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Met de lente in zicht (was het winter in Maastricht?)
lengen de dagen en vervagen de herinneringen aan de
donkere avonden met warme chocomel en een gezellige
familiefilm op zaterdagavond na een dag vol activiteiten
binnen, buiten of slenterend door de drukke straten van
de stad op zoek naar het perfecte cadeau voor onder de
kerstboom. Zelfs de drie gekste dagen van het jaar zijn
niet meer dan een schim van herinneringen vol plezier. En
Valentijn? Die lijkt door de meeste geliefden overgeslagen
omdat 80% van het volk ervan overtuigd is dat het vooral
commercie is en we onze liefde het hele jaar door horen
te laten zien en voelen aan elkaar. Persoonlijk ga ik voor
optie 2, want een heel jaar wachten op een bos rozen,
etentje of knuffel? Die spanning verban ik naar mijn jeugd
waar Valentijn net de oceaan had weten over te steken
en de eerste valentijnskaarten in ons land een feit waren.
Zouden die kaarten nog steeds ergens op zolder in een
oude doos liggen te wachten om herinneringen op te halen aan een kortstondige verliefdheid die toentertijd – tot
onze grote woede – werd bestempeld als ‘kalverliefde’?
De meesten van ons zullen het nooit weten, dus laten we
er maar van uitgaan van wel.

Het onstuinige weer laat zijn sporen na.

EVENEMENTEN
Woensdag 16 maart:
Lezing van ‘t Gilde over gezonde voeding voor ouderen.
Locatie: ‘t Gilde-gebouw, Pastoor Habetsstraat 42. Aanvang: 19.00 uur. Kosten 2,50 euro p.p.

Nog even en dan mogen we weer eieren zoeken, of in
ieder geval de kleinsten onder ons, want de paashaas is
weer in aantocht. Pasteltinten kleuren de winkels en ook
in huis staan die versierde takken toch wel gezellig ter
verwelkoming van de lente. Maar aangezien de winter
op zich liet wachten zullen we maar extra voorzichtig zijn
met Maart die zijn staart roert, en de eigenwijze April die
toch doet wat ie wil…

Lezing GVL over Mindful Skincare in de grote zaal van
het Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22. Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree 10 euro.
Vrijdag 18 maart:
Indische inloopmiddag Masoek Sadja van Stichting Pelita.
Vanaf 13.30 uur in buurtcentrum ‘t Atrium. Entree 3,50
euro.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 2/3 april.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 maart.
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Círculo Cervantes: Jugar con Palabras of Spelen met
Spaans in Ut Förtsje, Ebenistendreef 106. Aanvang 20.00
uur. Entree voor niet-leden is 5 euro.

Contact

Zondag 20 maart:
Halfjaarlijkse Rommelmarkt van TTV Daalhof. Locatie: ‘t
Atrium, Aureliushof 160. Van 9.30 - 17.00 uur. Entree is
gratis.

 06 50888592
 redactie@belhaofke.nl
 www.belhaofke.nl
Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

Vrijdag 15 april
Lezing over plantencombinaties in de moestuin door Veltlesgever Janneke Tops. Locatie: Natuurtuinen Jekerdal,
Drabbelstraat 7. Van 19.30 tot 22.00 uur, zaal open van
19.00 uur. Entree 10 euro.

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

Lijst met activiteiten

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

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond

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

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

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

06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

2

inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B) Openingstijden Atrium café
Van maandag tot en met
donderdag van 19.00 uur
tot 01.00 uur
Vrijdags van 19.00 uur
tot 02.00 uur

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

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

Toch willen wij ons voor dit project inzetten, waar zoveel
vrijwilligers zich voor hun buurt inzetten. Wij hopen voor
tenminste nog een jaar door te kunnen gaan.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

Matchpunt
Bent u al eens langs Matchpunt geweest? Matchpunt is nog
altijd een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om vraag en
aanbod met elkaar te verbinden. Op dit moment zoeken zij
vooral mensen die ook kunnen helpen met de spreekuren.
De spreekuren zijn op dinsdag in de Huiskamer in ‘t Atrium
van 14.00 - 15.30 uur en woensdag van 14.00 - 15.30 uur
bij Mosae op de Herculeshof.

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

NIEUWS VAN BUURTPLATFORM BELFORT-DAALHOF
Velen hebben genoten van de vele mogelijkheden om Carnaval te vieren in hun wijk. Tijden veranderen, maar met
elkaar genieten blijft. Hopelijk heeft u ook kunnen genieten,
als Carnaval in uw bloed stroomt. Ook voor nieuwelingen
waren er lessen, liedjes en lachen. Op naar volgend jaar.
Opendeurdag voor verenigingen
Carnavalsverenigingen zijn maar één onderdeel van het
gevarieerde verenigingsleven. Op zondag 29 mei kunnen
bewoners deze verenigingen goed leren kennen. Voor welke
vereniging heeft u belangstelling? Welke activiteiten zijn er in
onze wijken? Zet deze dag in Uw agenda en maak plannen
om u bij een van deze verenigingen aan te sluiten. Heeft u
belangstelling om uw vereniging te profileren op deze dag?
Laat het zeker weten!

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

Actieve participatie in Belfort
Elk buurt heeft zijn eigenaardigheden, zorgen, problemen
en plezieren. Het is altijd fijn dat als er zorgen en vragen zijn
buurtbewoners in gesprek kunnen gaan – met de gemeente
en met elkaar – om goede oplossingen te vinden. Zo is het
ook gegaan laatstelijk in Belfort. Elders in dit blad kunt u
veel meer lezen over hoe vragen rond parkeren, verkeer
en groen in de wijk Belfort besproken en soms al opgelost
werden, of dat er naar een oplossing gezocht wordt.
AED’s in de wijk
Toen het idee kwam om AED’s in de wijk te plaatsen om
op die manier mensen te helpen met noodoproepen, moest
eerst gezocht worden naar vrijwilligers. Belfort en Daalhof
waren voorbeeldwijken voor Maastricht. In deze wijken hebben meer dan 150 mensen zich ingezet om als vrijwilliger
te helpen met dit project om, als een oproep kwam, naar de
plek te gaan en eerste hulp met een AED aan te bieden. Nu
nog zijn er meer dan 120 vrijwilligers. Maar de kosten voor
de AED’s blijft een vraagteken.

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

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

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl
Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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Let wel dat, wanneer de politie heeft geconstateerd dat iemand de maximumsnelheid met 50 kilometer of meer heeft
overschreden en zij de bestuurder heeft staande gehouden,
de bestuurder het rijbewijs kwijt is. De politie is dan verplicht
tot invordering van het rijbewijs over te gaan.
Wij hopen dat – mocht u zichzelf in de 1/3 categorie herkennen – u hier een positieve wending aan zou willen geven
en dat u zich achter de 2/3 meerderheid gaat scharen. 1/3
te hard rijdende automobilisten is te veel. Dat is 1 op de 3
automobilisten. Met het voorjaar en zomer in het vooruitzicht,
en de dan spelende kinderen op en rondom het plein, is dat
iets dat stof tot nadenken geeft. Bij 50 km/u heeft een auto
15 meter nodig tot volledige stilstand. De hoogst gemeten
snelheid was 80 km/u!!! Dat geldt trouwens ook voor de
omringende straten waar kinderen spelen en zomaar, tussen
geparkeerde auto’s door, de straat op kunnen rennen. Denk
aan uw eigen en/of andermans spelende kinderen. 30 km/u
is niet voor niets. U kunt de meetgegevens ook terugvinden
op onze Facebookpagina.

