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Halverwege het jaar zitten we alweer.
Voordat we er erg in hebben, staan we te genieten van
knallen en kleuren in het midden van de nacht! Gelukkig
mogen we eerst genieten van een aantal maanden waarin
we onze dikke jassen echt op kunnen bergen in de kast
op zolder, want ook de ochtenden zijn ondertussen aangenaam in temperatuur.
Wandelend door onze wijk en genietend van de warme
voorzomerse avondzon nam ik de omgeving in onze wijken in me op en bedacht ik me dat we toch echt boffen
met de omgeving. Overal waar we lopen is het groen,
een prachtige kinderboerderij waar de kleinsten kunnen
spelen. Waar grote en kleine vrijwilligers hun beste beentje
voorzetten en zorgen dat wij kunnen genieten van een
hapje en drankje. Hier en daar een pony op een afgezet
grasveld en zeeën van ruimte om te voetballen, spelen
en ravotten.
Ik mis een ding… een hangplek voor pubers. Wij eigenden ons destijds een grasveldje toe en zodra we weggejaagd werden verkasten we naar het volgende veldje.
Geen idee waar ze zich nu bevinden; misschien is het
nog wat vroeg in het jaar en verschijnen ze vanzelf zodra
de zomervakantie zijn intrede heeft gemaakt. Of zitten
ze tegenwoordig bankhangend te appen of gezellig te
gamen. Of geniet ik gewoon van mijn tuintje zodra ze de
buurt onveilig maken? Om dan maar weer terug naar het
begin van dit stukje te gaan… De zomer komt eraan! Tijd
om ons voor te bereiden op een paar heerlijke maanden
waarin we kunnen genieten van de buitenlucht, zon, wind
en af en toe en natuurdouche zoals wij dat gewend zijn in
ons wispelturig klimaat. Genieten dus. Veel leesplezier!

De onlangs geopende trap naar de Enci-groeve

EVENEMENTEN
Van 1 juni tot en met 15 juli:
Lancering textiellabel FabricAge bij Centre Céramique
en diverse buurthuizen. U kunt deelnemen aan diverse
handwerk- en textielworkshops. Meer informatie: bel
043-8527053.
Zondag 11 juni:
Kunstenaarsdag van de Cave Experience en de Polfermolen. Locatie: de Gemeentegrot aan de Cauberg 4 in
Valkenburg. Van 10.00 tot 16.00 uur.

Natasja Cornelissen

Opendeurendag. U kunt kennismaken met de verschillende organisaties en clubs uit Belfort en aangrenzende
wijken. Van 13.00 tot 17.00 uur.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 1/2 juli 2017.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 juni
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Maandag 12 juni:
Buurtterras op de hoek van de Karbindersdreef en Peymeestersdreef. Aanvang 19.00 uur.

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

Woensdag 21 juni:
Expositie Elly Schepers. Van 9.30 tot 13.00 uur bij Schildergroep Natuurtuinen Jekerdal aan de Drabbelstraat.
Toegang is gratis

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

Maandag 26 juni:
Buurterras bij de fontein tegenover ‘t Atrium. Aanvang
19.00 uur.

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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weer te melden, blijft het toch belangrijk om te melden. Wij
wonen meer en meer in een maatschappij waar keuzes
gemaakt worden op basis van cijfers. Hoe triest ook, het is
een realiteit. Wanhoop niet. Blijf melden.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

Kijk eens wat gebeurt in de Huiskamer
Sinds afgelopen jaar heeft de Huiskamer, een initiatief van
het buurtnetwerk, een eigen ruimte. Hierin hebben verschillende bewonersinitiatieven een plekje gekregen, zoals een
inloopmiddag, Matchpunt voor vraag en aanbod, een middag
voor mantelzorgers en/of hun partners, een creatief café,
boekuitleen en een ruilwinkel met voornamelijk kleding. Dit
alles onder het genot van een kopje koffie/thee/fris voor de
prijs van 50 cent. De Huiskamer wordt gerund door vrijwilligers. Ze werken samen met o.a. professionals, verbonden
aan het Sociaal Wijkteam en het WijkLeerbedrijf. Kortom,
een initiatief waar mensen met veel plezier gebruik van
maken. Mocht u zelf een idee hebben of wilt u anderen
ontmoeten, loop eens binnen! Elke dinsdag, woensdag en
donderdag zijn er activiteiten.

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

Van koud regenweer naar zwoele middagen (en terug op
sommige dagen): de zomerdagen komen er aan. Veel meer
tijd om buiten te zijn. Veel meer mensen, jong en oud, op de
fiets in de wijk. Denk eraan dat wij samenleven in de wijk –
let goed op elkaar. Een glimlach en een vriendelijke groet
doen wonderen. Deze maand zijn er tal van mogelijkheden
om de wijken te leren kennen en activiteiten te ondernemen.
Opendeurendag
We zijn bijna zover. Op zondag, 11 juni van 13.00 - 17.00
uur kan iedereen kennismaken met de verschillende organisaties en clubs uit Belfort en aanpalende wijken. Sportclubs, scholen, muziekverenigingen, levensbeschouwingen,
hulporganisaties, en nog meer presenteren zich op deze
dag. Kom langs en maak kennis met het bruisende leven
van deze wijk. Wie weet, vindt u een club of activiteit die u
aanspreekt of waar u zich voor kan inzetten. Kom luisteren
naar de muziek, kijk naar de sporten, doe mee en geniet
van een gezellige middag in de wijk terwijl u de wijk ook
beter leert kennen.
Buurtterrassen
U heeft in juni nog twee kansen om een buurtterras bij te
wonen. Op 12 juni wordt er een terras gehouden op de hoek
van de Karbindersdreef en Peymeestersdreef. Op 26 juni
zijn we bij de fontein tegenover ‘t Atrium. Alle buurtterrassen
worden op een maandagavond gehouden vanaf 19.00 uur.
Alle bewoners zijn welkom. Breng een stoel en een beker,
wij zorgen voor koffie, thee, suiker en melk. Kunt u bakken?
Maak het nog gezelliger en breng iets speciaals mee. Het
idee achter zo’n terras is dat de buren elkaar kunnen leren
kennen, dat men de professionals vragen kan stellen of hulp
vindt voor een probleem, en dat we allemaal samen kunnen
zien hoe we elkaar bij kunnen staan als goede buren.

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.

Maastricht meldt
Vorige maand wilden wij u alle meldingsmogelijkheden op
een rij geven. Sommige namen blijven in het geheugen
(hoeveel mensen spreken nog van ‘achter de Miro’). Dat
willen we natuurlijk ook met de nieuwe meldpunten. Daarom
is het belangrijk om aan te geven dat de nieuwe manier om
te melden over openbare ruimte is via de Maastricht meldt
app (en dus niet met de BuitenBeter app).
De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken
die wij allemaal gebruiken zoals pleinen, wegen, sportvelden
en parken. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? Met
de Maastricht meldt app kunt u dit snel melden. Meteen
op de plaats én op het moment dat u het signaleert. Denk
bijvoorbeeld aan overlast door hondenpoep, gladheid in de
winter, een verstopte put, of gaten in het wegdek. De app
kunt u downloaden in de App Store of via Google Play. U
kunt ook melden zonder app. Meer informatie vindt u op:
www.gemeentemaastricht.nl/contact/melding-doorgeven.
Hoewel het soms erg vermoeiend kan worden om steeds

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

3

TOENTERTIJD

Er is trouwens nog een foto van… ergens. Wij hebben dan
ook al vroeg leren zwemmen. Er waren wel plaatsen waar we
absoluut niet mochten zwemmen. Dat was in de wateren die
naar Mol leiden en het kanaal waar een kerncentrale staat.
In die tijd had men al ontzag voor deze centrale; men wist
toch dat het geen gemakkelijk goedje was en gevaarlijk kon
zijn. Echt waar, dat water was ook altijd warm. Er stond ook
een heel groot en hoog hek om het terrein. Een soort taboe
en daar mochten wij ook niet van het schip af. Eigenlijk vond
ik het wel eng… daar rustte zo een akelig spookachtig taboe
op. Er liep ook altijd bewaking rond. Dat zijn dingen die ik
me nog goed kan herinneren. Wat wisten wij in die tijd van
deze gebouwen af? Kan me ook nog heugen dat, toen we
later groter waren en van het schip af wilden duiken, dat van
hem niet mocht. Haha, wij deden het toch. Tot grote ergernis
van hem sprongen of doken wij van het dek en later van de
theehut (de eetkamer/keuken van het schip). Hoe hoger en
gevaarlijker, hoe liever. Ja echt, we waren ook niet altijd van
die lieverdjes. Toen begrepen we niet altijd waarom pa dat
niet wilde, het was namelijk levensgevaarlijk om van gladde
gedeeltes af te springen of te duiken. Je kon gemakkelijk
uitglijden en dan viel je in het gangboord of op de bolder en
dan ja; dan was het over en uit.

