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Juni alweer! Wat gaat de tijd toch snel. Het aftellen tot
de vakantie is nu toch echt begonnen. Dat mag ook wel,
want maart roert zijn staart, april doet wat ie wil en in
mei… zo’n 35 jaar geleden leerde ik nog dat in die maand
vooral eieren gelegd werden, maar afgelopen maand
dacht ik geregeld dat we van een prachtig najaar mochten
genieten in het voorjaar. Eerlijk is eerlijk, regen hebben
we heel hard nodig, maar overdrijven is ook een kunst. Ik
stel voor dat we overdag mogen genieten van de zon en
de nachten zorg dragen voor wat regen en dat de hele
zomer door. Zo blijft iedereen tevreden. Kinderen kunnen
lekker zwemmen, volwassenen genieten in de avonden
van hun drankje in de tuin of op het balkon en hoeven
zich niet druk te maken over of ze hun planten nu wel of
niet moeten sproeien.
Zoals elke vrijwilliger wel eens in de watten gelegd wordt,
mochten ook wij van de redactie, de afgelopen maand
genieten van ons jaarlijks uitje. Maandelijks vergaderen,
schrijven, verhalen zoeken en de laatste ontwikkelingen
vermelden zijn onze gewoonlijke bezigheden en doen we
met veel plezier. Elk jaar organiseren 2 redactieleden een
uitje. Waar we heen gaan en wat we gaan doen blijft een
geheim totdat we de bestemming bereikt hebben. Dit jaar
hebben Ruud en Roelina er weer een fantastische dag van
weten te maken. Een rondleiding in Val-Dieu werd zeer
gewaardeerd. Uiteraard hoorde een drankje na afloop er
ook bij. Dank aan de redactieleden die de bob waren, ze
deden het zo fantastisch dat ze volgend jaar weer mogen
rijden! Kortom, we hebben genoten en zitten weer vol
energie voor het komende jaar. Ook deze maand weer
een boekje vol informatie, achter de schermen, kleurplaten
enz… Dus veel leesplezier!

Blijven oefenen…herhalingsles reanimatie/AED in ‘de hoeskamer’

EVENEMENTEN
Zaterdag 15 juni:
Kienavond van Stichting Stap voor Stap in ‘t Atrium te
Daalhof. Zaal gaat open om 18.30 uur. Aanvang 19.30 uur.
De opbrengst van deze avond komt ten goede van zieke,
gehandicapte en minderbedeelde kinderen in Maastricht
en naaste omgeving.
Maandag 17 juni:
Buurtterras in de buurt van de Augustushof. Breng zelf
een kopje mee (wij zorgen voor koffie, thee en fris) en wij
laten u kennismaken met elkaar. Start vanaf 19.00 uur.

Natasja

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 6/7 juli.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 juni
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Tante Thee Theater in Harmoniezaal Wilhelmina, Tongerseweg 400 6215 AE Maastricht van 10.00 tot 11.00 uur
voor kinderen van 0-6 jaar (en ouders en grootouders).
Entree is gratis.
Woensdag 19 juni:
Jaarlijkse ouderavond van ’t Lichtje (parochiefederatie),
om 20.00 uur in het parochiehuis aan de Tongerseweg
in Wolder (naast het tankstation). Inschrijving en vragen
over communie of vormsel voor het nieuwe schooljaar.

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

Zondag 23 juni:
Opendeurendag voor verenigingen, Ebenistendreef 100
(Radar). Van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom en
de entree is gratis.

like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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om uw club of vereniging in de schijnwerpers te zetten en
nieuwe leden te werven. Sport, hobby, zang, dans - alles kan.
Schrijf u nu nog in, maar doe het snel. De dag komt er aan.
En wilt u gewoon een leuke dag meemaken als buurtbewoner? Zet deze dag dan op de agenda en kom eens langs.
Muziek, sport, informatie en een hapje en drankje. Kom
naar de tuinen van Radar, achter bij de Ouderen Soos en
’t Förtsje. Volg de muziek en het geluid van gezelligheid en
vind informatie over toneel in de buurt, koren, sport, vrijwilligersorganisaties en meer. Maak er een gezellige middag
van.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

MEDISCH CENTRUM MAASTRICHT WEST
Heb je het al gehoord? En de plannen gezien? Wat vroeger
de Fons Olterdissen school was wordt binnenkort Medisch
Centrum Maastricht West. Hier komen verschillende zorgaanbieders in: Apotheek van Thoor, Gezondheidscentrum
de Hofhoek, Huisartsenpraktijk Daalhof, Fysiotherapie
Benoit Schyns, Envida, Logopediepraktijk Cornelissen,
Huid Zuid, Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg, Smeets
Loopcomfort, Praktijk voor oefentherapie Cesar Maastricht,
Psychologenpraktijk Christa Meertens, Verloskundige Praktijk Schoffelen-van Vleuten, Buurtzorg Maastricht-West en
Mosae Zorggroep.
Hier zullen we in Daalhof terecht kunnen voor vrijwel alle
eerstelijns zorg. Eerst moet het oude schoolgebouw afgebroken worden. In het najaar - volgens planning - begint het
bouwen van een nieuw gebouw. Dit afbreken en bouwen zal
natuurlijk voor wat overlast zorgen, maar de aannemer en
initiatiefnemers proberen dit natuurlijk zo beperkt mogelijk
te houden. Wilt u een voorstelling zien van de bouw? Kijk
dan op www.architectenaandemaas.com onder Medisch
Centrum Maastricht West.

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

BUURTTERRASSEN

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

Ook dit jaar plannen we verschillende buurtterrassen in Daalhof en Belfort. De eerste ontmoetingen zijn al geweest (op
13 en 27 mei). Het eerstvolgende buurtterras is op maandag
17 juni op de Augustushof. Woont u hier in de buurt? Breng
een kopje mee (wij zorgen voor koffie, thee en fris) en wij
laten u kennismaken met elkaar. Sociaal Team, buurtnetwerk en de wijkagent zullen aanwezig zijn. U toch ook? Na
de zomervakantie volgen er nog twee buurtterrassen: 16
september op de Goudenweg (het hondenlosloopgebied)
en 30 september bij de Galopiahof/Lutetiahof.

LEZERSBRIEF
STALKING

OPENDEURENDAG

Een gewaardeerd medewerkster van Dienstencentrum
Daalhof is slachtoffer geworden van een zieke geest. Door
middel van een anonieme brief, bevattende absurde verdachtmakingen en bedreigingen.

Op 23 juni is er tijdens de Opendeurendag een mogelijkheid

Daarboven stuurt de stalkster een soortgelijke brief aan
haar werkgever. Beide pamfletten verraden het allooi van
de afzendster. Uiteraard is melding gemaakt bij de politie.
Wat bezielt iemand om zoiets te doen?
Veelal ligt afgunst ten grondslag, in dit geval zeker, immers
op het slachtoffer is niets aan te merken, nimmer iemand
kwaad berokkend en altijd behulpzaam.
Overigens, inmiddels is duidelijk uit welke hoek dit afkomstig is.
Naam bekend bij de redactie
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DIT BEN IK

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

HOI, IK BEN LIV
Ik ben 9 jaar en woon op de Hazendans in Maastricht.
Ik zit in groep 6 van de JF Kennedyschool bij juf Sonja. Juf
Sonja is de grappigste en liefste juf!

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

Ik woon samen met mijn 2 zusjes Noëlle en Bo, mijn mama
en onze hondjes en katten.
Turnen en computerspelletjes vind ik leuk om te doen.
Ik ga op donderdag altijd turnen bij Eendracht op Pottenberg.
Dat is echt heel leuk
.
Later wil ik een beroemde turnster worden, of ik ga met
dieren werken.
Want dieren vind ik echt leuk.
Verder ben ik gek op mijn bonusmama, ze is erg grappig en
net als ik gek op dieren.
Ik ga graag naar mijn opa en oma. Daar krijg ik altijd veel
lekkers.
Sinds kort heb ik een nieuw vriendinnetje, Lenthe, ze woont
aan het einde van de straat.
Samen gaan we dan vaak buitenspelen en naar de kinderboerderij.
Dat is altijd gezellig.
Ik hoop dat we een gezellige zomer krijgen met veel zon
want als het zomervakantie is gaan we naar Zeeland en kan
ik veel buitenspelen.