BUURTPLATFORM
NIEUWS VAN BUURTPLATFORM HAZENDANS
Facebook:
Buurtplatform Hazendans heeft een Facebookpagina, mocht
u dat nog niet weten. Ons buurtplatform heet ‘Stichting Werkgroep Hazendans’. Onder die naam zijn we ook op Facebook
te vinden en delen we alle informatie, plaatsen we activiteiten
en informeren we de bewoners. Bewoners kunnen ook zelf
berichten plaatsen. Facebook heeft echter sinds dit jaar
nieuwe richtlijnen waardoor we onze pagina opnieuw hebben
moeten opzetten onder ‘overheidsorganisaties’. Daardoor
zijn we mogelijk een aantal volgers kwijtgeraakt. Zoek even
de pagina op en klik op de ‘vind ik leuk’ knop zodat u onze
berichten weer in het nieuwsoverzicht kunt volgen.
Buurtpreventie Hazendans app:
U heeft de laatste tijd vast de media gevolgd. In kranten, op
Facebook en zelfs in ‘Opsporing Verzocht’ was er aandacht
voor de autobranden in Maastricht. De politie doet wat ze
kan om dit te voorkomen en om de daders van onder andere
brandstichting, inbraak, diefstal, mishandeling en andere
strafbare feiten op te sporen. Echter, elke hulp die de politie
kan krijgen is meegenomen en soms zelfs van cruciaal belang. Wij, burgers, kunnen daarin een belangrijke bijdrage
leveren door de ogen en oren van de politie te zijn. Wij kunnen de kracht van wijkbewoners vergroten door samen op
elkaars spullen te letten en belangrijke zaken met elkaar te
delen en indien nodig de politie te alarmeren.

Halloweentocht:
Ook dit jaar, 2016, zullen wij een Halloweentocht organiseren. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 29 oktober 2016.
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Wij zullen t.z.t. nog
in de wijk flyeren en onze Facebookpagina zal er weer ruim
aandacht aan geven. Inschrijven zal dit jaar ook makkelijker
gaan via een automatisch inschrijfformulier dat dan op Facebook zal worden geplaatst. Dit jaar is er uiteraard weer een
ander thema dat, mocht het ons lukken, zeer apart zal zijn.
Ideeën:
Ideeën, suggesties of opmerkingen zijn altijd welkom. Wij
proberen er immers voor u te zijn en kunnen u nog beter
ten dienste zijn als we feedback krijgen uit de wijk. Dit kan
altijd via ons e-mailadres: stichtingwerkgroephazendans@
gmail.com.

Wij hebben derhalve gemeend een app-groep te maken.
Deze app heet ‘buurtpreventie Hazendans’. De app is wel
aan spelregels gebonden die u krijgt toegezonden na aanmelding. De app is ook alleen bedoeld voor buurtpreventie
en dus niet voor onderlinge berichtjes over bijvoorbeeld het
weer of weekend. De app is alleen voor bewoners van Hazendans. U kunt zich opgeven middels het inschrijfformulier
op onze Facebookpagina waar we te vinden zijn onder de
naam ‘Stichting Werkgroep Hazendans’. Wij hebben onze
wijk ook aangemeld bij www.wabp.nl. Daar vindt u ook de
informatie over buurtpreventie en de spelregels, mocht
u deze vooraf eerst willen doorlezen. Geef je dus nu op:
‘buurtpreventie Hazendans’.

VERENIGINGSNIEUWS
ROMMELMARKT TTV DAALHOF
TTV Daalhof organiseert op 20 maart weer haar halfjaarlijkse Rommelmarkt in ‘t 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.

Snelheid in de wijk:
Mensen zullen zich de vraag stellen hoe hard je nu in de
wijk mag rijden. E.e.a. is vrij simpel. Op de Hazendanslaan
en ‘s Herenelderenlaan is 50 km/u toegestaan. Op alle overige wegen is 30 km/u de aangewezen snelheid. Wij kregen
het afgelopen jaar klachten over de snelheid die gereden
werd rondom het Hazendansplein waar slechts 30 km/u is
toegestaan.
In november en december 2015 hebben wij door de gemeente een snelheidsmeting rondom het Hazendansplein
laten uitvoeren. Rondom het plein geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. De uitkomst laat zien dat 2/3 van de automobilisten het goed doet en zich aan de snelheid houdt.
Tenminste, toen zichtbaar gemeten werd. Tevens bleek dat
toch nog 1/3 te hard reed waarbij 110 auto’s 60 km/u en
harder reed met een hoogst gemeten snelheid van 80 km/u.
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MAKELAARS

FINANCIËLE PLANNERS

GELD & VERZEKERINGEN

REGIO BANK

ASA GROEP

DE ADVISEURS VAN VANDAAG

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

MAASTRICHT

Verkocht
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Verkocht

Neptunushof 14

C

MAASTRICHT

Kast. Bleienbeekstraat 33-C

Holsteinbastion 47-B

M
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OVB
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CY

CMY

Henri Borgignons

K

Heugemerstraat 261-B

Patrick van Holten

Heukelommerweg 17

Smissenhaag 17

Wilt u ook uw woning verkopen?
Neem dan contact met ons op!

Als dé WIJKMAKELAAR
van Maastricht-West weten
wij wat er in uw woonomgeving leeft.
Er is een grote vraag naar
panden in onze wijken.
Zoekt u een snelle en
succesvolle verkoop, wij
bemiddelen graag voor u.

ASAGROEP.NL
Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht 043 - 363 95 75
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Extra activiteiten maart:

WIJK - INFO

Woensdag 23 maart, 14.00 uur: we organiseren voor de
eerste keer een gezellige Paas Fancy Fair. Er is live muziek
en er zijn diverse standhouders die hun leuke zelfgemaakte
(paas)spulletjes en lekkere hapjes tegen een schappelijk
prijsje verkopen. De zaal hebben we omgetoverd in een
fris lentesfeertje en onze vrijwilligers en medewerkers staan
klaar om u en uw vrienden en familie te verwelkomen. Beslist
de moeite waard dus. De toegang is gratis. We hopen u die
dag te mogen ontmoeten. Iedereen is van harte welkom.

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
Vaste activiteiten:
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom
voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering. En
om eens vrijblijvend deel te nemen aan een of meerdere
van onze activiteiten.
Maandag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur in de ruimte van de
Dagbesteding op afdeling H
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F

Woensdag 30 maart, 13.30 uur: workshop kaarten maken
door Trudie Creatief, tombola en vlaai. Kom proeven van
de gezellige sfeer en doe gerust mee.
Donderdag 31 maart, 14.00 uur: kappersmiddag door kapsalon Gertie Paulissen. Wassen, knippen en föhnen tegen
een aantrekkelijk tarief. Uw haar is in professionele handen
bij kapster Gertie.
De gespreksgroep met de activiteitenbegeleiding start ook
om 14.00 uur. Iedere maand een ander thema. Iedereen
mag hierbij aanschuiven.

Dinsdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Spel-/Sjoel-/Kaart-/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysioen ergotherapeut om 14.00 uur

Woonzorgcentrum Daalhof
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
Tel. 043-3549500.

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

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

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

Wij hebben momenteel grote vraag naar instapklare
eengezinswoningen in Belfort, Hazendans, Daalhof
nabij TV toren, Wolder, Scharn, Amby & Sint Pieter
Prijsklasse € 200.000,- tot 400.000,€ 106.000,-

Ook verkoopplannen?

Bel 043-325 48 16
voor een vrijblijvend gesprek.

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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T.K. Stacaravan Camping Ulestraten zie www.marktplaats.
nl. Men kan het hele jaar daar verblijven! Bieden vanaf 5.000
euro. T.K. instapklaar appartement in woonboerderij centrum
Vaals zie www.mertensmakelaardij.nl. Vaste prijs! 67.000
euro/80 m2. Tel: 06-30058839.

PRIKBORD
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.

Gepersonaliseerd cadeau nodig? Gifts2Love maakt voor
u houten wandborden, kraamcadeaus, klokken, spiegels,
muurstickers, theelichthouders en zoveel meer. Sinds kort
ook textielbedrukking, sieraden en haaraccessoires! Uw
wens is onze uitdaging! Meer info? www.gifts2love.nl E-mail:
Gifts2love@outlook.com. Tel: 06-38631207.

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

Speel Djembé met Djembejos.
Jos Schmeetz geeft workshop in
West Afrikaanse percussie. Iedereen kan meedoen. Plezier maken
staat voorop. Voel en beleef het
ritme van je hart in groepsverband
of individueel. Stuur een e-mail
voor je wensen info@djembejos.nl,
www.djembejos.nl.

Vanaf 5 januari 2016 ook in uw wijk gevestigd een trimsalon
voor honden, katten, konijnen en cavia’s: Animal Hair Care,
Haammakersdreef 13. Telefoon: 06-31056208; Facebook:
animalhaircare.
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.

PERSBERICHTEN

Vocal group Celebrations zoekt nieuwe leden. Repetitie
woensdagochtend in ‘t Atrium van 09:50 tot 12:00 uur. Ook
kunt u meedoen op projectbasis bijv. meezingen 10jarig
jubileumconcert in juni a.s. Info: vocal.group.celebrations@
gmail.com.