WANDELEN EN ZWEMLES
Tijdens het varen door de kanalen van België – een wirwar
van vaararmen zoals men dat noemt – moest je toch wel
een beetje de weg weten. Gelukkig kende mijn vader alle
vaarwegen van België en Nederland. Bij een klein sluisje
kon je links of rechts inslaan. Er bestaan trouwens ook vaarkaarten van de wateren in vele landen, mensen die met een
jachtje gaan gebruiken deze vaak. Zondag was altijd de dag
om te gaan wandelen. Wij gingen dan regelmatig met vader
erop uit om mooie plekjes aan de wal te ontdekken. We
liepen langs vele vennen en meren die we dan tijdens onze
wandeling tegenkwamen. Prachtige vogels, bruine sigaren
(rietpluimen) en vele soorten planten. Wij leerden al vroeg
dingen van de natuur kennen en herkennen; ook de rust en
de stilte leerden wij te waarderen. Voor mijn broer was het
altijd stil; hij leerde wel de natuur kennen, dat was ook een
gave van vader. Af en toe kregen we dan het gevoel dat we
verdwaald waren, maar steeds vond vader de weg terug;
hij had er schijnbaar een neus voor. Eigenlijk was dat best
romantisch, maar ook spannend. Op een van de zonnige
dagen kreeg mijn vader het idee om ons zwemles te geven.
Je zou denken… hij kan zelf niet zwemmen, hoe wil hij ons
dat dan leren? Gewoon, een grote stok met daar een touw
en een luchtband aan vast en wij in de band vastgebonden.
Ja echt, zoals een ‘vis aan een hengel idee’. Zo hield hij ons
in de gaten en boven water. Wij hadden al gauw vertrouwen
in wat pa van plan was.

Hij werd ook nooit zo gauw kwaad, maar als hij dan kwaad
werd… alleen die woorden en zijn lichaamstaal zei dan genoeg. Je leert gaandeweg in je leven dingen te accepteren
en te respecteren en te luisteren naar je ouders
Springtime

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

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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Fidus is de nieuwe naam van:
Wilson Assurantiën & Makelaardij
Offermans Joosten
Offermans, Borger & Meuffels

verzekeringen
advies
makelaardij
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commentatoren hun live-wedstrijdverslagen doen. Het allermooiste waren de trofeeën in het museum van Barcelona en
de gouden ballen en de gouden schoenen van Messi waar
ik mee op de foto sta. Ook heb ik foto’s gezien van Johan
Cruijff die daar trainer was en nog veel meer.

DIT BEN IK
REGINALD BARTELS
Hallo, ik ben Reginald Bartels en ben 10 jaar oud. Ik woon
samen met mijn papa en mama bijna 4 jaar op Daalhof. Ik
zit in groep 6b van de JF. Kennedyschool bij juf Sonja met
12 meisjes en met 6 jongens. Mijn vrienden op school zijn
Ryan, Gideon, Sean en Lars van groep 6c.

Daarna zijn we naar Barcelona stad geweest en zijn we
met de bus langs het Olympisch dorp van de Olympische
Zomerspelen van 1992 gereden.
Mijn lievelingseten is frieten, frikadel en nasi. Ook lees ik
graag boeken van Fantasia en het Leven van een Loser.

VARIA
LEVEN IN DE TOREN
Zoals wellicht bekend wordt onze toren op Daalhof reeds
een aantal jaren als woning gebruikt door een koppel
slechtvalken, ook dit jaar weer. Door John Smeets van de
vogelwerkgroep ben ik geattendeerd op de juiste plaats van
het nest. Natuurlijk kon ik het niet nalaten om ondanks de
(te) grote afstand vanaf mijn dakraam mijn telelens hierop te
richten. Er blijken nu vier jonge valken rond te huppelen die
constant door pa en ma worden gevoed. Van John Smeets
heb ik eveneens vernomen dat ze onlangs zijn geringd. Ik
wil de buurtgenoten de aanblik van de jonge aanwinst niet
onthouden en heb een paar opnamen gemaakt.

Ook heb ik een vriendje in de buurt en hij heet Sem. Ik heb
ook hobby’s en deze zijn voetballen en gamen (PlayStation).
Ook heb ik een konijn genaamd Flappie en hij is 2 jaar en
4 maanden oud.

Gerard Cornelussen

Ik zit al 4 jaar op voetbal en Lars is mijn voetbalvriend. Wij
spelen samen in hetzelfde team en in het nieuwe seizoen
gaan we samen bij een andere club voetballen. Mijn favoriete clubs zijn PSV, Barcelona en Bayern München. Bij
de eerste ben ik in het stadion geweest waar ik een hele
rondleiding heb gehad en waarbij ik het museum van PSV
het allermooiste vond.
Toen we vorig jaar op vakantie waren geweest naar Malgrat de Mar was er een trip met papa en mama naar het
Barcelona voetbalstadion. Het was echt schitterend wat ik
daar zag. Het stadion was heel groot en we mochten kort
bij het veld staan, bij de dug-out van de trainer en reservespelers van Barcelona, persruimte, kleedlokaal tegenstander,
museum en de persbox boven de hoofdtribune waar de

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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Modanne: Kledingreparaties en vermaak. Diverse workshops mogelijk. Info en/of aanmelden zie www.modanne.nl.

PRIKBORD

Fotoservice Stiphout vraagt enthousiaste medewerker/
fotograaf voor onze fotoservice. Stuur cv naar: nic@cappafotografie.nl of bellen met 06-51659529.

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.

Gezocht: 50+ man of vrouw om de Jeu de Boulesclub
Cercle d’Amis te versterken (geen clubleden). Wij hebben
5 banen en de locatie is Sauterneslaan (Campagne).
Voor verdere inlichtingen bel naar Jan Schrijen 06-49944401.

Animal hair care. Uw honden, katten, konijnen en cavia
trimsalon in Belfort. U bent van harte welkom in de salon
gelegen aan de Haammakersdreef 13. Voor afspraken bel
06-31056208. Kijk ook op de website www.animalhaircare.
nl of Facebook.

“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 of bel 06-48689617.

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

Nette huishoudelijke hulp zoekt licht huishoudelijk werk,
strijken en boodschappen doen. Tel. 06-49102264, na
16.00 uur.
Even ontsnappen aan de dagelijkse sleur? Maak dan een
afspraak voor een gezichtsbehandeling voor in de maand
juni. Indien u dan een verzorgingsproduct koopt ontvangt u
een eenmalige korting van 6 euro. Angèle Schoonheidsspecialiste, Romulushof 40, tel. 06-25065275.

Avondcursussen schilderen in gezellig groepsverband
in kunstenaarsatelier Romeinsebaan, Daalhof. Begeleiding
door Wilma Pustjens, bevoegd kunstenares/docente. Start
woensdag 6 september 19.30-21.45 uur. De cursus is sterk
individueel gericht en geschikt voor zowel beginners als
gevorderden. wilmapustjens@home.nl, www.wilmapustjens.
nl of sms 06-53841785.

In Atrium: Zumba, Yoga (ontstressen voor alle leeftijden; ook
bij burn-out, reuma, astma, fibromyalgie, oedeem, te lage of
te hoge bloeddruk, overgewicht).Yoga voor mensen die met
kanker te maken hebben in Toon Hermanshuis Maastricht.
Chantalle Smeets, info@dans-yoga.com, tel. 0633646440,
0032-12236151.
Ervaren docent (vmbo-havo-vwo) geeft bijlessen Nederlands op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het
voortgezet onderwijs (specialisatie: dyslexie). Voor de basisschoolleerling bijlessen rekenen, taal- en leesvaardigheid.
Info. tel 06-39823537.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine
groep leerlingen. Persoonlijke en professionele hulp en
uitleg bij het maken, leren en plannen van de leerstof. Info
tel. 06-39823537.

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Vergoeding door zorgverzekeraars
voor acne behandelingen en
elektrisch ontharen.
Neem ook eens een kijkje op

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

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

www.passionbeaute.nl

Dinsdag gesloten.
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KUNST- EN CURSUSCENTRUM
AAN DE ROMEINSEBAAN

VERENIGINGSNIEUWS

Het is u misschien bekend dat er aan de Romeinsebaan
in Daalhof kunstenaarsateliers zijn gevestigd. Inmiddels is
er in deze ateliers ook een klein kunst- en cursuscentrum
voor de wijk ontstaan. Drie kunstenaars bieden namelijk op
het moment een leuk programma aan. Denk aan tekenen
en schilderen voor volwassenen en kinderen en verder ook
dans, pilates enz. Het volledige programma en de contactadressen vindt u in de advertentie in deze editie.

