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De vogeltjes beginnen steeds vroeger te fluiten en zo nu
en dan worden we verrast met een lentedag. Na een paar
van die mooie dagen wordt de verleiding de winterjas naar
zolder te verbannen groot, maar met ons eigen versje
beginnend met ‘maart roert zijn staart’ in het achterhoofd,
stellen we die actie toch nog even uit.
Voor sommigen zit de skivakantie er net op, anderen
bezochten warmere oorden en velen van ons… gingen
traditiegetrouw 3 dagen (en alle dagen ervoor) dansend
en zingend door de straten van us sjoen Mestreech. Een
beetje vergelijkbaar met naar de vakantie toe leven, maar
dan met veel meer werk aan de outfits en natuurlijk alle
slopende feestjes in de weken en zelfs maanden voordat
het dan echt zover was.
Van rood-geel-groen naar geel en alle pasteltinten horend
bij het paasfeest waar we nu 6 weken voor gaan vasten.
Of houden we ons tegenwoordig alleen aan de lusten van
carnaval en Pasen en vergeten we de last die oorspronkelijk werd afgesloten met een feest dat Pasen heet?
Voor velen gaat het zo. We willen vooral het leuke. In die
tijd leven we. Het lijkt alsof iedereen het beter heeft en
wat de ander heeft, willen we ook. Soms vergeten we dat
schijn bedriegt. De meesten van ons weten wel beter, dus
laten we in ieder geval de jongere generatie - bij wie het
stoepranden en elastieken ergens onderaan het digitale
lijstje staat of zelfs net zo middeleeuws lijkt als voor ons
het fabeltje dat onze broertjes en zusjes in de bloemkool
groeiden - weten dat wat we lezen en zien niet altijd is
wat het lijkt.
Dus lees niet alleen in ons blad, maar onderzoek ook of
wat er staat ook daadwerkelijk zo is. Veel plezier met de
uitjes die er misschien wel mee gepaard gaan.

Eindelijk, het is bijna lente: ikke …en me moeder

EVENEMENTEN
Vrijdag 10 maart:
Círculo Cervantes: lezing in het Spaans in ‘t Förtsje,
Ebenistendreef 106. Aanvang 20.00 uur. Entree niet
-leden 5 euro.
Maandag 13 maart:
Informatiemiddag Longpunt Maastricht west in Manjefiek
Malberg, Malbergsingel 62, Maastricht. Van 13.30 - 15.30
uur.
Woensdag 15 maart:
Lezing ‘IJzersterke patiëntenrechten’ in de grote zaal van
het WZC Daalhof. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur. Entree 10 euro incl. één consumptie.

Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 4/5 april 2017.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 maart
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Vrijdag 17 maart:
Indische inloopmiddag Masoek Sadja in ‘t Atrium van
13.30 tot 17.00 uur. Entree 3,50 euro.

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

Zondag 19 maart:
Halfjaarlijkse rommelmarkt TTV Daalhof in het Atrium.
Van 9.30 - 17.00 uur. Gratis entree.

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

Zaterdag 25 maart:
Open Dag IKC Dynamiek van 11.00 - 14.30 uur.

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

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

T

N
PRI

PY

CO

- 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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BUURTNETWERK

Nog even de activiteiten van de Huiskamer op een rijtje:
Dinsdag 13.30 -16.30 uur: inloop met als doel elkaar ontmoeten.

buurtnetwerk belfort daalhof

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

Woensdag 13.30 - 16.30 uur: Nederlands praatuurtje
14.00 - 16.00 uur: kunstatelier voor kinderen van 4 - 8 jaar.

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van carnaval, of
tenminste allen die carnaval kennen en leven. Want carnaval maakt deel uit van de fabriek van ons samenleving hier.
Rode, groene en gele draden binden velen samen door de
geschiedenis van onze wijken en deze stad heen.

Donderdag 10.00 -12.00 uur: creatief café: naaiatelier/
creatief bezig zijn
13.30 - 16.30 uur: inloop mantelzorg en zorgpartner
19.00 - 21.30 uur: creatief café
Tijdens openingstijden is er spreekuur van het Matchpunt/
wijkservicepunt. Tevens kan men boeken halen/brengen.
Sinds kort is er ook een weggeefhoek met diverse spullen en kleren. De huiskamer werkt nauw samen met het
WijkLeerbedrijf in Daalhof. Loop gerust eens binnen om
kennis te maken met de vrijwilligers en het diverse aanbod.
Koffie-thee-fris: 0,50 euro.

Nu is het tijd - voor zij die weten van het vasten - de stok
over te nemen. De vastentijd is ook iets dat zijn wortels
diep in de geschiedenis en herinnering heeft. Sommigen
zullen zich nog kunnen herinneren hoe het was ‘in de tijd’.
Anderen proberen nog altijd deze dagen te zien als een
manier anderen te dienen, een focus te stellen op dat wat
echt belangrijk is.
Belangrijke zaken in Belfort
Als buurtnetwerk willen wij ons inzetten om bewoners van
zowel Daalhof als Belfort met elkaar te verbinden. Vaak
wordt hier veel verteld over Daalhof, maar in Belfort zijn er
natuurlijk ook bewoners die zich graag willen inzetten voor
hun wijk. De geografische ligging - vier aparte delen, gescheiden door de Gewantmakersdreef en Keurmeestersdreef
zorgt er wel voor dat de wijk soms op 4 aparte wijken lijkt.
Onlangs heeft de gemeente beslissingen genomen over
woningsplitsingen die te maken hebben met woningen in
Belfort. Heeft u dit gevolgd? Wilt u meedenken over hoe dit
de wijk zal beïnvloeden? Wij zoeken bewoners uit Belfort
die ons team willen komen versterken. De verkeersveiligheid
is ook een belangrijk onderwerp voor Belfort. Er komen
parkeerplaatsen op de Ebenistendreef en er komt een verkeersdrempel. Zijn er andere ideeën om de autobestuurders
nog beter te sensibiliseren voor veiligheid in de straten van
Belfort? Laat het weten.

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

Kunt u helpen?
Er gebeurt veel in de Huiskamer (achterkant van ’t Atrium,
achter de kerk, gele deur).
Bewoners zijn bezig elkaar te helpen. Wilt u meedoen? Er
is een creatief café, taalcursussen voor anderstaligen en
naaicursussen. Bij al deze activiteiten kunt u iets betekenen.
Heeft u bijvoorbeeld een goed werkende naaimachine die u
niet meer gebruikt? Laat het ons weten (buurtnetwerkbd@
gmail.com). Wilt u zich inzetten een ander de Nederlandse
taal machtig te maken? Kom zien hoe u iets kan betekenen.
Heeft u een ander idee om bewoners te helpen? Wij hebben plek voor u.
De Huiskamer
De Huiskamer is een plek waar bewoners niet alleen elkaar
kunnen ontmoeten, maar waar ze ook hun eigen project
gestalte kunnen geven. Vorige maand vertelden we over
de inloop in de huiskamer van mantelzorgers en hun zorgpartner. Wij waren echter de dag vergeten te vermelden. Dit
moet zijn: ieder donderdag van 13.30 - 16.30 uur.
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Afslanken met de Benexere BodyProgress

DIT BEN IK

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

SEBASTIAAN GRAUS

U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 17.50
5 Behandelingen voor € 82.50
10 Behandelingen voor € 160.00

Ik heet Sebastiaan Graus. Ik zit in groep 4 bij juf Lilianne van
basisschool Dynamiek. Het leukste vak vind ik spelling, maar
het allerleukste vak vind ik buiten spelen. Ik speel graag met
mijn vriendjes Lûk, Michael, Timo en Gioia.

