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Alle voorpret is helaas voorbij. Met veel plezier, saamhorigheid, gezellige avonden samen met gelijkgestemden,
naaiend aan de pakjes, knippend, plakkend (lang leve de
lijmpistolen die pakjes maken bijna tot kinderspel maken)
en zingend kwamen velen van ons de weken voor carnaval
door. In de weekenden feestjes van de carnavalsvereniging
en voor de dames natuurlijk de dameszittingen waardoor
deze dagen voor de kids automatisch tot extra ‘papa-dagen’ werden omgetoverd.
Zelfs lopend door het ziekenhuis was er de afgelopen weken geen ontkomen aan. Of men nu voor leuke of trieste
redenen het MUMC+ binnen wandelde, in de grote hal stonden alle mooie, kleurrijke en fantasierijke creaties met het
thema carnaval, gemaakt door de kinderen van basisscholen in Maastricht. Geen stad in Nederland is zo uitbundig
en duidelijk bezig met de voorbereidingen van een volksfeest met de paplepel ingegoten…

Deze meneer is de komende dagen de 'baas' in Maastricht.

Tegen de tijd dat u dit wijkblad open slaat, zal er wellicht
enkel stilte door de stad heersen. Resten confetti en slingers waaiend door de straten, loshangende versieringen
herinneren ons aan drie dagen van gekte, springen en dansen, muziekmakend en vol vreugde trekken door de straten afgesloten met verdriet en tranen bij het aflaten van ut
Mooswief.

De carnavalskleuren kunnen vervangen worden door pasteltinten, kuikentjes, eitjes, paashazen en de voorbereidingen voor Pasen vervagen ons verdriet van het afsluiten van
een drukke periode van gekheid, lol en veel plezier. Het
vasten kan beginnen.
Natasja Cornelissen

Aan de andere kant, voor de mensen die absoluut niet van
dit (door mij zeer gewaardeerde) volksfeest houden en die
het niet gelukt is om op vakantie te gaan, betekent dit het
weer over straat kunnen gaan zonder op te vallen omdat je
niet gek uit ziet.

EVENEMENTEN

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van van 5/6 april.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 maart.
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Zondag 23 maart
Rommelmarkt door TTV Daalhof in het Atrium, Aureliushof
160, Daalhof. Zaal open van 9.30 - 17.00 uur. Gratis entree.

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

Zondag 30 maart
Indoor rommelmarkt door Sambaband Los Bollos in Buurtcentrum De Heeg. Zaal open van 10.00 - 16.00 uur.

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

Ouderwetse kienmiddag door de Bejaarden- en invalidenbond Daalhof in het Atrium te Daalhof. Aanvang 13.30 uur,
zaal open om 12.30 uur.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

1

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Woensdagavond
Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond
Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagochtend

bewegen voor ouderen
thai chi
yoga
tafeltennis
biljarten
poweryoga, hathayoga & zumba
huiskamer project 13.30 - 17.00 uur
v.a.17uur dansschool reality
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie
poweryoga, hathayoga & zumba
repetitie ZI ZI KWE KWE
kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof
v.a.17uur dansschool reality
country dansen jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)
rep: kinderköpkes
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inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
Openingstijden Atrium café
043-3475146
Van maandag tot en met
0032-12236151(B)
donderdag van 19.00 uur tot
043-3540518
01.00 uur
06-24253636
Vrijdags van 19.00 uur tot
06-50468369
02.00 uur
043-3619455
0032-12236151(B)
043-3471371
043-3540518
043-3432441
06-24253636
06-18126993
06-33135297
06-40923577
06-46596426

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

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

Dat de leerlingen en hun leerkrachten die taak uiterst serieus namen, bleek uit het grote aantal zeer snelle en zeer
goede antwoorden. De quiz was bedoeld voor de leerlingen
om elkaar beter te leren kennen en wat meer te weten te
komen over elkaars scholen en de gemeenten waarin die
scholen liggen. De winnaar wordt de komende week bekendgemaakt en de prijs is nog hypergeheim…

LAMMETJESDAGEN OP BOERDERIJ DAALHOEVE
De jaarlijkse lammetjesdagen op Boerderij Daalhoeve zijn
gestart en duren dit jaar, net als vorige jaren, tot en met eind
maart. Er worden zo’n 150 lammeren verwacht van zeventig
schapen en van de eigen geiten van de boerderij. De eerste
lammeren zijn uitgerekend eind januari en de meeste
geboortes worden half februari verwacht. Speciaal voor de
lammetjesdagen heeft Daalhoeve aan de achterzijde van het
gebouw een grote schaapskooi gemaakt.

Later die middag werd het bestuurskantoor van Stichting kom
Leren officieel geopend met een druk bezochte housewarming
voor externe partners en andere genodigden.
Stichting kom Leren is er klaar voor. Klaar voor een nieuw
begin. Klaar voor het echte werk!

Buurtbewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte
uitgenodigd deze te bezoeken en de pas geboren lammetjes te bewonderen. De toegang tot de lammetjesdagen is
gratis. Voor een hapje en drankje kunnen mensen terecht in
de Koojstal. Ook is de boerderijwinkel open. Hier worden
verschillende duurzame streekproducten aangeboden.

OUDERWETSE KIENMIDDAG
Op zondag 30 maart organiseert de Bejaarden- en invalidenbond Daalhof weer hun jaarlijkse, ouderwetse kienmiddag. De aanvang
is 13.30 uur en de zaal gaat open om 12.30
uur. De kienmiddag wordt gehouden in Buurtcentrum het Atrium.

Boerderij Daalhoeve is tijdens de lammetjesdagen open van dinsdag tot en met vrijdag
van 10.00-17.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur. Op maandag zijn
we gesloten. Boerderij Daalhoeve is te vinden op de Romeinsebaan 200 in Maastricht.
De ingang ligt aan de Alesiahof.

We hebben ook deze keer weer leuke prijzen zoals: koffiezetapparaat, waterkoker, levensmiddelenpakketten friteuse
enz. De opbrengst van deze middag is voor het jubileumfeest van het 25 jarig bestaan van de Bejaarden- en invalidenbond Daalhof. Iedereen is van harte welkom en wij hopen op
een grote opkomst.

De lammetjesdagen zijn een initiatief van Boerderij Daalhoeve
en Natuurlijk Begrazen Maastricht. Voor meer informatie: tel.
043-3474786.

STICHTING KOM LEREN TRAPT AF
De festiviteiten zijn achter de rug en zoals onze voorzitter
van het College van Bestuur het formuleerde: “Het echte werk
begint nu!”
Onze onderwijsstichting verenigt openbare en katholieke
scholen en slaat daarmee een brug tussen mensen. De scholen vierden het samengaan afgelopen vrijdag met een
kennisbattle voor de groepen in de bovenbouw. Zo’n 2200
kinderen op 24 scholen streden met elkaar door 30 vragen
juist en in de snelst mogelijke tijd te beantwoorden. Allemaal via Facebook, uiteraard…

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen
KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

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

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

Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl
Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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IN WIJK-INFO
DE ETALAGE
WIJK-INFO
IN DE ETALAGE
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• er ook cadeaubonnen verkrijgbaar zijn voor elk gewenst
• de kinderen een gratis lollie krijgen
programma
• de kinderen een gratis lollie krijgen
De nieuwe openingstijden zijn:
maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur
De
nieuwe
zijn: uur.
zondag
van openingstijden
10.00 uur tot 14.00
maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur
zondag van 10.00 uur tot 14.00 uur.

voor al uw schilderwerk binnen en buiten.