EXPOSITIE ELLY SCHEPERS
In januari 2008 ontstond het idee om op een ongedwongen
wijze, lekker ontspannen te kunnen schilderen in de Natuurtuinen Jekerdal aan de Drabbelstraat. Op deze prachtige
locatie schilderen elke woensdagmorgen van 09.30 tot 12.30
uur twintig enthousiaste schilders uit verschillende wijken
van Maastricht. Het gaat niet om een hoge kwaliteit, maar
om de gezelligheid en contacten. De teamgeest speelt een
speciale rol. Iedereen is vrij om te schilderen wat hij wil. Bij
lekker weer kan buiten in de natuur worden geschilderd.

Lesgeven in het eigen atelier is al jaren een bekend gegeven. Maar in de Cursusstudio Romeinsebaan wordt het hele
plaatje gepresenteerd. We hebben hier te maken met een
team dat – naast het kunstenaarschap – ook bewust voor
een deel onderwijs kiest. De drie kunstenaars zijn bevoegd
docenten door opleiding, ervaring en inzicht. Maar vooral de
bewuste keuze om kunst en creativiteit te delen met anderen
is doorslaggevend voor kwaliteit.

Twee keer per jaar wordt er een expositie gehouden. Op
woensdagmorgen 21 juni van 09.30 uur tot 13.00 uur is Elly
Schepers aan de beurt. Op jonge leeftijd was Elly al met
tekenen bezig en vijftien jaar geleden kwam de wens naar
voren om te gaan schilderen op doek. Begonnen werd met
schilderen bij ‘t Gilde en snel kwam de behoefte om er meer
van te leren en hierin ondersteuning te krijgen. Naar Kumulus
gegaan en daarna naar de schilderacademie in Tongeren.
Heel veel technieken geleerd en in 2010 begonnen bij de
Schildergroep Natuurtuinen in het Jekerdal.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen. Daarbij
kunt u ook kijken op www.miekeverhooren.nl, www.facebook.com/nancy.J.H.North of www.wilmapustjens.nl.

PERSBERICHTEN

Elly geniet elke woensdagmorgen van de ontspannen en
vriendelijke sfeer, die voelt als een warm bad. In de zomer,
in deze prachtige omgeving, heb je het gevoel dat je in
Frankrijk zit. Tijdens de vakantie in 2016 in Texel een nieuwe
techniek – vloeibaar schilderen – ontdekt; dat is schilderen
met vloeibare acryl. Door heel veel te experimenteren met
deze techniek, gaat het steeds beter en de resultaten zijn
te zien op deze expositie. Naast het schilderen is fotograferen haar hobby en van fotograferen in de Natuur worden
fotoboeken gemaakt. Tijdens deze expositie worden foto’s
van onderdelen van de schilderijen tentoongesteld. In 2016
begonnen met een nieuwe uitdaging: boetseerlessen bij de
academie in Tongeren. Paarden verzorgen en fietsen doet
Elly ook heel graag. Een heel actieve en bezige Senior.

UNIEK EVENEMENT VOOR KUNSTENAARS
De Cave Experience en de Polfermolen organiseren op zondag 11 juni 2017 een kunstenaarsdag in de Gemeentegrot
aan de Cauberg 4 te Valkenburg aan de Geul. Daarbij is
het de bedoeling dat kunstenaars de mogelijkheid krijgen in
de grot een schilderij of ander kunstwerk te maken en zich
daarbij laten inspireren door al het moois dat er in de grot
te zien is zoals beeldhouwwerken, houtskooltekeningen,
schuilkelder, grotformaties enzovoorts.
Het is uniek dat een dergelijke locatie voor dit bijzondere
evenement wordt opengesteld. Alle deelnemers worden door
onze gidsen naar de mooiste plekjes in de grot gebracht,
waar ze vervolgens aan de slag gaan met hun kunstwerk.
De kunstenaars zullen een plekje langs de rondleidingsroute
per trein krijgen zodat bezoekers de kunstenaars in levenden lijve kunnen aanschouwen tijdens deze dag. De dag
wordt afgesloten met een hapje en een drankje in de Amstel
Gold Experience aan de Plenkertstraat. De kunstwerken
worden daar tentoongesteld en door een deskundige jury
beoordeeld, waarna er een prijsuitreiking zal plaatsvinden.

Iedereen is welkom om de expositie van Elly te komen
bekijken. De koffie staat klaar en het is helemaal gratis. De
schildergroep is uiteraard ook aanwezig. U kunt de auto
gratis parkeren op de Mergelweg, vlakbij de Drabbelstraat.
Met de fiets en te voet kan natuurlijk ook. Voor informatie
kunt u ook kijken op: www.schildergroepnatuurtuinen.nl.

Datum: zondag 11 juni 2017, van 10.00 tot 16.00 uur. Prijsuitreiking: 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.caveexperience.nl waar, naast het uitgebreide programma, ook
het inschrijfformulier te vinden is. Contactpersonen: Daphne
van Daal en Wim Dupont, 043-6016173 of d.vandaal@
polfermolen.org.
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NEDERLANDSE PRAATLESSEN IN DE BOECKEL

FABRICAGE: LANCERING UNIEK SOCIAL DESIGN
TEXTIELLABEL.
Start: 1 juni t/m 15 juli 2017 in Centre Céramique en diverse
buurthuizen. Tientallen senioren zijn druk in de weer met
felgekleurde meters touw, repen stof, knoopjes en kraaltjes.
Armen bewegen enthousiast door de ruimte en blijken te
kunnen breien, terwijl er elders geconcentreerd een nieuwe
draad door het oog van de naald wordt gehaald om deze
vervolgens in gladgestreken plastic te prikken. Beelden die
hopelijk vanaf volgende maand menigeen niet meer verrassen en gaan behoren tot het stadsbeeld van Maastricht.
Naar aanleiding van het succesvolle project ‘Let’s (Ad)dress
The People’ (2016) werken FAHIONCLASH en stichting
Tout Maastricht namelijk wederom samen om dit eenmalig, sociaal maatschappelijke project uit te laten groeien tot
een multidisciplinair, social design textielproduct en -label
genaamd FabricAge.
Eerste creatie: 45 dagen, 5 locaties, 5 designers, 6 ambachtexperts, 75 workshops en meer dan 175 senioren. Om het
fundament te leggen voor het toekomstige maakproces, de
benodigde ‘create-community’ en de organisatiestructuur,
bewerkstelligen FASHIONCLASH en Tout Maastricht sinds
medio 2016 een uitzonderlijk en grootschalig (senioren-)participatieproces. Van 1 juni t/m 15 juli 2017 vinden in Centre
Céramique en diverse buurthuizen in Maastricht meer dan
75 handwerk- & textielworkshops plaats voor de realisatie
van de eerste FabricAge creatie. Ontworpen door vijf lokale
ontwerpers, begeleid door zes ervaren ambachtexperts,
gemaakt door de senioren-community en in ruim 250 uur
tijd gezamenlijk gecreëerd voor de stad Maastricht.
FabricAge is een initiatief van FASHIONCLASH en stichting
Tout Maastricht. FabricAge wordt mede mogelijk gemaakt
door o.a.: Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeente
Maastricht, Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof, Prins
Bernhard Cultuurfonds, Centre Céramique, Coffeelovers
en Trajekt.

Sinds enkele weken wordt er in gemeenschapshuis de Boeckel in de Heeg (Roserije 410, tel. 043-7630020) Nederlandse
les gegeven aan anderstaligen.
Deze lessen worden op verzoek van de deelnemers vooral
gebruikt om te praten. De Nederlandse taal leren door
het voeren van gesprekjes over onderwerpen die met het
dagelijkse leven te maken hebben: eten, sporten, school,
wonen, bezoekjes aan de huisarts, het ziekenhuis, bouwen,
verkeer, regels en gewoontes, enzovoorts. Ook worden
enkele deelnemers geholpen met onderdelen uit het inburgeringsexamen, namelijk beter leren schrijven of lezen.
Naast het leren spreken van de taal is het samen praten en
contact hebben heel plezierig voor zowel de deelnemers als
de vrijwilligers die deze lessen begeleiden.
Deze lessen worden elke maandag en dinsdag gegeven van
9.30 tot 11.00 uur. Kent u iemand die ook (nog) moeite heeft
met de taal en het leuk zou vinden om deze (op een niet
prestatiegerichte manier) beter te leren spreken, kunt u hem
of haar misschien hierover informeren. Deelname is gratis.
Daarnaast is er elke eerste maandag van de maand het
Taalcafé in De Boeckel van 19.30 tot 21.00 uur. Ook hier
is het de bedoeling dat Nederlands gesproken wordt. Er
worden dan ook spelletjes gespeeld en iedereen is welkom:
familie, vrienden, buren…Ook het Taalcafé is gratis.
Voor meer informatie kunt u op maandag-, dinsdag- of donderdagochtend bellen met Jaqueline Houben (06-21824929)
of u komt gewoon rechtstreeks naar de lessen of het Taalcafé. U bent welkom.