Groetjes Liv.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

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

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

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
4

verzekeringen
advies
makelaardij
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te maken. Haar eerste maaksels waren theelichthouders
en naambordjes. Nu maakt ze allerlei vormen, van poezen,
borstbeelden, beschermengelen, urnen of potten tot ‘meisjes
met losse handen’.
Anneke heeft altijd haar eigen ontwerpen willen maken.
Haar man zegt dat zij altijd iets wil hebben dat niet bestaat.
Daarom heeft ze dan ook een eigen atelier in huis. Veel
kan bij Kumulus gedaan worden, maar het seizoen daar is
alleen ’s winters. Met een eigen oven en ruimte thuis, kan
ze altijd iets maken.
Psychologen zeggen dat rennen of kleien goed voor de
zielsrust is. Zo is dat ook bij Anneke. Ze komt tot rust en
ontspanning wanneer ze bezig is iets te maken. Inspiratie
vindt ze overal en dat ziet men ook in wat ze maakt. Ze staat
nu geregeld op markten en huurt zelfs een ‘winkel’ naast de
VVV in de Jodenstraat bij Jouw Marktkraam. Wilt u meer
zien van haar werk en misschien iets van haar kunst kopen,
kijkt u dan op www.keranneke.nl. Op Facebook vindt u haar
werk onder Anneke Rinia.

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.

ANNEKE RINIA
Anneke Rinia woont al 36 jaar in Daalhof. Zij is getrouwd en
heeft twee volwassen zonen. Ze werkte in het ziekenhuis
in Maastricht voordat ze overstapte naar kinderopvang en
Peuterspeelzaal Hippo. Nu werkt ze als overblijfcoördinator
bij IKC Dynamiek. Ze is en blijft een vrouw van de wijk.
Vanaf haar 22e heeft ze belangstelling gehad in keramiek.

WIJK - INFO
PAROCHIECATECHESE ’T LICHTJE
Voor alle ouders uit Daalhof (en elders uit Maastricht) die het
katholieke geloof willen doorgeven aan hun kinderen biedt
onze parochiefederatie ’t Lichtje aan. (Vroeger werd op de
school catechese gegeven, dat is nu niet meer. Daarom dit
aanbod door de parochie). De catechist (beroepsleerkracht
basisonderwijs met catechetisch specialisatie) of de diaken
(beroepsleerkracht met theologische specialisatie) geeft de
lessen na schooltijd op de basisschool in Wolder.
Kinderen uit Daalhof die graag catechese ontvangen, die
hun eerste heilige Communie doen of het heilig Vormsel
ontvangen, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de catechese. Per schooljaar zijn er ongeveer 15 lessen.
Op woensdag 19 juni is de jaarlijkse ouderavond van ’t
Lichtje, om 20.00 uur in het parochiehuis aan de Tongerseweg in Wolder (naast het tankstation). Aanmelding voor de
avond is niet nodig. Tijdens deze avond evalueren we het
schooljaar 2018-19 en kijken we vooruit naar het nieuwe
schooljaar. Tijdens deze avond is ook de aanmelding voor
kinderen voor het nieuwe schooljaar. En natuurlijk kunt u er
terecht voor alle mogelijke vragen.
San Salvatorparochie Daalhof, www.rkmaastricht.nl

Ze zegt zelf dat haar belangstelling al heel vroeg ontstond
toen ze bij een tante op bezoek was en met klei mocht spelen. Later besloot ze om een cursus te volgen bij Kumulus.
Ze wilde eigenlijk pottenbakker worden, maar de leerkracht
stelde voor om eerst de materie goed te leren kennen. Zo
kwam ze bij keramische vormgeving.
Keramische vormgeving is niet hetzelfde als boetseren. Bij
boetseren wordt van een klomp klei een vorm gemaakt die
massief is. Anneke maakt vormen van de bekende rolletjes
klei, zoals elk die kent Eerst een rolletje maken en dat dan
gebruiken om een vorm op te bouwen. De vormen die uiteindelijk verschijnen zijn hol van binnen.
Om zoiets te doen vraagt toch wel kennis van techniek. Anneke volgt dan ook nog elk jaar een cursus - niet altijd om
iets bij te leren, maar soms om de techniek wat bij te schaven. Klei is zacht en nat. Het is niet eenvoudig om vormen

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

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

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak: Nederlands
op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisaties o.a.dyslexie) en ook examentrainingen informatie 043-3435094

PRIKBORD
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.

WIJK - INFO

Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin?
Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom
naar ons Volkstuincomplex Daalhof. Tuintjes al te huur vanaf
40 euro per jaar (50m2). Aanmelden: volkstuindaalhof@
kpnmail.nl Informatie: www.vtvdaalhof.net.

DE HUISKAMER VAN DAALHOF JUBILEERT
Waarom doen mensen moeite voor elkaar? Waarom nemen
mensen tijd voor elkaar? Bijvoorbeeld om te ‘buurten’, bijpraten over het wel en wee van de wijk. Of om de handen
in elkaar te slaan en iets te doen met het dagelijks lief en
leed. De huiskamer van Daalhof is een prachtig voorbeeld
van ‘dit doen we voor elkaar en de buurt’.

Voor behandeling COPD, perifere vaatstoornissen, knie-/
heupartrose is GEEN aanvullende zorgverzekering nodig.U
kunt bij ons ook terecht voor rugrevalidatie via David-RugConcept, oncologiefysio, sportfysio, atlascorrectie,guasha,
kleurenmatrix. FYSIO DAALHOF, Herculeshof 9, 6215 BB
Maastricht, 043-3476946, www.fysiodaahof.nl.

Neem eens een kijkje. Ga op bezoek. Doe mee. Bezoekers,
-jong en ouder-, vrijwilligers en stagiaires van het Wijkleerbedrijf, iedereen heeft hier wat te vertellen en delen. Hier
vind je antwoorden op Waarom? Omdat je elkaar de moeite
waard vindt. Omdat ik trots ben op mijn buurt. Omdat ik blij
word als ik iets voor anderen kan betekenen. Omdat Daalhof
onze buurt is. Hier groeien mijn kinderen op. Hier komen we
thuis. Hier wonen mijn ouders. Hier worden onze senioren
langzaamaan ouder, wijzer, soms ook kwetsbaar. Dat gaat
me aan het hart. Daar voel me verantwoordelijk voor.

Voor al uw schilder-en spuitwerk aan en in uw huis, appartement of bedrijf: Rosso Dumernit. Bel of mail voor een
gratis offerte: 0640156150 of rossodumernit@hotmail.com
Uw bank of oude fauteuil nieuw leven inblazen? Ervaren
meubelstoffeerder Richard Smit maakt van meubels (opnieuw) echte blikvangers. Klantvriendelijke service die als
gegoten zit en ongeëvenaarde kwaliteit die u ziet én voelt.
Bel vrijblijvend naar 0032-468138770 of info@richardsmit.
be.

De huiskamer is een burgerinitiatief van het zuiverste soort.
De initiatiefnemers van het eerste uur, Frans Meijers en
Nicole Neijman, begrepen de waarde van Ons, van Wij, en
wat we vroeger Nabuurschap noemden. De leefbaarheid
van de buurt begint bij de bewoners, niet bij de gemeente
of professionele organisaties. Tot op de dag van vandaag
vergissen bestuurders zich. Er is altijd wel een wethouder of
ambtenaar die deze organisaties bedankt voor wat bewoners
zelf opgebouwd hebben. Een veilige plek in het Gemeenschapshuis Daalhof, ingericht met goede gaven; twaalf
dagdelen per week open. Een hecht team van tenminste
acht vrijwilligers. En niet te vergeten: 'Oorlogskinderen’, het
boekje van alle bezoekers die in de oorlog jong waren; zelf
gemaakt met eigen verhalen. In deze huiskamer kunnen
deskundigen, ook bestuurders, zien en leren dat de mensen
van Daalhof er wat van kunnen. Met elkaar zijn ze tot heel
wat moois in staat.