••

Netheid Correctheid Betrouwbaarheid !!
Kijk gerust op mijn internet site
www.johndeschilder.nl voor
aanbiedingen en garanties.
Ook voor het plaatsen van glas,
rolluiken, laminaat en parket.
Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.
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Geusseltbad voor iedereen
Het Geusseltbad is een bad voor iedereen. Jong en oud,
recreatief, sportief, op weg naar herstel, individueel of in clubverband. Goed bereikbaar en op een duurzame manier vormgegeven staat het bad midden in de groene long van het
Geusseltpark. Met de komst van het Geusseltbad en het
combinatiegebouw, de thuishaven van Maastricht Sport, worden diverse sportieve verbindingen gelegd in dit parkgebied
waarin sporten, werken, wonen, recreëren en elkaar ontmoeten centraal staat.

PERSBERICHTEN
GEUSSELTBAD VERWELKOMT 225.000E BEZOEKER

SAMEN UIT, SAMEN GENIETEN
Gaat u ook zo graag naar het theater, maar komt het er niet
meer van omdat u niet graag ’s avonds alleen naar de bushalte loopt, moeite krijgt met autorijden in het donker, het
vervelend vindt alleen te moeten gaan of een arm nodig hebt?
Speciaal voor u is er ‘Vier het Leven’. Vrijwilligers halen u op,
gaan met u mee en brengen u weer thuis. Samen uit, samen
genieten. ‘Vier het Leven’ is een landelijk initiatief en sinds
2012 actief in Zuid Limburg. ‘Vier het Leven’ biedt theaterprogramma’s aan in samenwerking met de theaters in Maastricht, Parkstad en Sittard-Geleen.

Een blij verraste leszwemster, Britt Jaminon (6), viel vandaag de eer te beurt onthaald te worden als 225.000e bezoeker van het Geusseltbad. Trots ontving zij uit handen van
directeur Maastricht Sport, Maurice Bockting en Wethouder
sport, Gerdo van Grootheest een certificaat en diverse cadeaus.
Het Geusseltbad opende 1 mei 2013 haar deuren en staat
inmiddels niet alleen bekend als het meest duurzame bad
van Nederland, maar ook met al 4 nationale records, als een
van de ‘snelste’ wedstrijdbaden.
Directeur Maastricht Sport tevreden
Directeur Maurice Bockting van Maastricht Sport kijkt tevreden terug op de start van het nieuwe bad. De bezoekersaantallen van het Geusseltbad liggen op koers en in de lijn
der verwachting en zijn zelfs hoger dan in de drie oude baden. Verheugd is de directeur over de gestage toename van
het aantal uren dat de diverse baden worden verhuurd aan
verenigingen en externe gebruikers. De brede programmering en de speciale voorzieningen in de diverse baden in combinatie met uitgebreide mogelijkheden en het voorzieningenniveau van het sportpark zorgt ervoor dat steeds meer organisaties en instellingen de samenwerking opzoeken met
Maastricht Sport en het Geusseltbad. De maatwerkarrangementen voor speciale doelgroepen (Radar, MUMC+
en UWC) zorgen ervoor dat ook juist gebruikers met een
specifieke, medische of psychosociale achtergrond de weg
richting het Geusseltbad weten te vinden.

Als u belangstelling heeft, belt u naar het landelijk bureau en
krijgt u alle informatie die u wilt. U kunt ook schrijven, emailen of u via de website opgeven. Wanneer u besluit mee
te gaan, komen de plaatselijke vrijwilligers u ophalen en gaan
zij met u mee.
Nelleke de Kruik, regiocoördinator Limburg Stichting Vier het Leven,
Harderwijkerzand 36, 1274 TC Huizen, tel 035-5245156
E-mail: info@4hetleven.nl, website: www.4hetleven.nl

Ze komen er weer aan:

DE 3 DOLLE KONIJNDAGEN

Wethouder sport, Gerdo van Grootheest trots op Geusseltbad
“Ik ben blij te zien dat steeds meer mensen de weg weten te
vinden naar het Geusseltbad. Ik hoop dat de gebruikers net
zo enthousiast zijn als ik als ze zien wat deze accommodatie te bieden heeft.”

aswoensdag 5 maart
donderdag 6 maart
vrijdag 7 maart

KONIJNENBOUT

Diploma zwemmen in het Geusseltbad is leuk
Britt hoopt binnenkort haar A-diploma te halen en heeft het
prima naar haar zin in het Geusseltbad. “de badmeester
maakt vaak grapjes en het bad is helemaal nieuw”. “Ik ga
hier ook mijn B diploma halen.”

met verse frieten en ‘n cupje appelmoes

6 EURO

reserveren op nummer 043 3435427
Café 1900, Orleansplein, Maastricht
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PRIKBORD

Bij Angèle schoonheidsspecialiste kunt u terecht voor
gezichtsbehandelingen vanaf 27,50 euro. U bent van harte
welkom in mijn vernieuwde salon, waar u voortaan ook kunt
pinnen. Zie verder www. angèlebroux.nl of tel. 06-25065275.

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

Boek tijdig een luchtkussen voor uw Communiefeest. Info:
www.kopvanjutzuid.nl.
Schoonheidsspecialiste Angèle: na de Carnaval toe aan
een ontspannen gezichtsbehandeling? U krijgt in de maand
maart 5 % korting op een complete gezichtsbehandeling en
twee keer 5 % korting op alle Webecos producten. Tel. 0625065275, angelebroux@home.nl, www.angelebroux.nl of Fb:
Facebook.com/AngeleSchoonheidsspecialiste.

Nieuwste rage van Amerika hier in ‘t Atrium Daalhof:
PILOXING; een mix van tao-bo en Pilatus, voor opbouw
kracht en conditie. Pow eryoga, Hathayoga of
Bodybalance: ontstressen en je levenskwaliteit verruimen.
Zumba in ‘t Atrium Daalhof. Chantalle Smeets (Trobar):
info@dans-yoga.com, tel.0032-12236151.

Rederij Stiphout vraagt: vakantiemedewerkers/oproepkrachten vanaf 17 jaar
voor de bediening en afwas aan boord van
onze passagiersschepen. Info, tel. 0433515303 of anita@stiphout.nl.

Voor Carnaval: Keverpakjes. Vier pakken “Lieveheersbeestjes” (zwart/rood) voor twee volwassenen en twee kinderen. Info, tel. 06-53753393 of 043-3432577.
Te koop: autoband Michelin vier gaats 175/70/13, 100%
profiel, prijs 10 euro; twee koplampen links en rechts voor
Peugeot 206, niet gebruikt, vraagprijs 30 euro. Info, tel. 0433430309 of 06-33725337.

Huiswerkbegeleiding en bijles in de Hazendans. Leraar
(vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding. Extra aandacht
en hulp bij specifieke leerproblemen. Bijlessen Nederlandse
taal op alle niveaus en examentraining. Info, tel. 043-7503676
of 06-39823537.

Richard Smit Meubelstoffering. Een nieuwe stof voor uw
eetkamerstoelen? Zet uw oude meubels opnieuw in de
spotlights. Maak vrijblijvend een afspraak en laat u verrassen door de prijs en mogelijkheden. Info tel. 0032-468138770
of richard.smit@telenet.be.
Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. U bent van
harte welkom voor een gratis proefles. Zet maar een stap in
de yogaruimte. Info en aanmelden bij: Helen Vaessens, tel.
043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.
Bent u op zoek naar huiswerkbegeleiding of bijles voor
uw zoon/dochter, dan bent u bij mij aan het juiste adres. Als
jonge, enthousiaste leerkracht (SO-VSO-basisonderwijsVMBO) geef ik één op één begeleiding. Locatie: Daalhof,
info, tel. 06-19822433.

Praktijk voor

FYSIOTHERAPIE

Naildesign Astrid. Wilt u mooie, verzorgde gel-nagels?
Naildesign Astrid maakt dit voor u mogelijk. Door mijn ervaring en creativiteit zullen uw nagels er onvergetelijk uitzien.
Voor meer info, tel. 06-37350740.

- houdings- en bewegingsklachten
- sportblessures
- enz.