WOONKAMER

BADKAMER

Voor meer informatie (aanmelden mag, is niet verplicht)
contacteer Geerte Courtens van Tout Maastricht. Bel 0438527053 of stuur een e-mail naar geerte@toutmaastricht.

KEUKEN

SLAAPKAMER

VERANDA

100% Kwaliteit GARANTIE !
Meestal binnen 1 dag klaar,
Onderhoudsvrij,
Geschikt voor elke ruimte,
Inclusief LED verlichting,
Snelle schone montage!
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wilt u meer weten?
+31 641001684

www.spannendeplafonds.nl

Anita van der Velden
Passementmakersdreef 7
6216 SC Maastricht
tel. 043-3473761

Pedicure
Manicure
Voetreflexzone massage

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans
Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03

AQUARIUM

NIEUW : AVONDCURSUSSEN
Tekenen en Schilderen.
Nu ook ’s avonds in kunstenaarsatelier
Romeinse Baan te Daalhof . Maximaal 6
personen. In gezellig groepsverband
met een persoonlijke begeleiding door bevoegd
kunstenares/docente Wilma Pustjens. Start:
woensdagavond 6 september 2017 van 19.30- 21.45 uur.
Voor meer informatie kijk op www.wilmapustjens.nl
onder “workshops/cursussen” of mail/sms
wilmapustjens@home.nl , 06-53841785

SPECIAALZAAK
van Guppy tot Discusvis

- vissen
- planten
- pompen
- complete aquariums
- benodigdheden
Wij leveren kwaliteitsproducten van
o.a. Eheim, Juwel, Sera, Tetra
Geheel complete aquarium van € 59,95
10 kardinalen voor € 10,Spaar met de kortingskaart voor
gratis vissen of planten.

Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

Openingstijden:
ma 13:00 - 18:00
di - vr 10:00 - 18:00
za 10:00 - 17:00

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

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

11

Erica-terrein
Omwonenden is het al opgevallen dat het Erica-terrein
momenteel niet wordt begraasd. Vorig jaar gebeurde dat
wel. De verandering heeft een reden. Wij willen dit jaar
dat het gras en de aangeplante hagen en fruitbomen zich
ongestoord kunnen ontwikkelen. Daarna kan het weiland
weer worden begraasd. In de volgende editie van deze middenpagina’s gaan we uitgebreid in op ons groeiend aantal
activiteiten in het beheren van Maastrichts groen.
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Parkeren
Door de groei van het aantal bezoekers van Daalhoeve
wordt ook het parkeren voor mensen die met de auto komen
lastiger. We zijn momenteel intern en met de gemeente en
omwonenden in gesprek over een goede oplossing hiervoor.
Voorlopig raden we bezoekers die met de auto komen aan
om iets verderop te parkeren bij de flats aan de Alesiahof.
Daar is nog voldoende ruimte.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 50, juni 2017

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Preuve op Daalhoeve
Op zondag 18 juni (Vaderdag) vindt op Daalhoeve ons traditionele eetfestijn Preuve plaats. Dit jaar met een bijzondere
insteek. Een toenemend aantal horecazaken in Maastricht
en daarbuiten neemt producten van ons af en maakt daar
heerlijke gerechten van. We hebben hen gevraagd dat nu
speciaal te doen voor Preuve, maar dan in mini-formaat.
Een soort mini-Preuvenemint dus. Wij wensen u alvast
smakelijk eten.

Pensiondieren
Zoals bekend kunt u bij ons gedurende de vakanties uw
kleine huisdieren onderbrengen. Vanaf de komende vakantieperiode gebruiken we hiervoor alleen nog maar eigen hokken. Daarmee voorkomen we dat de door u meegebrachte
hokken met huisdieren over de boerderij worden verspreid.
We hebben hiervoor nu een mooie oplossing gemaakt. Hou
er wel rekening mee dat hierdoor het aantal opvangplekken
is beperkt tot 24. De opvang van uw huisdier(en) zal daarom
moeten worden ingeroosterd. Meld zo spoedig mogelijk of
u van de opvang gebruikt wilt maken. De kosten bedragen
zoals voorheen Euro 1,50 per dier per dag. Daarbij geldt:
vol is vol.

Fototentoonstelling 40 jaar Daalhoeve
Begin juli houden wij een fototentoonstelling ter ere van 40
jaar Daalhoeve. Samen met onder andere krantenknipsels
geven de foto’s een overzicht van de rijke geschiedenis van
onze boerderij. Voor de tentoonstelling kregen wij foto’s
van bezoekers en het volledige archief van het CNME over
Daalhoeve. Wij danken hen, en voormalig beheerster van
Daalhoeve Pauline, alvast voor het mede mogelijk maken
van de tentoonstelling. Volg onze website voor de precieze
data.
Schildercursus voor kinderen
Deze zomer, in de week van maandag 17 t/m vrijdag 21 juli,
organiseert Peter Brouwers op Daalhoeve een zomercursus
schilderen voor kinderen vanaf 7 jaar. De cursus is dagelijks
van 10 tot 12 uur. Voor inschrijvingen en meer informatie:
www.peterbrouwers.net

Het nieuwe onderkomen voor de pensiondieren

UPDATE VARKENS
Dit voorjaar hebben onze twee Nederlandse landvarkenzeugen in totaal 28 biggen geworpen. Het is voor het
eerst dat wij biggen hebben van dit ras, dat in ons land
verder nauwelijks meer wordt gefokt. Vroeger was het
ras veel normaler in Nederland, maar het varken is voor
de commerciële varkenshouderij niet rendabel genoeg.

Vergaderruimtes beschikbaar
Op de begane grond van de boerderij hebben wij twee ruimtes verbouwd tot vergaderruimte. Ze zijn per stuk te huur
of per twee. In elke ruimte kunnen acht tot tien personen
vergaderen. De ruimtes zijn afsluitbaar en toegankelijk via
de binnenplaats of de voordeur aan het voorplein. Beamer
en flipover zijn aanwezig. De kosten bedragen € 38,50 per
dagdeel per ruimte.

Het Nederlands landvarken is, anders dan de naam doet
vermoeden, geen inheems ras. Het is wel een Nederlands
kruisingsproduct van twee landrassen, namelijk het Deens
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Landvarken (5/8e) en het Duits Landvarken (3/8e). Kenmerkend zijn de grote en hangende loboren, de lange en
sterke benen, de iets omhoog staande neus, de afgeplatte
billen en de krulstaart. Volwassen weegt het dier zo’n 125175 kilo. Het heeft een vriendelijk karakter. De zeug is zeer
vruchtbaar en heeft goede moedereigenschappen. Het vlees
is op zich niet onderscheidend, maar wel wat vetter dan het
vlees van de varkens uit de commerciële varkenshouderij.
En in het algemeen geldt: hoe meer vet, hoe meer smaak.
Plan voor behoud
In 2014 heeft de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
een actieplan opgezet om het Nederlandse landvarken
voor de toekomst te behouden. Er zijn op zich nog genoeg
zeugen in ons land. Ook is er genoeg fokmateriaal (lees:
sperma van beren) opgeslagen in de genenbank van het
Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN). De
vraag is wel wie de landvarkens wil houden, nu ze voor de
varkenshouderij niet meer aantrekkelijk zijn. De redding
zal in de praktijk moeten komen van hobbydierhouders en
kleinschalige varkenshouders zoals zorg-, educatie- en
kinderboerderijen. Daalhoeve sluit zich daar graag bij aan.
Onze biggen zijn raszuiver. Ze blijven drie maanden op
Daalhoeve en worden dan vervoerd naar een boerderij in
Zwolle, waar ze verder opgroeien. In Zwolle hebben ze grote
strostallen tot hun beschikking en kunnen ze naar buiten. Ze
worden daar op een even diervriendelijke manier verzorgd
als op Daalhoeve, alleen met meer ruimte. Uiteindelijk
komen de biggen weer op onze boerderij terug, maar dan
in de winkel als vlees. Zo geven wij inhoud aan ons motto
‘van zaadje tot karbonaadje’. Varkens worden op Daalhoeve
geboren, groeien op een plezierige manier op en worden
als vlees ook weer bij ons verkocht.

