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Alle feestelijke vrije dagen zijn helaas voorbij, maar alle
festivals, open lucht activiteiten en braderieën die gepland
staan in onze prachtige stad en omstreken zijn nog lang
niet halverwege. Het aftellen naar de zomervakantie
loopt langzaam maar zeker ten einde en of u een van de
gelukkige mensen bent die heerlijk aan het strand gaat
liggen bakken ergens in het zuidelijkste puntje van Europa,
liever een vakantie plant vol wandeltochten in de Alpen,
als backpacker door Australië gaat trekken of gewoon
van uw tuin, balkon of eigen land geniet… doe wat u doet
met plezier, zodat u altijd met een goed gevoel terug kunt
denken aan een vakantie en er energie uit kunt halen in
tijden dat het leven iets minder rooskleurig uit ziet.
Elk einde kent een nieuw begin. Zo ook met het einde van
het voetbalseizoen dat plaats maakt voor het begin van de
wielerwedstrijden, hardloopwedstrijden en ook tennissers
genieten volop van de open lucht.

Binnenkort hebben we een heus Resort op de Dousberg

EVENEMENTEN

Bent u niet sportief aangelegd, maar wel een echt Bourgondiër? Dan geniet u toch gewoon van één van onze
vele terrasjes of een stukje wandelen op d’n Observant.
En anders nog een leuke tip voor de thuisblijvers… wees
eens toerist in eigen stad. Want welke stad in Nederland
heeft zo’n rijke historie als die van ons?

Woensdag 8 juni:
Proeflessen ‘Speulentere’ bij Harmonie Wilhelmina
Wolder. Van 15.15 - 16.00 uur. Locatie: Harmoniezaal,
Tongerseweg 400.

Oké, een zwembad missen we wel aan deze kant van de
brug, maar ach, een koud voetenbadje met wat tropische
plantjes op het balkon in 40 graden hitte kan ook best
tropisch aanvoelen toch?

Woensdag 15 juni:
Lezing GVL ‘Supplementen en je gezondheid’ in de grote
zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof. Aanvang: 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree 10 euro.

Natasja Cornelissen

Proeflessen ‘Speulentere’ bij Harmonie Wilhelmina
Wolder. Van 15.15 - 16.00 uur. Locatie: Harmoniezaal,
Tongerseweg 400.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 2/3 juli .
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 juni.
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Vrijdag 17 juni:
‘Open repetitie’ bij Harmonie Wilhelmina Wolder. Van 19.00
- 19.45 uur. Locatie: Harmoniezaal, Tongerseweg 400.

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

Dinsdag 21 juni:
Open Huis van de Huiskamer, Matchpunt en het Buurtplatform op de nieuwe locatie in het Atrium. Van 13.30
- 16.30 uur.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
like ons op facebook

Woensdag 22 juni:
Expositie Harry VanderBroeck van Schildergroep Natuurtuinen Jekerdal. Locatie: Natuurtuinen van Jekerdal. Van
9.30 - 13.00 uur. Gratis entree.

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

Lijst met activiteiten

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

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond

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

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

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

06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B) Openingstijden Atrium café
Van maandag tot en met
donderdag van 19.00 uur
tot 01.00 uur
Vrijdags van 19.00 uur
tot 02.00 uur

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

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

Oproep werkgroep AED financiering
We hebben in Belfort, Daalhof en Hazendans al meer dan
5 jaar beschikking over AED’s (‘automated external defibrillator’ oftewel ‘automatische externe defibrillator’). In onze
wijken zijn er meer dan 100 vrijwilligers die klaar staan om
een AED oproep te beantwoorden wanneer die komt. Elk
jaar worden er ook herhalingslessen gegeven voor deze
vrijwilligers zodat ze klaar zijn om de AED’s te gebruiken.
De andere kant van het verhaal – de apparaten zelf – is ook
belangrijk. Elke AED moet worden onderhouden en terug in
orde gebracht worden na gebruik. Ook wordt een registratie
bijgehouden van elk gebruik. Dit kost natuurlijk allemaal geld
en de gemeente is er nog niet uit of ze die kosten volledig
wil dekken of niet. Wij als buurtnetwerk willen zekerheid over
iets dat wij en de wijken duidelijk belangrijk vinden. Daarom
zoeken wij naar alternatieve manieren van financiering van
het AED project. Misschien kunnen we sponsoring vinden bij
de winkels in de buurt. Misschien kunnen we regelmatig een
inzameling doen. Hoe dan ook: we zoeken een andere manier van financiering. Hiervoor zoeken we dan ook mensen
die in een werkgroep willen meedenken en een oplossing
vinden. Heeft u belangstelling? Laat het ons weten door een
e-mail te sturen: buurtplatform.belfort.daalhof@gmail.com.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

NIEUWS VAN BUURTPLATFORM BELFORT-DAALHOF
Buurtterrassen
Binnenkort zijn ze er weer: de buurtterrassen. Even een moment om kennis te maken met de buren en de professionals
uit de buurt: handhaving, wijkagent, wijkverpleegkundige
en Trajekt. U kunt ook kennismaken met mensen van het
buurtnetwerk. Het is een tijd om vragen te stellen, om te
praten over wat goed is in uw straat of hoe mensen bij u in de
straat elkaar nu al helpen. Er zijn 4 buurtterrassen gepland
voor juni en juli, elke keer om 19.00 uur. Op maandag 20
juni zijn we op de Titanenhof. Een week later op 27 juni zijn
we bij ‘Ut Förtsje’. Op 4 juli kunt u ons bij de fontein naast
Mosae vinden (tegenover ‘t Atrium) en een week later op 11
juli op de Wolkammersdreef. Kom een kopje koffie of thee
drinken. Breng wat lekkers voor bij de koffie mee en laten
we elkaar leren kennen.

Verkeer: oplossingen zoeken rond parkeren en fietsen
in Belfort
We wonen in levendige, actieve wijken met twee winkelcentra en twee scholengemeenschappen. Om goed met elkaar
te leven moeten we samenwerken. Dit is zeker belangrijk als
het op verkeer aankomt. Onlangs is er een proef geweest
over parkeren in Belfort. Er is besloten dat de proefsituatie
gehandhaafd zal worden. In sommige straten kan dus alleen
aan één kant van de straat geparkeerd worden. Bij de Kennedy school hebben kinderen en ouders (in samenwerking
met VVN) auto’s geflyerd. Dat wil zeggen dat ze goed gedrag
beloond hebben met een groene kaart en slecht gedrag met
een rode kaart. Dit om de verkeersdeelnemers bewust te
maken. Maar naast een veilig gedrag van auto’s moeten
fietsers ook ruimte hebben om hun fietsen te stallen. Ook
hier wordt naar een oplossing gezocht. Hoewel de gemeente
akkoord is gegaan met een mogelijke plaatsing van nieuwe
fietsrekken, moeten de kosten van de rekken van de scholen
komen. Wordt vervolgd.

Matchpunt, Huiskamer en Buurtplatform verhuizen
Wist u dat de Huiskamer nu al 5 jaar bezig is? Hier vind je
een plek om met bewoners en professionals te praten, om
een kopje koffie te drinken en met zelfs de kans om een boek
te vinden of delen (‘bookcrossing’ heet dat). Onlangs heeft
de Huiskamer, samen met Matchpunt en het Buurtplatform
een nieuwe locatie betrokken. Om dit te vieren houden ze
een Open Huis op de eerste dag van de zomer, dinsdag 21
juni van 13.30 - 16.30 uur. U vindt hierover meer informatie
in deze editie van ‘t Belhäöfke. Bij dit project zien we het
mooie van samenwerking in de wijk. Zodra het duidelijk werd
dat er een ruimte gevonden was, hebben vrijwilligers zich
opgegeven om te helpen bij het inrichten. Meubels, tafels,
stoelen, afwaszeep en meer werden gesponsord. Mensen
die geholpen worden stonden (en staan) klaar om te geven
en helpen. Zo kan het ook. Wilt u helpen? Vraag wat u kunt
brengen of doen. Heeft u ideeën hoe u deze ruimte wilt
gebruiken: laat het weten.

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

Matchpunt is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om
vraag en aanbod met elkaar te verbinden. De spreekuren
zijn op dinsdag en woensdag van 13:30 -15:30 uur in de
nieuwe ruimte van ‘t Atrium. Ingang tussen de kerk en de
hoofdingang van ‘t Atrium.
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De heer Harry Vanderbroeck is nu aan de beurt. De exposant heeft verschillende opleidingen gedaan in schilder- en
tekenkunst, onder meer bij Kumulus. Tevens heeft Harry
zich het inrichten van exposities eigen gemaakt. Hij heeft
een bepaalde stijl ontwikkeld: olieverfschilderijen op doek
met verschillende afmetingen. Verschillende thema’s komen
aan bod zoals mens, dier, natuur en gebouwen. Met het
versnijden, vervormen en versnipperen en het verplaatsen
van de onderwerpen probeert hij een samenhangend geheel
te scheppen. Hij gebruikt veelal het perspectief en het lijnenspel. Het kleurgebruik is kleurrijk, fris, met veel aandacht
voor schakeringen en nuances. In zijn schilderijen worden
herkenbare vormen en abstracte composities neergezet.
Zijn stijl noemt men Kubisme. Verschillende exposities
heeft hij gedaan in vele steden van Nederland en België,
daarbij waren ook hoogtepunten zoals regiowinnaar van
Zuid-Limburg Talens-Palet en een expositie in het Gouvernement in Maastricht.