NEUROFEEDBACK hersentraining
-

Dak & Homeservice Maastricht

L.Tonigold

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

hoofdpijn
vermoeidheid
concentratiestoornissen
ADHD, autisme
depressie, angsten
stress en burn-out

Marion Peters
Rudi Ahn

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf

Voor meer info:
Contact:
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Kochstraat 3
6216 ER Maastricht
(oude parkeerplaats Annadal)
Tel. 043-8516044
www.pcm-web.com
info@pcm-web.com

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

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

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

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS

VLIEGENDE DUIVEN

SAMBABAND ROMMELMARKT

Mijn hond is er gek op. Als hij ze in een veld ziet, sprint hij
huilend en piepend op ze af terwijl zij snel wegvliegen. Op
het Vrijthof en het Onze Lieve Vrouweplein worden ze er gek
van en hullen ze muren in een soort spijkerjas om ervoor te
zorgen dat ze niet te lang kunnen komen zitten. Maar in
Daalhof lopen we ze vaak gewoon onwetend voaorbij.
Volgens René en Peter van der Krogt in ‘Mens en Dier in
Steen en Brons’ heeft Fons Bemelmans ‘Vliegende Duiven’
in 1975 gebeeldhouwd. Dit is zeker niet zijn enige standbeeld in Maastricht. Op het Onze Lieve Vrouweplein – daar
waar ze duiven niet zo genegen zijn – vinden we ‘Jupiter’, dat
misschien beter zou passen in Daalhof, gezien de godenen planetennamen van de straten.
Alphons Willem Bernhard Johannes (Fons) Bemelmans is
in 1938 in Maastricht geboren en woont en werkt in Eijsden.
Hij is vooral bekend als beeldhouwer, maar is ook edelsmid,
schilder en graficus. We kunnen zes van zijn beeldhouwwerken in Maastricht bewonderen en er zijn er nog meer elders
in Nederland.
Toch lopen we die duiven gewoon voorbij. Ze staan eigenlijk
op een fantastische plek. Iedereen die hun oud papier en
plastic naar de bakken onder aan de trappen van het winkelcentrum op de Herculeshof gebracht heeft, heeft de wind
meegemaakt die door de doorgang onder de flat raast. Als je
de trap op kijkt, zie je de duiven, klaar om weg te vliegen. Of
eigenlijk niet. Het lijkt meer of ze verstrengeld zijn in een
innige omhelzing. Of vechten ze met elkaar vechten?
Het werk van Bemelmans laat juist deze onzekerheid toe,
een licht abstracte vorm met sterke lijnen en vormen die
duidelijk aangeven dat het om vogels gaat.
Duiven zijn gewoon duiven. Vliegende ratten zeggen sommigen, terwijl anderen grof geld betalen voor een exemplaar
dat snel en goed terugvliegt van verre oorden.
Boven op de trappen van winkelcentrum Daalhof komen we
ook alle soorten mensen tegen. Niet zo lang geleden werd
iemand gered door het snelle handelen van een winkelier.
Een andere dag moest men van de stoep springen om niet
door een scooter omver gereden te worden.
Kunst doet ons aan allerlei dingen denken. Als ik de duiven
voorbij loop, denk ik aan schoonheid in het alledaagse. Gewoon twee vliegende duiven.

Sambaband Los Bollos organiseert op zondag 30 maart 2014
weer de traditionele indoor rommelmarkt in Buurtcentrum De
Heeg. Voor bezoekers geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Deelname is mogelijk voor particulieren en/of verenigingen.
Voor tafelhuur mail naar rommelmarkt@losbollos.nl of bel
tel. 06-25231455 (graag na 18.00 uur).
ROMMELMARKT TTV DAALHOF
TTV Daalhof organiseert weer haar halfjaarlijkse rommelmarkt op 23 maart a.s.
Deze wordt gehouden in het Atrium,
Aureliushof 160 in Daalhof. De zaal is open
van 9.30 tot 17.00 uur. De entree is gratis.
Voor inlichtingen of de huur van een tafel
kunt u contact opnemen met de heer Peter
Janssen, telefoon 043-3479867.

VARIA
WIJK-INFO
BUDGETKRINGEN WEER VAN START
Heb je geldzorgen? Wil je een leuker leven, maar kom je moeilijk tot
actie? Dan is een Budgetkring misschien iets voor jou. Je gaat concreet
aan de slag om dingen anders aan te pakken. Daar heb je
meteen voordeel van: handig inkopen, zuinig met energie,
slim besparen, lekker eten voor een prik. Je werkt samen
met anderen, dus je staat er niet alleen voor. Deelname is
gratis.
Binnenkort starten weer nieuwe kringen in verschillende wijken in Maastricht. Doe ook mee en meld je aan op tel. 0433258683 of stuur een mail naar maastricht@budgetkring.nl.
Meer info vind je op www.budgetkring.nl.
Greep op geld & goed in je vel.

Scott Raab

Godding Uitvaartzorg

fie ook
tsv vo
erz or
eke uw
rin
gen

Persoonlijk, Respectvol, Deskundig
Veldwezeltstraat 24
6215 JC Maastricht
06-53219877 (na 18 uur)
info@tweewielerserviceverhulst.nl

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

Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 21.30 uur
Zaterdag op afspraak

www.tweewielerserviceverhulst.nl
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Ad Frijns
Beste lezer van ‘t Belhäöfke,
Van 2010 tot 2014 heb ik U als burgers van Maastricht
mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad,
met als specialisaties:
Zorg en Welzijn, Sport en Onderwijs.
Gelet op de komende grote veranderingen in de Zorg
vanaf 1 januari 2015, het overgangsjaar 2014 en alle
voorbereidingen hierop, zou ik de komende periode
van 2014 tot 2018 weer namens de Senioren Partij
Maastricht, uw volksvertegenwoordiger willen zijn.
Ook bij Sport en Onderwijs zijn een aantal forse
veranderingen en ontwikkelingen, die voldoende kennis
en ervaring verdienen, terwijl onze wijken Belfort,
Daalhof en Hazendans natuurlijk mijn extra aandacht
hebben.
Stem daarom op 19 maart : Senioren Partij Maastricht
lijst 3, nummer 4: Ad Frijns, Schaliedekkersdreef 46a,
6216 RW Maastricht

Senioren Partij Maastricht, lijst 3, nummer 4: Ad Frijns

Ger Thelosen
Beste mensen,

De afgelopen 4 jaren, heb ik als burger-nietraadslid de Senioren Partij Maastricht mogen vertegenwoordigen in de commissie Economisch Sociale Zaken
en Cultuur.
De wijken Belfort, Daalhof en Hazandans hebben mijn speciale aandacht, ten
eerste om dat ik daar zelf woon, maar vooral door mijn ervaringen, welke ik
o.a. in het buurtplatform Belfort-Daalhof heb opgedaan. Deze ervaringen
komen mij zeker van pas als raadslid.
Het beleid van de Senioren Partij Maastricht heeft voldoende uitgangspunten
om alle senioren in Maastricht voor deze partij te laten kiezen. De belangen
voor de senioren lopen als een rode draad door het verkiezingsprogramma.
Ook vele niet-senioren zullen zich zeker kunnen vinden in de standpunten van
onze partij. De Senioren Partij Maastricht heeft door zijn gedegen aanpak een
toegevoegde waarde voor elke inwoner van Maastricht. Het scheppen van
kansen voor jongeren en ouderen , zal mijn belangrijkste opdracht zijn als
kandidaat raadslid. Dus stem op 19 maart a.s. Lijst 3 nummer 11. Ger Thelosen,
Lutetiahof 9, 6215TL Maastricht.