RAGWEEK ZET ZICH IN
Van 2 t/m 9 maart zal studerend Maastricht in het teken van
de Ragweek staan. Inmiddels bestaat deze week al 16 jaar
maar het doel is nog altijd hetzelfde: zo veel mogelijk geld
ophalen voor het goede doel. Dit jaar zal de Ragweek de
regionale ‘Stichting De Knoevel’ steunen en de landelijke
‘Stichting Kinderdroomwens’.

Kleinschalige kinderopvang NaNa heeft per direct opvangplekjes beschikbaar op dinsdag en vrijdag. Zoek je nog
professionele, veilige en betrouwbare opvang? Neem dan
contact met ons op via 06-40254498 of info@kinderopvangnana.nl. Kijk op www.kinderopvangnana.nl.

‘Stichting De Knoevel’ zet zich in om gezinnen uit ZuidLimburg met een langdurig ziek kind een dag te verwennen.
Tijdens deze ‘Knoeveldagen’ wordt niet alleen het kind maar
het hele gezin een dag verwend. De gekste dingen zijn
mogelijk op deze dagen, maar de kracht van de ‘Knoevel’
ligt vooral bij de kleinschaligheid van de dagen.

Bij Angèle schoonheidsspecialiste kunt u terecht voor
een gezichtsbehandeling, in een ontspannen én huiselijke
sfeer, vanaf 28,50 euro. Tel: 06-25065275. E-mail: angelebroux@home.nl.
Zoekt u een gediplomeerde gastouder? Ik heb nog plek!
Persoonlijke aandacht, spelen, ontwikkelen, leren, rust en
regelmaat staan voorop. Mijn woning ligt in een 30-kilometerzone en is voorzien van een grote, volledig omsloten tuin.
Meer info via 043-3479966 of gastouderfabiënne@ziggo.nl.

‘Stichting Kinderdroomwens’ helpt kinderen vanaf 6 jaar met
een ernstig trauma. De stichting organiseert verschillende
activiteiten om deze kinderen te ondersteunen. Zo organiseren zij Kanjerdagen, FamilieVierdaagsen en JongerenBoostcamps. Alle activiteiten zijn bedoeld om de kinderen en
jongeren te leren omgaan met hun trauma’s. Zij kunnen hun
gevoelens, ervaringen, verdriet en vreugde met lotgenoten
delen en een leuke dag beleven. De activiteiten hebben niet
alleen op de dag zelf een grote impact: het is vaak jaren
daarna nog van grote invloed. Dit geeft de kinderen weer
nieuwe kansen voor de toekomst.

Zumba, Sh’bam, artistic dance ook voor kinderen in ‘t Atrium Daalhof. Poweryoga en Hathayoga (ontstressen, ook
voor klachten als burn-out, reuma, fibromyalgie, oedeem,
overgewicht). Heart for life: beweeg mee, fit en gezond voor
het goede doel. Info@dans-yoga.com. Chantalle Smeets
0032-12236151/06-57244594.
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

De Ragweek organiseert activiteiten voor iedereen, zo gaan
we kienen in verzorgingshuis Campagne, organiseren we
een filmontbijt in de Pathé en gaan we relaxercisen bij de
sportschool. U bent van harte welkom tijdens een van deze
activiteiten. Verder is er een online veiling, de ragweekauction, waarbij u kunt meebieden op leuke activiteiten en
tegoedbonnen in de omgeving van Maastricht.

Rederij Stiphout vraagt: vakantiemedewerkers/oproepkrachten v.a. 17 jaar voor de bediening aan boord van onze
passagiersschepen. Tel: 043-3515303 of anita@stiphout.nl.
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20 Minuten zonnen voor
Een geweldige prijs van

€ 8,50
Aureliushof 145a Maastricht tel 043 3430340

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

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

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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Haar doel is zoveel mogelijk mensen verder helpen met
het telen van hun eigen, gezonde groenten.Dankzij haar
deskundige en inspirerende stijl heeft ze al honderden ecomoestuinders een stap verder geholpen.

BON APPETIT
APPEL-VIJGEN KRUIMELKOEK

Deze lezing vindt plaats bij de Natuurtuinen Jekerdal van het
CNME. Adres: Drabbelstraat 7 (zijweg Mergelweg), 6212 XL
Maastricht. Parkeren s.v.p. aan de Mergelweg. Een stand
van Velt Zuid-Limburg zal aanwezig zijn.
Opgeven voor vrijdag 1 april bij Annelies Wijts-Verbocht
(secretaris Velt Zuid-Limburg) via e-mail secretarisveltzuidlimburg@gmail.com. Voor meer informatie contact opnemen
via telefoonnummer: 045-5245392. Gelieve het bedrag
voor 1 april over te maken op rekeningnummer BE70 0017
3954 2325 t.n.v. Velt Zuid-Limburg onder vermelding van
uw naam/lidnummer en ‘lezing plantencombinaties in de
moestuin’.

Ingrediënten:
130 gr vijgen, 1 appel, 4 thl oploskoffie, 4 thl water,125 gr
roomboter,100 gr palmsuiker, 125 ml melk, 2 eieren,185 gr
speltbloem, 1 thl (wijnsteen)bakpoeder. Voor de kruimellaag: 50 gr boter,10 eetl havermout, 1 eetl palmsuiker, 2
eetl bloem.
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 175 graden, schil de appel en snijd
deze in stukjes. Snijd de vijgen in kleine stukjes of maak ze
fijn in een keukenmachine. Doe de vijgen met de appel in
een pannetje met een scheutje water. Zet zachtjes op tot de
appelstukjes zacht worden en het een soort compote is met
de vijgen. Maak intussen het beslag voor de koek door de
boter, het koffiemengsel, de suiker, eieren, bloem, bakpoeder
en de melk door elkaar te mixen. Verdeel het beslag over
een springvorm of andere grote bakvorm. Verdeel hierover
het appel-vijgenmengsel. Maak tenslotte de kruimellaag door
de boter te smelten en vervolgens de havermout, bloem en
suiker erdoor te roeren, tot het een kruimelig geheel wordt.
Verdeel dit over de het beslag.
Schuif de koek in de oven en bak ongeveer 40 minuten op
175 graden.

VERENIGINGSNIEUWS

Bestuur Velt Zuid-Limburg, Annelies Wijts-Verbocht
Coördinator Natuurtuinen Jekerdal, Yvonne Velthuis

INDISCHE INLOOPMIDDAG - MASOEK SADJA
Vrijdagmiddag 18 maart is er weer een Indische inloopmiddag Masoek Sadja in buurtcentrum ‘t Atrium van 13.30
tot 17.00 uur. Deze middag wordt georganiseerd door de
Stichting Pelita. De zaal gaat open om 13.00 uur.
Deze inloopmiddagen staan in het teken van gezelligheid,
muziek, dans, Indisch eten en cultuur en zijn voor iedereen
een prima gelegenheid om verhalen en ervaringen uit te
wisselen. De muziek wordt verzorgd door het duo N-Twice.
Cateringbedrijf Senang Hati zorgt voor het Indisch eten. De
entree bedraagt 3,50 euro. Inlichtingen bij Kees Schepel,
tel. 06-13521570.

ÉÉN + ÉÉN = MINIMAAL DRIE
JUGAR CON PALABRAS OF SPELEN MET SPAANS

Op vrijdag 15 april van 19.30 uur tot 22.00 uur wordt een
lezing gehouden over plantencombinaties in de moestuin:
één + één = minimaal drie. De zaal is open vanaf 19.00
uur. De entree van 10 euro is inclusief een kop koffie/thee.
Deze lezing wordt gegeven door erkend Velt-lesgever Janneke Tops.

Activiteit in het Spaans/Nederlands door Marianne Roijakkers en Peter van Beek op vrijdag 18 maart om 20.00 uur
in Ut Förtsje, Ebenistendreef 106, 6216 PS Maastricht.
Toegang voor niet-leden is 5 euro. Meer informatie vindt u
op de website www.circulocervantes.nl.

Uien en wortels, afrikaantjes en tomaten, kool en sla gaan
goed samen. Dat weten veel moestuinders, maar er zijn
meer combinaties mogelijk waarbij planten elkaar ondersteunen. Er kunnen ook meer dan 2 soorten naast of door
elkaar gezaaid of geplant worden. Dit kan in de vorm van
polyculturen, die je bijvoorbeeld in permacultuur tuinen
tegenkomt. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op verschillende manieren van kijken naar combinatieteelten en worden
veel praktische tips gegeven.