Onze volledig op maat gemaakte hoofdborden of gestoffeerde wandbekleding geven uw slaapkamer een luxe
uitstraling. Kiest u voor modern of klassiek (gecapitonneerd)? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 0032468138770 of info@richardsmit.be.
Te Koop : Garage gelegen Schippersdreef no 18 Prijs
Euro18.500-- K.K. Aanvaarding : In overleg. Inlichtingen
: 043-3641006
Huiswerkbegeleiding in de Hazendans .Ervaren
docent(vmbo-havo-vwo) geeft individuele en professionele
begeleiding bij het plannen ,maken en leren van het huiswerk en extra uitleg bij niet begrepen leerstof aan een kleine
groep van maximaal vier leerlingen. Informatie: 06-39823537

Dit jaar is de aftrap van het kroonjaar: tien jaar huiskamer.
We tellen het jaar van voorbereiding mee. Toen bleek uit
een enquête dat bewoners een ontmoetingsplek misten en
is de stap gezet van droombuurt naar buurtschap.
In het kroon jaar herdenken we dit begin met Frans, die in
2012 overleed. We vieren met alle buurtgenoten de rijkdom
van Daalhof: de verhalen van de bezoekers, de inspirerende
gulheid en steun van alle vrijwilligers en de vasthoudendheid
met doorzettingsvermogen van Nicole. Proficiat.
Rianne Wesenbeek
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IN DE ETALAGE

Het mooie aan ons werk is dat je heel veel verschillende
gastouders en gezinnen leert kennen en je een belangrijke
bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van een kind. Wij
hebben een echt sociaal beroep, veel ervaring in de gastouderbranche en vinden het fijn om iets te kunnen betekenen
voor de maatschappij.

GASTOUDERBUREAU VILLA NANA:
GASTOUDEROPVANG VOOR ELK KIND
Hallo Wij zijn Nathalie en Ramon Narings. Wij zijn al 11
jaar gelukkig getrouwd en wonen met onze dochters Lynn

Wil je meer weten over ons, wil je misschien zelf gastouder
worden of ben je papa of mama en zoek je een fijne opvang
voor je kind? Kijk dan op www.villa-nana.nl en volg ons op
www.facebook.com/GastouderbureauVillaNana.
Groeten, Nathalie en Ramon

VARIA
EEN STEUNTJE IN DE RUG
VOOR GEZINNEN IN NOOD
De LINDA.foundation is een stichting van Linda de Mol. Deze
stichting heeft als doel ouders met kinderen die in financieel
lastig vaarwater zitten een klein steuntje in de rug te geven
door een eenmalig cadeau op te sturen (in december).
Kiezpunt wil een steentje bijdragen en heeft zich aangemeld
om belangeloos mee te werken aan dit initiatief. Wij willen
gezinnen voordragen die in aanmerking zouden kunnen
komen voor een eenmalig steuntje in de rug.
Kiezpunt Maatwerktrajecten kan voor dit initiatief ca. vijf
gezinnen met kinderen die al langere tijd in armoede leven
voordragen. Zij moeten beslist voldoen aan de volgende
criteria die zijn gesteld door de LINDA.foundation:
• Gezinnen met kinderen vanaf de peuterleeftijd en onder
de 18 jaar. • Belangrijk is dat het gezin zichzelf (met de
code van Kiezpunt) kunnen aanmelden. Elk gezin dat door
ons geselecteerd is, krijgt de code.• Zij moeten zelf e-mails
kunnen ontvangen, lezen en zelf kunnen beantwoorden. •
Zelfstandig wonen en een eigen huishouding voeren. • De
kinderen moeten minimaal 80% van de tijd aantoonbaar
thuis wonen. • Er is geen verslavingsproblematiek. • Het
kunnen mensen zijn die een beroep moeten doen op de
Voedselbank, in de bijstand, een uitkering hebben, in de
schuldsanering zitten, maar ook mensen die werken en
desondanks niet genoeg geld overhouden om de minimale
levensbehoeften van kinderen te vervullen, met name in
december. • Zij mogen niet eerder zijn aangemeld voor een
cadeau van de LINDA.foundation.
De gezinnen die in aanmerking wensen te komen moeten
zich ook zelf aanmelden door (uitsluitend) een e-mail te sturen naar: info@kiezpunt.eu. Aanmelding kan tot 1 juli 2019,
na deze datum volgt bericht of u door ons bent geselecteerd
voor aanmelding bij LINDA.foundation. U ontvangt altijd een
ontvangstbevestiging van de aanmelding maar wij geven
geen uitleg over de selectieprocedure bij Kiezpunt.
Alleen volledig correcte aanmeldingen van gezinnen kunnen gehonoreerd worden, anders wordt onze voordracht
afgewezen door de LINDA.foundation. LINDA.foundation
verifieert later nog bij u als u door ons bent voorgedragen.
Ik zie uw aanmelding graag komen.

en Ryana en 3 katten in Belfort. Nathalie werkt ruim 7 jaar
als zelfstandig gastouder en Ramon is 11 jaar adviseur bij
de Rabobank.
Door de gastouderopvang komen er dagelijks veel lieve
kinderen bij ons thuis en kunnen ze opgroeien, spelen en
leren. Deze passie voor kinderen zit ons in het bloed en we
merkten dat er in Maastricht e.o. bij ouders veel vraag is
naar gastouderopvang. Daarom hebben we onze kennis en
passie gecombineerd en zo is Villa Nana geboren.
Het verschil tussen een gastouder(opvang) en gastouderbureau is, dat een gastouder kinderopvang biedt aan
kinderen en het gastouderbureau alle zaken regelt omtrent
de gastouderopvang (overeenkomsten, veiligheidscontroles,
facturen, betalingen, evaluaties enz.).

Tel.nr: 06-53219877

Wij willen meer betekenen voor gezinnen en gastouders
en deze samenbrengen, met nét dat beetje extra service!
We zorgen ervoor dat kinderen kunnen opgroeien in een
fijne, professionele en veilige opvang. Elke keer als wij een
match vinden tussen een vraaggezin en gastouder, maakt
ons dat blij.

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

Veldwezeltstraat 24 6215 JC Maastricht

Lieke Peters
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VARIA

VASTE ACTIVITEITEN MOSAE ZORGGROEP

WAGENRENNEN IN MAASTRICHT

Vaste activiteiten van maandag tot en met vrijdag vanaf
9.30 tot 16.00 uur. We zijn er voor iedereen in de wijk. Vrij
Toegankelijke Dagbesteding betekent dat je geen indicatie
nodig hebt om naar ons Ontmoetingscentrum aan de Herculeshof 22 te komen.

Afgelopen maandag moest ik naar de stad. Toen ik langs
het gebouw van radio Zuid was gefietst moest ik de nogal
drukke Tongerseweg over steken. Ik keek naar links en
naar rechts en toen de kust veilig was maakte ik dat ik over
kwam. Ik spurtte, geholpen door mijn elektrische fiets naar
het fietspad aan de overkant.
Ik verwachtte niet dat daar een bejaarde op een scootmobiel
zou komen, maar ik had het mis. De bejaarde reed aan de
verkeerde kant op het fietspad en kwam me schreeuwend
tegemoet. Ik zag het op het laatste ogenblik en had een flinke
snelheid op om heelhuids de drukke weg over te komen. Het
leek wel een nieuwe versie wagenrennen in Rome ten tijde
van Ben Hur. Scootmobiel tegen elektrische fiets. Ik gooide
in een fractie van een seconde mijn stuur om en raakte de
misselijke rand die fietspad en rijbaan scheidt. Toen werd
ik gelanceerd en lag met mijn fiets midden op de drukke
Tongerseweg.
Omstaanders kwamen aanrennen, auto’s zorgden al vlug
voor files. “Moeten we de ambulance bellen?” hoorde ik
een mevrouw vragen toen ik mijn fiets opraapte. Het bloed
liep over mijn gezicht, maar ik knikte beschaamd en keek
naar een andere scootmobielrijder aan de andere kant van
de straat. Hij schreeuwde naar de bejaarde die de oorzaak
van alles was: “Stomme zak, je rijdt aan de verkeerde kant
van de weg.”
Ik zuchtte en bleef adem halen, keek naar die mafkees op
het fietspad en reed met mijn e-bike naar de dokterspost van
dokter Van Kleef. Hier werd ik direct onder handen genomen,
mijn knie had een flinke opdonder gehad. En mijn gezicht
zou niet hebben misstaan de afgelopen karnaval. Ik stond er
gekleurd op en kreeg een brief mee: mijn wederhelft moest
me om het uur wakker maken en naar mijn naam vragen,
want ik kon een hersenschudding hebben.
Het ziet er niet best en toch fraai uit …. Ik hoop dat ik wel
snel zal opknappen als die knie niet gaat opspelen. Ook een
redactielid maakt wel eens iets mee. Het is levensgevaarlijk,
bejaarden op snelle e-bikes én bejaarden in scootmobielen,
alles op het fietspad en dan hebben we het nog niet eens
gehad over scooters met of zonder helm. Ik heb nog veel
geluk gehad en over een paar dagen zal het wel weer beter
gaan.

