat er gebeurt in de wijk, alsof hij iedereen kent. Hij
heeft geen speciale voorkeur en trekt niemand voor. Na
genoeg tijd heeft hij alle hoeken van het plein gezien, alle
inwoners die om het plein wonen een blik gegeven. Alsof
hij wil zeggen: 'Ik weet dat je bestaat. Je bestaat. Je leeft'.

eeN Beetje WiLLekeUR iN het LeVeN
Waar kijk jij naar uit? Ben je op iets uitgekeken en moet je
iets nieuws hebben? Zoek je een nieuw perspectief? Denk
maar aan de Man van Hazendans. Je kent hem wel, die
grote bronzen man met de bel op het Hazendansplein. Ja,
op hetzelfde plein als het paard en de carrousel. Daar draait
het allemaal om.

En zijn handeling is net zo willekeurig en duidelijk. Normaal
gezien is een bel een teken dat iets moet gebeuren of zal
gebeuren. Maar zijn bel luidt alleen de realiteit in dat er
geluid is, dat je kunt horen. Misschien zou iemand even
schrikken als ze de bel horen zonder die te verwachten.
Maar net zo goed komt er een glimlach op het gezicht bij
het gekende geluid. En er zitten geen verwachtingen aan
verbonden. De bel zegt niet: “Doe dit nu. Het is tijd”. Het is
altijd tijd om te leven.

Als alles goed werkt hoort men de bel van de man - want zo
heet hij, gewoon de Man van Hazendans - één keer per dag.
Niet op een speciaal uur of deel van het uur, maar gewoon
zo maar. Elke dag is het anders. En elke nacht, als alles
goed werkt, draait de man 15 graden. Niet een kwartslag,
niet gewoon in het rond, maar een willekeurige 15 graden.
Zo worden de bewoners elke ochtend wakker met een ander
aanzicht op de man.

Diepe gedachten, willekeurig, terwijl we net zo goed gewoon
kunnen genieten van het Mona Lisa gezicht, de klank van de
bel, de aanwezigheid van de man op een leuk wit-omringd
plein.
Scott Raab

BON aPPetit
kiP met PiLaV eN Rijst (2 PeRs)
ingrediënten:
200 gr rijst, 1 blik perziken (bewaar het sap), 500 gr kipfilet,
1 klein blikje tomatenpuree, 1 rode paprika, 1 bakje (250 gr)
champignons, 2 eetlepels ketjap, olie, sambal naar smaak,
2 theelepels kerriepoeder, 1 ui.
Bereidingswijze:
Voorbereiding: 4min, Bereiding: 25min, Klaar in: 29 min.

Kunstenaar Henk Visch, geboren in 1950 in Eindhoven,
heeft overal in Nederland beelden om te bewonderen. Van
1987 tot 1991 was hij docent op de Jan van Eijk academie
hier in Maastricht, maar de ‘man’ kwam pas in 2004 naar
Hazendans (al geeft de kunstenaar zelf aan dat het stuk
zeven jaar in de maak was, dus vanaf 1997). Dit jaar geeft
de kunstenaar een workshop in Beijing, China. Ook iemand
dus, die eerst hier, dan daar kan zijn.

Kook rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snij
kipfilet, paprika, ui en champignons in stukjes. Bak de kipfilet eerst in een braadpan en voeg daarna de paprika, ui
en champignons toe. Even roeren en dan het sap van de
perziken, het water, de twee eetlepels ketjap, de twee theelepeltjes kerriepoeder en een klein beetje sambal erbij doen.
Poosje laten sudderen en op het laatst aanmengen met
maïzena. Voeg pas op het einde de perziken toe (niet eerder want dan worden ze heel slap). Serveren met rijst en
smullen maar!

In de Hazendans kijkt de man toe. Hij kijkt niet bepaald
vrolijk, maar ook niet sip of boos. Hij kíjkt gewoon. Alsof

Godding Uitvaartzorg

van dinsdag t/m vrijdag

Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

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

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

Iedere zondag vanaf 12:30 tot ± 15:30 uur.
Met als voorgerecht diverse koude
vis/vlees gerechten, salades, brood
en onze huisgemaakte dagsoep.
Als hoofdgerecht warm vis/vlees gerecht
met bijpassende saus, aardappelen en brood.
Ter afsluiting diverse zoete lekkernijen en een
kaasplateau.
Gelieve vooraf te reserveren.
€ 16,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar € 5,-

Wekelijks wisselend het Midweek menu € 16,50.
Weekend menu € 24,50.
3 gangen keuze menu’s.

In onze zaal kunnen wij voor U, geheel naar uw
eigen wensen, communies, verjaardagen,
bedrijfsborrel en iedere andere gelegenheid
organiseren.
Voor meer info neemt U gerust
contact met ons op.

Susserweg 1
6213 NE Maastricht
T 043-3212944
info@cafestservais.nl
www.st-servais.nl
www.facebook.com/stservais
Openingstijden: maandag t/m zondag vanaf 12:00 tot ….
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Dinsdag rustdag.

Saame Zien is een initiatief van Nicole Neijman (Buurtplatform), Jos van Haaren & Fred Steinbusch (buurtbewoners
Daalhof) en Saskia Duijs (onderzoeker VUmc). Na de
spelletjesmiddag op 6 juli hebben we even zomerpauze.
Daarna hoort u weer van ons!

aCtiViteiteN eN NieUWs
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Beurs met amateurkunst
Op de zondagen 6 en 13 juli vindt op Daalhoeve een beurs
plaats voor amateurkunst. Op de beurs exposeren verschillende amateurkunstenaars hun werk. Van de opbrengst gaat
een deel naar Boerderij Daalhoeve.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 18, juli 2014

Nieuwe verbeteringen
Sinds eind vorige maand heeft Daalhoeve een grotere
speeltuin. De boerderij heeft nu een tweede speeltoestel,
iets kleiner dan het toestel dat er al stond. Daarnaast zijn
er twee wipkippen. Verder is op het terrein inmiddels ook
een groot deel van de bestaande afrasteringen vervangen.
De nieuwe afrasteringen zijn onderhoudsvrij en volkomen
veilig voor kinderen.

staRt sOCiaL mONDaY
Boerderij Daalhoeve deed een tijd geleden mee aan een
prijsvraag van de gemeente voor nieuwe maatschappelijke
activiteiten in Maastricht. Wij waren een van de winnaars met
ons idee voor Social Monday. Elke maandag, als de boerderij
voor het publiek is gesloten, stellen wij onze ruimtes gratis
beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. Onlangs
zijn twee initiatieven gestart.