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

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

Ik vind het superleuk als ik en mijn zus Vera bij mijn peetoom
Hans en mijn peettante Chris gaan logeren.
Ik vind het leuk dat mijn moeder Inge coach is en mijn zus
kinderoppas is. Soms gaan we samen naar ons lievelings
restaurant Ginko Asian.
Mijn hobby’s zijn lezen en rennen. Ik race graag met mijn
vader met mijn auto’s op afstandsbediening. Eentje is een
Bentley en eentje is een Lamborghini.
Op school vieren we carnaval. We hebben ook Spaans en
we doen een optreden.

VERENIGINGSNIEUWS
ROMMELMARKT TTV DAALHOF
TTV Daalhof organiseert 19 maart a.s. weer haar halfjaarlijkse rommelmarkt in het Atrium, Aureliushof 160 te Maastricht. De markt begint om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur. De
entree is gratis. Diegenen die een tafel willen, kunnen contact opnemen met Peter Janssen, telefoon 043- 3479867.

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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Nieuw
maar
zeer
Nieuw
maar
zeer
ervaren.
maar
zeer
ervaren.
Nogal
fidus.
Nogal fidus.
ervaren.

Nogal fidus.

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

Fidus is de nieuwe naam van

Wilson Assurantiën & Makelaardij

Wilson Assurantiën & Makelaardij

Offermans Joosten

Offermans Joosten

Offermans, Borger & Meuffels Makelaars

Offermans, Borger & Meuffels

Pascal Loontjens
Pascal Loontjens
Makelaar
kantoor
PascalMaastricht
Loontjens

Stationsstraat
14
Stationsstraat
14
6221 BP 6221
Maastricht
BP Maastricht
043 350 043
35 35
350 35 35
idus.nu fidus.nu
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Pascal Loontjens

Te huur: Côte d’ Azur, omgeving St. Tropez, een 4-persoons
Mobil Home. De Mobil Home staat op de ***Camping KON
TIKI - Plage Pampelonne. Badkamer met douche, toilet en
2 slaapkamers. www.caravaning-zuidfrankrijk.nl. Informatie:
info@caravaning-zuidfrankrijk.nl, tel.: 06-23162773. Kijk ook
op Marktplaats.

PRIKBORD
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) mailen naar prikbordjes@belhaofke.nl vóór de 15e van de maand. U ontvangt een
bevestigingsmail met verdere instructies.

Wat weet je over Jezus? Waarom volgen zoveel mensen
hem? Wat kan Jezus in jouw leven betekenen? Kom, ontdek wat de Bijbel zegt over hem van mensen die van hem
houden en hem aanbidden elke dag. www.gvcmaastricht.
nl of bel 06-48689617.

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

Na de carnaval kan uw huid extra verzorging gebruiken.
Knip dit prikkertje uit en u ontvangt, bij een complete gezichtsbehandeling, een gratis ampul. Geldig de gehele
maand maart. Bel voor een afspraak 06-25065275. Angèle
Schoonheidsspecialiste.

Coaching: wil jij weer leren om in je eigen energie te blijven
en weer thuis te komen bij jezelf? Nieuwetijdskindercoaching. Hoogsensitiviteit. Spirituele consulten. Info, tel. 0628839860, babette.cox@home.nl

Gevonden op 25 jan jl. op de grote parkeerplaats van de
Brusselsepoort: trouwring uit 1956. Als iemand de ontbrekende letters en datum kan noemen die er nog verder instaan, ontvangt zij of hij de trouwring terug. Tel. 043-3435185

Rederij Stiphout: Medio maart begint ons nieuwe seizoen
en we zijn op zoek naar vakantiemedewerkers / oproepkrachten voor de bediening aan boord van onze passagiersschepen. Tel. 043-3515303 of anita@stiphout.nl.

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.

www.massage-maastricht.nl. Voor al uw ontspannende,
ontstressende en preventieve massages het juiste adres.
Kijk voor meer info op de website of bel 06-51326872. Laat
uw ontspanning mijn zorg zijn.
Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. Zet maar
een stap in de yogaruimte. U bent van harte welkom voor
een gratis proefles. Info en aanmelden bij Helen Vaessens.
Tel. 043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.

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.

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.
Inge-Coaching: begeleiding nodig bij het voorkomen
van een burn-out of uw leven weer up to date krijgen
na een burn-out? Hulp nodig bij het verwerken van
rouw na een verlies of scheiding? Kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend. www.inge-coaching.nl.

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

6

7

8

VAN DE REDACTIE

VERENIGINGSNIEUWS

DAT WAS HET DAN….

LEZING CIRCULO CERVANTES

Na 23 jaar werkzaam te zijn geweest bij wijkblad ’t Belhäöfke,
heb ik besloten - als oudst gediende - te gaan stoppen als
redactielid. Sinds het eerste verschijningsnummer van het
wijkblad in januari 1994 ben ik werkzaam geweest in de
redactie, eerst samen met mijn man Ton. In 1995 werd ons
gezin uitgebreid met de komst van onze dochter Yveline
en in 1998 met die van onze zoon Jens. Ik was toen al
werkzaam als groepsleerkracht op basisschool Het Palet
in Malberg.

Dr. Ana Herrenz Surralles (Universiteit Maastricht) bespreekt
met de lezing ‘El laberinto de la politica española’ het onderwerp ‘Crisis in het tweepartijenstelsel: wordt Spanje
onbestuurbaar?’
Na de verkiezingen in 2015 en 2016 tekende zich een
nieuw element af: de moeilijke bestuurbaarheid van Spanje.
Waarom is het in Spanje zo moeilijk een regeerakkoord
te sluiten? Deze lezing zoekt naar aanknopingspunten voor
een antwoord vooral op historisch-sociologisch gebied, de
falende partijstrategieën en de regionale autonomie.

Ik heb een hele leuke tijd gehad binnen het redactieteam.
Een tijd waarin ik veel heb geleerd en ook veel verschillende mensen heb leren kennen. Dat zal ik de komende tijd
wel gaan missen. De vergaderingen met de redactie, onze
jaarlijkse uitstapjes en etentjes, mijn werk als controleur van
de teksten en nog veel meer.

Wanneer: vrijdag 10 maart, 20.00 uur. Plaats: ‘t Förtsje,
Ebenistendreef 106, Belfort.
Toegang: niet-leden 5 euro. Taal: Spaans.