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.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO

Janneke Tops is in 1997 in Wageningen afgestudeerd als
biologisch landbouwkundige. Van 1999 tot 2011 heeft ze in
Frankrijk gewoond en gewerkt in Ecolonie, een ecologische
woonwerkgemeenschap waar ze o.a. eindverantwoordelijk
was voor de landbouwtak op het project (2 ha groententeelt en een geitenboerderij). Sinds 2012 geeft Janneke in
Nederland cursussen, lezingen, advies en begeleiding op
het gebied van ecologisch, gezond moestuinieren, gezonde
bodem en compostering, zelf zaad winnen en andere onderwerpen. Ze doet dit als erkend Velt-lesgever en vanuit
haar eigen bedrijf ‘Gezonde Moestuin’.

vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht

Een goede suggestie kwam van Veilig Verkeer Maastricht.
Door een goede en ruime parkeergelegenheid aan te leggen
voor fietsers bij de school zou wellicht het gebruik van de
fiets door de kinderen gestimuleerd kunnen worden waardoor het autogebruik automatisch zou verminderen. Ook een
carpoolsysteem zou kunnen bijdragen aan de oplossing van
dit steeds groter wordende probleem. Alle bewoners waren
zich ervan bewust dat zij in een mooie ‘groene wijk’ wonen
en dat ze zuinig moeten zijn op het groen. Echter, de wijk
Belfort is 60 jaar geleden gebouwd met de gedachte ‘één
auto voor bijv. 3 woningen’. De realiteit nú is dat er soms 3
auto’s voor één gezin zijn. Het is niet verwonderlijk dat het
dan moeilijk wordt om een parkeerplek te vinden. De vraag
is: moeten we hier dan groen voor opofferen?

WIJK - INFO
GESLAAGDE MIDDAG/AVOND VOORLICHTING
DOOR GEMEENTE IN BELFORT
Op donderdag 21 januari was er een informatiemiddag/avond georganiseerd door de gemeente voor de bewoners
van Belfort met als doel ‘veranderingen in het groen’.
Aansluitend was er een evaluatie van de ‘verkeerspilot’ in
enkele straten met parkeren aan slechts één zijde van de
straat met als doel een goede doorstroming van brandweer
en ambulance bij calamiteiten in de straat. Gelet op de
grote belangstelling was dit een geslaagd initiatief van de
gemeente waarbij alle bewoners ruim de gelegenheid hebben gehad om in gesprek te gaan met de verantwoordelijke
medewerkers van de gemeente. Hier werd dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt en er werd ruim de tijd genomen
om problemen te bespreken, waarbij zo nu en dan gelukkig ook eens hartelijk werd gelachen. De mogelijkheid om
groen te ‘adopteren’ en naar eigen inzicht in te richten had
veel bijval. Hierbij zal het initiatief genomen moeten worden
door bewoners zélf met als voorwaarde: onderhoud door
de burgers en ondersteuning (kosten anders inrichten en/
of omvormen) door de gemeente.

Een groot aantal bezoekers van deze middag hebben schriftelijk hun problemen en suggesties ingediend en door de
medewerkers van de gemeente is toegezegd dat er zoveel
als mogelijk rekening zal worden gehouden met wensen en
ideeën van de bewoners. Bij de uitwerking van de verdere
plannen zal het helaas onmogelijk zijn om het iedereen naar
de zin te maken. Met een beetje passen en meten en vooral
begrip voor elkaar komen we echter een heel eind en blijft
het fijn wonen in de wijk Belfort.
De slotconclusie is dat deze middag een mooi voorbeeld
is geweest van participatie tussen gemeente en betrokken
burgers en zéker navolging verdient in andere wijken van
Maastricht.

Veelvuldig werd de vraag gesteld hoe om te gaan met de
parkeerdrukte in onze wijk, waarbij het naar school brengen
en afhalen van de kinderen iedere dag weer problemen veroorzaakt, onder meer door onzorgvuldig (overlast) parkeren
in de directe nabijheid van de school.

Ad Frijns
raadslid Senioren Partij Maastricht
inwoner Belfort
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Oproep vrijwilligers
Daalhoeve is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij kunnen
hen vooral gebruiken in de dierverzorging op donderdag
en vrijdag. Interesse in een gezellige plek om je tijd zinvol
te besteden? Loop binnen en vraag naar Ralph, Déanne,
Atina of Joost.
Kaas maken
Op zondag 6 maart gaat het Wijngilde op de boerderij Kaas
maken. Kom langs en volg hun demonstratie over zuursel,
stremsel, wrongel en kaas. Een lekker kaashapje zal uiteraard niet ontbreken.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 36, maart 2016

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Kaas maken op Daalhoeve

Boekenmarkt
Dit jaar organiseren we op zondag 12 juni weer de jaarlijkse
boekenmarkt. U kunt hier terecht voor tweedehands boeken,
cd’s, dvd’s en platen. De opbrengst komt volledig ten goede
van de boerderij. Heeft u zelf boeken, cd’s, dvd’s en/of platen
die u kwijt wilt, brengt ze dan naar Noël Frissen, Schippersdreef 29, tel. 06 – 21475094. Alvast onze hartelijke dank.

RECEPT VAN DE WINKEL
Kip schnitzel met een krokante korst van cornflakes

Gezocht: Shaun the Sheep (voor Magda)
Wij roepen uw hulp in namens Magda, vrijwilligster in onze
winkel en trouwe leverancier van de Recepten van de Winkel op deze middenpagina’s. Een hele tijd geleden heeft zij
een knuffel van Shaun the Sheep aan de boerderijwinkel
uitgeleend. Magda had hem al bijna twintig jaar en is er
erg aan gehecht. Maar nu is de knuffel per vergissing weggegeven aan een vaste bezoekster van de winkel. Dat is al
rond kerstmis gebeurd en onze beheerder Ralph weet ook
aan wie. Maar nu Ralph haar sindsdien nog steeds niet
heeft getroffen op de boerderij, vinden wij het tijd voor deze
oproep in het Belhäöfke.
Want Magda heeft er verdriet van. Ze wil haar Shaun graag
terug en wie hem terugbrengt, krijgt een andere in de plaats.
De lieve bezoekster die hem heeft, kan hem inleveren in de
winkel. En als Magda er dan niet is, laat een telefoonnummer
achter zodat de knuffel kan worden geruild.

Snijd een kipfilet dwars door midden, maar niet helemaal.
Klap hem open en sla hem tussen plastic folie mooi gelijkmatig dun en plat. Hij wordt dan zeker twee keer zo groot!!
Klop in een diep bord een ei los, samen met een scheutje
room, een lepel mosterd (kies zelf hoe pittig de mosterd
moet zijn), scheutje citroensap, zout, peper en wat verse
peterselie. Klop dit mooi glad. Leg de kip schnitzel erin, en
draai om en om. Laat even een kwartiertje in het eimengsel
marineren en rusten.
In een ander diep bord verkruimel je drie tot vier handjes
cornflakes tot zeg maar grof ‘broodkruim’ en meng daar een
lepeltje gerookt paprikapoeder door of gewoon paprikapoeder (de hoeveelheid naar eigen smaak). Paneer daar de
schnitzel in, zodanig dat deze aan alle kanten goed bedekt
is met de cornflakes.
Verhit in een koekenpan (niet te groot) een flinke laag arachideolie en bak de schnitzel mooi goudbruin om en om (een
paar minuten aan iedere kant). Leg de schnitzel vervolgens
op keukenpapier om uit te lekken.

Impasse rond Erica doorbroken
In een van de vorige edities schreven we over de impasse
rond ons plan om het weiland bij het voormalige tuincentrum Erica in te richten als boomgaard met hoogstamfruit.
De problemen zijn inmiddels opgelost. Op het moment van
schrijven van deze rubriek is op het terrein een archeologisch
onderzoek uitgevoerd. Als daar geen bijzonderheden zijn
uitgekomen, kunnen de hoogstam boompjes nog vóór het
groeiseizoen de grond in. Volg onze website of Facebook
voor de eventuele laatste ontwikkelingen.