AFSCHEID JOOST
Deze maand legt Joost Nijssen zijn functie neer als voorzitter van Daalhoeve. Hij wordt dit jaar 70 jaar jong en vindt
dat ‘iemand van die leeftijd niet meer het bestuur van een
kinderboerderij kan leiden’. Joost was één van de oprichters
van de stichting die het voortbestaan van Daalhoeve wilde
garanderen, ‘omdat het eeuwig zonde zou zijn als dit zou
verdwijnen’. Hij blijft overigens actief op Daalhoeve. Daarvoor vindt Joost het nog veel te leuk op de boerderij. Zijn
functie wordt overgenomen door Loen Schroeders, die ons
bestuur begin vorig jaar is komen versterken. Naast Joost
nemen we in het bestuur ook afscheid van Frens Lemeer. We
danken Joost en Frens voor hun inzet de afgelopen jaren.

Het is voorjaar en onze zwaluwen zijn er weer

RECEPT VAN DE WINKEL

Nederlands landvarken

Toekomst: kruising
Naast de Nederlandse landvarkens hebben we op onze
boerderij aan varkensrassen nog de Oxford Sandy and
Black, de Saddleback en de Berkshires. Van de twee zeugen van de Oxford Sandy and Black zal er eentje begin
juni bevallen. We verwachten rond de tien biggen. De twee
landvarken-zeugen worden straks, zo is het plan, opnieuw
gedekt door Blacky, onze Oxford Sandy and Black-beer.
Twee zeldzame rassen die worden gekruist: we zijn benieuwd naar het resultaat.

Surinaams tafelzuur
Ik persoonlijk ben dol op tafelzuur, in de vorm van
gewoon een augurkje, zoetzuur of zuur en een Piccalilly.
Voordeel is dat het overal lekker bij smaakt, bij een
broodje hamburger, broodje kaas, rijstschotel en zelfs
bij een simpele Hollandse dis met aardappeltjes en
braadworstje. Hier een recept voor Surinaams tafelzuur.
Was twee komkommers en snijd ze overlangs doormidden,
haal het zaad eruit met een koffie lepeltje. Snijd de twee helften
in mooie dunne halve maanplakjes. Hetzelfde doe je met
twee rode uien en twee witte uien. Ook deze in mooie dunne
schijfjes snijden. Prik twee Spaanse pepers even door het
vruchtvlees. Ze worden dan iets minder pittig, maar niet teveel.
Meng een liter water met 6 dl azijn, drie eetlepels suiker
en drie eetlepels zout. Laat dit even goed oplossen en
voeg dan acht kruidnagels, acht piment bessen (All
Spice of Piment bij Toko) en twee laurier blaadjes toe
Doe de groenten in laagjes in een goed afsluitbare glazen
(weck)pot, en schenk daar het azijnmengsel overheen. Het
ziet er ook mooi en lekker uit en houdt zich goed in de koeling.
Laat minstens een dag trekken!!!
Als je het zoeter wil of minder zuur, ga je gang… maar ik
vind deze basis erg lekker. Niks moet alles mag.
Smakelijk! Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168
| Fax |043-3440268
Tel.
043-3440168
Fax 043-3440268

Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

Als u kiest voor:
Maastricht - Malpertuis

Maastricht - Daalhof
Reinaartsingel 55
Tacitushof 20

• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ideale
starterswoning;
• Ruime
achtertuin.
• Rustig gelegen;
• 3 slpkmrs;
vierde mogelijk.
Vraagprijs
€ 216.000
,- K.K

Vraagprijs € 185.000 ,- K.K

Maastricht Daalhof









Maastricht - Biesland
Rodahof 32
Sint Theresiaplein 2

Kwaliteit
Als u kiest voor:
Gedrevenheid
ü Kwaliteit
Géén
opstartkosten of boete - clausule
ü Gedrevenheid
Positieve
verkoop
ü No cure, no pay!
Persoonlijke
benadering
ü All-in formule;
professionele fotografie, videotour
ü Persoonlijke
benadering
Geen
8 tot 5 mentaliteit
ü Geen 8 tot 5 mentaliteit
Gediplomeerde
makelaars & taxateur
ü Gediplomeerde makelaars & taxateur

Onze
diensten:
Kies dan
voor
Vesta Vastgoed

VERKOCHT OV.
• Tussengelegen woning;
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
• halfvrijstaand;
• Eventueel
met garage.
• 6 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Knusse
zijtuin.
Vraagprijs
€ 219.000,-K.K

üAankoopbegeleiding

Bel nu üVerkoop
voor een gratis en vrijblijvende
üTaxatie
waardebepaling
043-3440168
üHypotheken

Vraagprijs € 429.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht – Oud Caberg

Schippersdreef
Maastricht 52C
- Pottenberg

Kroesmeestersdreef
13D
Maastricht - Hazendans

Spartodonk
7
Maastricht
– Wolder

Klokbekerstraat 68

• Appartement op 2e verdieping;
• Rustig gelegen vrij uitzicht;
• Met 2 slaapkamers.
• Keurig onderhouden;
• Vrij uitzicht;
Vraagprijs
€ 124.950,- K.K.
• Met 3 slaapkamers.

Munsterbilzenstraat 6

• Appartement met 2 slpkmrs.;
•
VERKOCHT OV.
• Knusse woonkamer;
•
• Ideale woning voor 1-2 pers.
•
• Rustig, kindvriendelijk wonen;
• 3 ruime slaapkamers;
Vraagprijs
€ 124.950,- K.K
• Veel privacy.

Heukelommerweg 17

Halfvrijstaande woning;
VERKOCHT OV.
Geheel op te knappen;
Ruim perceel met tuin op zuid.
• Ruim en sfeervol;
• ideaal
voor doorstromer;
Vraagprijs
€ 215.000,K.K
• 3 slpkmrs; vierde mogelijk.

Vraagprijs € 219.000,- K.K.

Vraagprijs € 288.500,- K.K
Vraagprijs € 279.000,- K.K
Heeft
u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
of eenu taxatie
uw hypotheek,
bel onsVesta
danVastgoed
gerust.staat u graag bij!
Droomt
over een voor
nieuwhet
huisoversluiten
en wilt u graagvan
zorgeloos
aan en/of verkopen?

Wij zijn uw actieve en betrokken partner op het gebied van aankoopbegeleiding, verkoop, taxatie en hypotheken.

Bel dan nu met 043-3440168

Bel ons voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling en/of op maat gesneden advies.
Vesta Vastgoed, uw woning is het waard! 043-3440168
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bescherming zelf vrije radicalen aan. Gebruik de producten
waar bijvoorbeeld Rhonacare in zit. Dit ingrediënt zorgt ervoor dat het zonnefilter stabiel blijft, de bescherming langer
werkt en de werkstoffen heel blijven waardoor deze hun werk
blijven doen zonder opgegeten te worden.

VARIA
Monique Montulet is schoonheidsspecialiste en runt haar eigen
huidverbeterings- en wellnessinstituut Cosmetique Pura.

Hoe zit het dan met zonneallergie? Dit komt doordat veel
producten geabsorbeerd worden door de huid. Dit heeft te
maken met de ingrediënten die in het product verwerkt zitten. Het gevolg is dat er hitte en irritatie ontstaat in de huid.
Dit uit zich in een allergie.

Hallo, ik ben Monique Montulet en werkzaam als schoonheidsspecialiste bij Cosmetique Pura. Graag wil ik in deze
tweemaandelijkse rubriek vragen beantwoorden die ik veel
hoor op het gebied van huidverzorging. Mocht u zelf vragen hebben die ik hier kan beantwoorden, kunt u mij altijd
e-mailen: monique@cosmetique-pura.nl.

Ik hoop dat ik een klein beetje duidelijk heb kunnen maken
hoe het zit. Wist u dat uw huid alles kan onthouden? Elke
keer dat u een verbranding oploopt, wordt dit opgeslagen
in het DNA van de huidcellen en kan tientallen jaren later
gaan woekeren?