In de afgelopen jaren heb ik allerlei verschillende taken
gehad. Een tijd lang heb ik de interviews verzorgd en ook
de rubriek Dit ben ik. Nu is er weer een kinderpagina, maar
in het verleden maakte ik die altijd voor het blad. De laatste
jaren was ik verantwoordelijk voor de prikbordjes die men bij
mij in de brievenbus kon gooien. Ook corrigeerde ik iedere
maand de teksten, iets wat ik altijd erg leuk en zinvol vond
te doen.

Raadpleeg ook de website: www.circulocervantes.nl voor
meer informatie.
De Círculo Cervantes is een vereniging van mensen die
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van
Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend in
het Nederlands en Spaans.

Helaas werd ik in 2012 en daarna in 2015 opnieuw getroffen
door Non Hodgkin lymfeklierkanker. Daardoor lagen mijn
werkzaamheden een tijd lang stil of stonden ze op een lager
pitje. Gelukkig waren er genoeg redactieleden om deze van
mij over te nemen. Ook hun betrokkenheid tijdens mijn ziekte
heb ik erg gewaardeerd. Gelukkig ben ik nu weer helemaal
hersteld, maar de laatste tijd heb ik, mede door mijn ziekte,
niet zo veel meer kunnen doen voor ’t Belhäöfke. Daarom
leek begin 2017 mij een goed moment om te stoppen.
Via deze weg wil ik alle redactieleden bedanken voor de
fijne tijd samen. En ook de lezers voor hun enthousiasme.
Ik zal jullie missen, maar weet zeker dat het blad in goede
handen is en nog lang zal blijven bestaan.
Ernestine Gewin
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MIJN PRAKTIJK

was de druppel. Voordien had u misschien al darmklachten
en een gespannen buik. De hele darmmassa is grotendeels
opgehangen aan de wervelkolom.

OSTEOPATHIE MORGENSTERN

Meer spanning in de buik vraagt meer tegenspanning van
de rug en zijn spieren. Dag in dag uit. Op een gegeven
moment is de maat vol en ‘plots’ vertilt u zich. Het zal u dan
ook niet verbazen dat bij uw behandeling de spanning en
beweeglijkheid van de buik ook ruime aandacht krijgt.
Natuurlijk bent u blij om van uw klachten verlost te zijn. Het
is dan ook logisch dat u het niet ongemerkt weer zover wilt
laten komen. Veel mensen kiezen er dan ook voor om zich
enkele keren per jaar preventief te laten behandelen.

Mijn naam is Alice Morgenstern en ik woon sinds 1994 in
Maastricht (Daalhof). Begin 2008 ben ik een praktijk voor
Osteopathie begonnen in het voormalig Annadal Ziekenhuis.
Vaak hoor ik de vraag: osteopathie, wat is dat nou precies?
Daar wil ik u graag wat meer over vertellen.
Osteopathie ontstond in Amerika aan het einde van de 19e
eeuw. De grondlegger van deze manuele geneeskunde was
dr. A.T. Still, arts en predikant. Hij zag dat mensen sneller
en beter herstelden van ziekten als hij het lichaam met zijn
handen soepel maakte en rechtzette.

In Nederland is osteopathie een relatief jong beroep. Inmiddels krijgt het in toenemende mate erkenning. Het is geen
alternatieve geneeswijze maar kan het best beschouwd
worden als een aanvulling op de klassieke geneeskunde.
Net als ik hebben de meeste osteopaten eerst een opleiding
fysiotherapie gevolgd voordat ze de keuze maakten zich te
laten opleiden tot osteopaat.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u weten of uw klachten
ook in aanmerking komen voor een osteopatische behandeling? Neem gerust contact op via 043-3215925 of osteopathiemorgenstern@hetnet.nl. Mijn praktijk is gevestigd in het
voormalige Annadal Ziekenhuis, Brouwersweg 100.
Hartelijke groeten, Alice Morgenstern, www.osteopathiemorgenstern.nl.

foto Ruud Keijmis

Zijn verklaring hiervoor was dat het lichaam als gevolg van
infecties, stress, ongevallen, overbelasting, enz. minder
beweeglijk wordt en daardoor vatbaarder voor ziekten en
klachten.
Osteopathie is gestoeld op de klassieke medische vakken als anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie. De
kracht van osteopathie ligt in de integratie van deze kennisgebieden.
Beweeglijkheid van alle weefsels in het lichaam speelt binnen de osteopathie een belangrijke rol. Botten, spieren, organen, bloedvaten en zenuwweefsel staan in directe relatie
tot elkaar. Als er ergens in het lichaam een verminderde
beweeglijkheid van weefsel is opgetreden, kunnen er allerlei klachten ontstaan zoals pijn en stijfheid in wervelkolom
en gewrichten, ontstekingen, buikpijn, hoofdpijn, enz. Een
osteopaat spoort deze verminderde beweeglijkheid op, om
deze vervolgens te herstellen door middel van zachte reken ontspanningstechnieken en ook gerichte manipulaties en
mobilisaties. De osteopaat werkt alleen met haar handen;
er wordt geen gebruik gemaakt van apparatuur.
Niet alleen de klachten staan centraal, maar vooral de
vraag waardoor het in die betreffende regio tot klachten is
gekomen. Klachten worden aangepakt bij de oorzaak. Dit
is van belang om herhaling of verergering van klachten te
voorkomen. Voorbeeld? Het is gisteren plots in uw rug geschoten. Eergisteren was er nog niets aan de hand. Oh nee?
Elke klacht heeft een aanloop. De pijnscheut van gisteren
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www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168
| Fax |043-3440268
Tel. 043-3440168
Fax 043-3440268
www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

Als u kiest voor:

Maastricht - Malpertuis

Maastricht Daalhof

Reinaartsingel
Maastricht55
- Biesland

Rodahof
32
Maastricht
Daalhof

Sint Theresiaplein 2









Vulcanushof 63D

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

ü Geen 8 tot 5 mentaliteit
Gediplomeerde
makelaars
& taxateur
Kiesüdan
voor Vesta
Vastgoed
• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime
achtertuin.
• Halfvrijstaand;
• 6 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
Vraagprijs
216.000 ,- K.K
• Knusse €
zijtuin.

Vraagprijs € 429.000 ,- K.K

• Tussengelegen woning;
VERKOCHT!
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
• Eventueel
garage. voor starter;
• Hoekmet
appartement
• Winkels / bus op loopafstand;
Vraagprijs
219.000,-- K.K
• gunstig €geprijsd.

Onze diensten:

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

Vraagprijs € 81.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht – Oud Caberg

Schippersdreef
Maastricht -52C
Belfort

Kroesmeestersdreef
13D
Maastricht - Daalhof

Spartodonk
7 – Malpertuis
Maastricht

Appiushof 151

Reinaartsingel 105

Wijkmeestersdreef 39

O.V.
• AppartementVERKOCHT
op 2e verdieping;
• Rustig gelegen vrij uitzicht;
• Met• 2Hoekwoning
slaapkamers.met garage;
• Ideaal voor de klusser/starter;
Vraagprijs
€ 124.950,-(4K.K.
• Met 3 slaapkamers
mogelijk).