Senioren Partij Maastricht, lijst 3, nummer 11: Ger Thelosen
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Lammetjesdagen 2014
De Lammetjesdagen zijn een heel eind op streek, maar nog
niet afgelopen. Half maart zijn er ruim honderd schapen lammetjes geboren. In de laatste twee weken van de Lammetjesdagen volgen nog zo’n twintig geiten lammetjes.
Voeg daarbij de geboorte van het nieuwe alpacaveulen en we
kunnen spreken van een ware geboortegolf op Daalhoeve.
Eind februari zijn immers ook al veel biggetjes geboren.
Boerderijwinkel
Bestel alvast uw gekleurde paaseieren in de winkel. En koop
dan meteen het triogehakt dat we speciaal hebben ingekocht
voor het heerlijke recept van Magda van deze maand.
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DIER VAN DE MAAND: ALPACA

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 14, maart 2014

Afgelopen jaar hebben we in april ons dierenbestand uitgebreid met een kleine kudde alpaca’s. Alpaca’s zijn ondertussen meer geziene boerderijdieren, ook in Nederland. Ze worden vooral gehouden voor hun wol, maar ze lopen ook wel
mee met begrazingskuddes vanwege hun alertheid, ze houden namelijk vossen op afstand. Zo zijn kleinere dieren en
lammetjes veilig tegen de vossen.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Wees er snel bij: de Kledingbeurs op 16 maart
Als u dit op tijd leest, kunt u nog snel naar de Kledingbeurs
op de boerderij. Op zondag 16 maart kunt u gedurende de
normale openingstijden bij ons terecht voor een ruim assortiment aan tweedehands kleding. De afgelopen weken hebben veel mensen hiervoor vele zakken kleding bij ons ingeleverd. Daarvoor bedanken we hen hartelijk. De opbrengst van
de beurs komt volledig ten goede aan het voortbestaan van
de boerderij.
Braderie op zondag 13 april
Tijdens de grote jaarlijkse braderie in Daalhof kunt u bij ons
een kraam reserveren voor het aanbieden van eigen
producten. De huur bedraagt 17,50 euro. U kunt een kraam
reserveren in de Koojstal. Hier kunt u tijdens de braderie
uiteraard ook lekkere hapjes en drankjes nuttigen.

Onze alpaca's

Alpaca’s komen uit Zuid-Amerika, uit de bergen van de Andes.
Ze leven op schrale gronden en soms extreme hoogtes.
Daardoor zijn het taaie en geharde dieren, die op een klein
rantsoen kunnen leven. De alpaca stamt af van de vicuna en
behoort tot de lama-achtigen. Bij aankomst op Daalhoeve is
één van de merries gedekt door de hengst en we verwachten
hiervan in maart een veulen. De geboorte van Kuzco in september was een verrassing. We werden erop geattendeerd
dat de merrie zich vreemd gedroeg, ze bleek dus zwanger te
zijn. Kort daarop volgde het slechte nieuws van het overlijden van de hengst. Hij heeft gelukkig nog voor nageslacht
gezorgd.
Alpaca’s kennen geen bronst, zij planten zich net als katten
en konijnen voort door middel van geinduceerde ovulatie, dat
wil zeggen dat de eicel vrijkomt na de bevruchting. Ze dragen elf maanden en moeten dan niks meer van de mannetjes weten, ze spugen zelfs naar ze. Hier zou je dus aan
kunnen herkennen dat een merrie dragend is.

Een van de pasgeboren lammetjes
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Tijdens onze geboortegolf in het voorjaar zal er tussen alle
lammetjes dus ook een alpacaveulen worden geboren. De
alpaca’s die wij houden zijn van het iets zeldzamere ras Suri,
zij hebben een wat draderige vacht en komen in vrijwel alle
kleuren voor. Het zijn lastdieren en worden wel gebruikt om
goederen te dragen, maar je kunt ze niet berijden. Het tam
maken kost veel tijd en je moet een vertrouwensband met ze
opbouwen. Voelen ze zich bedreigd, dan zullen ze naar je
spugen.

DAALVERHAAL
Dit Daalverhaal gaat over Robert Jongen, geboren en getogen in Maastricht, 48 jaar. Hij was vroeger al gek op paarden
en pony’s en leerde bij de Pony Club St. Pieter paardrijden.
Nu is hij vrijwilliger op Daalhoeve. Samen met vrijwilligster
Atina verzorgt hij pony Eloyd en ezel Paco, en ging hij met
de dieren wandelen om ze klaar te maken voor ritjes met
kinderen. Zo lieten Robert en Atina de dieren bijvoorbeeld
wennen aan zadels en hoofdstelletjes. Robert en Atina laten
de kinderen altijd helpen met het verzorgen en borstelen
van Eloyd en Paco. ‘Zo kan ik de kinderen van alles uitleggen en kunnen ze wat leren over pony’s en paardjes. Deze
dieren kunnen bijvoorbeeld het gevoel van een mens verstaan
en begrijpen.’

In het voorjaar zullen onze alpaca’s voor het eerst worden
geschoren, waarschijnlijk tegelijk met de schapen. In ZuidAmerika wordt deze wol veel gebruikt en is het een belangrijk exportproduct. De wol is erg zacht en kleding van deze
wol kan op de blote huid worden gedragen. We kijken erg uit
naar de komst van het veulen.
Volg onze website en/of Facebook-pagina voor de laatste
ontwikkelingen.
Eleanor

RECEPT UIT DE WINKEL
Ragu bolognese voor lasagna of andere pasta’s
Snij 100 gram gerookte ham, 3 uien, 3 wortels en 4 selderiestengels ultrafijn, in de keukenmachine of met de hand. Fruit
dit 10 minuten zachtjes in 30 gram boter. Schep het eruit, en
bak dan in dezelfde pan, met 2 eetlepels olijfolie, 400 gram
triogehakt (van rund, varken en kalf, tijdelijk verkrijgbaar in
onze winkel!) en 100 gram fijngesneden mager spek mooi
bruin en roer het goed los, dus geen hompen vlees. Voeg
een glas droge witte wijn erbij, en kook zo lang dat de vloeistof verdampt is. Doe vervolgens de groenten erbij, met een
halve liter runderbouillon en 2 eetlepels tomatenpuree. Breng
dit aan de kook en laat het zo lang mogelijk zachtjes pruttelen met schuine deksel. Blijf regelmatig roeren. Voor de liefhebber doe je er 250 gram gebakken kleingesneden kippenlevertjes door.
Vlak voor het opdienen een kwart liter room toevoegen en op
smaak brengen met zout, peper en nootmuskaat.

Atina en Robert op stap met Eloyd en Paco

Robert voelt zich een ander mens sinds hij met Paco en
Eloyd werkt. ‘De liefde die ik van deze dieren krijg, kan geen
mens mij geven. Ik zie ze echt alsof het mijn kinderen zijn
en bescherm ze. Ze laten mij weten wat ze voelen en wat ze
wel en niet prettig vinden, ik heb een echte band met ze
gekregen en ze eten zelfs uit mijn mond.’
Met zo’n goede band is het logisch dat Robert Paco en Eloyd
van haver tot gort kent. Hij vertelt graag over hun eigenschappen. ‘Paco de ezel is heel lief en een tikkeltje ondeugend.
Hij vindt het fijn erbij te horen en geknuffeld en geborsteld te
worden. Hij wordt dan ook jaloers als hij te weinig aandacht
krijg tegenover Eloyd. Paco is altijd als eerste terug in zijn
stalletje. Hij krijgt ook het poortje van het stalletje open, vandaar dat we er een kettinkje omheen hebben gedaan. Slimmerik... Ook Eloyd is erg lief. Hij laat veel met zich doen. Hij
is heel rustig, maar kan soms ook wel eigenwijs zijn, hij laat
dan merken wat hij wel en niet fijn vindt.

Maak je deze saus voor lasagna, dan voeg je geen room
toe, maar een bechamelsaus, uit een pakje of zelfgemaakt!!
Zo maak je zelf bechamelsaus. Smelt in een zware pan 45
gram boter, voeg 6 eetlepels bloem toe en maak een roux,
die je even laat doorgaren. Voeg een halve liter melk en een
kwart liter room toe, klop met een garde stevig tot een mooie
gladde crème, en laat doorgaren. Voeg zout en nootmuskaat toe.