IN DE KIJKER
DE SCHILDERGROEP NATUURTUINEN JEKERDAL
Een groep van 20 enthousiaste mensen - waaronder een
aantal mensen uit onze wijken - die houden van schilderen
en om in de natuur te zijn, komen elke woensdagmorgen
bij elkaar in de natuurtuinen van Jekerdal. Of je nu goed of
nog niet goed kunt schilderen speelt geen rol in deze groep,
men leert van elkaar en door elkaar. De teamgeest en de
spirit is super. In een grote serre met veel lichtinval, eigen
water en stroomvoorziening gaan ze zomer en winter door.

De expositie is op woensdagmorgen 22 juni in de Natuurtuinen van Jekerdal van 9.30 tot 13.00 uur. De schildersgroep
is uiteraard ook aanwezig. U bent van harte welkom. De
koffie staat klaar en de entree is gratis.
Noteer alvast in uw agenda: 14 september expositie van
Arno Satijn. Daarover volgende keer meer.
Voor info kunt u ook kijken op www.schildergroepnatuurtuinen.nl.
Indien het echt extreem koud is, maken ze gebruik van de
ruimte van CNME die ernaast gelegen is. Overigens krijgt
de schildersgroep geen subsidie; de club bedruipt zichzelf.

Roelina

Alle leden schilderen met veel enthousiasme en plezier. Het
sociale contact dat men hier ondervindt door met elkaar de
liefde voor het schilderen te delen straalt er van alle kanten
af. Bij mooi weer gaan ze naar buiten en zoeken een mooi
rustig plekje op om hun idee op het doek vast te leggen;
iedereen heeft hierbij een eigen stijl. De verf, penselen en
de doeken worden door de mensen zelf gekocht. Er staan
wel verschillende schildersezels ter beschikking die nu van
de club zijn.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen
KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 39,50 EURO

Twee keer per jaar organiseert men een expositie. Dit jaar
zijn twee mannen aan de beurt en volgend jaar twee vrouwen. Met zijn allen proberen ze zolang mogelijk door te
gaan met hun hobby.

- Klassieke huidverzorging
- Spirituele huidverzorging
- Reiki- Reconnective Healing - Reconnection
- Edelsteen/ kristalbehandelingen
- Gongbad en klankschalen behandelingen
- Begeleidende meditatie, bewustwording en ontspanning
- Guasha therapie voor gezicht en lichaam
Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl
Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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MAKELAARS

FINANCIËLE PLANNERS

GELD & VERZEKERINGEN

REGIO BANK

ASA GROEP

DE ADVISEURS VAN VANDAAG

De afgelopen periode verkochten wij
o.a. de volgende woningen:
MAASTRICHT

C

BERG & TERBLIJT

MAASTRICHT

Verkocht
ovb

Verkocht
ovb

Verkocht

Avenue Ceramique 146-B

Pater Tilliestraat 21

Dr. van Kleefstraat 24-B

M

MAASTRICHT

Y

CM

MAASTRICHT

MAASTRICHT

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Heukelommerweg 27

Ambyerstraat Noord 2

Cuyleborg 165

MY

CY

CMY

Henri Borgignons

K

Patrick van Holten

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

Wilt u ook uw woning snel voor een
goede prijs verkopen?
Neem dan contact met ons op!

Er is een grote vraag naar
panden in onze wijken.
Zoekt u een snelle en
succesvolle verkoop, wij
bemiddelen graag voor u.

ASAGROEP.NL
Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht 043 - 363 95 75
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Extra activiteiten:
Woensdag 8 juni, 14.00 - 15.00 uur. Muziekgezelschap
Tuna komt ons verblijden met een GRATIS optreden. Kom
en geniet van de prachtige klanken.

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Woensdag 15 juni, 14.00 uur: wandelmiddag. We vetrekken om 14.00 uur gezamenlijk naar de kinderboerderij. Wilt
u mee? Zorg er dan voor dat u ruim op tijd beneden in de
zaal bent zodat we op tijd kunnen vertrekken.

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

Woensdag 22 juni, 14.00 uur: Jeu de Boules. Lekker samen buiten bezig zijn in de tuin van het woonzorgcentrum.
Toeschouwers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Gratis
toegang. Tot dan?

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

Donderdag 30 juni, 14.00 uur: kappersmiddag en gespreksgroep. Kappersmiddag door kapsalon Gertie Paulissen.
Wassen, knippen en föhnen tegen een aantrekkelijk tarief.
Uw haar is in professionele handen bij kapster Gertie.
De gespreksgroep met de activiteitenbegeleiding start ook
om 14.00 uur. Iedere maand een ander thema. Iedereen
mag hierbij aanschuiven.

Dinsdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur & nieuwsuurtje 10.30 uur
Spel-/Sjoel-/Kaart-/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysioen ergotherapeut 14.00uur
Nagelverzorging van 14.00 - 15.00 uur. Elke dinsdagmiddag buiten de schoolvakanties uw handen masseren en
insmeren, oude nagellak verwijderen, nieuwe nagellak
aanbrengen, de nagels eventueel een beetje bijvijlen

Noteert u 20 juli alvast in de agenda? Er wordt op die dag
een ‘Zomerfeest’ georganiseerd. Meer informatie volgt.
Alle activiteiten vinden plaats in of rondom ons woonzorgcentrum. Vragen? Kom gerust een keertje binnenlopen.

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

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

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

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

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

Koperslagersdreef 44 Belfort

Keurmeestersplein 2F Belfort

Rustig gelegen semibungalow/seniorenwoning met 2
slaapkamers, semi open keuken, badkamer op begane
grond, royaal dakterras en omsloten tuin.
€ 149.900,-

Perfect afgewerkt en instapklaar appartement met LIFT, 3
slaapkamers, moderne keuken, luxe badkamer met
inloopdouche, evt. mogelijkheid aankoop royale garage.
€ 159.900,-

Violabeemd 34 Heugem

Basileahof 54 Daalhof

Royale stadswoning met
uitbouw, 6 slaapkamers.

Te moderniseren woning
incl. garage.

€ 459.500,-

€ 175.000,-

Tinnegietersdreef 42A

Vonkendaal 6 De Heeg

Appartement met
royaal terras.

Instapklare hoekwoning
met garage.

€ 169.500,-

€ 199.900,-

Gezocht:

Junohof 21 Daalhof

Momenteel hebben wij grote vraag naar
modern afgewerkte & instapklare
eengezinswoningen in de prijsklasse
tussen de € 190.000,- en € 350.000,-.
Heeft u verkoopplannen?

Twee-onder-één-kap-woning met royale uitbouw,
ruime keuken, 3 ruime slaapkamers, vaste trap naar
zolderkamer, prachtig vrij uitzicht over groenplantsoen.
€ 259.900,-

Neem vrijblijvend
contact op voor een informatief gesprek.

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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Animal Hair Care. Uw honden-, katten-, konijnen- en caviatrimsalon in uw wijk (Belfort). Velen hebben de weg al
gevonden naar de Haammakersdreef 13. U bent van harte
welkom. Voor afspraken: bel 06-31056208. Kijk ook op de
website www.animalhaircare.nl of facebook.

PRIKBORD
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.

Mountainbike merk Trek, Frame hoogte 21
inch (53,5), 24 versnellingen, vering voor
op vork. Z.G.A.N. te koop 150 euro.
Tel. 043-3474574.

Verloren: 11 april, zwart sleuteletui. Ter hoogte van de
Appiushof / Veliahof (flat). Voor meer info: wiel.euwes46@
gmail.com.

Schildercursus voor beginners en gevorderden in gezellig
groepsverband. In atelier van kunstenares/ docente, Daalhof, di-mo en di-mi. Tel. 06-53841785.

Altijd al nieuwsgierig geweest naar waar uw familie vandaan
komt en welk beroep uw voorouders uitoefenden? Laat op
zeer voordelige wijze uw stamboom uitzoeken. Ook leuk
als verjaardags- of jubileumcadeau. Stuur een e-mail voor
meer informatie: vooroudersinbeeld@gmail.com.

Gevonden: zondag 22 mei op de Glaziersdreef een (dames)
ring. Bent u een ring verloren in deze buurt, neem dan contact op via prikbordjes@belhaofke.nl onder vermelding van
uw telefoonnummer. U zal dan in contact gebracht worden
met de vinder.