Boerderijwinkel
In onze winkel is deze zomer barbecuevlees te koop, gemaakt van onze eigen varkens. Verder koopt u in de winkel
natuurlijk de producten uit het recept van Magda.
Opvang voor uw huisdieren
Wij kunnen deze zomer weer uw kleine huisdieren (konijnen,
cavia's, hamsters, ratten) opvangen, als u wegens vakantie
een tijdje van huis bent. Ze worden door ons volledig verzorgd voor 1,50 euro per dag per dier. Wanneer u de dieren
brengt, tekenen we met u een overeenkomst over de verzorging. Het liefst ontvangen wij de dieren in hun eigen hok.
Die kunt u op ieder moment bij ons langsbrengen. Heeft u
geen eigen binnenverblijf, dan kunnen we daarvoor zorgen,
maar dat moet u dan wel van te voren telefonisch reserveren.

spreekuur op maandagochtend
Sinds maandag 16 juni houden Radar, Envida, Levanto en
Trajekt van 10.30 tot 12.00 uur een spreekuur in de Koojstal.
Mensen uit Daalhof en directe omgeving kunnen hier terecht
met vragen over zaken als financiën, administratie, huisvesting en dagbesteding. De aanwezige professionals zoeken
samen met u naar antwoorden en oplossingen.
Het spreekuur gaat de hele zomer door. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ook de wijkagent en MEE na verloop van
tijd bij het spreekuur aanwezig zijn.

kraam huren voor de rommelmarkt
Dit jaar houden wij op zondag 31 augustus onze jaarlijkse
rommelmarkt. U kunt zich nu al voor deze rommelmarkt
inschrijven en een kraam huren. De kosten bedragen 15
euro. Inschrijven doet u bij Annie in de Koojstal. U betaalt
dan ook meteen het huurbedrag voor de kraam.

saame Zien en spelletjesmiddagen
Op donderdag 8 mei is het project ‘Saame Zien’ gestart.
Hierin gaat het om samen zijn, samen dromen én naar elkaar
omkijken. In een serie bijeenkomsten delen buurtbewoners
(70+) hun ideeën en dromen voor de buurt en slaan zij de
handen ineen om deze in de praktijk te brengen.
Er zijn al enkele bijeenkomsten geweest op Boerderij
Daalhoeve. Daarin is een groep van ongeveer twintig buurtbewoners aan de slag gegaan met onder andere de verkeersoverlast rond de Aureliushof, de toegankelijkheid van
ontmoetingsplekken in de wijk voor mensen in een rolstoel
én het organiseren van gezellige bijeenkomsten voor oudere
buurtbewoners. Hierbij willen we aansluiten bij Social Monday op de boerderij, maar bijvoorbeeld ook spelletjesmiddagen organiseren in woonzorgcentrum Daalhof. De eerste
daarvan vindt plaats op zondagmiddag 6 juli, tussen 14 en
16 uur, en wordt georganiseerd samen met de Kinderraad
van Daalhof. Oudere buurtbewoners zijn welkom.

eerste Berkshire-biggetjes
Eind juli verwachten wij de eerste biggetjes van onze
Berkshire-varkens. Na een lange vrijage met Bèrke gaat
Bonnie dan bevallen. Na de vele gevlekte kleine Bonte
Bentheimers zijn we heel benieuwd hoe schattig de kleine
Berkjes er uit gaan zien.
kinderactiviteiten
Deze zomer ontwikkelen wij een zomerprogramma voor kinderen. Tijdens het schrijven van deze middenpagina’s was
de inhoud hiervan nog niet bekend. Kijk onder de poort van
de boerderij naar wat we organiseren of volg onze pagina
op Facebook.
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ReCePt Uit De WiNkeL
granita van watermeloen
Granita is een soort schaafijs waar je geen ijsmachine voor
nodig hebt. Heel verfrissend als aperitief, en eetlustopwekkend, tussen een maaltijd door als een spoom.
Prak 500 gram watermeloenblokjes fijn, zonder schil en
zaadjes. Doe er eventueel twee borrelglaasjes wodka doorheen (optioneel). Los op laag vuur 1 dl water met 2 eetlepels
suiker en wat vanillesuiker op, en laat dit afkoelen. Meng
dit door het meloenmengsel met een scheutje sinaasappelsiroop, of een andere siroop, naar smaak. Meng daarna het
sap en raspsel van een biologische limoen of citroen erdoor.
Doe de massa in een rechthoekige lage ovenschaal, liefst
van metaal. Laat het in de koelkast een half uurtje goed
doortrekken en doe het dan in de vriezer. Nu schraap je
met een vork, om het half uur, deze massa los. Herhaal
dat minimaal vier tot zes maal…, de ideale structuur is een
mooi rul ijsschaafsel.
Serveer met wat munt of basilicum, in een glaasje met een
scheutje witte wijn of champagne…, of gewoon zo!

De dierenarts raadde ons aan om lammetjeskunstmelk te
gebruiken met wat koffieroom om het vetter te maken. De
eerste keer voeden ging het maar net erin. Het biggetje was
zo zwak dat zelf drinken echt te hoog gegrepen was. Met
lepeltjes en spuitjes kleine beetjes in het bekje laten lopen.
Er was maar een beetje hoop...
En toen kwam Truus binnen… Ze hoorde van het biggetje
en wilde meteen helpen! 'Ik neem haar wel mee, en ik zorg
dat ze erbovenop komt', riep ze. En zo is het geschied.
Truus werd Oma Knor en heeft zeker vier weken lang dag
en nacht voor Chambonneke gezorgd. Na een week was er
van zwakheid bij Chambonneke niks meer te zien. De hele
familie deelde mee in de zorg.
Nu loopt Chambonneke weer bij haar broertjes en zusjes
bij Oukje. Ze drinkt alleen niet meer bij Oukje; voor de rest
is het gewoon een klein varkentje dat veel kabaal maakt als
ze honger heeft. Dagelijks stonden er kinderen (en volwassenen) te springen om de fles te mogen geven! Ze eet nu
ook al biggenbrokjes en groeit als kool.

Eet smakelijk. En heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst

DaaLVeRhaaL
Weer een leuk Daalverhaal! Het begon wat minder
plezierig... Toen de biggen van Oukje geboren waren, zaten
er een paar scharminkeltjes bij. Dat hoeft geen probleem te
zijn. Meestal zijn ze na een paar dagen drinken wel sterk
genoeg en doen ze net als de rest van de biggen goed mee.
Maar na enkele dagen zagen we dat één biggetje wel heel
klein bleef en tegenover de rest ook erg zwak was. Dan
kun je drie dingen doen: niks... , aanleggen aan de speen
van Oukje, of bijvoeren met kunstmelk. Niks doen was uitgesloten, aan de speen leggen was zo makkelijk niet want
het biggetje was te zwak om zelf te drinken... Dus werd het
kunstmelk! Maar een varken kun je niet melken! Het gaat
gewoon niet! Dus even bij de dierenarts navragen wat we
haar wel konden geven. Biggetjeskunstmelk natuurlijk, maar
die kregen we in verband met de feestdagen niet.

Chambonneke met een van haar grote zussen

Chambonneke is niet ons eerste flessenbiggetje. Twee jaar
geleden hadden we ook al een scharminkeltje. Hij heette
Schorriemorrie, sommigen zullen zich hem nog wel herinneren. Dat was gelukkig ook een succesverhaal. Flessenbiggetjes redden het alleen als ze de eerste dag van hun
leven de biestmelk van hun moeder hebben gehad, dat is
de eerste en allerbelangrijkste melk, die hen voorziet van
stofjes voor hun weerstand. Deze melk is niet na te maken
en juist voor biggetjes van levensbelang!
En moeder Oukje? Die trekt zich van Chambonneke niks
aan, als ze maar uit de buurt van Oukje's voerbak blijft (ja,
zo is Oukje wel).
Tot slot bedanken we Opa en Oma Knor natuurlijk heel erg
voor de goede zorgen. Zonder hen had Chambonneke nu
niet zo vrolijk rondgehuppeld.
Heeft u zelf een leuk Daalverhaal over een eigen ervaring
op Boerderij Daalhoeve, stuurt u deze dan in. Wie weet komt
uw verhaal in 't Belhäöfke.