Iedere ochtend kunt u in de zaal terecht voor koffie, gezelschap en de krant.
Iedere werkdag om 12.00 uur eten we samen in het restaurantgedeelte. We bieden u de gelegenheid om samen te
koken of te eten. Want, is het niet veel gezelliger om samen
te eten? Vraag naar de mogelijkheden.
Iedere maandag- en vrijdagmiddag om 13.45 uur: KIENEN.
De niet-kieners zijn welkom in de hal op afdeling H waar de
activiteitenbegeleiding en vrijwilligers een gezellig samenzijn
organiseren.
Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur:
GYNNASTIEK onder professionele begeleiding,
CREACLUB: (achter in de zaal) handwerken en handenarbeid (heropstart). Verkoop van handgemaakte spullen.
Tevens bloemschikken op regelmatige basis.
U kunt ook gezellig komen koffie drinken of een kaartje
leggen.
Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur: wisselende activiteiten: spellenmiddag, optredens, muziek, quiz, samen
koken, bijeenkomsten georganiseerd door o.a. het Wijkleerbedrijf, Zonnebloem, Fysio Zuyd en activiteitenbegeleiding
Mosae Zorggroep.
Donderdagmiddag vanaf 14.00 uur: om de andere donderdagmiddag zijn er bijvoorbeeld uitstapjes, DJ, Happy Hour,
hapjes, film, wandelen, lezingen etc.
Iedere maandag- en vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur:
schaakclub op afdeling F. Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden bij de schaakclub.

Huub Reinders

-

MERKSPECIALIST
Gespecialiseerd in Peugeot en Citroën

A.P.K. keuringen
Onderhoud
Reparatie
Banden
Occasions

* Ook andere merken zijn welkom!

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

opgericht in 1977. Vanaf 1984 ging men gebruik maken van
de huidige accommodatie. De club bestaat voornamelijk uit
mensen van Daalhof en Belfort.
Voor het komend seizoen is de ambitieuze Ber Barbier aangetrokken als hoofdtrainer. Een groot probleem van de club
is het feit dat jeugdig talent te gemakkelijk naar een andere
club verhuist. Daarom heeft de nieuwe trainer ook de taak
de afstand tussen de jeugd en de senioren te verkleinen.
[Hier eindigt het gedeelte van 1994].

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

BABY’S BEHOEFTES
Ik krijg wel eens de vraag van ouders welk speelgoed geschikt is voor hun kleinste uk: knisperboekjes, rammelaars,
blokken of iets anders? Ook willen ouders graag weten welke
activiteiten ze met hun baby kunnen doen om de ontwikkeling te stimuleren en de baby vooral bezig te houden. Van
de andere kant merk ik dat ouders weinig ‘quality time’ met
hun baby hebben, door het drukke alledaagse leven dat ze
leiden door werk, gezin, sociale contacten, huishouden en
sport/hobby’s te combineren.

Als we naar vvdaalhof.nl surfen, vinden we alle relevante
informatie van de huidige club. VV Daalhof speelt in de 4e
klasse met 19 teams en heeft 323 leden. Hier lezen we ook:
“V.V. Daalhof was – en is – vooral een gezellige vereniging
met een warme sfeer. In de vereniging vocht de gezelligheid
om de eerste plaats met de prestatie en de gezelligheid
bleek keer op keer te winnen.”
In het najaar neemt de club deel aan het nieuwe toernooi
genaamd Maastricht Champions Trophy. De eerste wedstrijd
voor Daalhof zal op 12 augustus om 18.00 uur tegen MVV
u19 zijn. Ook nieuw in het komende seizoen is het trainersduo Ralph van Dooren en Marcel Humblet.

Op die vragen bestaat geen eenduidig antwoord, omdat
elke baby uniek is en andere behoeftes heeft. Wel geef ik
altijd aan om de verzorgingsmomenten aan te grijpen als
activiteitenmoment, want dit zijn ideale momenten om even
heel gericht met je baby bezig te zijn. Dus geen schone
luier ‘tussen de soep en de aardappelen door’, maar met
aandacht voor je kind. Wist je dat je gemiddeld 5-6 keer
per dag een verschoningsmoment hebt? Tijd genoeg om
er samen een fijn moment van te maken.
Wat kun je zoal doen tijdens het verzorgen? - Lekker kletsen
of baby’s klanken nadoen. - Zorg voor zachte en bewuste
aanrakingen en maak oogcontact. - Doe een kietelspelletje
(‘daar komt een muisje aangelopen…’). - Mimiekspelletjes
zijn favoriet. - Beweeg de beentjes (fietsbeweging), de armpjes (zwaaien/klappen). Vaak is 5 of 10 minuten voor een
verzorgmoment al voldoende en zo help je je kind aan een
betere ontwikkeling, hechting en zelfvertrouwen. En je zult
merken dat het voor jou ook fijn is om even een rustmomentje
in de dag te hebben.

IN 25 JAAR
’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in de
wijken Belfort, Daalhof en Hazendans - bij de ene wijk wat
langer dan bij de andere. Elke maand dit jaar delen we een
stuk uit de geschiedenis van het blad en de wijken. Deze
maand kijken we terug naar VV Daalhof. Opgericht in 1977,
ook in 1994 stonden ze in ’t Belhäöfke.
[Dit is een deel van een artikel van ’t Belhäöfke in 1994]
Voetbalvereniging Daalhof is al zeven jaar eerste klasse
in de afdeling Limburg. Afgelopen jaar echter heeft de club
uitzicht behouden op alle mogelijk te verdienen prijzen.
In de competitie eindigde de club bij de eerste vier en dit betekent dat het eerste team komend seizoen ingedeeld wordt
in de nieuw gevormde hoofdklasse. Zelfs directe promotie
naar de vierde klasse behoorde tot de mogelijkheden, maar
in de nacompetitie liet de club het afweten.
Dat het team mogelijkheden heeft, werd bewezen in de finale
van de beker voor de afdeling Limburg, want tegenstander
VCH werd met 5-0 van de mat geveegd. De jonge club is
11