Vanuit uw aanvullende zorgverzekering worden fysio-, manuele-, geriatrische- en/of oedeemtherapie vergoed. Ook
zonder verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘Samen bewegen met Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Fysio Daalhof,
Herculeshof 9/11, 6215 BB Maastricht, tel. 043-3476946,
fysiodaalhof@gmail.com; www.fysiodaalhof.nl.

NIEUWE MANIER AANLEVEREN PRIKBORDJES
In het afgelopen aprilnummer is de nieuwe mogelijkheid
voor het aanleveren van prikbordjes aangekondigd. Voor het
meinummer zijn al een aantal teksten op deze manier ingeleverd en vervolgens geplaatst. Nog even een herin¬nering
hoe deze nieuwe manier in zijn werk gaat:

Heeft u last van terugkerende computerproblemen en/of een steeds trager werkende computer?
Wij zijn gespecialiseerd in het verhelpen van alle
mogelijke problemen en het opnieuw optimaliseren van uw computer, zodat deze weer snel en betrouwbaar
is. Bel: 043-3631435.

Als u een prikbordje wilt laten plaatsen, stuurt u de door u
gewenste tekst (maximaal 40 woorden) voor de 15e van
de maand naar prikbordjes@belhaofke.nl. U ontvangt
daarna van de coördinator voor de prikbordjes een bevestigingsmail met daarin een referentienummer en het
bankrekeningnum¬mer waarnaar u de 4 euro per prikbordje
dient over te maken onder vermelding van het aan u gegeven
referentienummer. Zonder dit referentienummer bij uw betaling kunnen wij uw tekst niet koppelen aan uw betaling en
kunnen wij ook niet overgaan tot opname van uw gewenste
tekst in de rubriek ‘Prikbord’. Uiterlijk de 18e van de maand
moet het overgemaakte bedrag zichtbaar zijn bijgeschreven
op onze bankrekening. Let er op dat het enige dagen kan
duren voordat uw over¬schrijving voor ons zichtbaar is.

Coaching: je loopt steeds weer vast. Je wilt stappen zetten,
maar je weet niet hoe of waarmee te beginnen. Ook training
HSP (Hoogsensitiviteit). Coaching voor nieuwetijdskinderen. Geen zweverigheid, wel waar nodig met een toefje
spiritualiteit. Info, tel. 06-28839860, babette.cox@home.nl.
“Wees niet bang; wees niet ontmoedigd. Wees moedig en
sterk.” Kom en hoor het woord over Jezus dat leidt naar geloof en vertrouwen. Kom en hoor het goede nieuws en wordt
deel van de familie van Christus. www.gvcmaastricht.nl.
Te koop: scootmobiel, mei 2013, wegens ziekte 4x op gereden. Heeft 4 wielen, is zeer stabiel. Aankoopbon aanwezig.
Accu elke maand opgeladen, doet het nog heel goed. Gsm
nr: 06-50970335. Wegens overlijden overbodig.

Prikbordjes m.b.t. gevonden en verloren zaken blijven gratis.
De tekst dient op dezelfde manier ingestuurd te worden als
de betaalde prikbordjes, dus naar prikbordjes@belhaofke.
nl. U ontvangt ook een bevestigingsmail, maar dan zonder
referentienummer en bankrekeningnummer.

Anita van der Velden

Om u de gelegenheid te geven te wennen aan deze nieuwe
manier, kunt u t/m december 2016 uw prikbordjes ook nog op
de oude manier inleveren: uw tekst en 4 euro per prikbordje
in een enveloppe afgeven op de Dianahof 54.

Passementmakersdreef 7
6216 SC Maastricht
tel. 043-3473761

Wij hopen u op deze manier te verlossen van een gang
naar de Dianahof en kunt u alles vanuit uw warme huis
regelen. Deze nieuwe manier van aanleveren kunt u ook
terugvinden op onze website www.belhaofke.nl onder de
knop ‘adverteren’ / prikbordjes.

Pedicure
Manicure
Voetreflexzone massage
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Voor aankoop en reparatie van TV en LCD,
Audio en Video apparatuur en schotel-installaties

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

Schildercursus

voor beginners en gevorderden
in gezellig groepsverband.

In atelier v. kunstenares/docente, Daalhof.
o.a op di-o en di-mi.
Halfjaarlijkse inschrijving.
Start september en januari
Voor info app/sms of bel 06-53841785

inclusief

LED
LED
kwaliteits - garantie

spannendeplafonds.nl
+31 641001684
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BON APPETIT

WIJK - INFO
LEZING GVL OVER ‘SUPPLEMENTEN
EN JE GEZONDHEID’

JANSSONS VERLEIDING (VOOR 4 PERSONEN)
50 gram boter
2 flinke uien, in dunne ringen
1 kilo vastkokende aardappelen, geschild
15 ansjovisfilets
400 ml slagroom
1 citroen, in parten

Woensdagavond 15 juni komt Juglen Zwaan zijn lezing over
‘Supplementen en je gezondheid’ geven. Wat kunnen supplementen voor je gezondheid betekenen?
Steeds meer mensen ontdekken de voedingssupplementen.
Zijn deze nu noodzakelijk of gewoon een hype? Iedereen
zegt weer wat anders en wie moeten we nu geloven? Tijdens
deze lezing zal Juglen je meenemen door het oerwoud van
de supplementen zodat je meer inzicht krijgt in middelen
zoals vitamines, mineralen, superfoods en nog veel meer.
Juglen is geheel onafhankelijk en hij laat je meekijken door
zijn ongekleurde bril. Je gaat naar huis met een schat aan
kennis die voor de meeste mensen verborgen blijft.
Juglen Zwaan is de initiatiefnemer van het gezondheidsplatform ‘aHealthylife.nl’. Deze site krijgt dagelijks honderdduizenden Nederlanders over de digitale vloer. Juglen houdt
van positiviteit en groei. Hij gelooft dat gezonder leven voor
iedereen mogelijk is. Tijdens zijn lezingen maakt hij bewust,
maar reikt hij ook oplossingen aan zodat je naar huis gaat
met handige tools voor een gezonder leven.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Smelt de boter in
een koekenpan en voeg de ui en een snuf zout toe. Bak de
uiringen op redelijk hoog vuur goudbruin. Snijd of schaaf
intussen de aardappelen in lucifers (of in dunne schijfjes).
Beboter een lage ovenschaal. Spreid een derde van de aardappelen uit over de bodem van de schaal. Verdeel hier de
helft van de gebakken uien over en de helft van de ansjovis.
Maal er wat zwarte peper uit de molen over. Herhaal met
nog een derde van de aardappelen en de rest van de ui en
ansjovis, en dek af met aardappelen. Verdeel de rest van
de boter in klontjes over de aardappelen en schenk de room
erover. Schuif de schaal ongeveer een uur in het midden
van de oven, tot de aardappelen gaar zijn. Laat de schotel
5 tot 10 minuten rusten voor je hem serveert en geef er de
parten citroen bij.

Plaats: de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree: 10 euro, contant te betalen, er is geen pinapparaat
aanwezig.
Aanmelden via: gvl.maastrichtwest@gmail.com of tel. 0624405539.
De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor alle inwoners
uit Maastricht en omgeving.

Tip: lekker met rucola-waterkerssalade en komkommersalade

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO

Dit is de laatste lezing voor de grote vakantie. Woensdag 21 september gaan we weer
verder. Dan komt Robert van de Wolk – zelf
diabetespatiënt – zijn lezing ‘Relatie tussen
mindset en gezondheid’ geven. 19 oktober komt René Hanneman met zijn lezing ‘De genezing van moeder aarde’ en
16 november komt Melanie Magnée (Maastrichtse) voor haar
lezing ‘De 5-Elementen voedingsleer vanuit de Traditionele
Chinese Geneeskunde (TCM).’

vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west.

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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PERSBERICHTEN

GEDICHT

AVONDVIERDAAGSE OOK ROLSTOELVRIENDELIJK

LACHEN IS GEZOND

De vierde editie van de avondvierdaagse
in Maastricht vindt plaats van dinsdag 7
t/m vrijdag 10 juni 2016. De afstanden zijn
5 km, 10 km en 15 km. Start en finish zijn
op sportpark Jekerdal aan de Mergelweg.
Donderdag 9 juni is de 5 km route voor de eerste keer rolstoelvriendelijk. Scholen, bedrijven en instellingen kunnen
als groep inschrijven. Inschrijven voor een losse avond kan
op de betreffende avond ter plekke.
Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u op: www.
atletiekmaastricht.nl/avondvierdaagse.