Chambonneke aan de fles
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Vesta vastgoed

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

Als u kiest voor:

Maastricht - Belfort

Maastricht – Belfort

Rademakersdreef 12

Tinnengietersdreef 40E

• Ruime woning met 4 slpkmrs;
• Riant uitgebouwd ;
• Nieuwe sanitaire voorzieningen.

• 2 slpkmrs (16 en 11 m2) ;
• Goed gelegen t.o.v. O.V;
• Met parkeerplaats en berging

Vraagprijs € 279.000,- k.k

Vraagprijs € 224.000,- k.k

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Hazendans

Maastricht - Wolder

Fortunahof 39

Rosmeerpad 11

Vroenhovenweg 190

• Woning met vrij uitzicht!;
• 4 slpkmrs vaste trap zolder;
• Riante woonkamer.

• Hoekwoning met 3 slpkmrs;
• Zonnige tuin maar liest 815m2!
• Met dubbele garage.









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

Kies dan voor Vesta Vastgoed
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168

NIEUW!
• Ruime nette tussenwoning ;
• 3 slpkmrs en nieuwe badkamer;
• Tuin op zuid met achterom.

Vraagprijs € 159.000,- k.k

Vraagprijs € 269.000,- k.k

Vraagprijs € 459.000,-- k.k

Wilt u graag uw woning te koop zetten
of wilt u uw woning vérkopen?
Indien u voor de laatste optie kiest, heeft u een goede reden om ons te bellen!.
In 2013 vonden wij een koper gemiddeld binnen 19,2 weken!
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aCtiViteiteN mOsaegROeP

WijkiNFO
Wijk-info

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

40-jaRig jUBiLeUm OBs eLCkeRLijC
eN aBB FONs OLteRDisseN
Meteen in de eerste schoolweek na de zomervakantie, wordt
het één groot feest op OBS Elckerlijc en ABB Fons Olterdissen. Beide scholen bestaan 40 jaar en dit gaan ze uitgebreid
vieren. Dat vieren, gebeurt veelal samen. De scholen zijn
namelijk samen op weg naar één school. Per 1 augustus
2015 zal de fusie definitief zijn. Er wordt hard gewerkt aan
een goede samenwerking en stroomlijning zodat de kwaliteit
van het onderwijs gewaarborgd blijft voor de kinderen. Het
traject dat we al een hele tijd lopen, de samenwerking, heeft
de werknaam 'Samen Meer'.
Tijdens de jubileumweek zullen dan ook veel activiteiten
Samen worden ondernomen.Op beide scholen worden
dezelfde activiteiten georganiseerd.
Sommige worden samen gedaan, andere op elke school
apart. Zo zal er bijvoorbeeld een vossenjacht zijn, zal er
gesport worden en worden er creatieve workshops gegeven.

Woensdag 9 juli, 14.00 uur: Franse middag met chansons
en hapjes. Graag voor 7 juli inschrijven bij de receptie tegen
betaling van 2 euro p.p.
Vrijdag 11 juli, 13.30 uur: wandelen in het stadspark. Nadien
gezellig een terrasje doen! U kunt zich hiervoor inschrijven
bij activiteitenbegeleidster Marianne.
Vrijdag 17 juli, 14.00 uur: kleinschalig muzikaal optreden
van Erato in de ruimte van de dagbesteding.
Donderdag 24 juli, 14.00 tot 15.00 uur: gespreksgroep
o.l.v. pastoraal medewerker de heer Narinx en activiteitenbegeleiding in de ruimte van de dagbesteding. Iedereen is
van welkom.
Vrijdag 25 juli, 14.00 uur: ouderwets lekkere appelpannenkoeken bakken in de ruimte van de dagbesteding. De
pannenkoeken worden tegen een klein prijsje verkocht.

Als afsluiter is er op vrijdag 29 augustus een
feest in combinatie met een reünie. Het feest start
om 17.00 uur op boerderij Daalhoeve, precies tussen beide scholen in. Het feest duurt tot 22.00 uur.
We starten rond etenstijd; Thuis koken hoeft niet… wij
zorgen dat u ter plekke iets kunt eten, uiteraard voor eigen
rekening. Rond 19.00 uur zal er voor de liefhebbers gezorgd
worden dat er nog even een kijkje genomen kan worden op
de scholen zelf. We zullen zorgen voor muziek en ook de
kinderen hoeven zich niet te vervelen.

Iedere dinsdagmiddag is er van 14.00 tot 15.30 uur de
beweeggroep onder professionele begeleiding. Interesse?
Contacteer activiteitenbegeleidster Lianne (dinsdagen aanwezig) via WZC Daalhof.
Activiteitenteam Daalhof

(Oud-)leerlingen, (oud-)ouders, (oud-)personeel… Kortom,
iedereen die (ooit) betrokken is (geweest) bij (één van) de
scholen, is bij deze van harte uitgenodigd! Aanmelden kan
via reüniesamenmeer@gmail.com, of via de facebookpagina “Elckerlijc & Fons Olterdissen” https://www.facebook.
com/events/572925129488536/. We hopen vele bekende
gezichten te treffen.

OPhaLeN OUD PaPieR iN sePtemBeR
Op de afvalkalender van de gemeente staat vermeld dat in
september het oud papier wordt opgehaald op zaterdag 6
september.

Tot 29 augustus!

Door een andere activiteit van de voltallige harmonie, kan
het papier echter niet op deze dag opgehaald worden.
Daarom wordt de ophaaldag verschoven naar zaterdag 13
september. De tijd en route blijven hetzelfde.

Met hartelijke groet namens beide teams van OBS Elckerlijc
en ABB Fons Olterdissen

Behandeling volgens afspraak
Maandag en dinsdag gesloten

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

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

sYLVia BeURskeNs
Met de welverdiende vakantie voor de deur maak ik Sylvia Beurskens - me toch weer wat zorgen. Ik ben
studente dierenverzorging aan het Cita Verde in Heerlen
en begon vorig jaar mijn eigen opvang voor knaagdieren
en konijnen nadat ik voor het tweede opeenvolgende
jaar een 'overbodig' huisdier had gevonden bij het speeltuintje in de groene wig tussen Belfort en Pottenberg.
Nog altijd ben ik verbaasd over de handelswijze van mensen.
Dat honden worden vastgelegd in bossen, had ik wel vaker
gelezen en ook het afstand doen van dieren aan een asiel
had ik al meegemaakt tijdens mijn stage, maar gewoon een
konijn en cavia in een kartonnen doosje in felle zon op het
veldje neerzetten? Nee, dat had ik niet verwacht en zeker
niet in onze wijken. Het gevonden konijn en cavia zijn nog
altijd bij mij, maar ik kan natuurlijk geen dierentuin beginnen
in een stadstuin.