NVWA het rapport waarin alle meldingen zijn beschreven
en de reactie van de inspecteur daarop. Omdat we transparant willen zijn naar ons publiek, beschrijven we hier de
hoofdlijnen van dit rapport.
Er waren inspecties op 5 februari, 22 mei, 29 juni, 5 juli en
18 juli. Daarbij werd slechts één keer een kleine onrechtmatigheid geconstateerd, namelijk de gecoupeerde staarten
bij enkele schapen van het ras Hampshire down. Een ingreep om de ziekte myasis te voorkomen die was gebeurd
op advies van onze Belgische dierenarts. In België is dit
gebruikelijk, maar het is volgens de NVWA in Nederland
niet toegestaan. Voor de rest was alles altijd dik in orde. Zo
meldt de inspecteur over de exoten: ‘Ik zag dat alle verblijven ruim en zeer professioneel gebouwd waren.’ Nog een
citaat: ‘Wij zagen verschillende diersoorten. Al deze dieren
waren goed verzorgd. Alle dieren hadden de beschikking
over vers water en voldoende voer. De dieren zaten goed
in de vacht en waren allen alert.’
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En verder:
- is de tweede vijver voor de otters helemaal gereed. Daarmee is hun leefgebied nog wat groter geworden;
- is het Bijenhuis opgeknapt en zijn er drie informatieborden gekomen over de bijenvolkeren, de bestuiving en de
productie van honing;
- hebben een aantal bedrijven en organisaties de afgelopen
weken een teambuilding-dag gehouden op Daalhoeve. In
april was dat Bayer, in mei waren het onderzoeksbureau
Flycatcher en de jongeren van de Lionsclub;
- is een team van het CITAVERDE College op 25 april met
achttien man en vrouw sterk de hele dag bij ons op bezoek
geweest. Daalhoeve wordt mogelijk een praktijklocatie van
CITAVERDE. We komen daar op de volgende middenpagina’s uitgebreid op terug.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

NIEUW : FENNEKS

Wij waren op Koningsdag van de partij in het stadspark

Weer donatie van De Ronde Tafel
Zoals u al kon lezen op onze vorige middenpagina’s, zijn wij
dit jaar één van de twee goede doelen van de Maastrichtse
afdeling van De Ronde Tafel. Na een eerdere sponsoravond op 12 april zette De Ronde Tafel zich op Koningsdag
opnieuw voor ons in. Leden van de vereniging verkochten
kinderkleding in het Stadspark en de opbrengst daarvan was
voor Daalhoeve. Wij waren van de partij met een aantal van
onze minipaardjes.
Twee van onze nieuwe woestijnvossen

Controles van NVWA
Vorig jaar hebben wij een aantal keren bezoek gehad van
een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Aanleiding waren klachten van vaak dezelfde
anonieme melder dat wij de dieren niet goed zouden behandelen, zelfs zouden mishandelen en dat er illegaal zou
worden geslacht. Die klachten zijn iedere keer ongegrond
verklaard; volgens de NVWA is er niks mis met het welzijn
van de dieren op Daalhoeve. Onlangs kregen we van de

Daalhoeve krijgt er een nieuwe attractie bij. Binnenkort
kunt u bij ons ook genieten van drie fenneks. Dat is de
officiële naam van de woestijnvos, die in het wild voorkomt in de woestijnen van de Noord-Afrikaanse Sahara
en van West-Azië. Fenneks zijn goed tam te maken en
vriendelijk tegen mensen.
De fennek is de kleinste vos, maar heeft tegelijkertijd van alle
12

vossen de langste oren. Ze kunnen tot 15 cm lang worden.
De woestijnvos kan met zijn grote oren een ander dier tot
op een afstand van 1,5 km ver horen bewegen. Daarnaast
helpen de oren met hun grote oppervlakte om warmte af te
staan. De fennek leeft in groepjes van soms wel tien dieren.
Fenneks zijn hondachtigen en hijgen dus ook als ze het
warm hebben.
Holletjes graven
Fenneks jagen in het wild vooral ‘s nachts. Ze slapen
overdag in zelfgemaakte holen. Door te graven, vinden ze
ook veel voedsel in de grond. Fenneks graven zo snel dat
het net lijkt alsof ze worden opgeslokt door het zand. Ze
beschermen net als andere dieren hun nest (leger). Als de
ene helft van de groep jaagt, past de andere op het leger.
Ze halen het meeste vocht uit hun voedsel, insecten en
kleine knaagdieren, soms ook bessen. Met één beet kan
de fennek zijn prooi doden en naar het leger brengen voor
een rustige maaltijd. Fenneks kunnen ongeveer viermaal
hun lichaamslengte springen.
De fennek als huisdier
De fennek is geen bedreigde diersoort en kan prima als huisdier worden gehouden. Hij zal zijn dag-nachtritme enigszins
aanpassen aan dat van zijn baasje. Fenneks gedijen op een
eiwitrijk dieet kattenbrokken, liefst aangevuld met insecten
zoals meelwormen. Ze zijn actief en hebben beweging nodig.
En omdat het zeer goede gravers zijn, moet het hek zoals
in ons verblijf onder de grond doorlopen.
Waarom exoten?
Met de komst van de fenneks verhuizen we onze kanaries
naar het stadspark. Daarmee blijven we voldoen aan de
wettelijke regeling dat wij maximaal tien exotische dieren
mogen houden. We kunnen ons echter voorstellen dat u zich
vragen stelt bij de komst van de fenneks. Daarom leggen we
hier nog eens uit waarom wij ook exotische dieren houden.
Daalhoeve is de enige plek in Maastricht en omgeving
waar bezoekers gratis exoten kunnen zien. Zo kunnen ook
mensen met een smalle beurs kennis maken met dieren uit
andere delen van de wereld. De ervaring leert dat we met
onze exoten veel (extra) bezoekers trekken en dat draagt
bij aan onze doelen. Meer bezoekers betekent meer te doen
op de boerderij en dus meer mogelijkheden voor vrijwilligers om er zinvolle dagbesteding te vinden. Tegelijkertijd
ontstaat zo een ‘spannender’ werkplek voor de vrijwilligers
die daar behoefte aan hebben. Exoten passen daarom in
ons streven om zowel voor bezoekers als vrijwilligers veel
variatie te bieden. En we volgen daarbij strikt de regelgeving
die voor deze dieren geldt, niet alleen qua aantal soorten,
maar ook qua verzorging.
Regelmatig worden bij de exoten jonkies geboren. Dat
gebeurt spontaan. Om inteelt te voorkomen en/of nieuw
genetisch materiaal in te brengen, ruilen wij dieren met
soortgenoten die van elders komen. Zo blijft de groep niet
alleen in stand, maar ook gezond.
Beeld van de fenneks
Ter nagedachtenis aan onze overleden collega Michaël
Schmitz hebben wij boombeeldkunstenaar Roel van Wijlick
een beeld laten maken van de fenneks, met de karakteristieke oorring van Michaël. Het beeld is straks te bewonderen
in het buitenverblijf van de vosjes.

Beeld ter nagedachtenis van Michaël

WEEKMENU’S
Elke maand publiceren we op deze pagina’s de weekmenu’s
van de komende zondagen. Wat serveren wij de komende
weken en wat kost dat?
- 2 juni: lamsrumpsteak, asperges, rozemarijnjus en peterselieaardappeltjes (13,50 euro).
- 9 juni: entrecôte gegrilld, kruidenboter, tomaat uit de oven
en frietjes (12,50 euro).
- 16 juni: boeuf bordelaise, salade en frietjes (9,50 euro).
- 23 juni: spareribs, salade, aardappelwedges en sander’s
knoflooksaus (12 euro).
- 30 juni: lasagne bolognese met brood (8,50 euro).
- 7 juli: kipfilet, gegrillde zomergroentjes en tagliatelle met
knoflook (10 euro).
Wij wensen u alvast smakelijk eten.

RECEPT VAN DE MAAND
KIP DRUMSTICKS IN COLA
(LEKKER BORRELHAPJE)
COLA? Ja … COLA! Cola is zoet en kruidig…, en geeft een
goede smaak aan vlees. Dit is voor acht personen. Je maakt
het een dag van tevoren.
Meng 10 eetlepels goede ketchup met 250 ml. cola, een
theelepel tabasco en twee of drie teentjes fijngehakte knoflook. Voeg zout en peper toe. Breng dit heel zacht aan de
kook, samen met een kilo kipdrumsticks, en laat dit ongeveer
45 minuten met deksel heel zachtjes smoren. Roer af en
toe. Laat vervolgens alles afkoelen.
De volgende dag verwarm je de ovengrill en leg je de drumsticks in een ovenschaal, met de marinade. Grill de drumsticks om en om ongeveer 15 minuten mooi bruin. Blijf erbij
want iedere oven is anders en het kan ineens hard gaan.
Dit hapje is lekker met stokbrood , groene salade, augurkjes
komkommersalade, dus met wat zuurs en fris.
Maar let wel: niks moet alles mag!
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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25 jaar Belhaofke in de wijken Belfort, Daalhof, Hazendans - in de
een al wat langer dan in de ander - Dit jaar tonen we elke maand
een foto van ergens in de wijk, toen... Weet u nog?