Plezier in het leven
Iedere dag valt er wel iets leuks te beleven
Kijk om je heen en geniet
Van al het leuks dat het leven je biedt
Een gelukje ligt vaak om de hoek
Het is maar het plekje waar je het zoekt
Koester je lekker in de zon
Het licht is waar het leven mee begon
Koester het moment van de dag
Luister naar iedere spontane lach

VARIA

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
Zorg dat je iedere dag iets plezierigs beleeft

DESIDERATA (1927)

Het leven is een feest maar durf het te beleven
De lach is een geschenk door God gegeven

Blijf kalm temidden van het lawaai en de haast en gedenk
hoe vredig de stilte kan zijn. Blijf op goede voet met alle
mensen zonder uzelf te verloochenen. Spreek de waarheid
rustig en helder en luister naar anderen, zelfs al lijken zij
dom en onwetend. Ook zij hebben iets te zeggen. Vermijd
luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor
de geest. Als u zichzelf met anderen vergelijkt, zou u ijdel
of verbitterd kunnen worden. Er zullen altijd mensen zijn die
minder of beter zijn dan u. Verheug u op wat u hebt bereikt
en nog wilt bereiken. Blijf belang stellen in uw eigen ontwikkeling maar blijf bescheiden. Dit is uw werkelijke bezit bij
het steeds wisselende fortuin in de tijd. Wees behoedzaam
in zaken want de wereld is vol bedrog. Laat u hierdoor niet
afleiden van de werkelijke waarden. Velen streven naar
hoge idealen en overal ontmoet u heldendom om u heen.
Blijf uzelf, veins vooral geen genegenheid. Wees ook niet
cynisch ten aanzien van de liefde, want tegenover alle
dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als gras. Aanvaard
grootmoedig het klimmen der jaren, doe met gratie afstand
van uw jeugd. Ontwikkel geestkracht om u te wapenen bij
onverwachte tegenslag, maar maakt u geen zorgen om hersenschimmen. Vrees wordt vaak geboren uit vermoeidheid
en eenzaamheid. Betracht een goede zelfdiscipline, maar
wees vriendelijk voor uzelf. U bent een kind van het heelal,
niet minder dan de bomen en de sterren. U hebt het recht
om hier te zijn en of u het doorgrondt of niet, twijfel er niet
aan dat het heelal zich ontvouwt zoals het moet. Ga daarom
in vrede met God, hoe u zich hem ook voorstelt. En wat u
ook doet of nastreeft, houdt vrede in uw ziel in de luidruchtige verwarring van het leven. Ondanks alle geveinsdheid,
geestdodendheid en vervlogen dromen, is dit nog steeds
een prachtige wereld.
Wees zorgvuldig en streef naar geluk.

Ad Frijns

HORIZON
Strakke blauwe lucht
Het windje zucht
Het zonnetje schijnt volop
Zet 'm ook deze dag weer op!!
Doorgaan met dagelijkse dingen
Die je doen zingen
Ook al huilt het hart soms van binnen
De moed is nog niet verloren
Zolang er hoop is aan de horizon
Dat sprankje blijft gloren
Blijf dan nog in de cocon
Van geborgenheid.....
Het spinsel verdwijnt
Als je hart verwarmd wordt
Door liefde van de medemens
Springtime

Tekst van Max Ehrmann (1872-1945) als kerstwens voor
familie en vrienden in 1927.
(Niet gevonden in de Old St. Paul’s Church in Baltimore
(gebouwd in 1692), wel gebruikt door een predikant van
die kerk).
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Vrijthof. Veel minder groot natuurlijk, maar zeker zo gezellig.
U ontdekt tijdens Preuve welke verrassend lekkere dingen
je allemaal kunt maken met de producten van ons eigen erf
en onze eigen winkel.
Meewerken tijdens de vakantie?
Gaat u de komende zomer niet of maar kort met vakantie en
zoekt u een leuke alternatieve bestemming? Probeer eens
vrijwilligerswerk op Daalhoeve. We hebben deze zomer
een aantal plekken voor mensen die gewoon eens willen
meehelpen op de boerderij. In de dierverzorging, het groen,
de horeca of de winkel. Gaat u de uitdaging aan? Misschien
bevalt dat zo goed dat u daarna wilt doorgaan als vrijwilliger.
Die kunnen wij namelijk altijd goed gebruiken. Daalhoeve
is op dit moment specifiek op zoek naar vrijwilligers in de
dierverzorging op donderdag en vrijdag.
Heeft u interesse om tijdens de vakantie eens mee te helpen
of om langduriger bij Daalhoeve actief te worden? Loop binnen en vraag naar Ralph, Déanne, Atina of Joost. Of stuur
een mail naar info@daalhoeve.nl.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 39, juni 2016

Duckrace
Op zondag 8 mei vond in het stadspark de bekende Duckrace plaats. Met een groot publiek, ook door het mooie weer!
Duizenden eendjes ‘zwommen’ de Jeker af. Daalhoeve
hield tegelijkertijd allerlei activiteiten in het stadspark, met
als thema het konijn. Verschillende dierorganisaties, zoals
Kinderboerderij De Heeg, de dierenambulance, Kinderboerderij Limmel, De dwaze herder en het CNME deden
met ons mee. Iedereen had een stand gerelateerd aan het
konijn. Daalhoeve liet de schaapscheerder komen om de
schapen in het park hun jasje uit te scheren. Ook werden
er zelfgemaakte konijn bitterballen verkocht. Al met al een
groot succes, waarmee we veel bezoekers een plezier hebben gedaan.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Lente op de Boerderij
Zondag 5 juni vindt op Daalhoeve Lente op de Boerderij
plaats. Er worden dan op het terrein en binnen tal van
kinderactiviteiten georganiseerd. Volg voor het precieze
programma onze Facebook-pagina of de posters op de
boerderij.
Boekenbeurs

OPTREDEN CELEBRATIONS

Op zondag 12 juni houden we, tussen 12 en 17 uur, de
jaarlijkse boekenbeurs. Een prima gelegenheid om voor de
vakantie nog wat leesvoer bijeen te sprokkelen. Daarnaast
worden er ook dvd’s en cd’s aangeboden. De opbrengsten
van de beurs komen volledig ten goede van de boerderij. Na
het neuzen tussen alle titels is het heerlijk om in de Koojstal
nog een drankje en hapje te nuttigen. De boekenbeurs wordt
muzikaal begeleid door de Vocal Group Celebrations (zie
elders op deze pagina’s).

Zondag 12 juni viert Vocal Group Celebrations haar 10-jarig
bestaan op boerderij Daalhoeve. Zij verzorgt dan de muzikale omlijsting van de boeken- en cd-markt, samen met
het kinderkoor Beltoontjes en het koor Sjantée uit Scharn.
Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Ze vinden bij goed
weer buiten plaats, bij slecht weer zingen de koren onder
de luifels.
Kom langs en geniet van een gezellige middag vol muziek.
Meer weten? Zie: vocalgroupcelebrations.com

Preuve
Op zondag 19 juni kunt u op Daalhoeve terecht voor tal van
lekkere hapjes en drankjes. We organiseren dan Preuve,
onze eigen variant op het jaarlijkse Preuvenemint op het
12

Wat zijn dat voor varkens? Onze assistent-beheerder
Déanne legt het u uit in deze laatste aflevering over onze
speciale varkens.

ALLES GROEIT EN ZOEMT
Het groeiseizoen is al een aantal weken op weg en de
bijen zoemen druk rond. U kunt er van genieten op uw
wandeling over de Eetbare Loper op het boerderijterrein.
Beheerder Ralph leidt u rond.
‘We beginnen de wandeling bij het Bijenhuis, links van het
voorterrein. Van de tien volkeren van vorig jaar zijn er negen
goed door de winter gekomen en dat is een goed resultaat.
Na het Bijenhuis lopen we verder langs de wei met links
hoogstam peren- en pruimenbomen en rechts hoogstam
appels. Daarna komt u bij de zeventig wijnstokken. Ze zijn
vorig jaar geplant en toen hebben we de stam opgekweekt.
Dit jaar maken we de horizontale liggers, waarop volgend
jaar de takken met druiven gaan groeien. Onze eerst oogst
hebben we dus in 2017. Dat geldt ook voor de groene asperges, de volgende etappe op de wandeling. We hebben
er dit jaar honderd geplant en ook zij gaan vanaf volgend
jaar produceren. Dan komen we langs de kruidenveldjes, die
omringd zijn met lavendel. Daarna volgt het leifruit, met aan
de voorzijde appels en peren en aan de achterzijde kruisbes,
rode bes en framboos. Ook die zijn allemaal omringd met
lavendel. Als we dan doorlopen, passeren we het balanceerpad en komen we in de wilgentunnel. Hier zien we links drie
grote lindenbomen. Die zijn belangrijk voor onze bijen omdat
ze veel nectar produceren. Precies de reden waarom je je
auto liever niet onder een lindenboom zet, want dat wordt
een plakkerige toestand. Rechts in de wilgentunnel zien we
de hoogstam walnoot- en appelbomen. En dat is dan ook
meteen het eind van de wandeling. Ik wens u veel plezier!’