Paco en Eloyd zijn beide kuddedieren. Ze kunnen niet zonder elkaar. Soms vechten ze weleens maar dat is ook speelgedrag. Ze houden beide graag van aandacht en borstelen,
dus kinderen die willen borstelen mogen altijd komen vragen
of ze kunnen helpen met het vertroetelen van onze twee vrienden.’

Verwarm de oven intussen voor op 175 graden. De lasagna
bouw je op in een ovenschaal. Eerst wat ragu, lasagnavel,
ragu, bechamel, lasaganavel, etc. Zorg dat je eindigt met
ragu en bechamel, en strooi lekker flink wat geraspte
parmezaanse kaas erover.
Ongeveer 30 minuten in de oven.

Groetjes Robert en Atina

Vragen? Magda staat tot uw dienst.
13
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SEM EN MILAN

WORLD JAMBOREE 2015

Lieve buurtbewoners,
Wij willen ons graag aan jullie voorstellen. Wij zijn Sem en
Milan Weetink. Een eeneiige tweeling. Wij wonen samen
met onze papa Ivo, mama Karin en konijn Charlie op de
Hulters-dreef in de wijk Belfort. Wij zijn geboren op 22 oktober 2013 in het AZM te Maastricht.

Beste inwoners van Daalhof, Hazendans en Belfort,
Mijn naam is Joelle Remmen. U weet nu vast wel dat ik geld
aan het sparen ben voor mijn deelname aan de World
Jamboree in Japan in 2015. Er zijn al mensen die gemaild
hebben, maar er moeten er nog veel meer komen. Ik zal het
lijstje met de dingen die ik voor u kan doen nogmaals kenbaar maken:
- auto wassen
- tussen de middag opletten op uw kinderen (dit is mogelijk
tot het einde van het schooljaar)
- oppassen
- kleine hond uitlaten
- kleine boodschappen doen
- kleine huishoudelijke klusjes
- statiegeld flessen verzamelen
- onkruid wieden
- op bestelling cup cakes, cake of koekjes maken voor een
speciale gelegenheid (wel zeggen hoe veel)
Wilt u mij helpen? Mijn email is: joellenaarjapan@gmail.com,
tel. 043-3478044. Ook kunt u mijn avontuur over mijn voorbereidingen en de reis naar Japan lezen op mijn facebook pagina: www.facebook.com/joelle.remmen.

Mama heeft een fijne zwangerschap gehad maar omdat zij
met 35 weken een verhoogde bloeddruk kreeg, zijn we eerder geboren. Ook de bevalling was vlot gegaan. Sem is om
0.50 uur en Milan om 1.10 uur geboren. We hebben 2 weken
in het ziekenhuis gelegen.

Met vriendelijke groet,
Joelle Remmen

Wij zijn hele lieve, tevreden mannetjes. We vinden het heerlijk om in de box dicht tegen elkaar of bij papa en mama in
de armen te liggen. We slapen op dezelfde kamer maar hebben daar ieder een eigen bedje. Ook gaan we graag in bad
en vinden we het fijn als papa en mama met ons gaan wandelen in de kinderwagen.
Omdat we een klein beetje verschillen in gewicht kunnen
papa en mama ons (nog) goed uit elkaar houden.
Liefs van Sem en Milan.
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Net als voorheen blijft de Thuiszorgwinkel hét adres voor het
lenen, huren en kopen van hulpmiddelen, verpleegartikelen
en wellness-producten. Hulpmiddelen die gratis vanuit de
Zorgverzekeringswet geleend kunnen worden, zijn bijvoorbeeld een rolstoel, bedverhogers of een hoog/laag bed. Voor
het lenen van hulpmiddelen is een geldig legitimatiebewijs
en een pasje van de zorgverzekeraar nodig. Een groot artikel, bijvoorbeeld een hoog/laag bed,
wordt gratis thuisbezorgd en geplaatst.
Kleine artikelen kunnen opgehaald worden in de Thuiszorgwinkel.

TWEEDE THUISZORGWINKEL VAN ENVIDA GEOPEND
Al sinds 1 januari 2013 werken Vegro en GroenekruisDomicura
samen op het gebied van hulpmiddelenverstrekking. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de regionale zorgaanbieders
GroenekruisDomicura en Vivre gefuseerd en gaan samen
verder onder de naam Envida. Met behulp van deze samenwerking wordt een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
op het gebied van hulpmiddelen neergezet.

Ook is het mogelijk tegen aantrekkelijke tarieven artikelen
te huren zoals een paar krukken, borstkolf of hometrainer.
Daarnaast heeft de Thuiszorgwinkel een uitgebreid assortiment met verkoopproducten zoals bloeddrukmeters, weegschalen, bandages, scootmobiels, sta-opstoelen en tal van
praktische, handige hulpmiddelen. Leden van Service van
Envida ontvangen tevens, op vertoon van een ledenpas, 10%
korting.

De huidige Thuiszorgwinkel in Maastricht, Mockstraat 1, gaat
verder onder de nieuwe naam Thuiszorgwinkel van Envida.
Een tweede Thuiszorgwinkel van Envida opende op 10 februari jl. in Maastricht aan de Brusselsestraat 148. Op die
manier kunnen cliënten van Envida en inwoners van Maastricht e.o. te allen tijde terecht bij een Thuiszorgwinkel bij hen
in de buurt.

De Thuiszorgwinkels zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur. Deskundige medewerkers voorzien klanten graag van
een passend advies en informatie.

Envida biedt diensten aan op het gebied
van wonen, welzijn en zorg aan cliënten
- vooral chronisch zieken en ouderen - in
Zuid Limburg. Mocht de cliënt de essentiële aspecten van zijn leven, namelijk zorg, wonen en/of
welzijn, niet meer voor zichzelf kunnen regelen dan ondersteunen wij de cliënt en zijn sociale omgeving daarbij. Daarbij wordt gestreefd naar een ‘thuisgevoel’ voor de klant.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met
de klantenservice via het telefoonnummer 043-3690660 of
kijk op www.envida.nl.

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

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

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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Voor de bovenbouwleerlingen wordt momenteel nog bekeken op welke wijze zij de beste eindexamenkwalificatie kunnen krijgen. Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum
(OPDC St. Michael) dat tevens gevestigd is in de locatie aan
de Tongerseweg, zal verhuizen naar de locatie aan de
Hunnenweg in Maastricht.

VOORMALIG TRICHTER COLLEGE
SLUIT HAAR DEUREN
Omdat de afgelopen jaren de leerlingenaantallen op de scholen in Maastricht enorm zijn terug gelopen, is er besloten
dat de traditionele scholengemeenschap aan de Tongerseweg
in Maastricht gesloten zal worden. Momenteel worden de
drie domeinen VMBO, VHBO en VWO aangeboden vanaf
zowel het Bonnefanten College, Porta Mosana als SintMaartenscollege. In samenspraak met de gemeente Maastricht heeft de Stichting LVO besloten deze schooltypen te
bundelen tot de domeinen VMBO, VHBO en VWO.
Eén van de voordelen van deze samenvoeging is dat er voor
leerlingen meer onderwijsmiddelen beschikbaar worden gesteld. Door de dalende leerlingaantallen zouden de klassen
in de toekomst kleiner worden, waardoor er op den duur minder keuzeaanbod in het vakkenaanbod zou ontstaan. Door
alle leerlingen samen grotere klassen te laten vormen, ontstaat er weer een breder vakkenaanbod.
De dalende leerlingaantallen, de bouwkundige staat en het
negatieve exploitatieresultaat van de locatie aan de Tongerseweg (voormalig Trichter College) zijn enkele redenen
waarom de locatie met ingang van schooljaar 2014-2015 zal
worden gesloten. De onderbouwleerlingen van HAVO/VWO
zullen worden overgebracht naar de locatie aan de Eenhoornsingel.
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De komende maanden zal er met het personeel, ouders,
leerlingen, primair onderwijs, de vakcentrales en het Ministerie verder invulling worden gegeven aan de inhoudelijke
opzet van bovengenoemde domeinen. Tevens zullen zij in
diezelfde periode de formele besluitvorming voorbereiden.
Ingezet wordt op een instemmingstraject met de Medezeggenschapsraden vanaf mei 2014. De instemming van de gemeente Maastricht wordt omstreeks juni 2014 verwacht.
Alle instanties dienen voor uiterlijk oktober 2014 met het
voorstel te hebben ingestemd, want voor 1 november 2014
moet het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) ingediend zijn.
Hoe deze wijziging er precies per traditionele scholengemeenschappen uit gaat zien, kunt u nalezen via de website
www.lvomaastricht.nl. Als u nog vragen heeft, kunt e-mailen
naar info@lvomaastricht.nl.