In mijn praktijk merk ik dat op het gebied van zon en zonbescherming nog veel feiten en fabels zijn. Mensen denken
vaak... als er maar een hoge SPF in zit, dan is het goed.
Er zijn UV-A en UV-B stralen. De UV-B stralen zorgen voor
de bruine kleur en als je huid rood kleurt (of erger) geeft dat
een blijvende schade aan je huid. Daarvoor is de SPF factor,
aangegeven door het cijfer 10/20/30/50/50+. UV-B stralen
blijven ook in de bovenste huidlagen (de opperhuid). De
UV-A stralen zijn er altijd: elk seizoen en ze gaan ook door
glas heen. De vernietigende kracht van deze UV-stralen
berust op het feit dat ze het DNA van de cellen kunnen
aantasten. De cellen worden dan gedwongen de aangerichte
schade te herstellen en kunnen hierbij bepaalde fouten maken, mutaties die de ontwikkeling van kanker bevorderen.
Wat dus nog belangrijker is dan de SPF, is een goede UV-A
bescherming. Staat op uw product een rondje met daarin
UV-A, zit er maximaal 1/3 UV-A bescherming in. Staat op
uw product UV-A Balans, zit er 60% UV-A bescherming in.
Staat op uw product UV-A Ultra, zit er 90% UV-A bescherming in. Wat u dus ook koopt, let er op dat er minimaal UV-A
Balans in zit Nog meer zekerheid bij het zonnen biedt een
zonneproduct met UV-A Ultra.
Wist u dat producten een totaal gehalte zonnefilter hebben?
Dit staat voor het percentage van het product dat echt bescherming geeft. Bij veel producten die gewoon in winkels
te krijgen zijn is het totale gehalte zonnefilter maar 1-2% van
het hele product, ook al staat er SPF 50 op.
Het is belangrijk dat de zonnefilters in de producten stabiel
blijven. Als een filter niet stabiel is worden de werkstoffen
die ook in het product zitten opgegeten en maakt de zonne-
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Zomaar even iets om over na te denken deze zonnige dagen.
Denkt u aan een goede huidbescherming met UV-A ultra
bescherming! Ben lief voor uw huid, u heeft er maar één.

VERENIGINGSNIEUWS
ALZHEIMER CAFÉ OVER MANTELZORGERS
Op 7 juni is er weer een Azheimer Café. Thema dit keer:
hoe kun je goed voor jezelf zorgen als je mantelzorger
bent? Om goed voor een ander te kunnen zorgen, moet u
in ieder geval goed voor uzelf zorgen. Maar hoe doet u dat
als uw naaste met dementie uw steun en aandacht nodig
heeft? Het antwoord is niet voor iedereen hetzelfde. Onder
leiding van Steunpunt Mantelzorg, gaan we samen op zoek
naar de mogelijkheden die mantelzorgers hebben. U bent
allen van harte welkom bij Athos Eet-Maakt-Doet, Athoslaan 12A, Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00u en het
programma start om 19.30u. Aanmelden is niet nodig. De
toegang is gratis. U kunt voorafgaand aan het programma
een gezonde en goedkope maaltijd gebruiken bij Athos Eet.
Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk 5 juni 2017 telefonisch of
per e-mail aanmelden. Meer informatie via 06-12255124 of
via alzheimercafemaastricht@gmail.com.

IN DE KIJKER
KINDEREN IN DE HUISKAMER VAN DAALHOF
In de Huiskamer van Daalhof vinden verschillende activiteiten plaats, voor alle bewoners van Daalhof. Van jong
tot oud bent u welkom, of u nu slecht ter been bent of een
andere huidskleur heeft. In de Huiskamer van Daalhof zijn
geen drempels, letterlijk en figuurlijk niet. De Huiskamer
draait volledig met vrijwilligers. Deze keer is de activiteit met
kinderen aan de beurt. Het is woensdagmiddag, dus tijd om
er een zinvolle invulling aan te geven.

Op deze woensdagmiddag waren er 6 kinderen gekomen.
Zij hebben de weg naar de Huiskamer gevonden en er is
nog plaats voor 6 kinderen, dus kom op woensdagmiddag
gezellig knutselen bij juffrouw Margriet. Voor een middagje
gezellig knutselen wordt 1 euro betaald per kind, het werk-/
kunststuk mogen ze meenemen naar huis. Creatief bezig
zijn is ook goed voor de coördinatie van de kinderen en het
samenzijn betekent gezelligheid. Samen doen is bindend
en zorgt voor vriendschap.
Een overzicht van de openingstijden en activiteiten van
de Huiskamer van Daalhof:
Dinsdag: 13.30-16.30 uur: inloop voor iedereen (niet alleen
ouderen). woensdag: 13.30-16.30 uur: inloop voor anderstaligen, hulp bij huiswerk. 14.00-16.00 uur: kunstatelier voor
kinderen.
Donderdag: 10.00-12.00 uur: creatief café. Samen naaien,
verstellen van kleding, breien, haken, schilderen, creatief
bezig zijn. Naaimachines en gerei zijn aanwezig. 13.3016.30 uur: mantelzorgers en/of zorgpartners. 19.00-21.30
uur: brei-/haakcafé.
Tijdens openingstijden is er spreekuur Matchpunt. Ook kan
men boeken lenen en is de ruilwinkel open. Wij zijn medepartner van het WijkLeerbedrijf. Leerlingen lopen stage
binnen de Huiskamer. Een kopje koffie, thee en of fris kost
0,50 cent. Hoe kun je de Huiskamer vinden? Aan de zijkant
van ‘t Atrium, achter de kerk, bij het gebreide hek.
Wil je meer weten, loop dan gerust eens binnen. Doen!
Welkom dus namens alle vrijwilligers.

Kinderkunst-/knutselatelier:
Er vindt een gesprek plaats met Margriet; zij is de animator
om de kinderen iets te laten tekenen, schilderen of andere
kunstzinnige dingen te ontwerpen en te maken. Er worden
verschillende dingen ingekocht om de jeugd bezig te houden. De kinderen zijn in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Sinds 3
maanden bestaat deze kunst-/knutselmiddag. De kinderen
die er nu zijn, zijn erg enthousiast en gaan er volop van
genieten. Ze mogen tussendoor ook gerust buiten spelen
en juf Margriet vinden ze erg lief. Elke woensdagmiddag is
de Huiskamer geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur voor
de kids. Deze middag wordt er geknutseld voor Moederdag. Vol enthousiasme storten ze zich op het kleuren en
verven van een doos in hartvorm. Deze wordt dan verder
beplakt naar keuze door de kids, met kralen, plakkers enz.
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Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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BON APPETIT
Havermoutpannenkoeken met fruit (5 stuks)
Ingrediënten:
35 gram havermoutmeel (vermaal je normale havermoutvlokken tot meel in een keukenmachine), 1 banaan, 1 ei, 1
tl bakpoeder
Klein scheutje (plantaardige) melk – zoals amandel-, sojaof havermelk
1 el honing of agavesiroop, 1 tl kaneel en snufje zout, kokosolie (of olijfolie/roomboter)
Ingrediënten fruitsaus:
100 gram diepvriesfruit of vers fruit o.a. blauwe bessen, rode
bessen, frambozen etc. en 2 el citroensap
Bereiding:
Vermaal de havermout in je keukenmachine tot meel. Voeg
de banaan toe en vermaal ook. Vervolgens een losgeklopt ei,
het bakpoeder, agavesiroop, kaneel en zout. Mix het geheel
opnieuw in de keukenmachine. Voeg melk en/of water toe
om het beslag iets vloeibaarder te maken. Let op: het hoeft
niet zo dun te zijn als normaal pannenkoekenbeslag. Verhit
wat kokosolie in een koekenpan en maak 3 kleine rondjes
van het beslag in de pan. Bak aan één kant totdat bovenop
belletjes ontstaan. Vuur niet te hoog. Draai voorzichtig om
met een platte spatel en bak de andere kant. Bak vervolgens
al het beslag op deze manier en stapel de pannenkoekjes
op een bordje op.
Bereiding fruitsaus:
Verwarm het diepvriesfruit of vers fruit in een steelpannetje
zachtjes op laag vuur. Voeg wat citroensap toe en roer het
fruit voorzichtig tot een soort saus. Laat wel wat fruit heel.
Schep dit met een lepel over je stapel havermoutpannenkoeken.

Ga gerust een kijkje nemen en laat u wegwijs maken. Ze
starten om 18.30 uur.
Woensdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken, verwensalon) vanaf 14.00 uur
Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselende activiteiten (bijv. Happy hour/DJ/Hapjes, Sjoefen spel, gespreksgroep) vanaf 14.00 uur
Vrijdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
- Wisselende activiteiten (bv. spellen, geheugentraining,
quiz, zingen etc.) op afdeling H
Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.
Alle activiteiten vinden plaats in of rondom de grote zaal aan
de Herculeshof 22. Meer informatie? Loop gerust een keer
binnen en vraag ernaar.
EXTRA ACTIVITEITEN Juni 2017
Elke woensdag in juni, 14.00u-15.00u; Samen met muziek
bezig zijn onder begeleiding van Peter Derks. Kom en doe
mee met dit gezellige spektakel. Tussen 15.00u-16.00u kunt
u terecht voor een lekkere kop koffie of iets anders. Er is dan
ruimte voor het spelen van een spel, het bekijken van een
DVD of een andere activiteit die u graag zou doen.
Donderdag 15 juni, 14.00u-16.00u; ‘Happy Hour’. Een
gezellige middag waarbij u het eerste drankje voor de helft
van de prijs krijgt! Daarnaast wordt er muziek gedraaid door
onze eigen DJ en kunt een tegen een kleine prijs een lekker
hapje kopen.
Donderdag 22 juni, 14.00u-16.00u; Gezamenlijk wandelen
en genieten van de prachtige omgeving!