IN 25 JAAR

De in aanbouw zijnde koninkrijkszaal van Jehova's getuigen, werd in 1995 in de wijk Belfort in gebruik genomen.

WIJK - INFO
JONGEREN EN STUDENTENBUURTBEMIDDELING
IN DAALHOF
Maastricht als studentenstad groeit nog steeds. Een op de
zes inwoners is student. Dat brengt naast voordelen, ook
nadelen met zich mee. Het prettig samenleven staat regelmatig onder druk. De getrainde vrijwilligers van Jongeren &
StudentenBuurtbemiddeling kunnen een rol spelen bij het
in gesprek gaan van bewoners (studenten en hun directe
omgeving) en hen begeleiden naar mogelijke gezamenlijke
oplossingen. Hiermee wordt de leefbaarheid en het gevoel
van veiligheid in een buurt verbeterd.

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Jongeren & StudentenBuurtbemiddeling is een manier om
situaties met vuilnis, pesterijen, intimidatie, geluidsoverlast
of nachtelijk rumoer in jouw buurt of in jouw studentenhuis
SAMEN aan te pakken.

zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd

Inzet is kosteloos, dus neem gerust contact met ons op en
blijf er niet mee zitten.

geschikt voor vochtige ruimtes

Monique Benning (coördinator)

inclusief LED verlichting mogelijk

zeer duurzaam en energiezuinig
passen probleemloos in elke interieurstijl

E jsbb@trajekt.nl
M 06-54783095
www.trajekt.nl

zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl

15

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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WIJK - INFO
KIENAVOND VAN STICHTING STAP VOOR STAP
Stichting Stap voor Stap organiseert op zaterdag 15 juni
a.s. een kienavond in ‘t Atrium te Daalhof. Zaal gaatopen
om 18.30 uur. Aanvang 19.30 uur. De opbrengst van deze
avond komt ten goede van zieke, gehandicapte, en minderbedeelde kinderen in Maastricht en naaste omgeving.
De prijzen voor deze avond zijn beschikbaar gesteld door
het bedrijfsleven, zodat ook werkelijk de gehele opbrengst
besteed kan worden aan onze goede doelen.
Stichting Stap voor Stap is opgericht in 2007 en wordt bestuurd door een achttal enthousiaste vrijwilligers die zich
tot doel stellen fondsen te werven voor projecten die buiten
de 'subsidiebootjes' vallen of waarvoor geen budgetten
beschikbaar zijn. Waar veel goede doelen aan hun doelstelling voorbij gaan en veel geld aan de strijkstok blijft hangen,
wordt door Stichting Stap voor Stap elke euro goed besteed
en worden er geen kosten gedeclareerd door de bestuursleden. Alles gebeurt op basis van vrijwilligheid!
De doelen die Stichting Stap voor Stap steunt kunnen rekenen op realisatie van projecten. Er wordt dus geen geld
overgemaakt, want dan blijft de vraag of het geld dáár terecht
komt waar het hoort.
Een kleine greep uit de projecten die gerealiseerd zijn:
LCD-schermen, om het lange wachten voor de patiënten
aangenamer te maken, werden overhandigd aan het oncologisch centrum van het MUMC+ (voorheen AZM), dat
geopend werd door Koningin Beatrix. Verstelbare stoelen
en inklapbare bedden voor de ouders van zieke kinderen
in het AZM en Nintendo spelcomputers inclusief diverse
accessoires en spellen t.b.v. afdeling Kinderoncologie. Aan
de Maastrichtse Gehandicaptensportvereniging werd een
wedstrijd tafeltennistafel geschonken. Het Toon Hermans
Huis ontving een computer en beeldscherm.
Ook werd een sieradenworkshop tijdens een verwenmiddag
voor vrouwen met borstkanker gesponsord en werden er 80
kaarten voor een theatervoorstelling beschikbaar gesteld
voor patiënten / cliënten van de afdeling Oncologie MUMC+
en het Toon Hermanshuis. Verder zijn er donaties gedaan
aan het Ronald McDonaldhuis, ‘t Zunneke, Vorkje Prikken
en Athos. Van de opbrengst van de vorige kienavond werden
Playstations en diverse spellen en toebehoren gedoneerd
aan de kinderafdeling van MUMC+ en een bijdrage in de

CURSUSSEN TEKENEN
CURSUSSEN DANS,
PILATES EN MANDALA

In de kunstenaarsatelier Romeinse Baan
te Daalhof. In gezellig groepsverband
met een persoonlijke begeleiding door bevoegd
kunstenaar-docenten. Tekenen : maandagavond.
Start: 9 sep. 2019 van 19.30- 21.45 uur. Mail/SMS:
kunststudiodaalhof@gmail.com 06-53841785 (Wilma)
Dansimprovisatie 19.00-21.00, Pilates 9.30-10.30
v.a. 4 en 5 sep. mandala v.a. 11 sept 2 wekelijks.
Ook dansworkshops :www.miekeverhooren.nl
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vorm van lekkernijen werd voor Kerstmis geschonken aan
de kinderen van de Voedselbank.
Allemaal projecten dus om onze zieke, gehandicapte en
minderbedeelde medemens en hun verzorgers het leven
een beetje te veraangenamen. Wij hopen ook nu weer op
een grote opkomst, zodat we 'samen' weer iets moois kunnen doen. Meer info: www.stichtingstapvoorstap.nl, e-mail:
stapvoorstap@home.nl

VARIA
REUMANEDERLAND
BEDANKT BELFORT, DAALHOF EN HAZENDANS
ReumaNederland bedankt alle collectanten, comitéleden
en inwoners van Belfort, Daalhof en Hazendans voor hun
bijdrage aan de jaarlijkse collecte. In een aantal wijken van
Maastricht-West is in de collecteweek van 18 tot 23 maart
2.325 euro opgehaald. Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die de oorzaak van reuma kunnen
achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen
realiseren. Dit helpt het leven van 2 miljoen Nederlanders
te verbeteren.
Meest voorkomende chronische ziekte Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten,
spieren en pezen. Zo kampt één op negen Nederlanders
met een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis
of jeugdreuma. Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose
reuma. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Hoewel de kenmerken van reuma
vaak onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte groot.
Tweederde (69%) van de reumapatiënten wordt dagelijks
beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeidheid
of verminderde mobiliteit.
Steun van iedere Nederlander is nodig. Meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om reuma de wereld uit te helpen.
Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek
geeft ReumaNederland ook voorlichting, ondersteunen we
patiënten activiteiten en komen we in de politiek en zorg op
voor de belangen van mensen met reuma. Samen zetten
we ons in voor een beter leven met reuma vandaag.
Kwam bij u niemand aan de deur en u wilt ons toch steunen:
Bankrekeningnr: NL84ABNA0249108046, Amsterdam.
Kijk ook op onze website www.reumanederland.nl

BON APPETIT
GROENTEN TAJINE MET AUBERGINE,
VENKEL EN MUNT
Ingrediënten:
2 uien, 3 teentjes knoflook, 1 Spaanse peper, 4 eetlepels
olijfolie, ½ eetlepel komijnzaadjes, 1 theelepel kurkuma, 1
theelepel kaneel, 2 knollen venkel, 1 blik tomatenblokjes
(400 gram), 2 cm verse gember (geraspt), 1 bosje munt, 1
blik kikkererwten (±350 gram), zwarte peper en zout naar
behoefte.
Bereidingswijze:
Snijd de aubergines in blokjes, meng er flink veel zout door
en laat ze 20 minuten uitlekken. Snipper de ui, knoflook en
Spaanse peper fijn.
Verhit de olijfolie in een tajine of stoofpan en fruit de komijnzaadjes, kurkuma en kaneel een halve minuut in de
hete olie. Voeg de ui en knoflook toe en fruit het geheel
gedurende 5 minuten.
Snijd ondertussen de venkel in kleine blokjes en voeg het
bij het uienmengsel. Laat de venkel 5 minuten mee fruiten.
Voeg de tomatenblokjes en verse gember toe en breng het
geheel zachtjes aan de kook. Spoel de aubergineblokjes af
en roer ze door de saus.
Laat de saus minstens 15 minuten zachtjes koken. Hak
ondertussen de munt fijn.
Roer de kikkererwten door de groenten en breng het op
smaak met zout en zwarte peper.
Serveer de tajine met de fijngesneden munt.
Wil je iets van vlees toevoegen? Probeer dan eens wat
gestoofd schapenvlees. De ietwat sterke smaak van het
vlees doet het goed bij de kruidige smaak van dit gerecht.
Lekker met couscous!