VARIA
WIJK-INFO
HET GAAT ER WEER VAN KOMEN
Uw gemeente stelt sinds 2007 jaarlijks de WOZ waarde van
de onroerende zaken vast. Ook in 2014 is het weer zo ver.
Binnenkort vallen de aanslagen gemeentelijke belastingen
en waterschapheffingen weer op de deurmat. Meestal rond
de periode van carnaval.
Door alert te zijn kan wellicht aan belastingen bespaard worden. De WOZ waarde vormt de grondslag voor onder andere
gemeentelijke/lokale heffingen (onroerende zaakbelasting),
het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de waterschapslasten.
Daarnaast is de WOZ waarde ook van belang voor de (beperkte) afschrijvingsmogelijkheden op bedrijfspanden in de
winstsfeer. Hoe lager de WOZ waarde van uw vastgoed kan
worden vastgesteld, des te hoger is het afschrijvingspotentieel in de winstsfeer. De WOZ waarde van het vastgoed geldt
namelijk als bodemwaarde, tot waaraan feitelijk kan worden
afgeschreven. Afschrijvingen zijn weer goed voor de ‘cashflow’
van uw onderneming. Het zijn namelijk kosten (verlagen de
winst) maar geen effectieve uitgaven.
Kort gezegd: bij panden in eigen gebruik binnen uw onderneming is afschrijven mogelijk tot 50% van de WOZ waarde
van het onroerend goed, terwijl bij beleggingspanden binnen
uw onderneming, de WOZ waarde (100%) als bodemwaarde
geldt.

Reflexzône-therapie
gewoon eens uitproberen!!

Gelet hierop doet u er verstandig aan de WOZ waarde 2014
van uw vastgoed eens kritisch te beoordelen. Daar waar nodig zult u moeten overgaan tot juridische acties. Met andere
woorden: met het instellen van bezwaar tegen de nieuwe
aanslag gemeentelijke heffingen en de WOZ waarde, kan
wellicht aan belastingen bespaard worden, voor uzelf in privé,
dan wel voor uw onderneming. Let op de bezwaartermijn van
zes weken na dagtekening van de aanslag.
Laat één en ander checken door een gecertificeerd vastgoed taxateur en stel in samenspraak met een fiscalist in
voorkomende situaties een bezwaarschrift op, inclusief cijfermatige en bouwtechnische argumenten.
Voorbeelden van het mogelijk succesvol ageren tegen de
hoogte van de WOZ waarde 2014 van uw vastgoed:
- waardevermindering als gevolg van achterstallig onderhoud;
- waardevermindering door asbestbevuiling;
- lagere WOZ waarde door slechtere ligging niet volledig vrijstaande woning;
- nabijheid van hondenuitlaatplaats of drukke verkeersweg.
Let op: de ‘Fierensmarge’ op grond waarvan bezwaar en beroep tegen relatief geringe waardeverschillen ongegrond
werd verklaard, is door de Hoge Raad (hoogste rechter in
Nederland) in 2010 als niet rechtsgeldig bestempeld. Dat
biedt perspectief om tegen de WOZ waarde 2014 in het geweer te komen. Hou de ‘WOZ roulette’ komende dus goed in
de gaten.
Tenslotte: het is raadzaam een vergoeding van de proceskosten te vragen als het bezwaar wordt opgesteld door een
gemachtigde. Inclusief een verzoek om vergoeding van de
taxatiekosten van de in te schakelen gecertificeerde vastgoed taxateur. In geval van succes bij het bezwaar, bestaat
dan recht op een (forfaitaire) vergoeding van de proceskosten.
Dat wordt nog wel eens vergeten.
Succes.
mr. Ivo F.M. van der Zee Belastingadviespraktijk
Lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

het is:

eilig + effectief
italiserend +ontspannend
errassend + boeiend
rijblijvende informatie?

Bel 043-3263708
www.plexusreflex.nl
J.Vroemen-Saparoee, natuurgeneeskundig reflexzône therapeut,
voeding- en gezondheidsconsulent

Cantecleerstraat 108 Maastricht
(Malpertuis)
Lid v.d. LVNG/SBRAG/TBNG
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DIT BEN IK

BON APPETIT

MANOU KOCHEN

Aardappelovenschotel (4 personen)
Ingrediënten:
1 rode paprika,
250 g rundergehakt
1 eetlepel margarine
1 teentje knoflook
1 zak gesneden prei (300 g)
1 zak panklare aardappelschijfjes (700 g)
1 pot aardappel anders kruiden-knoflook (ovensaus, 390 ml)

Ik ben Manou Kochen en ik ga iets over mezelf vertellen. Ik
vertel jullie iets over mijn week.

MAANDAG: op maandag start de week natuurlijk op school.
Ik zit in groep 8 van OBS Elckerlijc. Na schooltijd doe ik
niets bijzonders. Mijn moeder (Nancy) heeft vrij en mijn broer
(Fernao) maakt zoals gewoonlijk weer zijn huiswerk op zolder.
DINSDAG: op dinsdag ga ik naar zangles (de beltoontjes).
Samen met 3 andere kinderen uit mijn klas zitten we in een
rij. Dat is super gezellig. Het is best mijn droom om later
zangeres te worden, maar ik heb meer dromen. Die laat ik
liever uitkomen. Verder doe ik niet zo veel op dinsdag.
WOENSDAG: op woensdag zijn we eerder uit school. Dan
doe ik thuis spelletjes met mijn oma (Truus). Dat is heel erg
gezellig.
DONDERDAG: op donderdag komt mijn oma uit Limmel.
Daarna ga ik naar judo (budo club daalhof), daar zit ik in de
3de groep. Mijn broer (Fernao) zit al in de laatste groep (4).
Mijn moeder gaat ook altijd mee naar de judo. Die werkt er
namelijk als vrijwilliger.
VRIJDAG: vrijdag is een leuke dag vind ik. ’s Avonds zit ik
lekker op de bank naar the Voice of Flikken Maastricht te
kijken.
ZATERDAG: vorig jaar had ik het nog druk op zaterdag, nu
niet meer. Dat komt doordat ik eerst op Kumulus zat, maar
ik werd er een beetje te oud voor. Ik deed daar een cursus
knutselen, knutselen is mijn hobby. Daarom wil ik best wel
later kunstenares worden. Nu doe ik niet veel op zaterdag
behalve poetsen en stofzuigen (saai!). Om mijn zaterdag toch
nog leuk te maken knutsel ik en kijk ik ’s avonds tv.
ZONDAG: op zondag doe ik echt niets. Dat is enige dat ik te
vertellen heb over zondag.
FAMILIE: Nancy, mijn moeder, is juf en Egbert, mijn vader, is
grafisch ontwerper (kochendesignweb). Ik heb ook nog een
broer Fernao en een konijn Snupke.
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Bereiden:
Oven voorverwarmen op 225 oC. Paprika wassen en in stukjes snijden. Gehakt in 1 eetlepel magarine in 10 minuten
rulbakken en op smaak brengen met zout en peper. Knoflook doormidden snijden en ovenschaal ermee inwrijven.
Paprika en prei mengen. In ingevette ovenschaal laagje gehakt leggen, daarop laagje groenten en eindigen met
aardappelschijfjes. Ovensaus gelijkmatig over aardappel verdelen. Ovenschaal in midden van oven in ca. 45 minuten
gaar laten worden, evt. met vork in aardappels prikken om
gaarheid te controleren.