Het Berkshire varken is het oudste Engelse varkensras,
van origine gefokt in de regio’s Faringdon en Wantage van
het graafschap Berkshire, dat nu Oxfordshire heet. Op de
boerderij hebben we drie Berkshire varkens. Bèrke onze
beer en onze dames Bonnie en Bitsey. Zij worden al vanaf
hun komst dagelijks geknuffeld en lijken daar heel tevreden
mee. Bonnie en Bitsey zijn een paar weken geleden bevallen
van hun toom biggen.
Onze drie Berkshires zijn zwart en hebben witte poten en
een witte vlek op de neus. Het zijn forse varkens, een zeug
weegt gemiddeld driehonderd kilo, een beer vierhonderd
kilo. Ze hebben rechtopstaande, iets naar voren buigende
oren, een rechte buik en een rechte rug. Berkshires hebben een matige vruchtbaarheid: een worp van vier tot zes
biggen is normaal. Onze dames zitten daar ruim boven. Ze
bevallen bijna elke keer van 10 tot 13 biggen. Berkshires zijn
wel vroegrijp. De zeug kan al op een leeftijd van 8½ maand
worden gedekt. Ze heeft uitstekende moedereigenschappen
en altijd voldoende melk. De Berkshire leent zich goed voor
het buitenleven: het varken wordt niet gauw ziek en scharrelt
graag z’n eigen voedsel bij elkaar. Het ras staat bekend als
vriendelijk en nieuwsgierig.

RECEPT VAN DE WINKEL
Rabarbercompote
Maak 800 gram rabarber schoon en verwijder de harde
schil. Snijd deze in niet te kleine stukken. Halveer een rood
spaans pepertje en doe de zaadjes en de zaadlijsten eruit.
Was een sinaasappel, rasp de schil en pers het sap eruit.
Breng het sap met de geraspte schil aan de kook en voeg
de helft van de rabarber toe, samen met de peper, een kaneelstokje, een steranijs, 10 gram geschilde gember, een
theelepel vijfkruidenpoeder (‘five spice’) en 100 gram suiker.
Veel kruiden krijg je bij de Toko.
Laat dit mengsel op een heel zacht vuur 10 minuten stoven
en doe dan de andere helft van de rabarber erbij.
Laat weer 10 minuten stoven en daarna afkoelen. Haal
vervolgens de specerijen eruit.
Lekker bij gegrild vlees… heel verrassend!
Smakelijk eten. Vragen? Magda staat tot uw dienst.

ONZE SPECIALE VARKENS 2

Een van onze Berkshires

In Canada en Amerika bevinden zich naar schatting tienduizend zeugen. Een aanzienlijk aantal, waarvan het echter
maar de vraag is of ze allemaal wel zo raszuiver zijn. Aan
de andere kant van de oceaan heeft de Berkshire namelijk
een grote staat van dienst als kruisingsvarken. Gesproken
wordt over een fraai voorbeeld van een modern, verbeterd
varkensras. De Amerikaanse en Canadese Berkshires staan
niet ingeschreven in het Engelse Berkshire stamboek en
tellen derhalve ook niet mee bij de beoordeling of het ras
nog wel zeldzaam is.
Ook in Nederland zetten sommige fokkers hun Berkshireberen in op zeugen van een ander ras. Zij vinden de zuivere
Berkshire te vet. De nakomelingen hebben nog altijd een
prachtige vleeskwaliteit, maar krijgen van de zeug ook een
goede vruchtbaarheid mee.

Daalhoeve voert al jaren een beleid om op de boerderij
met zeldzame varkensrassen te werken, die bovendien
lekker vlees opleveren voor in de winkel. We begonnen
met de Bonte Bentheimers (inmiddels verdwenen van
de boerderij) en daarna volgden de Berkshires.
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Vesta vastgoed
Vesta vastgoed

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

Maastricht - Malpertuis

Maastricht Brusselsepoort

Reinaartsingel 55
Maastricht - Malpertuis

Past. Habetsstraat 18 A + B
Maastricht Brusselsepoort

Reinaartsingel 55

• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime
achtertuin.woning;
• Halfvrijstaande
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime achtertuin.
Vraagprijs
€ 216.000 ,- K.K

Vraagprijs € 216.000 ,- K.K

Past. Habetsstraat 18 A + B

• Dubbel woonhuis;
• 2 parkeerplaatsen voor de deur;
• •Nabij
hetwoonhuis;
centrum gelegen.
Dubbel
• 2 parkeerplaatsen voor de deur;
• Vraagprijs
Nabij het centrum
gelegen.K.K
€ 399.000,--

Vraagprijs € 399.000,-- K.K

Als u kiest voor:

 uKwaliteit
Als
kiest voor:

 Gedrevenheid

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

Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht
Muzenhof
24 - Daalhof

Maastricht - Belfort

Maastricht
- Belfort 51
Zeepziedersdreef

Muzenhof 24

Verkocht o.v.
Verkocht o.v.
• Woonhuis met 4 slpkm;
• Woonhuis
met
• Rustig
gelegen
aan4 slpkm;
groen;
• Rustig
gelegen aan groen;
• Geheel
gemoderniseerd.
• Geheel gemoderniseerd.

Vraagprijs € 285.000,- K.K.
Vraagprijs € 285.000,- K.K.

Kroesmeestersdreef 5 F
Kroesmeestersdreef 5 F

• Appartement met 2 slpkm.;
Appartement
met 2 slpkm.;
• •Grote
woonkamer;
Grotetot
woonkamer;
• •Mog.
aankoop garage.
• Mog. tot aankoop garage.

Vraagprijs € 149.000,- K.K
Vraagprijs € 149.000,- K.K

Zeepziedersdreef 51

• Hoekwoning zonder garage;

• •Hoekwoning
zonder
garage;
4 slpkmrs incl
zolder;
• •4Grote
slpkmrs
incl zolder;
achtertuin
met achterom.
• Grote achtertuin met achterom.

Vraagprijs € 199.500,- K.K

Vraagprijs € 199.500,- K.K

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

VERENIGINGSNIEUWS

DENISE VAN OEVELEN

SPULLEN ROMMELMARKT SCOUTING

Hoi allemaal, ik ben Denise van Oevelen. Ik zit in groep 4 van
de combinatiegroep 4/5 van IKC Dynamiek. Eerst woonde
ik in IJmuiden maar we zijn dit schooljaar verhuisd naar
Maastricht. Ik ben 9 jaar. Ik heb al veel vrienden gemaakt
in deze klas: Ines, Lisa, Kaily, Luc, Nathaniel, Noah, Antje,
Cheyenne en Rosalie.

De rommelmarkt van Scouting Henri Dunant-Florence Nightingale, al decennia lang een begrip in Wolder en omstreken.
Het derde weekend van september staat in veel agenda’s
van vrijwilligers, maar ook van bezoekers standaard als
bezet genoteerd. Ook de week ervoor en de dagen erna
zijn drukke dagen voor de voorbereidingen en de nazorg;
hier zijn met name veel vrijwilligers actief die zorgen dat in
het weekend alles klaar staat.
Bent u aan het opruimen en hebt u spullen die een tweede
kans verdienen? Sinds geruime tijd stellen we eenieder in
de gelegenheid om spulletjes te brengen naar onze opslag,
gelegen aan de Minervahof naast de goedereningang van
Lidl. Dat kan op elke eerste zaterdag van de maand, van
10.00 tot 12.00 uur. Hebt u veel of grote zaken die u kwijt
wilt bijvoorbeeld door een verhuizing of andere reden, en
bent u niet in de gelegenheid om het te brengen, stuur dan
een mail naar hd_fn@hotmail.com. Wij nemen dan met u
contact op.
Dit jaar wordt onze rommelmarkt gehouden op 17 en 18
september aan de Tongerseweg 342, in en voor ons HK. U
bent tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom om ook
dit jaar weer deze gezellige rommelmarkt mee te maken.
Noteer de datum alvast in uw agenda.

Mijn hobby’s zijn dansen, zingen, make-up, met dieren
omgaan en zwemmen. Ik heb mijn A-, B-, en C-diploma
gehaald. Ik speel graag buiten, vooral in de zomer.
Op school vind ik het leuk om te gymmen, tijdens het buiten spelen vind ik het leuk om te klimmen en te slingeren.
Bommetjes maken in het zwembad vind ik ook erg leuk om
te doen. Ik spreek vaker af met mijn beste vriendin Maedy.
Mijn lievelingskleur is paars. Ik heb donkerblonde lange haren, donkerbruine ogen en ik heb bijna altijd een haarband in.
Ik hou niet van spijkerbroeken. Ik ben fan van Violetta, Ariana
Grande, Taylor Swift, Gordon, Gerard Joling en Enzo Knol.

UITVAARTVERZORGING

van THOR

Groetjes van Denise

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.