De activiteiten aan huis zijn een uit de hand gelopen
hobby, waarbij ik naast mijn eigen dieren - hond Luna,
konijnen, de hamsters, cavia's, gekko's, wandelende takken en degoes - nu dus ook de vakantieopvang doe voor
de wat kleinere huisvrienden. Wil je meer weten over
mijn activiteiten en opvang? Kijk dan eens op mijn website: www.sylviabeurskens.jouwweb.nl of op Facebook:
sylvia's vakantieopvang voor konijnen en knaagdieren.
Voor de lezers van t Belhäöfke heb ik tot slot nog maar één
boodschap: Laat je liefdevol aangeschafte huisdier niet in de
steek en laat hem niet zo maar ergens achter in een bosje
of op een grasveld. Er zijn vossen gesignaleerd in onze wijk.
Uw huisdier heeft geen schijn van kans te overleven en dat
wil je toch niet aan je kinderen vertellen. Ik kan nog een aantal vakantiegangers opvangen, dus schroom niet te bellen.

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

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

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

Dit deed mij echter wel besluiten een vakantieopvang te
starten in de garage van mijn ouders aan de Haammakersdreef. Via marktplaats kocht ik een grote konijnenflat en
heb hiermee de mogelijkheid veel vakantiegangers, voor
een vriendenprijsje, een vakantieverblijf aan te bieden
voor hun konijn of ander knaagdier (hamster, cavia enz.).
Inmiddels hebben zich toch al aardig wat mensen gemeld
voor een plekje en ben ik daarnaast ook bereid een konijn
over te nemen waarvan mensen afstand willen doen. Ik
vraag daar wel een kleine financiële vergoeding voor. Ik
moet immers de dieren ook voor onbekende tijd verzorgen
voordat ze weer een nieuw baasje hebben gevonden. Met
zorg ga ik op zoek naar een nieuw, liefdevol plekje. Heb je
dus zelf nog interesse in een leuk konijn, bezoek dan ook
eens mijn website.
Mijn grote wens is uiteindelijk in een dierentuin aan het
werk te gaan. De laatste stage mocht ik in Landgraaf bij
Mondo Verde lopen. In de tropische tuinen droeg ik zorg
voor de aanwezige vogels, apen, schildpadden, leguanen
en kaaimannen. Heel gevarieerd, waarbij ik erg veel geleerd
heb.
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DeNkeN OVeR BeLFORt.....

VaRia
Wijk-info

Belfort, een mooie wijk in Maastricht
ook een wijk met een eigen gezicht

NeDeRLaND is BeLastiNgPaRaDijs NUmmeR 1

veel groen en prachtige bomen
een wijk om er graag te komen

Twee organisaties uit de Verenigde Staten (VS), te weten
Citizens for Tax Justice (CTJ) en de Public Interest Research Group (PIRG), hebben onderzoek gedaan in welke
belastingparadijzen de Fortune 500-bedrijven (het meest)
zijn gevestigd.

een kerk, winkelcentrum en jeu de boules banen
men zou zich warempel in Frankrijk wanen
koesteren, de warmte en rust van deze buurt
genieten van de zon die door de wolken gluurt

Uit het rapport 'Offshore Shell Games 2014' volgt dat Nederland op nummer 1 van de belastingparadijzen staat. De top
10 van de belastingparadijzen bestaat verder (in volgorde
van belangrijkheid) uit Singapore, Hongkong, Luxemburg, de
Kaaiman Eilanden, Zwitserland, Ierland, Bermuda, Mauritius
en de Britse Maagdeneilanden. Uit het rapport van de twee
organisaties blijkt verder dat de Amerikaanse multinationals in 2010 USD 929 miljard aan winsten behaalden bij hun
dochtermaatschappijen in belastingparadijzen.

één doorgaande weg met veel autoverkeer
de rust in de omliggende straten verrast iedere keer weer
een groene wijk, 60 jaar geleden gebouwd
maar nog immer een buurt waar men elkaar vertrouwt

De twaalf belangrijkste belastingparadijzen, waaronder dus
Nederland, namen daarvan USD 505 miljard voor hun rekening en van dit bedrag wordt USD 127 miljard behaald via
Nederland. Van het overzeese geboekte resultaat wordt dus
13,6% via Nederland behaald, dat daarmee het belangrijkste
belastingparadijs is voor de VS.
Van de 20 bedrijven met de meeste dochtermaatschappijen
in een belastingparadijs, heeft slechts één bedrijf (KKR) geen
dochtermaatschappij in Nederland.
mr. Ivo F.M. van der Zee (www.vanderzee-belastingadviespraktijk.nl)
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65+ers, maar ook veel jonge gezinnen
zij moeten nog aan hun toekomst beginnen
mooi om de kinderen in Belfort op te laten groeien
het zal het hart van de wijk zéker doen opbloeien
ouderen zijn veelal tevreden over onze wijk
met al deze positieve gedachten zijn de inwoners van
Belfort toch rijk!
Ad Frijns

VaRia
Wijk-info
Deze column is geschreven door Edith Remmen. Zij heeft haar eigen bedrijf: Massage en
Visagie by Edith Remmen. In deze column deelt ze tips en trics uit de wereld van de visagie,
of geeft meer informatie over beauty producten. Heb je vragen of opmerking naar aanleiding
van haar column? Mail naar: edith@visagiemaastricht.nl.

NatUURLijke OOgmake-UP
Dit is de tweede column over oogmake-up en kleurgebruik.
Vorige keer schreef ik over opvallende oogmake-up. Hoe je
een accent legt op je ogen zodat ze een echte eye catcher
worden. Deze keer de natuurlijke oogmake-up, kleuren die
mooi bij je passen.
Wil je je oogkleur natuurlijk laten uitkomen, kies dan voor
een lichte of donkere kleur oogschaduw die dicht tegen je
oogkleur aanleunt. Over het algemeen past een kleur oogschaduw in dezelfde tint van je oogkleur altijd.