Deze schnitzel is heerlijk met een frisse salade en citroen
mayonaise.
Smakelijk eten. Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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ONS HORECABELEID

ONZE SPECIALE VARKENS 1

Daalhoeve een partycentrum? Driewerf NEE, schreven we
op de vorige middenpagina’s in februari. Dat was een eerste antwoord op vragen die onze beheerder Ralph Frissen
hierover kreeg tijdens een buurtbijeenkomst in januari over
groen. We kondigden daarbij ook aan dat we er op terug
zouden komen. Aan die belofte houden we ons. Daarom
leggen we deze keer uit wat wij als kinderboerderij doen en
mogen op horecagebied.

Daalhoeve voert al jaren een beleid om op de boerderij met
zeldzame varkensrassen te werken, die bovendien lekker
vlees opleveren voor in de winkel. We begonnen met de
Bonte Bentheimers en daarna volgden de Berkshires. Inmiddels hebben we ook de rassen Duroc, Saddleback en
Oxford Sandy and Black in huis. Wat zijn dat voor varkens?
Onze assistent-beheerder Déanne legt het u uit in een korte
serie. Ze trapt af met onze laatste aanwinst: de Oxford
Sandy and Black.
Het Oxford Sandy and Black varken, ook wel Plum Pudding
of Oxford Bos Pig genoemd, is een van de oudste Britse
varkensrassen. Ze zijn vernoemd naar hun kleur. Ze zijn
prachtig oranje en hebben zwarte vlekjes. Ze bestaan al ruim
200 tot 300 jaar. Het ras heeft vele goede eigenschappen,
in het bijzonder de moedereigenschappen. Ze zijn geschikt
voor buiten en zijn erg goede verzamelaars. De vacht van
het Sandy and Black varken is gekleurd en kan goed tegen
het verbranden van de zon.

Onze horecavoorziening Koojstal

Daalhoeve is een kinderboerderij met een aantal ondersteunende voorzieningen zoals een kleinschalige boerderijwinkel
en de horeca in onze Koojstal. Alles draait bij ons om het
scheppen van een omgeving waarin het voor kinderen leuk
en interessant is om iets te leren over (eetbare) dieren en
planten en de natuur.
Onze horecavoorziening staat dan ook volledig in dienst van
de kinderboerderij en is daaraan ondergeschikt: ze biedt een
extra service voor bezoekers die toch al naar de boerderij
komen. Voor de Koojstal hebben we daarom alleen een
droge horecavergunning. Dat wil zeggen dat wij geen alcohol schenken. Ook bij jaarlijks terugkerende evenementen
zoals de midzomerrommelmarkt en de braderie schenken
we geen alcohol.

Onze Oxford Sandy and Black's

Sandy and Black varkens zijn middelgrote tot grote varkens
met een goede lengte en een diep lichaam. Ze hebben fijne
schouders, sterke benen en voeten, waardoor ze een vrije
en actieve manier van lopen hebben. Hun kop is sterk, met
lichte lob- of semi loboren.

Om financieel zelfstandig te blijven en de toegang tot de
kinderboerderij laagdrempelig te houden, kunnen we extra
inkomsten goed gebruiken. Zo houden we bijvoorbeeld
kinderfeestjes met een (natuur)educatief karakter.
Daarnaast bieden we incidenteel ruimte voor een communiefeest of reünie. Deze evenementen worden netjes
gemeld bij de gemeente. Het zijn altijd besloten feesten, die
zich binnenshuis afspelen. Op verzoek kunnen we hierbij
ook ‘zwakalcoholhoudende’ dranken schenken. Daarvoor
vragen we dan ontheffing aan bij de gemeente. Wij zorgen
er daarbij natuurlijk voor dat er personeel aanwezig is met
de juiste papieren en dat er geen overlast ontstaat. Precies
daarom houden we dergelijke feesten binnenshuis, ook
om de rust voor de dieren niet te verstoren. Want naast de
kinderen staan die bij ons voorop.
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In onze stal hebben we een zeugje en een beertje staan als
big. Ze zijn heel lief van karakter, en vragen veel om aandacht. Wanneer het voedertijd is, hoor je ze al roepen vanaf
de binnenplaats dat ze honger hebben! Het vrijwilligersteam
verzorgt deze twee kleintjes met alle liefde en zorgt er voor
dat ze tam worden.
Kinderboerderij Daalhoeve is de derde die dit ras onderhoudt
in heel Nederland. Hier zijn we erg trots op. Slechts een klein
groepje enthousiaste fokkers bleef dit bijzondere ras in stand
houden, en pas in 1985 kregen ze de steun van de RBST
(Rare Breeds Survival Trust). Er waren toen nog 29 fokkers
over. Op dit moment zijn er 172 geregistreerde fokkers.

Vesta vastgoed
Vesta vastgoed

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

Maastricht - Biesland

Maastricht – Hazendans

Cannerweg 132
Maastricht - Biesland

Hazendanslaan 9
Maastricht – Hazendans

Cannerweg 132

• Halfvrijstaande woning;
• 2 slpkmrs en vrij uitzicht achter;
• Geheel
te moderniseren.
• Halfvrijstaande
woning;
• 2 slpkmrs en vrij uitzicht achter;
• Geheel te moderniseren.
Vraagprijs
€ 339.000 ,- K.K

Vraagprijs € 339.000 ,- K.K

Hazendanslaan 9

• Woonhuis met inp. garage;
• 6 ruime slaapkamers
• •Diepe
tuin met overkapping.
Woonhuis
inp. garage;
• 6 ruime slaapkamers
• Vraagprijs
Diepe tuin met
overkapping.
€ 315.000,-K.K

Vraagprijs € 315.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Daalhof

Maastricht 33
- Belfort
Printersdreef

Maastricht - 23E
Daalhof
Herculeshof

Printersdreef 33

• Woonhuis met 4 slpkm;
• Woonhuis
met
• Rustig
gelegen
aan4 slpkm;
groen;
Rustig gelegen aan groen;
• Te• moderniseren.
• Te moderniseren.

Vraagprijs € 169.000,- K.K.
Vraagprijs € 169.000,- K.K.

Als u kiest voor:

 uKwaliteit
Als
kiest voor:

 Gedrevenheid

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

Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Maastricht - Wijck
Maastricht
- Wijck 28
Ant. Lipkensstraat

Herculeshof 23E

Ant. Lipkensstraat 28

VERKOCHT O.V.
VERKOCHT O.V.

• Ruime appartement;
appartement;
• •3Ruime
slpkmrs
;
3 slpkmrs
• •Zeer
nette ;afwerking.
• Zeer nette afwerking.

• Herenhuis uit 1915;

Vraagprijs € 134.000,- K.K
Vraagprijs € 134.000,- K.K

• •Herenhuis
uit6 1915;
4 slpkmrs,
slpkmrs mogelijk;
• •4Monument
slpkmrs, 6 slpkmrs
status.mogelijk;
• Monument status.

Vraagprijs € 339.000,- K.K

Vraagprijs € 339.000,- K.K

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

WIJK - INFO

SAM

DAALHOF COMITÉ

Hallo ik ben Sam. Ik ben geboren op 5 maart 2004 en ben
nu dus 11 jaar oud. Mijn hobby’s zijn voetballen, darten en
vissen op karper. Voetballen vind ik het leukst. Ik doe het drie
keer per week, 2 keer trainen en 1 wedstrijd. Dan darten;
darten vind ik ook leuk en doe het vaak door de week. Vissen doe ik in het weekend op de camping met mijn broer.
YouTube kijken doe ik ook graag, maar dat is niet echt een
hobby. Mijn familie bestaat uit mijn broer Max, mijn moeder
Sylvia, mijn vader Frans, en mijn hond Body.