WIJK - INFO

Donderdag 26 juni, 14.00u-16.00u; Gespreksgroep met de
activiteitenbegeleiding start om 14.00u met iedere maand
een ander thema! Iedereen mag hierbij aanschuiven.

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
Vaste activiteiten:
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom
voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering. En
om eens vrijblijvend deel te nemen aan een of meerdere
van onze activiteiten.
Maandag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur op afdeling H
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Dinsdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Spel/Sjoel/Kaart/Knutselmiddag 14.00 uur
- Gymnastiek onder professionele begeleiding van een
fysio- en ergotherapeut 14.00 uur
Dinsdagavond repeteert het koor ‘Gouwe Ouwe’ op afdeling
H. Heeft u interesse?
18

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

19

444 KIDS
KIDS
KIDS

Ideeën
voor
buitenspelletjes:
Ideeën
voor
buitenspelletjes:
Ideeën
voor
buitenspelletjes:

Woordzoeker:
Woordzoeker:
Aan
zee
Woordzoeker:Aan
Aanzee
zee
Kun
jij
jij jij
alle
alle
woorden
onderstaande
puzzelvinden?
vinden?
vinden?
Kun
allewoorden
woordeninin
inonderstaande
onderstaande puzzel
puzzel

DE
DE
LEVENSGROTE
LEVENSGROTE
ZEEPBEL
ZEEPBEL
DE
LEVENSGROTE
ZEEPBEL
Nodig:
Nodig:
een
een
teil
teil
of
of
klein
klein
zwembadje,
zwembadje,
een
hoepel
hoepel
Nodig: een teil of klein zwembadje,
eeneen
hoepel
bellenblaas.
Recept
voor
echte,
kleurrijke
bellenblaas.
Recept
voor
echte,
kleurrijke
enenen
bellenblaas.
Recept
voor
echte,
kleurrijke
zeepbellen:
water,
mlml
groene
afwas
zeepbellen:
3L
water,
300
groene
afwas
Dreft
zeepbellen:
3L3L
water,
300300
ml
groene
afwas
DreftDreft
en
60
ml
glycerine.
Dit
mengsel
dien
je
wel
24
en
60
ml
glycerine.
Dit
mengsel
dien
je
wel
24
en 60 ml glycerine. Dit mengsel dien je wel 24
uur
uur
opvoorhand
voorhand
te
maken.
maken.
je jemeteen
meteen
uur
opopvoorhand
te te
maken.
WilWil
jeWil
meteen
beginnen,
beginnen,
vervang
vervang
dan
de
de
glycerine
glycerine
door
g g
beginnen,
vervang
dandan
de
glycerine
doordoor
30
g3030
suiker
suiker
en
en
gebruik
gebruik
warm
warm
water
water
om
om
de
de
suiker
suiker
in
in op
suiker en gebruik warm water om de suiker in op op
telossen.
lossen.
Verdubbel
Verdubbel
de
ingrediënten
ingrediënten
alseen
als
je een
je een
tetelossen.
Verdubbel
de de
ingrediënten
als je
(klein)
zwembadje
gebruikt.
(klein)
zwembadje
gebruikt.
(klein)
zwembadje
gebruikt.

zon
zon
spelen
spelen
spelen
zand
zand
zand
zee
zee
zonnebaden
zonnebaden
zonnebaden
zandkasteel
zandkasteel
zandkasteel

vakantie
vakantie
vakantie
zonnescherm
zonnescherm
zonnescherm
zomer
zomer
zomer
strand
strand
strand
parasol
parasol
parasol

HET
HINDERNISSENPARCOURS
HET
HINDERNISSENPARCOURS
HET
HINDERNISSENPARCOURS
Nodig:
alles
wat
je je
maar
vinden
je
of of
Nodig:
alles
wat
maar
kan
vinden
in huis
je
Nodig:
alles
wat
je maar
kankan
vinden
in jeinhuis
ofhuis
tuin:
een
ladder,
emmers,
touw,
lint,
elastieken,
tuin:
een
ladder,
emmers,
touw,
lint,
elastieken,
tuin: een ladder, emmers, touw, lint, elastieken,
stoelen,
stoelen,
banken,…
banken,…
Laat
Laat
je je
fantasie
fantasie
werken
werken
maar
stoelen,
banken,…
Laat
je fantasie
werken
maarmaar
zorg
wel
dat
veilig
blijft.
zorg
wel
dat
het
veilig
blijft.
zorg
wel
dat
hethet
veilig
blijft.

zonnebril
zonnebril
zonnebril
ijsje
ijsje
duinen
duinen
duinen
pet
pet
insmeren
insmeren
insmeren

BUITEN
BUITEN
TWISTER
TWISTER
BUITEN
TWISTER
Ken
spel
Twister?
Kleur
dede
bollen
Ken
jehet
het
spel
Twister?
Kleur
bollen
met
Ken
jejehet
spel
Twister?
Kleur
de bollen
met met
krijtoplossing
krijtoplossing
rechtstreeks
rechtstreeks
het
het
gras
gras
en
je hebt
je hebt
krijtoplossing
rechtstreeks
op op
hetop
gras
en
jeenhebt
meteen
een
leuk
spelletje
voor
buiten!
meteen
een
leuk
spelletje
voor
buiten!
meteen een leuk spelletje voor buiten!

Doolhof:
Doolhof:
Wat
de
vraag?
Doolhof:Wat
Watisisisde
devraag?
vraag?

KOEKHAPPEN
KOEKHAPPEN
KOEKHAPPEN
Wie
als
eerste
koek
heeft
zonder
gebruik
als
eerste
de
koek
op
heeft
zonder
gebruik
WieWie
als
eerste
dede
koek
op op
heeft
zonder
gebruik
van
van
de
de
handen
handen
(handen
(handen
op
op
de
de
rug!),
rug!),
is
de
is
de
van de handen (handen op de rug!), is de
winnaar!
winnaar!
winnaar!
LIMBODANSEN
LIMBODANSEN
LIMBODANSEN
kan
een
simpele
bezemsteel
gebruiken
je je
kan
een
simpele
bezemsteel
gebruiken
JeJeJe
kan
een
simpele
bezemsteel
gebruiken
die jediedie
eventueel
versiert
met
slingers.
eventueel
versiert
met
slingers.
eventueel versiert met slingers.
DRUP,
DRUP,
DRUIP
DRUP,
DRUP,
DRUIP
DRUP,
DRUP,
DRUIP
Een
variant
op
zakdoekje
leggen.
DeDe
kinderen
Een
variant
op
zakdoekje
leggen.
kinderen
Een variant op zakdoekje leggen.
De kinderen
zitten
in
een
kring.
Eén
kind
stapt
rond
met
een
zitten
in
een
kring.
Eén
kind
stapt
rond
met
een
zitten in een kring. Eén kind stapt rond met een
natte
spons.
of
zij
laat
op
ieder
een
natte
spons.
zij
laat
op
ieder
kind
een
natte
spons.
HijHij
ofHij
zijof
laat
op
ieder
kindkind
een
druppel
druppel
water
water
vallen
vallen
en
zegt:
zegt:
‘drup’.
‘drup’.
Een
druppel
water
vallen
en en
zegt:
‘drup’.
EenEen
willekeurig
willekeurig
kind
kind
krijgt
krijgt
helaas
helaas
dede
volle
volle
lading
lading
alsals
de de
willekeurig
kind
krijgt
helaas
de volle
lading
als de
spons
helemaal
boven
hoofd
uitgeknepen
spons
helemaal
boven
zijn
hoofd
uitgeknepen
spons
helemaal
boven
zijnzijn
hoofd
uitgeknepen
wordt:
wordt:
‘druip’!
‘druip’!
Dat
Dat
kind
kind
moet
moet
recht
recht
springen
springen
wordt:
‘druip’!
Dat
kind
moet
recht
springen
en enen
proberen
de
sponseigenaar
te
tikken
voor
diedie
de de
proberen
de
sponseigenaar
te
tikken
voor
proberen de sponseigenaar te tikken voor die
de
kring
kring
is
is
kunnen
kunnen
rond
rond
rennen
rennen
en
en
de
de
lege
lege
plaats
plaats
kring is kunnen rond rennen en de lege plaats
heeft
kunnen
innemen.
heeft
kunnen
innemen.
heeft
kunnen
innemen.
Stephanie
Debie
Stephanie
Debie
Stephanie
Debie
20

VARIA

trokken onze koetsjes over een 3-baansweg langs het Plein
van de Revolutie in Havana. Mensen tuften voorbij op fietsen
en motors in allerlei zelfgemaakte modellen.