Je kunt ook kiezen voor neutrale kleuren. Deze kleuren
geven je een natuurlijke look:
-Groene ogen: warme bruintinten zoals chocolade bruin en
terracotta, maar ook khaki en een gouden glans poeder.
-Bruine ogen: aardetinten en bruintinten, maar vooral warme
kleuren oogschaduw, zoals roestbruin, geel-goud en brons
of kleuren met een gouden gloed.
-Blauwe ogen: blauwe ogen kunnen zowel koel als warm van
kleur zijn. Naargelang de kleur van je ogen, kun je spelen
met een warme kleur oogschaduw, zoals koper en oranje
bruin. Of een koele kleur oogschaduw, zoals (donker)grijs
en taupe.
-Grijze ogen: grijze ogen zijn meestal koel van kleur. Werk
daarom het best met koele kleuren oogschaduw, zoals antraciet, donkerblauw, aubergine, grijs-bruin, en kleuren met
een witte of zilveren glans.
Heb je lichtgrijze ogen, ga dan voor een donkere kleur, zodat
je lichte ogen sprankelen.
Zoals altijd zul je merken dat een kleur die niet in je lijstje
staat heel mooi staat, en een kleur die mooi zou moeten
zijn, niet bij je past. Ga op je gevoel af, als jij het mooi vindt,
dan straal je vanzelf!
Met deze laatste zin sluit ik deze column af, het was mijn
laatste! Ik dank jullie hartelijk voor het lezen en hoop dat
jullie mijn column met veel plezier hebben gelezen.
Alvast een fijne zomervakantie voor jullie en graag tot ziens!
P.s.: de winnaars van de visagie workshop die ik verlootte in
’t Belhäöfke van april zijn Krystel Kievits en Nicolle Abraas.
Van harte gefeliciteerd dames!
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VaNWijk-info
De ReDaCtie
NieUWe COLUmN
Sinds het meinummer van 2013 heeft Edith Remmen ons
bijgepraat over make-up. Omdat ze het afgelopen jaar alle
onderwerpen wel een keer besproken heeft, heeft Edith
aangegeven na de vakantie te stoppen met haar column.
Wij danken haar voor haar inzet en interessante informatie.
In haar columns werd de schoonheid aan de buitenkant van
de mens geaccentueerd.
Nu heeft de mens ook een binnenkant van waaruit behalve
schoonheid ook gezondheid en balans komt. In haar opleiding tot Natuurgeneeskundig voetreflex therapeut kwam
Anneke Fokkema in aanraking met een andere kijk op
ziekte en gezondheid. Deze kijk werd steeds bevestigd in de
andere opleidingen die zij daarna volgde. Ook in China (de
traditionele Chinese geneeswijze) en India (de Ayurveda)
kijkt men al eeuwen op een andere manier naar ziekte en
gezondheid.
Anneke vind het leuk vragen van u - lezers - over gezondheid, ziekte, emoties en alles wat hieraan gekoppeld kan
worden, te beantwoorden met een andere kijk dan die nu
gangbaar is binnen de reguliere geneeskunde.
Heeft u een vraag hierover, dan kunt u die mailen naar
info@praktijkhomeostase.nl. Anneke zal uw vragen in het
algemeen (anoniem) behandelen in één van de komende
nummers van 't Belhäöfke.

Tijdens het PAS: de avond van kunst en kennis, kunt u hier
reeds een voorproefje op krijgen in enkele korte lezingen.

PeRsBeRiChteN

theateR aaN het VRijthOF
De Groote Oorlog, deze ‘oercatastrofe’ en ‘erfzonde’ van
de 20e eeuw, traumatisch en van een ongekende gruwel,
daagde een aantal markante theatermakers uit tot het
creëren van indringende voorstellingen. Theater aan het
Vrijthof presenteert drie beklijvende producties in oktober
en november.

maastRiCht heRDeNkt De ‘gROOteOORLOg’
100 jaaR: eeRste WeReLDOORLOg
Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat deze
catastrofe uitbrak. Onze buren verwijzen nog steeds naar
de Groote Oorlog, The Great War, le Grande Guerre. En
ook al bleef Nederland neutraal, speciaal voor deze herdenking bundelen zes culturele instellingen: Centre Céramique, Theater aan het Vrijthof, Lumière Cinema, Musica
Sacra Maastricht, Natuurhistorisch Museum Maastricht en
Studium Generale samen met VVV/Maastricht Marketing
hun krachten. Zij presenteren van 1 juli t/m 31 december
2014 een programma met meer dan 35 activiteiten, variërend
van theater, muziek en tentoonstellingen tot workshops,
lezingen en cursussen. Er is voor ieder wat wils. Serieus,
bombastisch, informatief, ontspannend, boeiend en aangrijpend. Maar toch altijd met een diepere ondertoon, mooi
verwoord door George Santayana (1863 – 1952 / SpaansAmerikaans filosoof): “Those who cannot remember the past
are condemned to repeat it”.

Kijk voor het hele programma op: www.wo1maastricht.nl
of lees de krant vvvmaastricht.nl/download/wo1maastrichtkrantje.pdf .
Zaterdag 12 juli: rondleiding/wandeling: Spionnen, de dodendraad en vluchtelingen op zolder (Centre Céramique).
Vrijdag 22 augustus: kinderworkshop: Hoogvliegers en
andere soldaten (Centre Céramique).
Dinsdag 2 september: Lezing: De Eerste Wereldoorlog:
verhalen uit Maastricht (Centre Céramique).
Dinsdag 9, 23 september en 7 oktober: Historische inleiding:
De Eerste Wereldoorlog verteld in drie avonden (Centre
Céramique).
heimaNsexCURsie siNt PieteRsBeRg

CeNtRe CÉRamiQUe eN NatUURhistORisCh
mUseUm maastRiCht
Centre Céramique pakt uit met de tentoonstelling ‘Onmogelijke neutraliteit - Zuid-Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog’. Het Natuurhistorisch Museum richt zich, hoe kan het
ook anders, op de dieren in al het oorlogsgeweld in de
mini-expositie ‘Helden en lastpakken -dieren in de Eerste
Wereldoorlog’. Ook staan er verschillende rondleidingen,
cursussen, lezingen en workshops op het programma.
LUmiÉRe CiNema
Speciaal voor 100 jaar De Groote Oorlog programmeert
hét filmhuis van Maastricht vijf iconische voorstellingen,
op bijzondere locaties en bijzondere muzikale begeleiding!
mUsiCa saCRa maastRiCht
Musica Sacra Maastricht, het sprankelende kunstenfestival
bij uitstek, vindt plaats van 18 tot en met 21 september
2014 op vele historische locaties van de stad. Een festival
vol muziek, dans, theater, performance, film en beeldende
kunst, samengebracht rond het centrale thema ‘ontzagwekkend’: als mens staan we versteld en zijn gefascineerd door
wat we waarnemen en eventueel begrijpen van de natuur
om ons heen. We moeten toegeven dat niet wij de dienst
uitmaken, maar dat de krachten waaraan we onderhevig
zijn ons op ontzagwekkende manier overstijgen. Ontzagwekkend is het besef dat we die krachten - natuurrampen,
ziekte en dood, maar ook oorlogen – misschien wel kunnen
herleiden, maar niet beheersen. Vanuit dit besef richt Musica
Sacra Maastricht de blik op de herdenking van de Groote
Oorlog, met zes bijzondere projecten (muziek, film, theater
en beeldende kunst).