Vraagprijs € 169.000,- K.K.

• Appartement met 2 slpkmrs.;
• Knusse woonkamer;
• Ideale
woning
voor
1-2 pers. woning;
• Keurig
half
vrijstaande
• 3 slaapkamers , 4de mogelijk;
• Direct gelegen
bij winkelvoorz.
Vraagprijs
€ 124.950,K.K

• Halfvrijstaande woning;
• Geheel op te knappen;
• Ruim
perceel2met
tuin1 op
zuid.
• Royale
onder
kap;
• Vrij uitzicht aan de voorzijde;
Vraagprijs
€ 215.000,K.K
• Uitstekend
onderhouden.

Vraagprijs € 179.900,- K.K

Vraagprijs € 224.500,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
Kiest u voor zorgeloos, kiest u voor Vesta Vastgoed? En verkopen wij uw woning binnen 8 weken?
of een taxatie voor het oversluiten van uw hypotheek, bel ons dan gerust.
Dan krijgt u, tijdelijk* € 500,- korting op uw courtage!!
Bel ons voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling en/of op maat gesneden advies.

Bel dan nu met 043-3440168

Vesta Vastgoed, uw woning is het waard! 043-3440168
*actie geldig tot 1 juni a.s.
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tankstation aan de Keurmeestersdreef. De minipaardjes
gaan daarom niet meer terug naar Erica. Hier zetten we
voortaan tijdelijke begrazers in of dieren die maar eens per
dag verzorgd hoeven te worden. Wij houden u op de hoogte.
Slagerij
Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat er weer een verbouwing plaatsvindt op de boerderij, namelijk na binnenkomst rechts op de cour. Wij realiseren hier een ruimte die
kan worden gebruikt als slagerij. Vanaf 1 april neemt slager
Gijs van ’t Klooster hier zijn intrek. Hij verwerkt al enige
jaren ons vlees en gaat dat nu op de boerderij zelf doen.
De slagerijruimte is afgesloten voor het publiek, maar we
bekijken hoe we de slagerij een plek kunnen geven in ons
educatieve programma. In één van de volgende nummers
zullen we nader kennis maken met Gijs.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 47, maart 2017

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Vogelgriep en ophokplicht
Daalhoeve heeft nog steeds te maken met de gevolgen van
de vogelgriep. Dit duurt volgens de laatste berichten zeker
tot in het voorjaar. Daardoor blijft ook voor onze boerderij
een ophokplicht voor gevogelte gelden en moeten we een
aantal dieren afschermen van het publiek. Onze excuses
voor dit ongemak.

Wij zoeken een imker voor ons Bijenhuis

Knuffel-actie Plus
Bij de Plus aan de Keurmeestersdreef start op 20 maart een
knuffelactie rond boerderijdieren. Klanten kunnen knuffels
kopen en sparen voor knuffels. Daalhoeve doet aan de actie
mee. Wij ontvangen voor iedere verkochte knuffel 50 cent.
Steun ons en koop uw knuffels bij de Plus. De actie duurt
acht weken, dus tot en met zondag 14 mei.

Oproep: imker gezocht
Daalhoeve is op zoek naar een vrijwilliger met enige ervaring
met imkeren die het leuk vindt een paar uur per week mee
te werken in het Bijenhuis. De uren kunt u zelf inplannen.
Interesse? Stuur een mail naar info@daalhoeve.nl. U kunt
ook binnenlopen en vragen naar beheerder Ralph.

STAGE OP DAALHOEVE
Eind februari was het, met het eind van de Lammetjesdagen,
weer voorbij met de jaarlijkse geboortegolf op Daalhoeve.
Op het moment van afronden van deze pagina’s waren er
190 lammetjes geboren. Onze beheerders kregen tijdens
de Lammetjesdagen veel hulp van een aantal stagiaires.
Met twee van hen, Isa Gulikers en Chloë Roukens, kijken
we terug. Ze zijn 17 jaar oud en zitten in het tweede jaar van
hun opleiding tot manager dierverzorging bij het Cittaverde
College in Heerlen.

Chloé (l) en Isa (r)

Toekomst Erica
Na afloop van de Lammetjesdagen zijn de minipaardjes
die op het Erica-terrein aan de Hermesweg verbleven weer
teruggekomen naar de boerderij. Ze worden voortaan ingezet voor de begrazing van de groene heuvel tegenover het
12

Hoe zijn jullie hier als stagiaire terechtgekomen?
Isa: ‘Toen ik klein was, kwam ik met opa en oma al vaak op
deze kinderboerderij. Dus toen ik vorig jaar voor het eerst
een stage moest lopen, wilde ik dat hier doen. Ik heb toen
een algemene stage gelopen en hield me nauwelijks met
de lammetjes bezig. Dit jaar volg ik hier de geboortestage
en ben ik alleen maar met de lammetjes bezig.’
Chloë: ‘We zijn vriendinnen en ik hoorde vorig jaar heel

leuke verhalen van Isa. Daarom heb ik ook dit jaar besloten
de geboortestage op Daalhoeve te volgen.’

Daaraan doen onder meer 165 kinderboerderijen mee. Zij
ontvangen daarvoor een jaarlijkse bijdrage van € 250. Het
afgelopen jaar hield Wecycle een actie om de inzameling
op kinderboerderijen verder te stimuleren. En dat is gelukt,
want de kinderboerderijen zamelden samen een recordaantal van 42.500 apparaten in, 17% meer dan over 2015. De
vier kinderboerderijen die de meeste afgedankte elektrische
apparaten inzamelden, konden een extra sponsorbijdrage
van 250 euro verwachten. Daalhoeve is er trots op om, net
als vorig jaar, bij de top-3 te horen. Ook de nummers 1 en
2 waren dezelfde als in 2015. De Punt in Zierikzee zamelde
3.625 stuks in, De Dierenhof in Ridderkerk 2.600.