Sinds vorig jaar is, naar aanleiding van een seniorenavond,
een nieuw comité ontstaan in Buurtcentrum ‘t Atrium, namelijk het Daalhof Comité. Het is een groepje vrijwilligers die al
veel met ‘t Atrium te maken hebben, en die zich inzetten om
voor – hoe zij het zeggen – ‘Joonk en Aajd’ een gezellige seniorenavond te organiseren. Door middel van kienmiddagen
en andere activiteiten hebben zij getracht om wat geld bij
elkaar te sprokkelen voor een gezellige avond voor ‘Joonk
en Aajd’. Nou, het is hun zeker gelukt. Afgelopen zaterdag
30 januari hebben zij voor ‘Joonk en Aajd’ van Daalhof en
omstreken een fantastische avond georganiseerd. Voor de
eerste keer dat zij het georganiseerd hebben was het een
geweldig succes. Er waren leuke optredens van bekende
Maastrichtse en Limburgse artiesten, en de sfeer zat er al
meteen goed in. Ook voor de inwendige mens werd goed
gezorgd; regelmatig kwamen ze met lekkere hapjes voorbij.
Kortom: het was een super geslaagde avond die zeker voor
herhaling vatbaar is.
Ik wil ook alle mensen die aan deze avond hebben meegewerkt en het personeel van ‘t Atrium bedanken voor deze
geweldige avond. Ik hoop, en ik denk ook alle mensen die
erbij waren deze avond, dat we ons volgend jaar weer kunnen verheugen op zo’n leuke avond.
Vrijwilligers van het Daalhof Comité: mijn complimenten.
Marjo Clermonts

Mijn school is IKC Dynamiek. Ik vind de school best leuk,
je moet hard werken maar dat moet je op elke school. De
leerkrachten zijn ook heel aardig. De klassen doen ook vaak
uitstapjes, maar dat is meestal in de tweede helft van het
jaar. Hier op school heb ik ook veel vrienden zoals Keanu,
Zavi, Dave, Dani, Thimo en Jivano. In het weekend ben ik
best wel actief, want in het weekend doe ik vaak leuke dingen
zoals voetballen met mijn team, voetballen met vrienden
en gewoon buiten spelen met klasgenoten. In het weekend
eet ik ook veel lekkere dingen zoals frieten, pizza, pasta of
ga uit eten.
Ik hoop dat jullie mij een beetje hebben leren kennen.

Locaties op Pottenberg en Belfort.

Groeten,
Sam van der Pas

Fysiotherapie:
Specialisaties:
			
			
Beweegprogramma:

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

Wij nemen deel aan diverse multidisciplinaire netwerken.

Potteriestraat 145
Peymeestersdreef 2A

6216 VD Maastricht
6216 PJ Maastricht (SNS-pand)
043-3477877
info@fysiohof.nl
www.fysiohof.nl
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Voor ontzorging op administratief
en fiscaal gebied kunt u terecht bij:

Taxpc

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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WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

Historisch gezien werd dit gedaan uit een gevoel van familie,
maar ook uit een verlangen voor veiligheid in wat af en toe
een vreemde omgeving kon zijn. ‘Reizigers’ zijn van oudsher
mensen die zich verplaatsen om het werk te volgen. Daarom
woonden zij ook in wagens. Maar in Hazendans hebben
de wagenbewoners gekozen om de wijk naar buiten toe te
richten, open. Zo staan de wagens met ‘de rug’ tegen elkaar
en hun ‘gezicht’ naar buiten.

WONEN IN EEN WAGEN IN HAZENDANS
Ze zijn niet te missen en in alle drie de wijken te vinden:
keurige, meestal kleine woningen op kleine percelen in een
soort eigen wijk. In Belfort en Daalhof zijn ze meestal wit,
maar in Hazendans zijn de woonwagens toch wel anders.
Daarom heb ik even een bezoek gebracht aan de familie
ter Linde op de Veldwezeltstraat 58 om hun ervaringen te
horen en uitleg te krijgen over deze bijzondere woningen.

En een mooier uitzicht zou men zich niet kunnen wensen.
Op de Veldwezeltstraat kijkt men uit op het golfterrein. Hier
is alles rustig. En toch kan men hier ook alles vinden. “De
ene woont liever in een dorp, de ander in een stad”, vertelt
Jan ter Linde. Zijn ouders kunnen zich niet inbeelden in iets
anders te wonen dan in een woonwagen. Maar de jonge
ter Linde’s (die nu al volwassen aan het worden zijn) zullen
toch hoogstwaarschijnlijk voor een huis kiezen. “Wij zijn
misschien de laatste generatie die in woonwagens blijven”,
aldus ter Linde.

Wat eerst opvalt in Hazendans zijn twee dingen: deze
woonwagens zijn niet bepaald klein en ze zijn uitgezet in de
wijk zoals alle andere huizen in de wijk. En dit is bijzonder.
Sommige buurtbewoners zullen zich de verhuizing van
woonwagens naar Hazendans kunnen herinneren, ongeveer
15 jaar geleden. Het huis dat nu op nr. 58 staat was níét een
van die verplaatste woonwagens die toch duidelijk maakte
dat het wagens waren en geen huizen. Deze woonwagen
werd 10 jaar geleden hier gebouwd.

Scott Raab

WIJK - INFO

Deze ‘huizen’ zijn in werkelijkheid wagens. Ze zijn opgetrokken op een stalen chassis, op wielen. Daarboven wordt een
fundament van houten balken en multiplex (met isolatie)
geplaatst waarop een houtskelet opgetrokken wordt. Het
houtskelet krijgt een beplating (vaak ook van multiplex) met
isolatie en een gevelafwerking van brandwerend kunststof
steenstrip. Hoewel die strips in Hazendans wit zijn is dit
eigenlijk gewoon praktisch in plaats van een aanpassing
aan een regel of stijl van de wijk: wit verkleurt minder door
de jaren heen.

LEZING OVER MINDFULL SKINCARE
Woensdagavond 16 maart komt Daniëlle Ooteman van Studio Natuurzuiver
(www.salonnatuurzuiver.nl) uit Vogelenzang bij Haarlem haar lezing over
‘Mindfull Skincare’ geven. Haar slogan
‘Wat je smeert moet je ook kunnen eten’ zal ook de jouwe
zijn na deze inspirerende voordracht.

Op nr. 58 – en elders langs de Veldwezeltstraat – zijn deze
wagens dubbelbreed. Ze zijn dus op twee chassis gebouwd
en kunnen bij verhuizing opgesplitst worden in twee stukken. Net alsof je het huis open kan ritsen voor eenvoudiger
vervoer. Zo is het ook gebeurd toentertijd. De woonwagens
aan de Veldwezeltstraat zijn hoofdzakelijk koopwoningen (in
principe zijn het geen huizen omdat er een standplaats wordt
gehuurd). Aan de Neerharenstraat zijn het hoofdzakelijk
huurwoonwagens.
Ook bijzonder is hoe deze wagens in de wijk staan. In andere
woonwagenwijken staan de wagens naar elkaar toe, in een
soort kring, met één toegangsweg.

Een vrouwenonderwerp? Nee, zeker niet. Veel mensen
beseffen niet dat het woord ‘cosmetica’ veel meer inhoudt
dan alleen een make-upje. Cosmetica is namelijk de verzamelnaam voor bad- en doucheproducten, decoratieve
cosmetica, deodoranten, geuren, haarverzorging, huidverzorging, kindercosmetica, mondverzorging, scheerproducten, zeep en zonneproducten voor haar en voor hem.
Actuele onderwerpen zoals ‘hormoonverstorende stoffen’,
‘Plastic Soup’ en ‘hoe gaan we nu goed om met de zon’
komen ook aan bod.
De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22 en begint om 20.00
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Meestal zijn de lezingen
rond 22.30 uur afgelopen.
De entree is 10 euro, contant en het liefst gepast te betalen,
er is geen pinapparaat aanwezig. Koffie, thee en fris zijn
tegen een schappelijke prijs aan de bar in de grote zaal te
koop.

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

Wilt u naar de lezing komen? Dan graag van te voren even
aanmelden zodat ik de zaal kan aanpassen aan het aantal
te verwachten bezoekers. Dit kan via tel. 06-24405539 of
een mail naar gvl.maastrichtwest@gmail.com.
De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor alle belangstellenden uit Maastricht en omgeving.