OP VAKANTIE IN…

Vanwege een jarenlange boycot zijn Cubanen op alle fronten creatief. Overal zijn prachtige, koloniale gebouwen en
pittoreske pleinen, gekleurde huizen en afbeeldingen van
revoluties uit vervlogen tijden. Posters van de broeders
Castro bij de rum- en sigarenfabriek en de oproep voor de
eeuwige revolutie vinden we terug op allerlei muren.

Al lang stond Cuba op ons wensenlijstje. We waren benieuwd hoe de muziek, die we kennen van Buena Vista
Social Club, op het exotische eiland klinkt en swingt. Onze
favoriete DVD over deze (nu beroemde) band van oude muzikanten ( o.a. aan het werk als schoenenpoetser ) bekeken
we regelmatig. Vooral om te zien hoe deze ouderen hun muziekinstrumenten weer tot leven wekten. En hierdoor vingen
we ook een glimp op van hun leven op Cuba. Waar ook de
turbulente geschiedenis van Cuba ons nieuwsgierig maakt.
Na onze voorspoedige vlucht ontstond bij landing al de
eerste tegenstelling: een jumbojet, geland op een piepklein
vliegveldje. Een geïmproviseerd kraampje met verpakte
broodjes, te koop in Cubaanse pesos (CUC’s voor toeristen).
Een lange rij voor het wisselen van geld, een lange rij bij de
broodjes. Om ons heen, in het donker, de tropische avond.
Een nieuw avontuur. In de moderne bus, gevuld met Nederlandse mensen en een Cubaanse gids die Nederlands sprak,
kronkelden we over de onverlichte en hobbelige asfaltweggetjes. Met deze bus hebben we een tocht gemaakt van oost
naar west. Onderweg zagen we kleine huizen met daken
van golfplaat, snelwegen waar vooral heel oude veewagens
dienden als openbaar vervoermiddel. Glanzende oldtimers
voor toeristen schoven door het tropische landschap met
prachtige planten en bomen. Paardjes met dunne benen

In een historisch gebouw, waar de kogelgaten getuigen van
een coup die Fidel Castro pleegde, krijgen nu ontelbare kinderen in uniform les. Het dagelijks leven speelt zich voor een
groot deel op straat af en in een lager tempo dan het onze.
Auto’s worden gerepareerd langs de stoeprand, mobiele
telefoons krijgen soms ontvangst van familie uit Miami,
fietstaxi’s zoeven door de straten, begroeid met bloeiende
bananenbomen. En de zon geeft extra kleur aan felle truitjes, bloeiende planten en geverfde muren. En overal klinkt
muziek: een oude man met gitaar die uren staat te spelen,
een trompettist, een groepje vrouwen. Prachtige, bekende
muziek.
Als finishing touch gaan we een avond naar Buena Vista Social Club in Havana. Nu toegespitst op toeristen. Bezoekers
en muzikanten genieten met volle teugen van het ritme en
de mojito’s. Samen met Cubaanse mensen dansen in een
taal die we allemaal verstaan.
Leonie Melchior
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Fysiohof en Fysiotherapie Oostermaas verder onder

Fysio043 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige
en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.
U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts
en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie,
neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie,
sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie i.o.,
fysiotherapie bij COPD en perifeer vaatlijden,
dry needling.
Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)
Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl

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

op de plaats én op het moment dat u het signaleert. Denk
bijvoorbeeld aan overlast door hondenpoep, gladheid in de
winter, een verstopte put, of gaten in het wegdek. De app
voor iPhone kunt u downloaden in de App Store of voor
Android via Google Play. Meer informatie vindt u op www.
gemeentemaastricht.nl/meldingen-app.

OUDE AMBACHTEN
DE BIERBROUWER
De man die het fotorolletje ontwikkelde is werkloos geworden, simpelweg omdat zijn baan is opgehouden te bestaan.
Dat is ook helemaal niet erg, maar met het verstrijken van
de tijd verdwenen er beroepen waarvan wij geen idee hebben dat ze er ooit zijn geweest. Wie heeft er ooit gehoord
van een reetveger?
Bierbrouwerij De Zwarte Ruiter lag op de plek waar daarna
het meubelbedrijf Wagemans & Van Tuinen (het latere
Artifort) door zoon Wagemans werd opgezet. Nu liggen op
deze plek appartementen met de naam Blauwe Veste. Op
de afgebeelde foto staat vermoedelijk een brouwersknecht
die bij De Zwarte Ruiter werkte. Hij loste de biervaten die
de kelders in moesten. Het lossen was zwaar werk, vandaar
dat het meestal met wippen of kranen gebeurde die in de
bierkelder aanwezig waren. De knecht met de schort voor
pauzeert op de Gildenweg in het Blauwdorp, kort in de buurt
van de brouwerij.

DYNAMISCHE MOMENTEN
IN KINDCENTRUM DYNAMIEK
Wij kunnen terugkijken op mooie en bijzondere momenten
gedurende deze laatste maanden. Een drukbezochte Open
Dag in maart en een magische Dynamische Week in april.
Nieuwe aanmeldingen stromen binnen, wij zijn superblij.
Tijdens de genoemde Dynamische Week hebben alle
kinderen van de hele school gedurende een week gewerkt
rondom het thema ‘Toekomst’. Toekomst van de buurt,
van de school, van de speelplaats enz. Kinderen van de
onderbouw gingen aan de slag met: ‘als ik later groot ben’.
De bovenbouwgroepen hebben vak geïntegreerd gewerkt
met een vast clubje kinderen aan maquettes en moestuintjes, deden interviews met buurtbewoners, timmerden
vogelhuisjes, wekten groene stroom op enz. Een groter
groepje heeft zich de hele week beziggehouden met alle
voorbereidingen rondom het eindfeest. Begrotingen, geldinzamelacties, boodschappen, hapjes, maar ook kookworkshops van echte koks en een top generale repetitie bij de
kinderboerderij. Daar verzorgden zij een lunch voor de rest
van de school.
Het was hectisch, stressen, organiseren, maar vooral genieten! We hebben deze week genoten van de talenten van
kinderen, de hartverwarmende giften van ouders, de betrokkenheid van de buurt, winkeliers, bedrijven, de intensieve
samenwerking met onze kindpartners en de vele handen
hulp die wij mochten ontvangen om alles goed te laten verlopen... zo mooi! De vele maanden voorbereidingstijd waren
dubbel en dwars de moeite waard om ons Kindcentrum een
hele week deze magisch boost te geven. Iedereen die hier
een kleine of grote bijdrage aan heeft geleverd…Chapeau.
En super bedankt.

WIJK - INFO

VERENIGINGSNIEUWS

UITNODIGING VOOR NIEUWE LANDGENOTEN

ZOMERSCHOOL NEDERLANDS IN BELFORT

Vindt u het leuk om met Nederlandse mensen en andere
nieuwe landgenoten te praten? Kom dan naar ons praatuurtje op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de
Huiskamer. We praten samen over alledaagse dingen,
Nederlandse gebruiken en/of andere thema’s. Wat u maar
wilt. Het is gezellig (kopje thee of koffie erbij) en goed voor
uw taalontwikkeling. Een docente Nederlands voor buitenlanders is ter ondersteuning aanwezig. U bent van harte
welkom!
MAASTRICHT MELDT APP
De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken
die wij allemaal gebruiken, zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde?
Met de Maastricht meldt app kunt u dit snel melden. Meteen
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You would like to improve your Dutch? Welkom op de zomerschool in Belfort bij Brusselsepoort. Heb je het druk met
werk, studie en vrienden? In de zomervakantie kun je ‘op
maat’ een cursus Nederlands doen. Naast de lessen gaan
we ook naar verschillende locaties voor bezoek en interviews. Een leuke en efficiënte afwisseling. Heb je collega’s
of vrienden die ook een bepaald niveau willen halen, zoals
Staatsexamen II? ‘Join the club’, dan is de cursus goedkoper.
Je kunt op deze zomerschool ieder niveau leren: A1-A2B1-B2 & voorbereiding NT2 Staatsexamen I-II. De kosten
voor deze zomercursus zijn 195 euro voor 20 uur in juli en
augustus. Voor vragen of een kennismaking, neem contact
op met Leonie Melchior: telefoon 06-20008445 of e-mail
dutchdoors15@kpnmail.nl. Zie ook Facebook en LinkedIn.
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