ACHTER DE SCHERMEN
In de komende maanden willen we u een kijkje ‘Achter
de Schermen’ van ’t Belhäöfke geven. Wie zijn de redactieleden, hoe komen ze voor het blad te werken en
wat doen ze precies?
STEPHANIE DEBIE
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Een Maastrichtse creatieveling van 30plus, die samen met
haar partner Jamie, over een eigen bedrijf in zelfgemaakte
producten beschikt (Gifts2love). Onlangs trouwde zij ‘zonder poppenkast’ en verwachten Jamie en zij eind juni hun
eerste kindje.
Op de valreep van het jaar 1987 werd Stephanie thuis in
Daalhof geboren. Bijna haar hele leven woonde zij met veel
plezier in deze wijk, ging zij naar de J.F.K. school en bracht
zij veel tijd door op de kinderboerderij en omgeving.
Vanaf 2012 kwam Stephanie in aanraking met het Belhäöfke
en begon zij als freelancer stukjes voor het wijkblad te schrijven. Dit combineerde zij toen naast haar bijbaan en HBO
studie. Zij trad soms op als zogenaamde ‘vliegende reporter’
en ze interviewde menige wijkbewoner. Tijdgebrek en een
fulltimebaan gooiden roet in het eten en daardoor veranderde haar rol en taken binnen de redactie. Maar ondanks
dat zij Daalhof verliet voor de overkant van de brug, bleef
zij trouw lid en maakt zij nog steeds maandelijks puzzels en
kleurplaten voor de Kinderpagina. Daarnaast beheert zij de
Facebookpagina: ‘Belhäöfke’. Via dit kanaal wil zij graag in
verbinding staan met de lezers. De Facebookpagina bevat
nieuws dat voornamelijk afkomstig is uit onze wijken maar
heb je eigen ideeën of leuke wijkfoto’s, stuur dan gerust
een bericht.

VERENIGINGSNIEUWS
ALZHEIMERCAFÉ MAASTRICHT
Op 5 juni a.s is er weer een bijeenkomst van het Alzheimercafé Maastricht. Het thema deze avond is “Dementie
en de notaris”. Gastspreker is Reinier Thissen van Team
Notarissen te Maastricht.
Wat kan de notaris betekenen voor mensen met dementie
en hun naasten? Welke zaken zijn belangrijk om te regelen? De notaris zal vertellen over zijn rol en allerlei juridische
zaken waar u mee te maken kunt krijgen.
U bent allen van harte welkom bij Athos Eet- Maakt- Doet,
Athoslaan 12A, Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00uur
en het programma start om 19.30uur. Aanmelden is niet
nodig en de toegang is gratis. Voor meer informatie belt u
met 06-12255124 of mailt u naar alzheimercafemaastricht@
gmail.com. U kunt voorafgaand aan de avond een gezonde
en goedkope maaltijd gebruiken bij Athos Eet. Reserveren
via: Athos Eet 088-3505063 info@athos-maastricht.nl
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44 KIDS
KIDS

Woordzoeker:Zomer
Zomer
Woordzoeker:

Puzzel:
Puzzel:Kun
Kunjijjijde
depunten
puntenvan
van11t/m80
t/m80
met
elkaar
verbinden?
met elkaar verbinden?

Zon
Zon
zonnemelk
zonnemelk
zonnebril
zonnebril
parasol
parasol
seizoen
seizoen
Kleurplaat: veel kleurplezier!
Kleurplaat: veel kleurplezier!

Stephanie Debie

Stephanie Debie
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bij
bij
zomer
zomer
zee
zee
zonnebloem
zonnebloem
vakantie
vakantie

bloem
bloem
zonnen
zonnen
strand
strand
warm
warm
zandkasteel
zandkasteel

eerste schijven waren niet zo stevig – floppy, dus. Maar de
tijd van typemachines en fysiek knippen en plakken was
bijna voorbij.
Op 30 november 1993 werd Stichting Wijkblad Belfort Daalhof opgericht. Eindelijk waren de twee wijken weer samen.
Intussen was er ook een hele nieuwe wijk bij gekomen: Hazendans. ‘’t Belhäöfke’ was de winnende inzending van Mw.
A. Van Beersum en het nieuwe maandblad voor de wijken
was een feit. In de voorbije 25 jaar zijn er allerlei artikelen
verschenen over en van de verenigingen in de wijken: sport,
verkeersproblemen, veranderingen in de wijken en over hoe
we met elkaar kunnen leven.

VAN DE REDACTIE
WAAR KOMT ’T BELHÄÖFKE VANDAAN?
’t Belhäöfke, dat in januari 1994 voor het eerst het licht zag,
is een wijkblad voor de wijken Belfort, Daalhof en (later)
Hazendans. Al 20 jaar ijveren de vrijwilligers van dit blad om
wijknieuws, informatie van de stad die de wijken beïnvloedt
en verenigingsnieuws aan de bewoners ervan te geven.
Daarnaast fungeert ’t Belhäöfke als bindmiddel voor de
buurten. Maar ’t Belhäöfke is niet uit het niets ontstaan. Er
ging een lange en interessante geschiedenis aan vooraf.
Belfort, dat in de jaren ’70 van de vorige eeuw verrees, en
Daalhof dat in de jaren ‘70 en ’80 uit de grond werd gestampt,
kregen in de jaren ’90 van de vorige eeuw gezelschap van
de nieuwe wijk Hazendans. Tot dan waren er verschillende
pogingen om de wijken van informatie te voorzien.
In april 1973 wordt melding gemaakt van het zoeken naar
een naam voor een nieuw wijkblad. Tot aan juni van dat
jaar verscheen dit blad zonder naam in A5 formaat. Vanaf
augustus van dat jaar begon ‘Dreef en Hof’ . Dit was een
tweewekelijks blad in A4 dat actueel nieuws bracht. Tegenwoordig vervullen de verschillende weekkranten in de wijken
deze taak. Maar deze kranten bieden weinig lokaal nieuws
en informatie, terwijl ’t Belhäöfke van nu juist voorrang geeft
aan het lokale.
In 1975 gebeurde iets dat zich vaker door de jaren heen
herhaalt: mensen in de ene wijk vonden dat het blad niet
representatief genoeg was voor ‘hun’ wijk. Daalhof vond dat
‘Dreef en Hof’ alleen de zaken van Belfort behartigde. Het
werd dus tijd om een wijkblad voor Daalhof op te richten.
Dit was het einde van ‘Dreef en Hof’ en het begin van ‘Wijkblad Daalhof’. Intussen was buurtcentrum ’t Atrium een feit
en werd de eerste kerkviering in Daalhof in de verbouwde
koestal van boerderij Neven gehouden.