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

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

Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west.
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IN DE ETALAGE
KIM & FRANK BORSBOOM - FITCLUB SHAPEWELL
Kim Borsboom is getrouwd met Frank Borsboom. Kim woont
al bijna 18 jaar in de Hazendans waarvan 8 jaar samen met
Frank. Samen hebben zij 3 kinderen van 6 jaar, 4 jaar, en
11 maanden oud.

de Bootcamp en eventueel een Nutrition programma van
Herbalife. Tijdens deze Challenge krijgen de deelnemers
een Bodyscan, Fittest & welzijnsevaluatie aan het begin en
eind van de periode.
Veel mensen weten dat ze ongezond leven en willen hier
wat aan veranderen. Anderen proberen het, maar zonder
resultaat, of het bekende jojo-effect treedt op door te weinig te eten als ze gewicht willen verliezen. We zien dat
in groepsverband de mensen elkaar motiveren en betere
resultaten behalen.
Waarom organiseren jullie deze bootcamp?
Het aantal mensen en kinderen met obesitas en overgewicht
stijgt ieder jaar. Met alle onnodige gezondheidsgevolgen
van dien. Maar ook mensen die zich gewoon niet optimaal
fit voelen en meer energie willen komen bij ons. Wij willen
de mensen helpen en bieden ze een mogelijkheid om hier
verandering in te brengen met gezondere Lifestyle, door
onder andere deze bootcamp Challenge, betere Nutrition
en bewustwording van goede voeding.

Naast hun huidige werk als gastouder en engineer zijn zij
sinds 2015 werkzaam als Herbalife Lifestyle & voedingscoaches en oprichters van Fitclub Shapewell Maastricht. Sinds
begin 2016 zijn ze als team van Fitclub Shapewell Maastricht
begonnen met de eerste gratis 24Fit Bootcamp Challenge.
Wereldwijd een groot succes en ook al in Nederland. Nu
ook de eerste in Maastricht.
Hoe ben je ooit in aanraking gekomen met Herbalife?
Het begon 13 jaar geleden toen mijn ouders met deze
business startten en ik kennis maakte met de producten
van Herbalife. Zij waren toen al enorm enthousiast over hun
eigen resultaten waardoor ook ikzelf de producten sindsdien
gebruik. Ook tijdens mijn zwangerschappen & borstvoeding
heb ik de producten gebruikt om er voor te zorgen dat we
alle goede voeding, vitaminen & mineralen binnen kregen.
Wie doen er mee aan jullie 24Fit Bootcamp Challenge?
De mensen die deelnemen aan onze 24Fit Bootcamp
Challenge zijn mensen die weer fit willen worden of weer
terug in shape willen komen met behulp van een coach,

Wanneer is de bootcamp?
De bootcamp is 2 keer per week (ma- & wo-avond, van 19.30
tot 20.30 uur). In de winter en met slechter weer houden
we dit binnen, in de gymzaal van kindcentrum Dynamiek,
Goudenweg 200. Met goed weer natuurlijk lekker buiten; 2
keer per maand organiseren we dan een Warrior Bootcamp
(za. van 9.00 tot 10.00 uur). Vergeet ook de Facebookpagina
niet te ‘liken’ en lid te worden van de facebookgroep ‘Fitclub
Shapewell Maastricht’.
Voor meer info of aanmelden stuur een e-mail naar shapewellnl@gmail.com of bel 06-42735944. Kom gezellig mee
sporten!
Wij zijn ook nog op zoek naar enthousiaste mensen om ons
team te versterken en die graag wat (extra) inkomen willen
verdienen. Ben jij geïnteresseerd in Fitness, Nutrition en
vind je het leuk om andere mensen te helpen, neem dan
contact met ons op.
Stephanie Debie

VERENIGINGSNIEUWS
OUDERWETSE KIENMIDDAG
Op zondag 3 april organiseert de Bejaarden- en Invalidenbond Daalhof weer hun jaarlijks ouderwetse kienmiddag.
Wij kienen dan weer voor leuke ouderwetse prijsjes,met
o.a. levensmiddelenpakketten, friteuse, koffiezetapparaten,
douchepakketjes, handdoeken, reiskoffers enz.
De opbrengst van deze middag gaat geheel naar de leden
van de bejaardenbond. Het bestuur kan dan weer gezellige
feestmiddagen organiseren. Ook hun dagtocht,waar zoveel
leden ieder jaar naar uitkijken, kan dan weer doorgaan.
Wij hopen dat de opkomst weer zo groot is als andere jaren.
Noteer het alvast in jullie agenda en wij hopen u dan te zien
op zondag 3 april in Buurtcentrum ‘t Atrium. Het kienen begint
om 13.00 uur en de zaal gaat open om 12.00 uur.
Bestuur Bejaarden- en Invalidenbond Daalhof
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PERSBERICHTEN
GEVOLGEN VAN DE INVOERING PARTICIPATIEWET

inclusief

LED
LED

Voorlichtingsbijeenkomst: woensdag 30 maart van 14.00
- 16.00 uur in het Stayokay hostel, Maasboulevard 101,
Maastricht.
Informatie voor:
- jong gehandicapten, die binnenkort 18 worden
- mensen met een Wajong-uitkering
- mensen die op de wachtlijst stonden voor de WSW
Ook voor hun naasten en andere geïnteresseerden.
De spreekuurgroep Maastricht-Heuvelland van de Pijler
nodigt u van harte uit.

kwaliteits - garantie

spannendeplafonds.nl
+31 641001684

LEZINGENCYCLUS VAN ‘T GILDE
Zin in een boeiende en kennisverrijkende lezing? Locatie:
‘t Gilde-gebouw, Pastoor Habetsstraat 42 in Maastricht.
Aanvang: 19.00u. Kosten: 2,50 euro p.p. (inclusief een
consumptie).
Woensdag 16 maart: lezing over gezonde voeding voor ouderen. Gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging is
nodig om langer te leven en ziekten en beperkingen zolang
mogelijk uit te stellen. Dit geldt zeker ook voor ouderen. Het
verouderingsproces verloopt bij iedereen anders. Er zijn
algemene voedingsrichtlijnen te geven, maar er kunnen ook
aanvullende, meer specifieke richtlijnen nodig zijn.
Mw. Emilie Ausems is diëtiste; zij houdt zich bezig met het
geven van voedingsadviezen aan ouderen en zal hierover
een voordracht geven. Belangstelling? Stuur een e-mail met
naam en aantal personen naar: gildemaastricht@gmail.com.

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

COMPLIMENTEN VAN CV DE D’ARTAGNANS
Hallo beste lezers van ‘t Belhäöfke,
Namens onze Chevalier Leroy de eerste, de leden en het
bestuur van CV De D’Artagnans willen wij u graag bedanken
voor de mooie reacties die wij hebben mogen ontvangen
tijdens het carnavalsseizoen van 2016. In de maand maart
zal de carnavalsvereniging CV De D’Artagnans weer opnieuw gaan starten voor het nieuwe seizoen. Wij zullen de
lezers van ‘t Belhäöfke hier verder van op te hoogte houden.
Namens de leden en het bestuur: de complimenten!

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Met vriendelijke groet, Secretaris John van Haaren

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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4 KIDS

Knutselidee 1 Paas-eierdopje
Benodigdheden: een stuk stevig papier,
schaar, lijm, potloden of stiften , WC rolletje
Maak een mooie tekening of print een plaatje
Kleur dit in en knip dit uit. Vervolgens knip je
een WC rolletje af tot de hoogte van de ring
op het plaatje. Plak nu het plaatje voorzichtig
om et WC rolletje. En tot slot kun zet je, je
eitje in je eigengemaakt eierdopje!
Knutselidee 2: Paas raamhanger
Benodigdheden: printer, gekleurd papier,
vliegerpapier, schaar en lijm
Kies een mooi plaatje en print dit 2x uit
(=voor en achterkant) Leg de 2 stukken op
elkaar en maak ze vast met een plakbandje
of nietje. Knip (door beide vellen tegelijk) de
stukjes uit waar jij door wil kunnen kijken.
Knip nu van doorzichtig vliegerpapier
dezelfde grootte uit. Lijm op het 1e vel het
vliegerpapier. Daarna het 2e vel op het
vliegerpapier. Je vlieger papier zit dus
tussen de 2 vellen papier. Nu kun je hem
mooi inkleuren. Met een touwtje kun je de
versiering voor het raam hangen
Welke plaatjes horen er niet bij?

Puntjes verbinden: Welk dier zie jij?