CARNAVAL
NIEUWS VAN CV DE D’ARTAGNANS
Beste lezers van het Belhäöfke,
Tijdens de algemene ledenvergadering van 7 april 2016
hebben wij de datums geprikt van de activiteiten voor 2017.
De nieuwe Chevalier zal op 14 januari 2017 worden uitgeroepen en de seniorenzitting zal worden gehouden op 4
februari. Deze activiteiten zullen op dezelfde locaties gaan
plaatsvinden.
Beste lezers van ‘t Belhäöfke, graag zullen wij u op de hoogte
houden van de activiteiten van de carnavalsvereniging CV
De D’Artagnans.
De complimenten namens de leden en het bestuur.
Met vriendelijke groet, Secretaris John van Haaren, Alaaf
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Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

Tel: 043-3256241

Dat is de vraag die dit jaar centraal staat tijdens onze open
repetitie. We nodigen alle kinderen (en hun ouders) van harte
uit op vrijdag 17 juni uit te komen zoeken wie de mol speelt.
Dit jaar zal er één instrument tijdens deze open repetitie
op de voorgrond treden, maar niet op een positieve wijze.
Het instrument wil de repetitie dwarsbomen door mollen
te spelen. Weten jullie te achterhalen welk instrument dat
is? Je kunt al bepalen welke instrumentengroep het betreft
door onze opdrachten op de website en facebookpagina
uit te voeren. Alle letters die je daar vindt vormen de naam.
Bekijk de opdrachten op www.harmoniewilhelmina.nl of
www.facebook.com/harmoniewilhelmina. Uiteraard kun je
de opdrachten via facebook delen met je vrienden. Ben je
nieuwsgierig geworden en wil je meedoen of gewoon komen
kijken naar de open repetitie? Deze is vrijdag 17 juni van
19.00 tot 19.45 uur in de Harmoniezaal, Tongerseweg 400.

VERENIGINGSNIEUWS
SAMEN MUZIEK MAKEN
BIJ HARMONIE WILHELMINA WOLDER
Muziek maken is leuk en gezond. Uit diverse onderzoeken
is gebleken dat muziek maken een positieve invloed heeft
op de intelligentie, concentratie en motoriek van kinderen.
Maar samen muziek maken is vooral heel erg leuk. En dat
geldt natuurlijk voor jong en oud. Wilt u of uw kind samen
met anderen muziek (leren) maken? Dat kan bij Harmonie
Wilhelmina Wolder, waar plezier en vriendschap vooropstaan. Daarom starten wij na de zomervakantie weer met
nieuwe cursussen:
- Speulentere. Dit is een nieuwe cursus speciaal voor kinderen vanaf 5 jaar. Tijdens de cursus zullen de kinderen
spelenderwijs (speulentere) kennis maken met muziek en
vooral al zelf muziek gaan maken met behulp van kleine
muziekinstrumenten. De cursus start in september en is op
woensdagmiddag. Geïnteresseerd in deze nieuwe cursus?
Kom dan naar onze proeflessen op woensdag 8 juni en 15
juni van 15.15 tot 16.00 uur in de Harmoniezaal, Tongerseweg 400.

Aanmelden voor de cursus Speulentere of Muziek ABC? Kun
je niet naar de open repetitie komen op 17 juni maar ben
je wel geïnteresseerd? Hoort u zelf niet meer bij de jeugd
maar denkt u erover om uw oude muzikale hobby weer nieuw
leven in te blazen? Wilt u of uw kind graag muziek maken
en ook bij deze gezellige vereniging horen? Neem gerust
contact met ons op via opleiding@harmoniewilhelmina.nl.

- Muziek ABC. Deze cursus gaat een stapje verder en is bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m 6. In deze cursus leren
de kinderen muzieknoten en -ritmes lezen en spelen met
behulp van een blokfluit. De cursus duurt een jaar en is op
woensdagmiddag. Na een jaar gaan ze verder met lessen op
een ander blaasinstrument of slagwerk. Kinderen die ouder
zijn of al noten kunnen lezen kunnen meteen een instrument
kiezen en daar lessen voor gaan volgen. Om kinderen al
vroeg te leren samen met anderen muziek te maken, heeft
Harmonie Wilhelmina diverse opleidingsorkesten: OpMaat
orkest, Joonk Blouw orkest en Joonk Blouw drumband.
- Volwassen of ervaren muzikant. Hoort u zelf niet meer bij
de jeugd maar denkt u erover om uw oude muzikale hobby
weer nieuw leven in te blazen? Ook dan bent u van harte
welkom bij ons en kunt u een traject op maat volgen.
- Open repetitie. Onze open repetitie is bedoeld om iedereen
op een luchtige en ongedwongen manier kennis te laten
maken met onze harmonie en te laten zien hoe leuk het is
om samen muziek te maken. ‘Wie speelt de mol?’
* Volledige kunstgebitten
(ook implantaten - klikgebit)
* Uw kunstgebit weer passend
maken
* Reparaties klaar terwijl u wacht
* Weekendservice na tel. overleg
* Vergoeding via zorgverzekeraar

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
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Kijk op www.harmoniewilhelmina.nl voor meer informatie
over onze vereniging.

WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

Zelfs de Belgen kwamen om zwemdiploma’s te halen. Zomers genoot men van het buitenbad. Nu hebben de laatste
honden daar ook plezier van gehad bij de hondenzwemdagen. Het oude is weg. En toch heeft bouwbedrijf Pellikaan
een mooie samensmelting gemaakt van oude gebouwen
met nieuwe gebouwen. Een omvorming van oud in nieuw.
Alles ziet er strak en netjes uit. Zo hoort het zeker bij een
luxe fitnessclub.

ACTIEF IN EEN NIEUW JASJE
Wat hebben een oud-voetballer van 1936, een bouwbedrijf
van een miljonair, een watervogel en familie fitness met
elkaar te maken? Ze komen allemaal samen in de langwerpige, gebogen ruggen van Club Pellikaan langs de Via
Regia.

Scott Raab

Henk Pellikaan was voetballer in Nederland van 1932-1936
en speelde ook in de WK- ploeg van 1934. Later werd hij
miljonair met zijn bouwbedrijf. In 1976 begon hij tennishallen
te bouwen en in 1992 de eerste ‘health club’. In 2006 werd
Club Pellikaan Maastricht opgericht en in 2007 opende de
familie fitnessclub de deuren. De oude tennishallen en het
zwembad van de Dousberg werden tot een nieuw geheel
gesmeed.
Die typische gebogen gebouwen heetten – als ze kleiner
waren – Quonset hutten en werden tijdens de Tweede
Wereldoorlog gebruikt als snel, goedkoop en eenvoudig
te monteren gebouwen. Daar kon van alles en nog wat
in gebeuren: ziekenboegen, cafetaria, opslagloodsen of
slaapaccommodatie. Zelfs na de oorlog werden zulke hutten
doorverkocht en kan men ze nog hier en daar vinden als
museum(pje). De Tennishallen van de Dousberg waren in
dezelfde stijl, maar van een veel grotere maat.
Of de gebouwen eenvoudig waren neer te zetten kan ik
niet zeggen, maar de multifunctionele invulling wordt nog
altijd gehandhaafd. Allerlei activiteiten vinden plaats in de
gebouwen van Club Pellikaan. Wie het oude zwembad
kent, ziet meteen het verschil met de nieuwe gebouwen
van de sportclub. De moderne, eenvoudige architectuur wil
iets meer uitstralen dan een eenvoudig sporthal. En dat wil
deze sportclub ook zijn – een luxe club die allerlei sporten
aanbiedt.
Maar waarom blijven we stilstaan bij een gebouw in
Dousberg? In principe hoort deze ‘wijk’ bij Hazendans.
Dousberg-Hazendans sluit zowel de woonwijk Hazendans
als het recreatiegebied van Dousberg binnen zijn grenzen.
Binnenkort horen ook nieuwe vakantiewoningen bij de golfclub, tennisclub en Club Pellikaan. Voor iedereen die het
oude Dousberg kent is het toch wel even een aanpassing.
Vroeger bracht iedereen hun kind hier naar het zwembad
om te leren zwemmen.

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
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PERSBERICHTEN
TAALMAATJES GEZOCHT
Humanitas zoekt vrijwilligers die als taalmaatje inburgeraars
(of andere buitenlanders) ondersteunen bij het leren van de
Nederlandse taal.
Voel je er wat voor om tijdelijk met een ‘vreemdeling’ op te
trekken en hem of haar wegwijs te maken in onze taal en
omgeving, neem dan eens contact op met onze coördinator
Samenspraak Wil Brandts. Wil is bereikbaar onder nummer
06-23189202. Nadere informatie over Humanitas vindt u op:
www.humanitas.nl.