STADSPRINS HENRI

4 KIDS
WIJK-INFO

Lente liedjes/versjes:

Lente verhaal:
Het is lente. De zon schijnt. Sim speelt in de zandbak.
Hij maakt taartjes. Hij doet net of hij een hap neemt.
Sim vraagt: ‘mama, wil jij ook een taartje’?
‘Ja, lekker’, zegt mama. ‘Jij maakt heerlijke taartjes’!
‘Ik heb geen zin meer om te spelen’, zegt Sim.
Mama heeft een idee. ‘Ga je mee naar de boerderij’?
vraagt ze. ‘Jippie’ roept Sim. ‘Dan nemen we brood
mee’.
Sim en mama lopen naar de boerderij. Hij is vlakbij
hun huis. Een hondje rent naar hun toe. Het is een
klein beestje, maar hij kan hard blaffen. ‘Woef, woef’.
Sim is niet bang. Hij vindt het hondje lief. Het hondje
loopt met Sim en mama mee.
Op de boerderij gaan mama en Sim eerst naar de kippen. Ze maken
veel kabaal. ‘Tok, tok, wij hebben honger’, zeggen ze.
Boer Jan strooit maïs in hun ren. De kippen hebben
het druk met eten. Ze pikken ook naar elkaar.
Mama en Sim lopen verder. In de vijver zwemmen
eendjes. Het lijkt wel of ze tikkertje spelen. Ze zitten
elkaar achterna. ‘Kwak, kwak, pak me dan’
Sim gooit stukjes brood in het water. Alle eendjes willen hetzelfde stukje. Gelukkig heeft Sim veel brood.
Sim neemt zelf ook een stukje. Hij heeft honger. Mama
moet lachen. Ze zegt: ‘Hier heb je een krentenbol’.
Mama en Sim rusten even uit op de bank.
Sim rent alweer verder. Mama loopt rustig achter hem
aan. Sim staat bij de varkens. Hij probeert hun geluid
na te doen. ‘Knor, knor’. Mama zegt: ‘Je moet een
beetje snurken. Net als papa wel eens doet’. Sim probeert: ‘knor, knor’. De varkens luisteren niet. Ze rollen
in de modder. ‘Bah, wat vies’ zegt Sim. ‘Knor, knor’
antwoorden de varkens.
Boer Jan heeft een emmer in zijn hand. Hij vraagt aan
Sim: ‘wil je kijken als ik de koeien melk’? Sim kijkt naar
mama. Zij knikt en zegt: ‘Dat wil ik ook wel zien’. De
boer zit op een klein krukje naast de koe. Hij zet de
emmer onder de uiers. Zachtjes trekt hij met zijn duim
en wijsvinger aan de uier. De melk spuit eruit. De koe
vindt het fijn. ‘Boe, boe’ loeit hij. Dan draait hij zijn grote
kop om. Sim schrikt. De boer moet lachen. ‘Hij doet
niets, hoor. Wil je een beetje melk proeven’? Sim knikt.
De melk smaakt heel anders dan thuis.
Mama zegt: ‘Kom, we moeten weg, papa komt zo
thuis’. Sim zwaait naar de boer. ‘Gaan we morgen weer
naar de boerderij? Het is hier zo leuk’. ‘Dat zien we
nog wel’, zegt mama. Het hondje blaft nog eens: Woef,
woef, tot ziens.
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Krokusbolletje, krokusbolletje
Kom eens uit je holletje
Met je bloempjes paars en geel
Op een dunne groene steel
Bolletjes
Er liggen bolletjes in de grond, te slapen, te slapen,
Er liggen bolletjes in de grond, overal in ‘t rond.
Wakker worden, wakker worden, alle vogeltjes zingen,
Alle vogeltjes fluiten, zet de bloemetjes buiten!
De paarse krokus
Wat een mooie paarse bloem
Staat daar buiten in het gras.
Weet je wel dat deze bloem
Een klein bolletje eerst was.
Het werd lekker toegedekt
Met wat water en wat stro
En nu het weer warmer wordt
Bloeit de paarse krokus zo!
De lente komt
Ik weet dat de lente komt, ik weet het nu heel zeker.
Ik weet dat de lente komt, waarom, waarom, waarom?
Wie heeft je dat verteld, het lammetje, het lammetje.
Wie heeft je dat verteld, het lammetje in het veld!

Lente knutsels:
Hyacint
Een keukenrol beplakken met groen papier, aan de bovenkant met propjes crêpepapier versieren. Van groen
karton nog wat bladeren erbij maken.

Narcissen
De puntjes uit een eierdoos snijden/knippen en geel
schilderen. Op een vel karton stelen, blad en bloembladen van een narcis plakken. De trompet, van de
eierdoos, erop plakken.

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS

Emile Fabry speelt de rol van ‘de mens in het algemeen’. Hij
zit in een huiskamer en overdenkt zijn leven. Als hij slaapt,
droomt hij over zijn leven. Het schimmenspel is hierbij zijn
droom. Zijn gedichten zijn de aanvulling van zijn gedachtes.

THEATERGROEP ‘GEWOON DOEN’

Driemaal per week oefent Theatergroep ‘Gewoon Doen’ in
galerie Cultuurfront Europa aan de Fransensingel 65 in Maastricht en één keer in Gemeenschapshuis de Stip, Pastoor
Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen. Deze ruimtes zijn voor
de theatergroep inspirerende ruimtes. Op een creatieve manier wordt er aandacht geschonken aan het in contact brengen van kunst en de mens.

‘Gewoon Doen’ is de naam van de theatergroep waar AnneLinde van de Veen de hoofdregisseuse en Katrien Haemers
de artistiek assistente is. De groep bestaat uit zeven mensen, waaronder dichter en kunstenaar Emile Fabry.
De doelstelling van de theatergroep is dat de mensen even
uit hun dagelijkse beslommeringen kunnen komen en afleiding en inspiratie kunnen opdoen binnen de groep.

Wilt u meer informatie hierover bezoek dan eens de website
www.cultuurfront.eu. Mensen met en zonder een handicap
komen als theatergroep op die locaties in contact met elkaar. Theatergroep ‘Gewoon Doen’ sluit daarom perfect aan
bij de doelen van de deelnemers. Het oog wil ook wat, aldus
Anne-Linde. Men had er ook voor kunnen kiezen teksten
voor te lezen, maar er is gekozen voor een rijk toneelspel.

De reden dat er gekozen is voor een theatergroep met mensen met een lichte beperking, is dat deze mensen vol met
verhalen zitten. Vol emoties, tekortkomingen, humor, doorzettingsvermogen, frustraties, verbazing, gelukzalige momenten, liefde en vooral fantasie. Katrien en Anne-Linde zijn met
het concept van ‘Gewoon Doen’ naar Stichting Kompas Nederland toegestapt. Deze stichting heeft de theatergroep geholpen met de subsidieaanvraag en d.m.v. verspreiding van
advertenties deelnemers geworven. Zo is de theatergroep tot
stand gekomen.
Anne-Linde: “Niemand kende elkaar en nu zijn ze niet meer
los van elkaar te denken”. Tijdens de schrijverslessen zijn er
herinneringen opgehaald, zowel uit de oude doos als van
oude liefdes. Deze herinneringen zijn vervolgens doorvertaald
naar een schimmenspel zonder woorden.