En, bevalt het?
Chloë: ‘Ja, we vinden het fantastisch hier. Er hangt een leuke
sfeer en we draaien volledig mee bij de geboortes. Tijdens
mijn stage vorig jaar werd ik gebruikt voor vervelende klusjes
die niemand anders wilde doen. En als ik eens iets fout deed,
begonnen ze bij wijze van spreken meteen te schreeuwen.
Hier gaat dat heel anders. Het personeel vertrouwt ons, helpt
ons als dat nodig is en legt alles op een rustige manier uit.’
Isa: ‘Ik leer hier meer dan in de rest van het jaar op school.
Over hoe je dieren verzorgt, ziet wanneer een schaap moet
lammeren, moet omgaan met een stuitligging, etc. We zijn
hier gewoon in de praktijk aan het werk en dat is heel leuk.’
Hoe lang heeft jullie stage geduurd?
‘We zijn hier zes weken geweest, vijf dagen per week. De
ene week van maandag tot en met vrijdag, de tweede week
op maandag tot en met woensdag en in het weekend. We
vonden het echt jammer dat het afgelopen was en we weer
naar school moesten. Volgend jaar moeten we nog eens
stage lopen. We zullen zeker proberen dat weer hier te
doen, maar of de school dat goed vindt?’
Wat willen jullie na jullie opleiding gaan doen?
Isa: ‘Ik zou het liefst hier altijd willen blijven, maar dat gaat nu
eenmaal niet. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, ik ben
ook pas achttien als de opleiding klaar is. Uiteindelijk wil ik
zelf een geitenboerderij hebben, want ik ben gek van geiten.’
Chloë: ‘Ik zou het liefst zelf een biologisch rundveebedrijf
hebben, maar ik ga na de opleiding eerst een tijdje werken
en daarna reizen. Dat bedrijf komt daarna wel.’

Aan iedereen die iets bij ons heeft achtergelaten: hartelijk
bedankt! We zullen ons best doen om in 2017 te stijgen in
de top-3? Blijf daarom uw spullen bij ons inleveren.

RECEPT VAN DE WINKEL
Harira
Dit is een gezonde en hartverwarmende Marokkaanse Ramadansoep van de Berbers tijdens hun vastentijd. Goede
tip voor na de Carnaval! Kan vegetarisch of met vlees.
Snijd 3 middelgrote rode uien grof en blender ze fijn met een
beetje krachtige olijfolie, een bosje selderijblad, een bosje
peterselie en naar wens een bosje korianderblad. Dat laatste
lust niet iedereen. Ik ook niet, ik gebruik daarom liever het
zaad of poeder ervan.
De uienpasta smoor je even zachtjes in een paar eetlepels
krachtige olijfolie. Neem een stevige ketel hiervoor want er
komt nog meer bij, namelijk: 2 theelepels gemalen korianderzaad (ketoembar), een half gesnipperd chilipepertje, 2
eetlepels tomatenpuree, 1 theelepel gemberpoeder (djahe),
1 theelepel vers geraspte gember, 2 theelepels kurkuma
(koenjit), 1 theelepel kaneel poeder, een stokje kaneel,
2 laurierblaadjes, 2 theelepels Raz el Hamout (heerlijk
kruidenmengsel, verkrijgbaar in een goede supermarkt of
Marokkaanse winkel), 1 eetlepel roomboter en peper en
zout naar smaak.
Dit alles samen 5 minuten zachtjes laten smoren, vervolgens
2 liter water en 450 gram tomatenblokjes uit blik toevoegen.
Dit mag een half uur pruttelen. Dan een blikje voorgekookte
linzen en 200 gram voorgekookte kikkererwten erbij doen.
Spoel beiden even af door een zeef. En nog een halve liter
water erbij. Mag nog even pruttelen.

Onze WeCycle inzameling

TOP-3 BIJ WECYCLE

Je kunt ook vlees toevoegen. Ik vind in stukjes krokant
gebakken lamsworst erg lekker erdoor, en een kneepje
citoensap. In Marokko doen ze er zelfs vermicelli door.

Daalhoeve heeft vorig jaar op twee andere kinderboerderijen
in Nederland na de meeste elektrische apparaten ingezameld voor de organisatie Wecycle. In 2015 eindigden we
ook al op de derde plaats. Maar terwijl we in 2015 1.350
afgedankte apparaten inzamelden, waren dat er in 2016
maar liefst 800 meer.

Maak het op smaak met wat jezelf lekker vindt, niks moet,
alles mag!
Lekker met warm Turks brood, en zelfs couscous.
Smakelijk! Vragen? Magda staat tot uw dienst.

Wecycle is een non-profit organisatie die de inzameling en
recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting organiseert.
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VARIA
KINDERBOERDERIJ
Wat is het toch weer een heerlijke tijd van het jaar. Het
zonnetje laat zich vaker zien (fijn voor de mensen die de
winter liever achter zich laten), de dagen zijn langer en er
worden overal nieuwe dieren geboren. Het voorjaar is voor
veel personen een tijd om even op te laden en te genieten
van het moois dat de natuur te bieden heeft.
In mijn opvang werken we elke maand met een nieuw thema
en we hebben ook al gewerkt met het thema ‘de kinderboerderij’. Toepasselijk voor dit seizoen, leuk en leerzaam.
Het is een heel herkenbaar onderwerp voor veel kinderen
en zeker niet minder voor hun ouders. Want wie is nou niet
opgegroeid met het kippetje, het schaapje en de koe? Vaak
zijn dit de eerste dieren die de kinderen herkennen en ook
hun geluiden zijn gemakkelijk na te doen. Kinderen voelen
zich nauw betrokken bij dieren en hierbij ontwikkelen ze
zich op veel verschillende gebieden. Ze leren verantwoordelijkheidsgevoel te krijgen (aaien mag, knijpen niet) en
gaan begrijpen dat dieren levende wezens zijn die je kunt
verzorgen en knuffelen.
Een bezoek aan de ‘echte’ kinderboerderij zal deze ontwikkeling stimuleren. Ga gezellig wandelen langs de koe en

begroet hem met een lieve ‘bbooeeee’ (spraakontwikkeling
stimuleren), aai het konijn (sociaal-emotionele ontwikkeling
stimuleren) en misschien kun je wel de kippetjes eten geven.
Wist je dat dit op Kinderboerderij Daalhoeve allemaal kan?
Hoe leuk is dat. Je ziet er een grote diversiteit aan dieren:
schapen, geiten, koeien, alpaca’s, wallaby’s en nog véél
meer.
Als ouder kun je je kind aanmoedigen een dier te aaien en
samen dierengeluiden na te doen. De oudere kinderen kunnen zeker helpen bij het verzorgen van de kat of hond en
misschien heb je thuis wel een leuk boek dat je na afloop
van je bezoek aan de kinderboerderij samen kunt lezen.
Weet je kind nog welke dieren hij/zij allemaal heeft gezien
op de boerderij? Welk dier was favoriet? Geniet van het
uitstapje en van de quality-time samen. We hebben het allemaal razend druk en in de wondere wereld van de dieren
(ja, óók op de kinderboerderij) kun je de dagelijkse dingen
even helemaal vergeten.
Fijn voorjaar.