Stephanie Debie
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Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
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WIJK - INFO
KINDCENTRUM DYNAMIEK
Inmiddels hebben we allemaal weer een heerlijke vakantie
achter de rug en wellicht voor velen ‘unne super sjoene
Vastelaovend’. In januari hebben alle groepen van onze
school weer een mooie bijdrage geleverd aan de carnavalstentoonstelling van de Tempeleers in het AZM. Dit heeft ons
‘unne Rare Vogel’ (wisseltrofee) opgeleverd, een prachtig
fel gekleurd beeld dat een heel jaar een prachtig plekje zal
krijgen in de hal. De gewonnen boekenbon zal zeker goed
besteed gaan worden. Als kers op de taart werden we ook
nog verrast met een bezoek van ziene Hoeglöstigheid mèt
zien Tempeleers. Het was fantastisch! Prins Dave d’n Ierste
met zijn prinses Chayenne, het eerste Prinsenpaar van IKC
Dynamiek, hebben genoten en willen iedereen bedanken die
een rol heeft gespeeld om hun carnavalsdagen nog mooier
te maken. Bedankt allemaal!
Er blijven veel mooie dingen gebeuren in ons Kindcentrum…
Het aantal peuters groeit en lijkt al jaren gewend te zijn aan
Juf Meinou. De samenwerking met de kleutergroepen lijkt
de normaalste zaak van de wereld. Peuters die ‘stiekem’ om
het hoekje kijken, liedjes meezingen en dansjes nadoen,
geschminkte snoetjes van 2 tot en met 6 jaar. En laten we
ook de activiteiten rondom Speelplezier niet vergeten, waar
alle jonge kinderen aan deelnemen. Andere groepen kinderen volgen lessen, werken samen, experimenteren, tonen
hun 21e-eeuwse vaardigheden en delen hun kennis in de
klaslokalen. Tussen de middag blijven een aantal kinderen
op school en doen spelletjes, maken kunstwerkjes met strijkkralen, dansen op het podium of spelen lekker buiten onder
toezicht van onze overblijfouders. Na school zien we kinderen rustig bijkletsen met de pedagogisch medewerksters aan
de tafels bij de BSO, voetballen op het plein, hutten bouwen
in het Gouden wereld of tafelvoetballen in de hal. Er is altijd
wel ‘leven in de brouwerij’, op elk moment van de dag.
Drie keer per week draait de bieb (dBos) op volle toeren.
Jonge en oudere kinderen lopen rustig (maar dolenthousiast) naar de balie om een nieuw boek uit te zoeken. Extra
leuk, aangezien één van de geleende boeken mee naar
huis mag. Na de carnavalsvakantie wordt gezocht naar een
extra uitleenmoment, zodat ook de peuters en de kinderen
van de Buitenschoolse Opvang kunnen meegenieten van
het aanbod vanuit Centre Céramique.

Vanaf maart zal de samenwerking met Trajekt ook intensiever worden. Behalve met de Wie-Kent school, die
momenteel weer elke zaterdagochtend hard aan de weg
timmert en verschillende beroepen centraal doet staan,
wordt er ook gezocht naar een manier van samenwerken
met het jeugdcentrum. Chantalle en Tim (de jeugdwerkers
van Trajekt) staan open voor elke vernieuwing om de wijken
Daalhof en Mariaberg een nieuwe boost te geven. Vanaf
dinsdag 23 maart zullen zij wekelijks in ons Kindcentrum
aanwezig zijn tijdens een Coffee Lounge-moment. Vanaf
8.15 tot 9.00 uur is er een kopje koffie of thee voor ouders
en tijd voor een informeel gesprek met elkaar. Een moment
van ontmoeten, tijd voor gesprekken, maar wellicht ook
een laagdrempelige manier om verder in contact te komen
met andere instanties. Door een goede samenwerking met
bovenstaande partijen kunnen wij kinderen en ouders een
mooi totaalpakket aanbieden.
We kunnen veel schrijven, maar de
sfeer en de hierboven geschreven
impressie zult u moeten zien, proeven en ervaren. Vandaar dat wij
iedereen in de gelegenheid willen
stellen om op 9 april van 10.00 tot 14.00 uur onze OPEN
DAG te bezoeken. Deze dag zullen kinderen aanwezig zijn
en kunt u kijken naar lessen, kennismaken met de leerkrachten en alle genoemde partners, maar ook workshops
volgen of informatie inwinnen bij de stands van de partners,
overblijfgroep, MR of oudervereniging.
Meteen noteren dus in uw agenda. Wij verheugen ons op
jullie komst!

John dé Schilder
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.

Vanaf maart zullen er ook wekelijks kinderen van de bovenbouw op dinsdag een typecursus volgen en experimenteren
elke maandag kinderen van verschillende leeftijden met
allerlei wetenschappelijke proefjes. Dit is een kleine greep
uit het aanbod van KIX Maastricht, aanbieder van ons naschoolse aanbod.
Op vrijdag werkt Marie-Thérèse, kinderfysiotherapeute,
met individuele kinderen. Regelmatig worden kinderen
gescreend. Om een goed beeld van het motorisch niveau
van elk kind te krijgen neemt zij diverse testen af, gericht
op het motorisch of sensorisch integratie probleem. Indien
nodig wordt er voor ieder kind een persoonlijk behandelplan
gemaakt; natuurlijk in overleg met ouders en verzorgers.
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Tevens is Pluto de naam van een van een (ex-) planeet.
Dan hebben we de Tellushof. Deze is vernoemd naar de
Romeinse godin van de vruchtbare aarde. Dan volgt de
Jupiterhof: Jupiter de grootste planeet, oppergod, god van
de stralende hemel. Ten slotte de Planetenhof: Planeten zijn
niet-zelflichtende hemellichamen, die om de zon wentelen
en van haar licht en warmte ontvangen. We kennen acht
planeten in onze zonnestelsel: de Aarde, Jupiter, Mars, Mercurius, Neptunus, Saturnus, Uranus en Venus.

VREUGER IN DE WIEK
De straten op de geplaatste foto liggen allemaal in de wijk
Daalhof. Tenminste op het onderste gedeelte van de foto
waar de straaltoren op te zien is. Het bovenste gedeelte
betreft de wijk Belfort.
In een oud straatnamenboek ooit geschreven door broeder
Bartelomeus, die leefde in het klooster de Byart staat ach-

ter iedere staat een kleine beschrijving. Zo lees ik dat de
Pallashof de naam van een Griekse godin was. Voluit was
de naam Pallas Athene. Zij was de godin van de wijsheid
en beschermster van de stad Athene. Dan krijgen we de
Plutohof. Deze straat is genoemd naar Pluto, de god van
de onderwereld.

Als u de geplaatste foto in kleur wilt zien kan dat en is dat
zoals altijd gratis voor u als lezer. Laat het eventjes weten
door een mail te sturen naar: huub.reinders@home.nl. Zoekt
u mijn boeken, kijk dan bij: www.huubreinders.com.

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

23

WWW.WILSONGROEP.NL
Clavecymbelstraat 48-B

Malpertuisstraat 21

• Luxe afgewerkte bovenwoning
• 3 Slaapkamers
• Ruime kelder en tuin
• Nabij winkels en openbaar vervoer

• Luxe nieuwe keuken
• 3 Slaapkamers
• Lift aanwezig
• Nabij winkels en openbaar vervoer

Vraagprijs: € 117.000,- k.k.

Vraagprijs: € 119.500,- k.k.

nieuw

Glazeniersdreef 40-C

Menno v. Coehoornstr. 52

• Mooi afgewerkt
• Royale woonkamer
• Gesloten luxe eetkeuken
• 2 slaapkamers

• Kantoor/praktijkruimte
• Woonkamer en gesloten eetkeuk.
• 5 Slaapkamers
• Tuin en dakterras

Vraagprijs: € 124.500,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

nieuwe prijs

Riksingenstraat 16

Alexander Battalaan 63

• Te renoveren herenhuis
• 5 Slaapkamers
• In de geliefde wijk 'Wyck'
• Gelegen tussen station en centrum

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

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Herculeshof 27-D

Meerssenerweg 97-B

• Woonk. met half open keuken
• 3 slaapkamers
• 3e verdieping met lift
• Gelegen nabij winkels

• Ruime woonkamer
• Gesloten keuken
• 2 Slaapkamers
• Lift aanwezig

Vraagprijs: € 122.500,- k.k.

Vraagprijs: € 99.500,- k.k.

VERKOCHT

Ook verkoopplannen?
Bel voor gratis
waardeadvies!
Tel: 043 350 35 35

Koperslagersdreef 15-C Ing. Dingemansstraat 5
Vraagprijs: € 135.000,- k.k.

VERZEKERINGEN

Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

PENSIOENEN

Pascal Loontjens

HYPOTHEKEN
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MAKELAARDIJ

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