Als voorproefje op de Heimans Herdenkingsweek, die zich
rondom de Heimansgroeve afspeelt, is er een Heimanswandeling over de Sint Pietersberg. De excursie is op zondag
6 juli en het vertrek is om 14.00 uur vanaf de Natuurtuinen
Jekerdal.
Van 19 t/m 27 juli wordt herdacht dat Eli Heimans 100 jaar
geleden overleden is. Eli Heimans en Jac. P. Thijsse hebben
naast veel wandelingen langs de Geul bij Epen rondom wat
nu de Heimansgroeve heet, ook vaker de Sint Pietersberg
bezocht en beschreven. Interessant dus om nog eens in de
sporen van Eli Heimans over de Sint Pietersberg te trekken
en na te gaan wat er gebleven is en wat er verdwenen is
sinds begin vorige eeuw.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Tineke de
Jong, tel. 043-3521109, e-mail: tineke.de.jong@kpnplanet.nl
Bezoek ook onze website: ivn.nl/afdeling/maastricht

sPORt
miDDagBRiDge VOOR aLLeN
Elke woensdagmiddag kunnen liefhebbers bridge spelen. Dit
project vloeit voort uit de samenwerking tussen de Nederlandse bridgebond, de gemeente Maastricht en BC Servaes.
BC Servaes heeft zich geëngageerd om de middagbridge
blijvend aan te bieden, tegen een schappelijke prijs, zodat
het laagdrempelig is en mensen aanmoedigt om gezellig
samen te sporten/kaarten.

stUDiUm geNeRaLe
Studium Generale belicht de Eerste Wereldoorlog in en
om Limburg in de vorm van diverse lezingen en een collegereeks. Een variërend aanbod van de oorlog in Eijsden
en Maastricht tot de invloed van de oorlog op bekende
kunstenaars uit die periode.

Middagbridge, elke woensdagmiddag van 13.45 tot 16.45
uur. Locatie: Centre Manjefiek, Malbergsingel, in de kleine
zaal. Je hoeft geen partner mee te brengen. Kosten: 1,50
euro per deelname.
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VaRia
Wijk-info
Deze nieuwe column wordt verzorgd door Anneke Fokkema. Zij heeft een natuurgeneeskundige
praktijk HOMEOSTASE. In deze column beantwoordt Anneke uw vragen met betrekking tot
lichamelijke en emotionele gezondheid en wat daaraan gelinked is. Stuur uw vraag (of reactie)
naar info@praktijkhomeostase. Elke vraag wordt anoniem beantwoord. De hier behandelde
stof dient uitsluitend als bewustwordingsproces en is geen vervanging van een advies of
behandeling door uw huisarts of specialist.

WateR eN ONs LiChaam

- Water haalt giftig afval uit verschillende delen van het lichaam en brengt dat naar de lever en nieren om verwijderd
te worden.
- Water is het belangrijkste smeermiddel in de gewrichtsspleten en helpt bij het voorkomen van artritis en rugpijn.
- Water voorziet ons van kracht en elektrische energie voor
alle hersenfuncties, met name voor het denken.
- Water is vooral nodig voor de productie van alle hormonen
die door de hersenen gemaakt worden, waaronder melatonine.
Als laatste wil ik er zelf nog aan toevoegen dat afvalstoffen
die ons lichaam niet kunnen verlaten omdat er te weinig water gedronken wordt, worden opgeslagen in ons vetweefsel.
Is er niet voldoende vetweefsel om alle afvalstoffen kwijt te
raken, wordt er vetweefsel aangemaakt en worden we dus
dikker.
Afvallen kan dus al simpel door meer, soms veel meer, water
te drinken. Zo verlaten afvalstoffen ons lichaam beter, is er
minder vetweefsel nodig en .... helpt dit goed bij het afvallen.

Omdat u voor dit juli nummer nog geen vragen heeft kunnen
insturen, behandel ik in deze 1e column een onderwerp dat
mij zeer aan het hart ligt. Namelijk hoe belangrijk water is
voor ons lichaam en onze gezondheid. En met water bedoel
ik dan ook alleen water en geen koffie, thee, limonade, enz.,
dus alles waar wel water inzit maar ook nog iets anders.
Ons lichaam bestaat uit - als alles is zoals het zijn moet
- ca 75% water en ca 25% vaste stoffen. Onze hersenen
schijnen zelfs voor zo'n 85% uit water te bestaan. Water is
voor ons lichaam hetzelfde als motorolie voor de auto. Is er
te weinig van, dan slijt de motor onnodig of loopt hij vast.
Hetzelfde geldt voor ons lichaam; is er te weinig water, dan
kunnen vele functies niet goed genoeg verlopen, waardoor
er schade optreedt.

Mocht u de andere redenen ook willen weten, stuur dan een
mailtje naar info@praktijkhomeostase en ik zal ze u mailen.

Wijk-info
VeReNigiNgsNieUWs

In het boek 'Water, het goedkoopste medicijn voor je gezondheid, voor genezing, voor je leven' heeft de schrijver
- de Iraanse arts dr. F. Batmanghelidj - 46 redenen opgeschreven waarom ons lichaam iedere dag voldoende water
nodig heeft. Deze column wordt te lang als ik ze allemaal
opnoem, daarom een willekeurige selectie hieruit (letterlijk
overgenomen):
- Water is de belangrijkste bron van energie, het is de
kasstroom van het lichaam.
- Water wekt elektrische en magnetische energie op in iedere
cel van het lichaam. Het verschaft de kracht om te leven.
- Water voorkomt schade aan het DNA en zorgt voor een
doelmatige reparatie, waardoor er minder abnormaal DNA
wordt gemaakt.
- Water is het belangrijkste oplosmiddel voor al het voedsel,
vitaminen en mineralen. Het wordt gebruikt bij de vertering
van voedsel naar kleinere deeltjes, bij hun uiteindelijke
stofwisseling en opname.
- Water wordt gebruikt voor het transport van alle stoffen in
het lichaam.

PRettig geZeLsChaP VOOR eeNZame OUDeReN
Bent u een alleenstaande thuiswonende oudere, die zich
eenzaam voelt en die graag wel eens iemand op bezoek
zou willen hebben voor een praatje of om een eindje te
wandelen of gezellig samen boodschappen te doen? Neem
dan gerust contact met ons op.
Een vaste en bij u passende vrijwilliger komt een middag
per week naar u toe om samen iets te doen wat u leuk vindt.
Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Tevens zoeken wij voor deze werkzaamheden gemotiveerde
vrijwilligers!
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met Hans
Bindels van Stichting Ouderenproject Geinen Daank, tel.
043-3218989, of 06-10513441, email: hans@bindels.
demon.nl.
fie ook
tsv vo
erz or
eke uw
rin
gen

Veldwezeltstraat 24
6215 JC Maastricht
06-53219877 (na 18 uur)
info@tweewielerserviceverhulst.nl
Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 21.30 uur
Zaterdag op afspraak