WIJK - INFO
LEZING ‘IJZERSTERKE PATIËNTENRECHTEN’
Woensdagavond 15 maart komt Chris Bartelds een lezing
verzorgen over de onbekende WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) die de patiëntenrechten regelt. Dit is interessant voor mensen die zelf hun grenzen willen bepalen bij behandeling in de gezondheidszorg.
Belangrijke principes zijn het recht op informatie, keuzerecht
en beslisrecht. U mag ook een behandeling weigeren. U
heeft het recht een schriftelijke wilsverklaring op te stellen
om te voorkomen dat u wordt behandeld bij wilsonbekwaamheid (bijvoorbeeld coma, dementie). Weet u wat u kunt doen
om te voorkomen dat u tegen uw zin wordt doorbehandeld?
Chris vertelt het en heeft een handleiding voor u geschreven.
Plaats: de grote zaal doet deze avond dienst als stemlokaal.
Daarom wijken we uit naar een zaaltje achter de grote zaal
van het Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22." Er zal
duidelijk aangegeven worden waar u moet zijn. Aanvang:
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree: 10 euro incl.
één consumptie, contant te betalen. Aanmelden: gvl.maastrichtwest@gmail.com of tel. 06-24405539.
De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor alle inwoners uit Maastricht en omstreken. U bent weer van harte
uitgenodigd.

PS: in april zal er geen lezing gegeven worden.
Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west.
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Heeft u eigenlijk genoeg van al die ‘jojo-diëten’ ?
Bent u eigenlijk ‘al jaren aan het lijnen’ ?
Werken de ‘crash-diëten’ super … maar helaas
maar
tijdelijk ?
Heeft u eigenlijk genoeg van al die ‘jojo-diëten’ ?
Bent u eigenlijk ‘al jaren aan het lijnen’ ?

Heeft
u al
gehoordsuper
van een
Gewichtsconsulente
Werken
de eens
‘crash-diëten’
… maar
helaas maar tijdelijk??

Heeft
u al eens gehoord van een
Als Gewichtsconsulente
Gewichtsconsulente
begeleid ik cliënten ?
met gewichtsproblemen
Als
Gewichtsconsulente
volgens
de Richtlijnen begeleid ik
cliënten
met gewichtsproblemen
Goede Voeding
van de
volgens
de
Richtlijnen Goede Voeding
Gezondheidsraad
van de Gezondheidsraad naar een
naar een gezond
gezond eet- en leefpatroon. Ik verkoop
eet- en leefpatroon.
u géén maaltijdvervangers of afslankproducten maar u krijgt een op maat
Ik verkoop
u géén
gemaakt
voedingsadvies.
maaltijdvervangers of
afslankproducten
Bel
mij gerust eens voor een gratis
maar u krijgt
kennismakingsgesprek.
een op maat
gemaaktwe
voedingsadvies.
Werken
samen aan een gezonde en
structurele oplossing ….

Nieuwbouw tot renovatie of kleine reparaties
van uw dak. Wij staan klaar voor u voor de
volgende werkzaamheden:
• Alle soorten dakbedekkingen
• Zink- en koperwerk
• Single Daken
• Gevelbekledingen
• Loodwerkzaamheden
• Spoed hulp bij daklekkage
• Onderhoud

Bel
mij gerust bij
eensBeroepsvereniging
voor een gratis kennismakingsgesprek.
Aangesloten
Gewichtsconsulenten Nederland
Werken
(BGN).we samen aan een gezonde en structurele oplossing ….

www.dakdekkersbedrijfvanwissem.nl
Info tel. 06 25 00 40 50
vanwissem8@msn.com

Aangesloten bij
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN).

AQUARIUM
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
Diepvriesvoer 100gr € 1,95
Spaar met de kortingskaart voor
gratis vissen of planten.
Openingstijden:
ma 13:00 - 18:00
di - vr 10:00 - 18:00
za 10:00 - 17:00
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In Maastricht was veel vaste scheepvaart voor de ENCI.
Dat waren speciale schepen met een laadruim ervoor. De
schepen waren ook van een groter formaat dan ons schip.
Ik zie het nog voor mij; varen langs de ENCI met ons schip,
door het oude kanaal dat nu een weg is. Ook later via de
Maas was de bedrijvigheid goed te zien. De bedrijvigheid die
ik mij nog goed herinner, is dat er kranen op en neer gingen
om de schepen te laden. Ik vond dat imposant.
Als wij door het kanaal voeren naar de sluis van Klein Ternaaien, vond ik het altijd spannend, maar ook mooi: met
de prachtige groene, grote bladeren aan de kant van het
kanaal dat niet breed was, leek het voorjaar je tegemoet
te komen. Eerst passeerden we de douane waar geklaard
moest worden. Je moest je melden met de hoeveelheid
vracht, hoe diep het schip onder de waterlijn lag, gemeten
met een speciale duimstok. Er werden controles uitgevoerd:
hoeveel mensen aan boord waren en of er niet gesmokkeld werd, want dat gebeurde nogal eens in die tijd. Geen
drugs zoals nu, maar sigaretten, drank, suiker, koffie enz.
Wij hielden ons hier niet mee bezig, wij waren er ook nooit
bang voor, alleen kon het soms lang duren voor je aan de
beurt was. Ook omdat de douaniers weigerden Nederlands
en mijn vader weigerde Frans te spreken. Hij zei altijd ‘als
het moet kunnen ze het wel. Gaat het om geld dan al helemaal.’ Als je ingeklaard was konden we weer verder, naar
de volgende stop: de sluis. Vroeger heette dat ook wel de
stop van Ternaaien. Ook hier moest je passagegeld betalen
en je papieren laten zien, welke vracht, hoeveelheid enz. Als
kind vond ik het altijd wel spannend, echt waar. We zagen
het gevaar en de risico’s niet van de sluis invaren en dat
vader het gladde trappetje in schutsluis omhoog klom. Dat
was groen van de algen en de troep, maar het is hem altijd
gelukt. Mijn moeder was wel bang en dat is ze altijd gebleven. Er werd niet over gesproken, je deed het of niet, dat was
gewoon zo. Ook het verplaatsen van de staaldraad met lus
was vroeger een zwaar karwei. In de sluis waren een soort
bolders in nisjes en daar moest telkens de lus om gelegd
worden om het schip in de sluis rustig te laten liggen. In de
sluis zelf kolkte het water en zat er een sterke stroming in.
Het gebeurde dat iemand over boord viel en werd geplet
tussen de muur en het schip of door de stroming onder water
verdween. Geen prettig gezicht kan ik vertellen. Gelukkig
is mijn vader zoiets nooit overkomen. Ondanks dat hij niet
kon zwemmen, was hij nooit bang deze gevaarlijke dingen
te doen. En al kon je goed zwemmen, dan nog had je geen
kans in een schutsluis. De kans dat zoiets goed afloopt is
maar heel miniem.

BON APPETIT
KALKOENROLLADE (4 pers.)
Ingrediënten:
4 kalkoenschnitzels, rauw (130 gram per stuk)
peper
8 zwarte olijven (ontpit)
4 eetlepels pesto
4 geroosterde paprika’s (uit pot, zonder olie)
140 gram (volkoren) tagliatelle, ongekookt
4 eetlepels olijfolie
240 gram artisjokharten (uit blik)
400 gram gezeefde tomaten
4 eetlepels groentebouillon
4 eetlepels verse basilicum (gehakt)
Bereiding:
Bestrooi de kalkoenschnitzels met peper. Hak de olijven fijn.
Bestrijk de kalkoenschnitzels met de pesto en beleg met
olijven en de geroosterde paprika.
Rol de schnitzels op en steek vast met een cocktailprikker.
Kook de tagliatelle gaar zoals aangegeven op de verpakking.
Bak de kalkoenrollades ca. 10 minuten in olie aan alle
kanten.
Snijd de artisjokharten in kwarten en verwarm ze kort in
een pan.
Blus af met de gezeefde tomaten en de groentebouillon en
laat ca. 5 minuten zachtjes koken.
Breng de saus op smaak met peper en verfijn met de gehakte basilicum.
Serveer de kalkoenrollade met de tagliatelle en de saus.
Ook lekker met courgettepasta in plaats van tagliatelle.