Het blijft een uitdaging om nieuws uit alle drie de wijken te
brengen, en dit op een efficiënte manier. In 25 jaar is veel
veranderd met betrekking tot hoe het blad wordt gemaakt,
maar het vraagt nog altijd inzet en inspanning van vrijwilligers. Ja, nu kan het ‘in de cloud’ worden gezet (stel je voor
hoe dat klinkt voor iemand die niet begrijpt wat het betekent)
en haast iedereen zou een eigen blad kunnen produceren
(en doet dat ook middels de verschillende ‘blogs’ online).
En toch is er ruimte voor ’t Belhäöfke elke maand.
Met dank aan alle vrijwilligers uit voorbije tijden en dankzij
de huidige vrijwilligers wordt dit blad nog altijd gemaakt.
We hopen dat het nog steeds de taak vervult waarvoor het
bedoeld is: om nieuws en informatie uit de drie wijken te
presenteren en de wijken onderling te binden. Wie weet
hoe lang dit nog zal doorgaan – in een maatschappij waar
het gedrukte woord schaarser en schaarser wordt – maar
tot dan zal ’t Belhäöfke de wijk blijven dienen.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Wijkblad Daalhof bestond vele jaren dankzij de puike prestaties en inzet van de verschillende vrijwilligers. Niet te vergeten dat men in die tijd alles nog moest typen, knippen en
plakken vooraleer een cliché gemaakt kon worden om van
te drukken. Wijkblad Daalhof bleef een tweewekelijks blad,
maar dan wel op A5 formaat. Ergens rond het einde van
1980 werd ‘’t Hoofnuyts’ toegevoegd aan de naam. Dit blad
ging 18 jaar lang mee met nieuws uit de wijk en heeft heel
wat veranderingen meegemaakt. Zo wordt er bijvoorbeeld
over de sluiting van de bibliotheek in 1992 verteld.
Intussen was de wijk Belfort ook niet stil blijven zitten. In
januari 1984 begon ‘Op Dreef’ als parochie- en wijkblad
voor Belfort. Dit verscheen maandelijks in A5 formaat. De
Sint Jozef parochie kon er al het kerkelijk nieuws in kwijt en
er was ook plaats voor andere wijkinformatie. Zo was ‘Op
Dreef’ getuige van de vieringen rond het 25 jarig bestaan
van de wijk Belfort in 1988.

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

De technologie en veranderingen werden ook door deze
bladen goed gevolgd. Zo kunnen we in 1993 lezen hoe de
tekst op een ‘floppy’ werd aangeleverd. Voor de jongeren
onder de lezers, een ‘floppy’ was een geheugendrager voor
een computer: een magnetisch schijfje in een hoesje. Die
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Huidverbetering

Huidverzorging

TOENTERTIJD
VOORBEREIDING OP VAKANTIE
Onze laatste schoolweken kwamen in zicht, zo ook het
voorbereiden op een andere klas, als we natuurlijk over
waren met een goed rapport. Nu zijn er steeds tentamens
en vroeger waren het proefwerkweken….ook het hoger onderwijs kwam langzaam in zicht. Ik vond die proefwerkweken
nooit zo leuk, de druk lag altijd erg hoog, je moest altijd veel
huiswerk maken. Dat ging weer van mijn speeltijd af en dat
vond ik dan weer minder leuk.
In die tijd van mijn laatste schooljaar had ik een bepaald
leersysteem ontwikkeld zoals tijdens de lessen veel aantekeningen maken en die dan weer later uitwerken tot een
verhaal of antwoorden. Zo kon ik het beter onthouden,
opschrijven, lezen en weer opschrijven, dat heeft me later
veel rust gebracht, oh ja en studeren met klassieke muziek...
klinkt vreemd maar was voor mij rustgevend.
Soms werd er ook wel eens wat kattenkwaad uitgehaald
in de klas…. zoals spiekbriefjes verstoppen, handen beschrijven, bij elkaar afkijken; tja, of de leraar dat niet wist,
die had dat zo door.
Ook was er een jongetje in de klas die af en toe stierlijk vervelend was en het vaak verpestte voor de rest van de klas.
Op een keer liep hij langs de banken, vooral waar meisjes
zaten met rokjes aan...wat had die deugniet gedaan? Op
zijn schoen een spiegeltje en elastiekje erom en dan liep hij
zogenaamd naar voren in de klas, langs de meisjes en een
lol dat hij had. Maar helaas voor hem werd dat gezien door
de meester en die was nogal streng, maar wel rechtvaardig.
Hij kreeg straf, nee geen oorvijg maar erg veel strafregels
om te schrijven, deed hij het niet mooi en netjes? Kon hij
opnieuw beginnen, hij heeft het verder wel gelaten met die
spiegeltruc.
Met een schoolreisje in het verschiet werd de tijd tot aan
de vakantie nog prettiger, dit keer gingen we naar Arnhem.
Daar was een bootreisje op de Rijn en dat vond ik natuurlijk
prachtig.
We bezochten een ouderwets boerderijpark met heuse
ouderwetse taferelen zoals het vroeger was en later zijn we
nog naar een grote speeltuin geweest. Ik had wat zakgeld
mee gekregen om wat lekkers te kopen...meestal deed ik
dat niet, had al genoeg mee van thuis.
Ik kocht voor mijn oma een heel mooi lepeltje, een souvenirtje dus, met een hertenkop waarop stond: ‘Arnhem’. Dat

lepeltje heb ik nog en ik ben er erg zuinig op.
Voor opa kocht ik een door-rook-pijpje. Dat is een pijpenkopje van wit porselein waarop bij het roken (het warm
worden van de pijpenkop) langzaam een figuurtje verschijnt,
meestal een verrassing. Ik vond het altijd spannend, dit keer
verscheen er een hond...een keeshond. Dat pijpje heb ik heel
lang gekoesterd en bewaard, helaas heeft de tand des tijds
het pijpje aangetast en is het stilletjes vergaan.
Het leukste en het fijnste was weer mijn thuiskomst, opa en
oma stonden mij op te wachten bij de bus en gezamenlijk
liepen we weer naar de Blekerij, naar huis.
Thuis gekomen verraste ik ze met mijn kleine cadeautjes als
dank voor hun goede zorgen. Ze waren dan weer verrast en
blij en ik voelde me gelukkig en thuis bij hen.
Ik was echt een bofkont met zulke grootouders.
Springtime

UITVAARTVERZORGING

van THOR

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.
Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

Afslanken met de Benexere BodyProgress

OUDE AMBACHTEN

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

DIENSTBODE

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

In mijn familie-fotoarchief vond ik een heel speciale foto, gemaakt met een oude glasplatencamera. Ik weet dit zó zeker
omdat ik de glasplaat nog heb. De opname moet omstreeks
1910 gemaakt zijn. U ziet de Kesselskade, want op de foto

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

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

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

staat de Augustijnenkerk afgebeeld die door Maastrichtena6213 HH Maastricht
ren: ‘Den Awwestiene’ wordt genoemd.
043 – 3 479 346
De dienstertjes van jeugdige leeftijd, die al pratende over
06 – 22 388 978
de Sint-Servaasbrug komen gelopen, waarna die achter
hen ligt. Links, naast de kerk, ligt de Mariastraat. Ze lopen
langs de railing van het kanaal Luik- Maastricht, dat tussen
1846 en 1850 werd aangelegd, maar helaas in 1962/63
werd drooggelegd.
En nu kom ik bij de dienstbodes. Volgens mijn boekje arbeidswet 1919 mochten ze arbeid verrichten vanaf 0057088.pdf
8 uur ‘s
1
morgens tot 8 uur ’avonds om huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. De leerplicht was vanaf 1 januari 1901
in Nederland verplicht. De wet verplichtte kinderen van 6
tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs. De meisjes op de
foto zullen niet veel ouder zijn geweest. Thans zijn vooral
oudere vrouwelijke personen in loondienst om huishoudelijke
werkzaamheden te verrichten. Vroeger was dit begrip uitgebreider, en moesten ze van alles en nog wat doen, soms
met kost en inwoning en een slechts een kleine vergoeding.

www.rijschoolbastiaens.nl
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Huub Reinders

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Nagelsalon en cosmetisch pedicure
•

Manicure

•

Gellak

•

Gelnagels

•

Acrylnagels

•

French manicure

•

Cosmetische pedicure

Happy Nails & more

0648537098

Wendy Vrijhoeven-Cruts

info@happynailsandmore.nl

Pallashof 15

www.happynailsandmore.nl

6215 XK Maastricht

Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl

facebook.com/happynailsandmore
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