GRATIS WORKSHOP ‘FLIRTEN OP DE BEURSVLOER’
Wil je weten wat een maatschappelijke beursvloer voor je
vraag of aanbod kan betekenen? Hoe zo’n beursvloer verloopt? Wat de beste tips zijn om snel contact te leggen? Hoe
je veel aandacht voor je vraag of aanbod kunt krijgen? Wat
het voor jou als ondernemer oplevert? Antwoord op deze
en alle andere vragen krijg je bij onze workshop ‘flirten op
de beursvloer’.
Trajekt biedt met deze gratis workshops vrijblijvend inzicht
in wat een beursvloer inhoudt. Het is ook een zeer goede
voorbereiding op de zesde Maatschappelijke Beursvloer
Maastricht en Heuvelland die op donderdag 13 oktober a.s.
in Centre Céramique wordt gehouden. De eerstvolgende
workshops vinden plaats op de volgende data: dinsdag 7
juni, donderdag 7 juli en dinsdag 19 juli in De Boeckel 410
(De Heeg) van 16.00 - 17.30 uur. Opgeven kan via e-mail
maatschappelijkebeursvloermaastricht@trajekt.nl. Geef
daarbij datum, workshopnummer, organisatie/bedrijf en aantal personen op. Deelnemers krijgen één week vooraf verdere informatie o.a. over voorbereiding op deze workshop.

Wat is orthomoleculaire voeding?
Ik focus mij behalve op eiwitten, vetten en koolhydraten ook
op de micronutriënten die je eet – de vitamines en mineralen. Deze spelen een cruciale rol bij het functioneren van
chemische processen in je lichaam.

IN DE ETALAGE
YOLANDA TURKSEMA,
OTHOMOLECULAIRE VOEDING

Je moet je lichaam zien als een auto; die doet het prima als
je daar de juiste brandstof in doet, maar als je de verkeerde
pakt, dan gaat die haperen. Zo gaat dat ook met het lichaam;
als je je lichaam langdurig verkeerd voedt dan gaat het
haperen. Bij een tekort volgen op den duur klachten. Denk
bijvoorbeeld aan aanhoudende vermoeidheid. Het is pure
kennis van de stofwisselingsprocessen in het lichaam. Dat
maakt mij anders dan andere diëtisten.

Wie is Yolanda?
Als dochter van een Fries en Drentse ben ik ruim 20 jaar
geleden naar Maastricht gekomen om te studeren. In de
laatste maand van mijn studie leerde ik mijn man kennen,
een rasechte Maastrichtenaar.

De leuke en minder leuke kanten van mijn werk
Het is opvallend dat ik vaak mensen in de praktijk krijg die al
lang met hun klacht lopen en vaak al zorgverleners hebben
gezien. Dat maakt het werk uitdagend maar tegelijkertijd
niet eenvoudig. Als anderen het niet weten wat kan ik dan
nog? Het mooie is dat ik daar vaak wel wat mee kan. Het
lichaam heeft dan vaak vitamines en mineralen nodig. Ik
geniet van het moment waarop iemand merkt dat hij zich
daadwerkelijk fitter voelt, minder klachten heeft of minder
medicijnen hoeft te gebruiken.

Na twee jaar werken in Nijmegen ben ik teruggekomen. Mijn
man en ik hebben een tweeling van 13 jaar oud. Samen én
met een geweldige schoonfamilie kan ik zeggen dat ik het
getroffen heb.
Waarom ik mijn eigen praktijk begonnen ben
Terug in Maastricht ben ik gaan werken bij Atrium MC in
Heerlen, bij de medisch ethische toetsingscommissie.
Daarna ben ik les gaan geven aan de Universiteit Maastricht.
Het waren de geneeskundestudenten die mij triggerden om
zelf de zorgverlening in te gaan.
Ik merkte dat artsen vaak tegen de grenzen van de zorg
aanlopen, dat zij vaak ook niet weten hoe ze bepaalde
klachten moeten behandelen. Mijn allereerste studie was
‘Voedingskunde en Diëtetiek’ en ik wist precies wat ik wilde.
Ik heb mijn papieren voor diëtist weer op orde gemaakt en
mij meteen geschoold in de orthomoleculaire voeding.

Samen onder één dak
Ik heb mijn praktijk bij Fysiotherapie Mariëlle Smeets aan
de Tongerseweg 330. Door een probleem vanuit meerdere
hoeken aan te pakken los je beter klachten op. Denk bijvoorbeeld aan artrose; dat is een probleem aan je botten, maar
voeding bepaalt of je voldoende gunstige micronutriënten
binnenkrijgt om je botweefsel te herstellen. Dan is het fijn
als je diverse disciplines onder één dak hebt.
Hoe zie ik de toekomst?
Mijn ambitie is om orthomoleculaire voeding beter op de
kaart te zetten, zoals in Amerika en Duitsland al wel het geval
is. Het is doodzonde als je met voeding veel kan bereiken
en er weinig mee gedaan wordt.
Voor meer informatie stuur je een e-mail naar praktijk@
yolandaturksema.nl of bel je 06-46380140. Samen bekijken
we of ik wat voor je kan betekenen.
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PERSBERICHTEN
UNIEKE SAMENWERKING VOOR SAMENLOOP
Op 16 en 17 juli zal de vierde editie van de SamenLoop
voor Hoop in MECC Maastricht worden georganiseerd.
Gedurende 24 uur zal door middel van een wandelestafette
de voortdurende strijd tegen kanker centraal staan. Hiervoor
schrijven vele teams zich in. Naast vele teams uit Maastricht
is er ook veel belangstelling van teams vanuit het Heuvelland
en de omliggende gemeenten Eijsden-Margraten, Valkenburg en Meerssen. Op een SamenLoop staan we stil bij
kanker én vieren we het leven. Tijdens de wandelestafette
zijn er muziekoptredens, een braderie en verschillende
ceremonies waarbij iedereen welkom is. Elke SamenLoop
wordt van begin tot eind georganiseerd door vrijwilligers.
Altijd komen drie vaste ceremonies terug:
- De Openingsronde met survivors: onder warme aanmoediging van familie, vrienden en andere belangstellenden
lopen mensen die kanker hebben of hebben gehad de eerste
ronde over het parcours. Zo laten we zien dat er hoop is en
dat we er voor elkaar zijn.
- De Kaarsenceremonie: ‘s avonds verlichten kaarsenzakken
met persoonlijke boodschappen het parcours. En met een
speciale ceremonie herdenken we dierbaren, steunen we
elkaar en vieren we dat mensen kanker hebben overwonnen.
- De Slotceremonie: na 24 uur wandelen loopt iedereen
samen deze feestelijke laatste ronde. Aan het einde wordt
de opbrengst bekendgemaakt en de cheque overhandigd
aan KWF Kankerbestrijding.

Tijdens de eerste teambijeenkomst die afgelopen week in
MECC Maastricht werd gehouden was men zeer enthousiast
over de locatie. Arie van der Heijden, voorzitter SamenLoop
voor Hoop Maastricht: “de samenwerking met het MECC
biedt ons de mogelijkheid om in te spelen op onverwachte
weersomstandigheden. Het MECC is centraal gelegen en
eenvoudig bereikbaar. We verwachten dan ook een grote
toeloop van teams, survivors, familie en belangstellenden.”
Naast de reguliere SamenLoop zal onder professionele leiding van Clown Pipo Pè ook een KinderSamenLoop worden
georganiseerd. Clown Pipo Pé zal samen met vriendjes
zorgen voor leuke shows, optredens, schminken, glittertattoo’s en ballonfiguren. Ook een quiz, spellencircuit, open
podium, workshops jongleren en andere leuke attracties
zullen uw kids vermaken. Rob van de Wiel, directeur MECC
Maastricht: “Wij krijgen veel aanvragen voor sponsoring
en maken dan ook weldoordachte keuzes voor de goede
doelen die we ondersteunen. We voelen ons zeer betrokken
bij de SamenLoop voor Hoop en verlenen van onze zijde
alle medewerking aan dit succesvolle evenement.” Ron
Hogenboom, bestuurslid SamenLoop voor Hoop belast met
logistiek en infrastructuur: ”Fantastisch als je ziet hoe er nu
al achter de schermen bij het MECC wordt meegedacht. We
krijgen alle medewerking van facilitaire diensten, beveiliging
enzovoort. Het wordt echt een mooi feest!”
Van de opbrengst van de SamenLoop voor Hoop zal een
deel worden gedoneerd aan het Toon Hermans Huis Maastricht. De rest van de opbrengst zal in overleg met het KWF
worden toegewezen aan regionaal onderzoek tegen kanker.

Locaties op Pottenberg en Belfort.
Fysiotherapie:
Specialisaties:
			
			
Beweegprogramma:

Regulier en revalidatie
Neurorevalidatie (CVA); Parkinsonnet;
Geriatrie; Oedeemtherapie; Oncologie;
Sportfysiotherapie; McKenzietherapie
COPD; DMII; Claudicatio

Wij nemen deel aan diverse multidisciplinaire netwerken.

Potteriestraat 145
Peymeestersdreef 2A

6216 VD Maastricht
6216 PJ Maastricht (SNS-pand)
043-3477877
info@fysiohof.nl
www.fysiohof.nl
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4 KIDS

Wie heeft de meeste knikkers?