www.tweewielerserviceverhulst.nl
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VaRia
Wijk-info
eN WeeR is het Niet gOeD
Regent het pijpenstelen, dan klaagt iedereen en vraagt men
zich af waar de zon is. Al was het afgelopen tijd inderdaad
wel erg hard nadenken hoe de zon er ook alweer uitzag.
Maar het zonnetje begint zich weer te laten zien.
Nederland ging begin juni al gebukt onder tropische temperaturen van 30 oC of zelfs iets daarboven. En zeg nou
zelf: wat is er mis met een bezoekje aan het zwembad, het
nemen van een koude douche of een (water)ijsje meer of
minder? Waarom niet wat meer water drinken in plaats van
al die gesuikerde frisdranken? En hoezo je tijd nog verdoen,
als je in de winkel op de valreep de laatste stukjes barbecuevlees en sausjes kunt scoren. Hallo! Het water is hier
drinkbaar en gezond genoeg om zo vanuit de kraan het glas
in te laten lopen.
En daarnaast biedt veel water drinken nog andere leuke
voordelen waar je lichaam vrolijker van wordt. Want in een
sportschool zonder (werkende) airco, is het gedurende deze
warme temperaturen ook niet echt uit te houden, hè? Wat
ik dan bovenal niet snap is dat men tijdens vakantieperiodes duizenden euro's neerlegt om op een zonnige vakantiebestemming te geraken. Maar als diezelfde zon (inclusief
temperatuur) dan in het land schijnt, begint men te klagen en
zuchten. Binnenkort draaien de ventilatoren en airco's weer
overuren en drinkvoorraden worden ingeslagen. En wat is
daar mis mee? Pas als Nederland dagelijks te kampen had
met Spaanse zomertemperaturen, dan pas zouden wij ons
zorgen moeten maken.
Klaag niet over iets waar niemand iets aan kan veranderen.... Geniet van het weer, want voordat wij het weten
staat de winter alweer voor de deur. Regen verwoest nou
eenmaal pas in model gekamde kapsels en sneeuwballen
komen nou eenmaal hard aan en zijn meestal raak. De tijd
gaat al snel genoeg, dus geniet van dat zonnetje want elk
jaargetijde heeft zijn charme, toch? Tegen zowel (extreem)
koude als (extreem) warme temperaturen kan een mens
zich kleden. Er zijn zelfs mensen die hun beroep ervan hebben gemaakt, het weer voor die dag en de daaropvolgende
dagen te voorspellen. Maak gebruik van hun, zij worden er
tenslotte nog voor betaald ook! En het belangrijkste: smeer
voldoende zonnebrandcrème. Neem afstand van dat wat
(tijdelijk) niet bevalt.
Stephanie Debie

De Scouts van Pottenberg (11-15 jaar) zijn naar een groot
internationaal kamp geweest. Van te voren hadden ze een
doos gemaakt, versierd en gevuld met allemaal typische
dingen van Maastricht. Alle groepen hadden hun eigen doos
gemaakt. Hiermee was een muur gebouwd die ze samen
afbraken. Iedere groep kreeg een doos van een andere
groep mee. Spannend zo'n doos open maken met allemaal
verrassingen.
Er waren groepen uit Polen, Duitsland, Tjechië, Frankrijk,
Engeland, de VS en natuurlijk Nederland. Na de opening in
al die verschillende talen was het tijd voor actie. Het kamp
was in Duitsland, maar was georganiseerd door Engeland
en daarom was het thema dan ook Engeland. Hele aparte
spellen werden gespeeld, die daar blijkbaar typisch zijn,
zoals bijvoorbeeld paal gooien.
Bij de groep naast ons zat een leuke engelse jongen van 11
jaar, die verliefd werd op een van ‘onze’ meiden. Dat meisje
rende steeds voor die jongen weg. De andere meiden en
jongens waren allemaal samen aan het spelen. Zo werd
het steeds gezelliger. Het is grappig om te proberen met
andere tieners te spreken; een andere taal spreken die je
eigenlijk niet kent.
Verder was er ook een hike. Het was erg warm en de anderen luierden puffend. De groep van Pottenberg had lol en
sprong in alle plassen die er te vinden waren. Bij terugkomst
aten ze lekker een ijsje.
Tijdens de avond was er groot feest met optredens en er
werd gedanst op het liedje Tsjunamie. Jeh....springen en
klappen. Wat een lol! In de tent werden griezelverhalen
verteld; en als de leiding niet keek gingen ze gezellig samen
naar de andere tent en speelden: "waarheid durven of doen".
Wel leuk als ze werden betrapt...
Jammer dat het weer voorbij is, maar gelukkig begint het
zomerkamp binnenkort. Niet met zoveel, maar wel gezellig!
Scouts Pottenberg

tieN VRieNDeN DOOR BaRBaRa Cage
Vraag tien vrienden mee te gaan op de reis naar je dromen
1. Vertrouwen: voor als het moeilijk wordt, alles tegenzit en
je op het punt staat op te geven.
2. Geduld: om verleidingen te weerstaan en om met anderen
te leren omgaan.
3. Aanpassingsvermogen: om goed te reageren op situaties
die zich voordoen.
4. Schoonheid: in jezelf, in de mensen om je heen en in de
natuur.
5. Spanning: om opwindende dingen mee te maken en er
iets van te leren.
6. Plezier: om te kunnen lachen, want lachen is gezond.
7. Gezelschap: menen met wie je lief en leed kunt delen.
8. Gezondheid: zowel geestelijk als lichamelijk.
9. Vrede: met anderen, met jezelf en je omgeving.
10. Liefde: zuivere, onvoorwaardelijke en eeuwige liefde.
Dit wens ik iedereen toe. Anneke
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PUZZeL:

4 kiDs
Wijk-info
VakaNtie VeRsje:

Hieperdepiep, het is vakantie
Iedereen is even blij
Hieperdepiep, het is vakantie
Alle kindertjes zijn vij
Ik ga in het bos kamperen
Ik ga wonen in een tent
Of misschien ga ik logeren
bij mijn oom in Purmerend.
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Hieperdepiep, het is vakantie
iedereen is even blij.
Hieperdepiep, het is vakantie
Alle kindertjes zijn vrij

vakantie koffer zand parasol schep zee emmer
zwemmen bal toren surf

Ik ga lekker veertien dagen
pootjebaden aan het strand
En enorme kuilen graven
met een schepje in het zand

Oplossing:

Zoek alle woorden in de puzzel.
De letters die overblijven vormen de oplossing.

VakaNtie VeRhaaL:

Hieperdepiep, het is vakantie
iedereen is even blij
Hieperdepiep, het is vakantie
alle kindertjes zijn vrij.

Kijk, zegt Jip, de jongens zijn aan het pootje baden.
Ja, zegt Janneke. Maar het zijn grote jongens. Wij
doen ook mee, zegt Jip. Wij zijn ook groot. Hij doet
zijn schoenen uit. Mag het wel? zegt Janneke. Natuurlijk, zegt Jip. Kom, doe je schoenen uit, Janneke.
Janneke vindt het een beetje griezelig. Maar ze trekt
haar schoentjes uit. Is het niet te diep? vraagt ze. Nee
fijn, zegt Jip. Hij staat al tot zijn enkels in het water.
Er is wel veel modder zegt hij. Zijn er geen beesten in
het water? vraagt Janneke. Nee, zegt Jip, kom nou.
Dan gaat Janneke ook. Het is wel leuk. Het water is
koud maar dat hindert niet. Alleen de grote jongens
zijn niet lief. Ze plagen Jip en Janneke. Ze spatten
met water. Schei uit! schreeuwt Jip. Maar ze doen
het toch. En ze proberen Janneke omver te duwen.
Eindelijk gaan de grote jongens weg. Ziezo, zegt Jip
ik heb ze weggejaagd. En hij is trots. Maar nu is er
opeens toch niet veel meer aan. Kletsnat en onder de
modder kruipen Jip en Janneke op het droge. Waar
zijn mijn schoenen? roept Janneke. De schoentjes zijn
weg. Ach, ach, dat hebben de grote jongens gedaan.
Daar! roept Jip. Janneke's schoentjes hangen in een
boom. Heel hoog. Ik kan er nooit bij, zegt Janneke.
Wacht, zegt Jip, klim maar op mijn rug, dan kun je er
wel bij. Dat doen ze. En het gaat. Als Janneke op Jip's
rug staat, kan ze net de schoentjes pakken. He, he,
gelukkig. Ze zijn zo blij. Maar de moeder van Jip is niet
zo blij. En de moeder van Janneke is ook niet blij als
die twee thuiskomen. Want ze moeten helemaal in het
bad. En de kleertjes ook.