Natuurlijk mogen er altijd mensen bij, iedereen is welkom.
Eerst maar eens deze voorstellingenreeks afronden...…
nieuwe ideetjes vloeien al rijkelijk in de hoofden van
hoofdregisseuse Anne-Linde van Veen en artistiek assistente
Katrien Haemers.
Op dit moment zijn de speeldata nog niet bekend, houdt
bovengenoemde website in de gaten.
Stephanie Debie

Muehum’s thaise massage salon
Ik wil iedereen welkom heten in mijn
vernieuwde salon. Bij een nieuwe “start”
horen ook actieprijzen.
Hierbij bied ik de volgende massages aan:
90 min thaise massage voor 25 euro
80 min olie massage voor 30 euro
80 min kruiden massage voor 30 euro
80 min voet massage voor 25 euro
(een echte aanrader, speciaal voor vermoeide voeten).

Voor meer informatie:
www.muehum-thai-massage.nl

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

Vleeshouwersdreef 4
6216 PV Maastricht
043 3262725
06 23139388
www.muehum-thai-massage.nl
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6215 JB Maastricht
6215
JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
Hazendansplein
16
Telefoon:
06-43001591
Telefoon:
6215 JB06-43001591
Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer:
452439
Telefoon:
06-43001591
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer: 452439
NGS Licentienummer: 452439
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George Walstock
tweewielers

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

NAGEL VERZORGING
Nagellak is een cosmetisch product ter verfraaiing en versteviging of bescherming van nagels aan handen en voeten.
De lak is verkrijgbaar in vele soorten en kleuren en wordt
verkocht in kleine flesjes met een dop waaraan een kwastje
is bevestigd. Hiermee kunnen de nagels vervolgens worden
gelakt. Dit kan zowel op eigen nagels als op kunstnagels
gedaan worden.

Wetenswaardigheden uit het verleden: rond 600 voor Christus brachten rijke vrouwen goud of zilver op hun nagels aan.
Er waren zelfs bewakers die deze beschermden. De gouden
en zilveren nagellak stond symbool voor rijkdom en vrije
tijd. Rond 1932 maakte de nagellak zijn rentree, eerst de
nagellak en later in de jaren 50 volgden de acrylnagels.
Pasteltinten waren erg hip in de jaren 60. Vanaf 1970 werden
nepnagels steeds populairder. Ook de French Manicure is
geboren in de jaren 70.
Vandaag de dag zijn er veel mogelijkheden om je nagels te
verzorgen:
- Je eigen nagels mooi vijlen, eventueel met een basis lak of
gekleurde nagellak eroverheen. Er is tegenwoordig ook
nagellak met metaal deeltjes er in. Met een magneetje krijgt
je nagellak dan een leuk patroontje.
- Nagel folie: dit zijn folies in een bepaalde kleur of patroon.
Deze folie plak je op je nagel en het teveel aan folie kun je
eraf vijlen.
- Tijdelijke nep nagels plakken. Deze kun je zelf op ieder
gewenst moment verwijderen
- Aanbrengen van uv of gel nagels door een nagelstyliste.
Dit kan in alle kleuren, soorten en lengtes. Ook de
nagelstyliste verwijdert dit systeem weer.
- Een van de laatste trends is de gelnagellak. Dit is een
nagellak die moet uitharden onder een uv of led lamp. Het
verlengt niet je nagel, maar blijft ongeveer 2 tot 3 weken
mooi zitten.
Wil je ook graag mooie verzorgde nagels? Kijk eens rond in
de buurt, er zijn voldoende adresjes die één of meerdere van
bovenstaande methodes aanbieden.
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Het adres voor
al uw fietsen
en vakkundige
reparaties
Ruttensingel 59 Maastricht
Tel: 043 - 325 06 62

www.walstock.nl

WIJK-INFO
VREUGER
IN DE WIEK

Toen ik het jubileumnummer van ’t Belhäöfke 20 jaar aan
het lezen was, werd ik teruggeslingerd naar de zestiger jaren. Een heel andere tijd en al een halve eeuw geleden.
Toen kochten we een huis in tuinwijk Belfort. Voor het maart
nummer zocht ik oude opnames uit die tijd en vond in mijn
fotoverzameling een aanzichtkaart uit de zestiger jaren. De
kaart moet in de tweede helft van de jaren zestig zijn gedrukt. Op de achterzijde staat de naam van de vermoedelijke opdrachtgever: Drogisterij Insulinde, noodwinkel.

Aangepaste woningen voor
senioren (65+) die zorg nodig hebben.
Mosae Zorggroep heeft in de locaties
Daalhof, Recessenplein, Sint Gerlachus
en Campagne woningen beschikbaar.
U kunt zich aanmelden bij
Cliënteninformatie 043-3549180.
www.mosaezorggroep.nl
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De heer van de Kamp, de eigenaar van Drogisterij Insulinde,
zal vermoedelijk de kaart hebben laten drukken om bekendheid aan zijn noodwinkeltje te geven. Het was een houten
gebouw en hiermee de eerste winkel in deze buurt. Het houten gebouwtje is midden op de aanzichtkaart te zien en stond
op de hoek van de Keurmeestersdreef en de
Peymeestersdreef, schuin tegenover het bankgebouw van
de SNSbank. Bewoners waren toen erg enthousiast. Al was
het dan maar een noodwinkeltje, het was wel erg gemakkelijk niet zover te hoeven gaan om waspoeder, pleister, aspirine of iets anders te kopen wat een drogist zoal verkocht. In
Belfort waren in de beginjaren verder nog geen winkels.
Nu, bijna een halve eeuw later, zijn aanzichtkaarten zo goed
als verdwenen, zeker een kaart met zwart-wit foto’s. Het is
een klassieker geworden, wie stuurt er nog een aanzichtkaart? Tegenwoordig maakt bijna iedereen foto’s, vooral de
jongere generatie maakt hiervan gebruik en verstuurt de digitale beelden met hun mobile telefoon naar een e-mail adres.
Op de oude aanzichtkaart staan verder foto’s met namen
van oude ambachtslui, onder andere de Wolkammersdreef,
de Geelgietersdreef en de Pruikenmakersdreef.
Als iemand van u beste lezers ergens een oude foto van een
van onze drie wijken hebt liggen die wij in ons wijkblad
mogen gebruiken, wilt u dan mailen of bellen naar
huub.reinders@home.nl, tel. 06-16824360.
Rectificatie: Vorige maand was de leeftijd van de heer Haesen
niet juist vermeld: dit moet 92 jaar zijn. Ook waren het geen
Duitsers maar Nederlandse soldaten die het afweergeschut
op de zolder zette.

WWW.WILSONGROEP.NL
Louis Pasteurpad 19

Herculeshof 37-E

Margraten-In de Molt 37

Klosruwe 15

• Instapklaar met carport
• Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

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

• Royaal vrijstaand woonhuis
• Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

• Luxe afgew. semi-bungalow
• Vraagprijs: € 249.900,- k.k.

Schippersdreef 22-D

Remushof 28

Zeepziedersdreef 12-C

Planetenhof 57

• 2 slks, goede afwerking
• Vraagprijs: € 122.500,- k.k.

• 3 slks, mooie badkamer
• Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

• Instapklaar, luxe keuken
• Vraagprijs: € 127.500,- k.k.

• 4 slaapkamers
• Vraagprijs: € 164.900,- k.k.

Cuyleborg 67-E

Voldersdreef 8

Aan- of verkoopplannen?
Ik kom graag langs
om uw wensen
te bespreken
Tel.: 043-3503535

• App. met lift en 1 slk
• Vraagprijs: € 99.900,- k.k.

• Hoekwoning met aanbouw
• Vraagprijs: € 182.500,- k.k.

Jupiterhof 67

Azamonstraat 22-A

Reinaartsingel 71

Frederikbastion 41

• Rustig gelegen, 4 slks
• Vraagprijs: € 189.500,- k.k.

• Verkocht
• Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

• Verkocht
• Vraagprijs: € 185.000,- k.k.

• Verkocht
• Vraagprijs: € 229.500,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

Pascal Loontjens

PENSIOENEN
PENSIOENEN
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HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

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