Dierenpoten tellen Kleur de dieren met:
2 poten groen, 4 poten geel, 6 poten oranje en de
overige dieren kleur je blauw

Wie heeft de grootste tractor?

Wie heeft de hoogste toren?

Uit welke schaal eet elk kindje spaghetti?
21 juni begint de zomer. Geef jij onderstaande
kleurplaat mooie zonnige kleurtjes?

Stephanie Debie
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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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“Vroeger reinigde niemand zijn huid” hoor ik ook nog wel
eens, maar vergeet niet dat we tegenwoordig veel meer
vervuiling in de lucht hebben. Alle auto’s en fabrieken, hier
kan geen huid tegenop boksen! Of ik wil u vragen of u uw
tanden goed poetst? Waarom wel uw tanden onderhouden
en niet je grootste orgaan dat van buitenaf erg veel te verduren krijgt?

WIJK - INFO
VERHUISBERICHT EN OPEN HUIS
Het Buurtplatform Belfort-Daalhof heeft samen met de
Huiskamer en Matchpunt een eigen locatie betrokken. Van
hieruit kunnen de respectievelijke diensten beter verricht
worden, is de toegankelijkheid verbeterd en kan iedereen
dit makkelijk centraal in de wijk ervaren. De nieuwe locatie
is een deel van het Buurtcentrum Atrium (Aureliushof 160)
met een eigen ingang tussen kerk en Atrium-ingang. Volg
de borden.

Ik hoop dat u het belang van een goede reiniging begrijpt.
Vraag aan iemand die ervoor geleerd heeft, welke reiniger
voor uw huid geschikt is en doe er uw voordeel mee. De
volgende keren wil ik het graag met u hebben over het gebruik van een goede crème of zonneproduct. Heeft u een
vraag op het gebied van huidverzorging, mail deze dan naar
monique@cosmetique-pura.nl. Indien er voldoende plek is
dan wordt uw vraag, met mijn antwoord, geplaatst.

De Huiskamer komt elke dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur
bijeen en Matchpunt heeft dan ook haar spreekuur. Bovendien heeft Matchpunt ook elke woensdag een spreekuur
op dezelfde tijd.
Om de ingebruikname van deze eigen locatie een feestelijk
tintje te geven, worden alle wijkbewoners en overige belangstellenden uitgenodigd voor het Open Huis op dinsdag 21
juni van 13.30 tot 16.30 uur. Bovendien een ideaal moment
om eens van gedachten te wisselen over vrijwilligerswerk.

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Hogere temparturen, bloesem aan de bomen, vogels die
hun mooiste melodietjes zingen, kortom het is weer lente.
Voor ons, buitenschoolse opvang de Gouden Wereld en
peuterspeelzaal Dynamiek, een reden om extra te genieten
en weer veel naar buiten te gaan. Er is ook weer werk aan
de winkel, want onze natuurspeeltuin is vooral in de lente
een plek om heel veel planten en dieren te ontdekken en
te verzorgen. Kinderen gaan, weer bewapend met tuinhandschoenen en snoeischaar, de tuin volop snoeien. We
gaan plantjes zaaien in onze kweekbakken en hopen dat
de fruitbomen in de tuin ook weer lekkere vruchten gaan
krijgen om heerlijke recepten van te maken.

VARIA
DAGELIJKSE REINIGING VAN DE HUID
Hallo, ik ben Monique Montulet en werkzaam als schoonheidsspecialiste bij huidverbeterings- en wellnessinstituut
Cosmetique Pura. Graag wil ik in deze rubriek vragen beantwoorden die ik veel hoor op het gebied van huidverzorging. Omdat het vaak wat duidelijker werkt, gebruik ik vaak
alledaagse voorbeelden.

Maar niet te vergeten gaan we vooral gewoon genieten
van wat de natuur ons allemaal te bieden heeft. Op zoek
gaan naar mierenfamilies die al hard aan het werk zijn.
Ons insectenhotel geven we ook nog een fijn plekje in de
tuin en misschien komen we de muisjes weer tegen die we
vorig jaar gevolgd hebben. Of dat egeltje die het wel prima
vond dat we wel 100 foto’s van hem maakten. En zullen de
vogels het erg vinden als we ze toch nog iedere morgen
wat lekkers geven?

Vandaag bij de eerste rubriek wil ik het graag hebben over de
dagelijkse reiniging van de huid. Waarom 2x per dag reinigen
met een goed reinigingsproduct? Als eerste is het belangrijk
om goed te reinigen omdat anders de crème die u gebruikt
niet goed in uw huid kan trekken. U gooit dan als het ware
de helft van uw crème weg. En waarom is water alleen niet
voldoende om goed te reinigen? Als er op uw gasfornuis
gemorst is en u maakt dit schoon, gebruikt u ook niet alleen
een vochtig doekje; u gebruikt er ook schoonmaakmiddel bij
omdat het anders niet echt schoon wordt. Of ik wil u vragen
waarmee u uw kleren wast, of waarmee u de afwas doet, of
uw haren wast. Hopelijk snapt u wat ik bedoel.

Nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie over BSO de
Gouden Wereld bel: 06-22226547, voor meer informatie over
PSZ Dynamiek bel: 06-11088382. Of stuur een e-mailtje:
goudenwereld@mik-kinderopvang.nl.

Soms hoor ik ook wel eens dat mensen hun huid helemaal
niet reinigen omdat ze dat niet nodig vinden omdat ze bijvoorbeeld geen make-up gebruiken. Ook hier wil ik graag
wat voorbeelden gebruiken; hierbij wil ik graag de uitleg
van de auto en de wasstraat gebruiken. Als u met uw auto
door de wasserette gaat en er vervolgens die avond met
een vinger over gaat, is die vinger dan schoon? Nee! Nou,
wat er dan op uw vinger zit, zit ook op uw gezicht. Verder
geeft de huid in haar herstelfase ‘s nachts ook afvalstoffen
af. Wanneer de huid niet schoon is en er een ‘laagje’ op
zit, kan het lichaam deze afvalstoffen niet kwijt, waardoor
er verstoppingen, ontstekingen of erger kunnen ontstaan.

Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

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

22

Soms krijg ik hulp van een glas wijn. Alcohol verruimt de
geest en zorgt voor een helder ogenblik.

VREUGER IN DE WIEK

En mocht u dit in twijfel trekken, het smaakt in ieder geval
goed. Maar ook dit is niet van lange duur. Toch blijf ik als
een trouwe hond iedere maand een foto plaatsen.
Deze keer een opname boven Belfort, gemaakt op 28 juni
2008.

BELFORT
De foto’s die nog niet in dit wijkblad hebben gestaan worden
alsmaar minder. Zo gaat dat met alles. Omdat ook ik steeds

ouder word, is het zoeken naar een passende beschrijving
om de foto van informatie te voorzien soms moeilijk. Want
zeg nou zelf: zou u zomaar een verhaal onder de foto kunnen schrijven?

U ziet de eerste huizen van Belfort, de Vleeshouwersdreef die aansluit aan Mariaberg. Rechts de Javastraat met
aan de rechterkant het kerkhof.
Reg no foto 002. Om de foto in kleur te zien kunt u weer
mailen naar huub.reinders@home.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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WWW.WILSONGROEP.NL
Koninksemstraat 60

nieuw

Verkoopplannen?

• Geschakelde semi bungalow
• 3 Slaapkamers, 2 badkamers
• Mooi aangelegde patiotuin
• Levensloop bestendige woning

Vanwege de vele
verkopen zijn we op
zoek naar nieuw te
verkopen woningen.

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Tel: 043 350 35 35

Riksingenstraat 16

nieuwe prijs

Pascal Loontjens

• Royale woonkamer met aanbouw
• Luxe keuken
• 3 Slaapkamers
• Badkamer met ligbad

VERKOCHT

Vraagprijs: € 189.000,- k.k.
Veulenerbank 3

nieuw

• Woonhuis met garage
• Ruime woonkamer
• 3 Slaapkamers
• Op goede locatie gelegen

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Bernhardlaan 10

Vraagprijs: € 339.000,- k.k.

Appiushof 123

nieuw

• Gemoderniseerd ruim woonhuis
• Nette keuken en luxe badkamer
• 4 Slaapkamers
• Nabij basisschool gelegen

Vraagprijs: € 192.500,- k.k.
Holsteinbastion 25

nieuw

's-Herenelderenlaan 16

• Woonhuis met kunststof kozijnen
• 4 Slaapkamers
• Modernisering wenselijk
• Nabij centrum gelegen

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vraagprijs: € 195.000,- k.k.
Sauterneslaan 22-C

nieuw

• Appartement met 2 slaapkamers
• Moderne keuken
• Lift aanwezig
• Gelegen op goede locatie

Saturnushof 9

Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

Vraagprijs: € 129.000,- k.k.

VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

HYPOTHEKEN
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MAKELAARDIJ

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