VakaNtie kNUtseLs:
Badgasten:
Smeer een blad papier in met lijm (bijvoorbeeld behangerslijm) en doe daar het zand op. Schud het
overtollige zand eraf. Wat je nu hebt gekregen is het
strand. Knip van stukjes stof rechthoekjes voor de
badlakens en plak die op het strand.
Nu kun je ook nog mensen maken die op het strand
liggen. Dat kun je doen van papier of je kunt de poppetjes van Lego of Playmobil gebruiken om ermee
te spelen. Zet ook hier en daar nog een tasje, een
luchtbed of een strandbal neer.
knikkerbaan:
Dit is leuk om te maken in de zandbak of bijvoorbeeld
op het strand.
Maak een hoge berg en bouw dan van boven naar
beneden een zandweg voor knikkers. Als je dan
bovenin je knikker los laat dan rolt hij het hele eind
naar beneden. En je kan er natuurlijk ook hindernissen in maken voor de knikkers. Een hobbeltje, een
erg scherpe bocht of zelfs een plankje als brug.
Dus niet vergeten knikkers mee te nemen als je naar
het strand gaat

oplossing puzzel: vakantieboek
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Wijk
- iNFO
Wijk-info

Ook voor de veiligheid is het een punt dat er ruime doorgang
moet zijn voor hulpdiensten. Het reeds genoemde vele groen
in de wijk werd ook kritisch bekeken en er kon worden geconstateerd dat op verschillende plaatsen de struiken een
verzamelplaats zijn van afval en bladeren. Toegezegd werd
dat ook voor dit probleem naar een oplossing gezocht zal
worden terwijl ook de overtollige groei van klimop en struiken
tegen de muur van de sporthal verwijderd zal worden.

De VOORUitgaNg iN De Wijk BeLFORt
Op vrijdag 20 juni heeft er op initiatief van Dhr. Bér Hogenboom een oriënterende rondgang in de wijk plaatsgevonden
door wethouder André Willems (o.a. openbaar groen)
vergezeld door Dhr. Vrancken (coördinator openbare ruimte
en wijkbeheer) Dhr. Ad Frijns raadslid Senioren Partij Maastricht, Dhr. Huub Reinders (redactie ‘t Belhäöfke), Dhr. Vels
(buurtplatform Belfort/Daalhof) en Dhr. Bér Hogenboom.
De reden van dit bezoek was om de actuele situatie in
de wijk Belfort te beoordelen en eventuele 'knelpunten' te
constateren.

Kortom, in een ruim uur durende wandeling is de wijk eens
goed 'onder de loep' genomen door wethouder Willems en
de andere genoemde deelnemers en is er een lijst gemaakt
hoe en waar onze wijk Belfort op een veilige en mooiere
manier nóg aantrekkelijker kan worden gemaakt.
In zijn dankwoord aan de deelnemers sprak initiatiefnemer
Bér Hogenboom nog de wens uit dat de uitvoering van het
'verlanglijstje' niet te lang op zich laat wachten.

In een wijk die ruim 50 jaar geleden is
gebouwd is er t.a.v. de bewoning natuurlijk
wel het een en ander veranderd. Waren het
in eerste instantie gezinnen met hooguit
één auto, zijn er nu gezinnen met twee en soms zelfs drie
auto’s voor de deur. Begrijpelijk dat dit tot een andere parkeersituatie heeft geleid en de bezoekers zijn er dan ook
van overtuigd dat er eens goed gekeken moet worden hoe
dit opgelost kan worden zonder dat het ten koste zal gaan
van het vele groen dat deze wijk rijk is.

Eventuele suggesties van u als bewoner van de wijk zijn
natuurlijk altijd welkom en kunnen ingestuurd worden naar
de redactie van ‘t Belhäöfke.
Maastricht, 20 juni 2014
Huub Reinders, met dank aan Bér Hogenboom.

Wellicht dat parkeren aan één zijde van de straat al een
goede stap in de richting kan zijn terwijl ook plaatsmarkering
op de aanwezige parkeerplaatsen een optie is.

gOeD met geLD & gOeD iN je VeL
Vind je het leven ook zo duur? Zou je meer willen overhouden? Sparen voor leuke dingen in plaats van krap zitten?
Doe mee in een Budgetkring en ervaar dat je meer kunt
doen met minder. Het is geen cursus of praatgroep, maar
een werkgroep waarin je gestimuleerd wordt om bewust met
je geld om te gaan. Deelname is gratis.
Meer weten?
Meer info op www.budgetkring.nl of stuur een mail naar
info@budgetkring.nl.
Meld je aan voor een kring in Maastricht via tel. 043-3258683.

Aangepaste woningen voor
senioren (65+) die zorg nodig hebben.
Mosae Zorggroep heeft in de locaties
Daalhof, Recessenplein, Sint Gerlachus
en Campagne woningen beschikbaar.
U kunt zich aanmelden bij
Cliënteninformatie 043-3549180.
www.mosaezorggroep.nl
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Tinnegietersdreef 34-C

Ovidiushof 18

Schippersdreef 30-B

Grannushof 20

• Luxe keuken, 2 slks
• Vraagprijs: € 129.900,- k.k.

• Met garage en 4 slks
• Vraagprijs: € 172.500,- k.k.

• Luxe afwerking
• Vraagprijs: € 127.500,- k.k.

• Luxe keuken, 3 slks
• Vraagprijs: € 232.500,- k.k.

Planetenhof 57

Penatenhof 78-B

Herculeshof 37-E

Papyrussingel 80

• Tussenwoning met 4 slks
• Vraagprijs: € 164.900,- k.k.

• Met garage en 4 slks
• Vraagprijs: € 150.000,- k.k.

• 3 slks, drempelloos
• Vraagprijs: € 119.000,- k.k.

• Luxe keuken, tuin en dakterras
• Vraagprijs: € 174.900,- k.k.

Klinkenberg 27 (Rothem)

Beatrixstraat 8

Verhuisplannen?
Neem contact op met ons
kantoor voor een vrijblijvend
en reëel advies.
• Verrassend ruim woonhuis
• Vraagprijs: € 198.000,- k.k.

• Vrijst. met garage, instapklaar
• Vraagprijs: € 199.900,- k.k.

Camphaag 35

Hedelfinger 5

Schippersdreef 24-D

Cassiushof 18

• Scherpe prijs
• Vraagprijs: € 149.500,- k.k.

• Uitstekende afwerking
• Vraagprijs: € 229.000,- k.k.

• Verkocht
• Vraagprijs: € 129.000,- k.k.

• Verkocht
• Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

Pascal Loontjens

PENSIOENEN
PENSIOENEN
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HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

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