TOENTERTIJD
VOORJAAR
Als koning winter naar andere oorden was vertrokken, waren de meeste schippers blij. De vaart kwam stilaan weer
op gang, de vrachten gingen weer naar de schippers die
er recht op hadden. Je had schippersbeurs gerelateerde
vrachten die voor een bepaalde categorie bestemd waren,
vrije scheepvaart en vaste vaarders voor vaste bedrijven.

Springtime

• Locatie Belfort
Ooftmengersdreef 10
6216 SK Maastricht
• Locatie Centrum
Brusselsestraat 38
Wzc. De Beyart
6211 PG Maastricht

www.praktijkschiepers.nl
Tel: 043 - 34 30 539

• Fysiotherapie
• Osteopathie

• Sportfysiotherapie • Fysiofitness
• Oedeemtherapie
• Zwangerfit®

OPEN SPREEKUUR

Op locatie Belfort
(acute klachten, sportblessures)
ma 16.30-17.30, woe 13.30-14.30.
Vooraf aanmelden wenselijk op
06 - 54 21 48 60

16

Onze praktijk kenmerkt zich
door een aangenaam persoonlijke
omgeving waar hoogwaardige
zorg wordt gegeven. De praktijk
heeft ruime openingstijden,
ook buiten kantooruren.

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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er uit komt te zien en de mogelijkheden verkennen of/hoe
er ook een leerplek van gemaakt kan worden.
5. De Gouden Wereld van de toekomst: nadenken over hoe
deze er uit komt te zien en de mogelijkheden verkennen of/
hoe er ook een leerplek van gemaakt kan worden.
6. Bij het waterpunt in De Gouden Wereld een waterparcours
bouwen i.s.m. de scouting.
7. Een groep in de wijk die onderzoek doet naar vervoer
en veiligheid.
8. Een groep in de wijk die onderzoek doet naar wonen en
leven.
9. Een groep in de wijk die onderzoek doet naar natuur en
milieu.
Groep 7/8/9 werken onderling nauw samen en komen tot
een toekomstvisie voor hun wijk.
10. Een groep die het feest op 13 april voorbereidt: hapjes,
drankjes, versieringen, entertainment enz.

WIJK - INFO
DYNAMISCHE WEEK IN KINDCENTRUM DYNAMIEK
In een eerdere editie van 't Belhäöfke hebben we u al geïnformeerd over de ‘Dynamische week’ die gaat plaatsvinden
in Kindcentrum Dynamiek. Deze vindt plaats van 10 t/m 13
april. We zijn inmiddels een paar maanden verder en er zijn
weer een boel interessante dingen te melden. Zo wordt het
thema van de week ‘Toekomst’. De toekomst van de school,
de toekomst van natuurspeelplaats De Gouden Wereld, de
toekomst van de wijk. Hoe ziet een school er over 20 jaar
uit en welke dingen moet je daar leren? Hoe belangrijk is
groen in de buurt en welke voor- en nadelen heeft dat voor
de bewoners? Over 20 jaar zijn er misschien wel andere
voertuigen, hoe ziet de infrastructuur van Daalhof/Hazendans er dan uit? Enz., enz.
Kinderen gaan over hún toekomst in ónze buurt leren, nadenken en plannen maken. Deze verwerken ze in tekeningen, maquettes, plattegronden en andere creatieve uitingen.
Donderdag 13 april komt tussen14.00 en 15.00 uur niemand
minder dan wethouder Gerdo van Grootheest op bezoek om
de plannen van de kinderen voor hun buurt te bekijken en te
bespreken. Wie weet brengen de kinderen hem op goede
ideeën. Uiteraard zijn buurtbewoners ook van harte welkom
om dan een kijkje te komen nemen.
We kunnen dit mooie project niet draaien zonder de hulp van
de buurt. Momenteel zijn er diverse partners (zoals Kinderboerderij Daalhoeve en het Buurtnetwerk) betrokken bij de
planning. Hopelijk zorgt deze samenwerking ook voor een
duurzame samenwerking in de verdere toekomst.

Wanneer u denkt dat u met uw expertise iets kunt betekenen
voor één van de groepen, neem dan contact op met Roger
Thomassen: r.thomassen@kom-leren.nl.
Het motto van Kindcentrum Dynamiek is ‘Beweeg, Beleef,
Groei en Bloei; van peuter tot Gouden Wereldburger’. Wij
zorgen deze week voor een mooie buurtdynamiek. We gaan
samen veel beleven terwijl we ons bewegen door de buurt.
We gaan groeien en bloeien terwijl we samen met buurtbewoners nadenken en praten over de toekomst van onze wijk.
SAMEN, jong en oud, groot en klein, zorgen we ervoor dat
onze omgeving een fijne plek is om te wonen. Nu én in de
toekomst.
Team Kindcentrum Dynamiek

We zijn momenteel nog op zoek naar mensen die tijdens
de week een workshop willen geven of n.a.v. hun beroep
of talent leerlingen willen begeleiden die met een bepaald
onderwerp aan de slag gaan.
De onderbouw van de school gaat aan de slag met het
thema: ‘Als ik later groot ben’. Daarin komen diverse activiteiten aan bod die de jongsten van de school het begrip
‘toekomst’ duidelijk maken. Zij zullen ook diverse uitstapjes
binnen de wijk maken en er komen o.a. ouders van de school
in de klas vertellen over hun beroep. Maar misschien zijn er
ook buurtbewoners met een bijzonder beroep of talent die
hier interesse in hebben.
De bovenbouw van de school wordt verdeeld in 10 groepen
die elk aan de slag gaan met een speciaal onderwerp:
1. Een groep die na gaat denken over de school van de
toekomst en daar een model van maakt (met eventueel ook
de aanpassingen die al gedaan kunnen worden met onze
huidige middelen).
2. De groene school: milieubewustheid, onderzoeken hoeveel energie de school verbruikt en hoe we dit terug kunnen
dringen.
3. Robotica/programmeren: welke rol spelen computers/
robots in de school van de toekomst?

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

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

4. Speelplaats van de toekomst: nadenken over hoe deze

Dinsdag gesloten.
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4 KIDS

Narcis: Schrijf op elke lijn erbij:
Bloem - steel – blad – bol of wortel

Teken de bloemen af

Hondje uitlaten: Kun jij ervoor zorgen dat het
meisje weer bij haar hondje komt? Teken de route.

Tuinman
Tel het aantal tuin materialen en beestjes en
schrijf dit in de vakjes eronder.

Stephanie Debie
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Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselende activiteiten (bijv. Happy hour/DJ/Hapjes, Sjoefen spel, gespreksgroep) vanaf 14.00 uur

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

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

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.

Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.
                          
Extra activiteiten:
Woensdag 8 maart 14.00 uur in de zaal: Toon Hermans
middag. Kom luisteren naar de verhalen en vertelsels geschreven door Toon.
Woensdag 15 maart 14.00 uur in de zaal: Geheugentraining
Donderdag 16 maart 14.00 uur in de zaal: Happy hour met
DJ Giel
Woensdag 22 maart 14.00 uur in de zaal: Kom deelnemen
aan ons ‘Speelverhaal’ waarmee we gezamenlijk een verhaal vormgeven.
Donderdag 23 maart 14.00 uur in de zaal: Gespreksgroep
Woensdag 29 maart 14.00 uur in de zaal: Samen muziek
maken met Tristan (van het wijkleerbedrijf).
Donderdag 30 maart 14.00 uur in de zaal: Sjoefelen, een
gezellig actief spel uit vroeger jaren

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? 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

Alle activiteiten vinden plaats in of rondom de grote zaal aan
de Herculeshof 22. Meer informatie? Loop gerust een keer
binnen en vraag ernaar.

Voor ontzorging op administratief
en fiscaal gebied kunt u terecht bij:

WIJK - INFO

Taxpc

CURSUS SPEULENTERE
Samen muziek maken is leerzaam, maar vooral heel erg
leuk. Om kinderen al zo vroeg mogelijk samen muziek te
laten maken, is harmonie Wilhelmina in september 2016
gestart met de cursus Speulentere. Deze cursus is speciaal
voor kinderen van 5 t/m 7 jaar. Tijdens de lessen maken de
kinderen spelenderwijs (speulentere) kennis met muziek.
Ze leren de basisbeginselen van ritmes, tempo’s en tonen
met behulp van kleine muziekinstrumenten. Ze zingen en
bespelen ook zelf de muziekinstrumenten.
De cursus is op woensdagmiddag van 15.15 tot 16.00 uur
aan de Tongerseweg 400. Er zijn nog enkele plaatsen vrij
en instroom is doorlopend mogelijk. Voor meer informatie
stuurt u een mail naar opleiding@harmoniewilhelmina.nl.

de administratieve dienstverlener
die tegen een goede
prijs / kwaliteitsverhouding uw
administratieve zorgen wegneemt

Clement
van Gerwen
Clement van Gerwen
TaxPC
Wim Duisenbergplantsoen 31,
Boschcour
35,
JR Maastricht
6221
SE6221
MAASTRICHT
www.taxpc.nl
info@taxpc.nl
www.taxpc.nl
info@taxpc.nl
06-42487014
06-42487014
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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 zorgverzekraars.

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

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

UITVAARTVERZORGING

van THOR

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

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.

www.passionbeaute.nl

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO

Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
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Tel: 043-3256241

Het Sociaal Team kan die mensen en groepen met elkaar
in contact brengen.

OUDE AMBACHTEN

Wie zitten er in het Sociaal Team Daalhof?
Nancy Janssen (Trajekt), Wendy Souren (Envida), Hans
van Gestel (MEE), Francien Rutten (Envida), Roxanne
Soudant (Mosae Zorggroep), Diana Ummels (Trajekt), Pascale Bisscheroux (Radar), Daniëlle van der Helden (Radar),
Myriam Oosterbaan (Gemeente Maastricht) en Suzan Jans
(Levantogroep).

DE BAKKER
Brood, vanouds het meest gewone voedsel en dus een
eerste levensbehoefte. Tot het ambacht behoorden naast
broodbakken ook banket, peperkoek en vlaaien. Verder
kende men allerlei soorten brood. Zo had men haver-,
gerst- en zelfs bonenbrood. Door de toevoeging van allerlei kruiden, maakte men veel variaties. Bakken was in het

Hoe kun je het Sociaal Team bereiken?
U kunt uw vraag stellen via tel. 06-15309653 of via www.
sociaalteammaastricht.nl. U kunt ook bij ons langskomen.
U bepaalt zelf met wie u het gesprek aangaat. Het Sociaal
Team Daalhof is elke donderdag van 15.00 tot 17.30 uur
aanwezig in het ‘Omnium’ (Aureliushof 160 A, 6215 SW
Maastricht). Tussen 17.00 en 17.30 uur is er een inloopmoment. Wij nodigen u dan van harte uit ons een vraag
te stellen, een vraagstuk te bespreken of kennis te komen
maken onder het genot van een kopje koffie.
In Maastricht zijn 6 Sociale Teams actief:
Caberg-Malpertuis (en Malberg, Oud-Caberg en Brusselsepoort West), Daalhof (en Belfort en Hazendans), De Heeg
(en Eyldergaard, Heer en Heugem), Limmel-Nazareth, Mariaberg (en Blauwdorp en Trichterveld), Wittevrouwenveld/
Wyckerpoort.
Woont u in een andere buurt en heeft u een vraag voor het
Sociaal Team? Neem dan contact op met het Sociaal Team
dat het dichtst bij u in de buurt zit. Meer informatie is ook te
vinden op onze facebookpagina.

begin zwaar werk. Pas eind negentiende eeuw begon de
mechanisering met de invoering van de kneedmachine die
het kneden met de voeten verving.
Broodfabriek ‘De Hoop, A.J.Kobben Machine brood en
Koekfabriek’ op de Kommel, Tweebergerpoort was één
van de vele kleine broodfabrieken in de stad. De grotere
fabriek zoals de Mabro aan de zuidkant van het Onze-LieveVrouweplein draaide vanaf 1878 tot 1980.
Op de foto: Machine brood en Koekfabriek ‘De Hoop’. Hebt
u als lezer ook oude foto’s die ik mag gebruiken, dan houd
ik mij aanbevolen. Ook aanvullende teksten zijn van harte
welkom.
huub.reinders@home.nl.

WIJK - INFO
SOCIAAL TEAM DAALHOF
Iedereen kent momenten dat je het even niet meer weet,
het thuis of in het gezin wat minder gaat, je eenzaam voelt,
of bepaalde dagelijkse handelingen wat minder goed gaan.
Je hebt behoefte aan ondersteuning maar weet niet welke
eerste stap je zelf kunt zetten. Dan kan het Sociaal Team
Daalhof je op weg helpen.
Het Sociaal Team Daalhof is een team waarbij verschillende
deskundigen zeer nauw samenwerken. Dat heeft als voordeel dat zij voor veel vragen goede adviezen kunnen geven.
Als zij het antwoord niet weten, schakelen zij hun netwerk in.
Het kan ook zijn dat er binnen de buurt mensen wonen die
dezelfde vraag hebben. Of die elkaar zouden kunnen helpen. Of groepen mensen die samen al iets hebben opgezet.
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Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans
Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03
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