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Eindelijk is het dan toch zo ver. Gewekt worden door vogeltjes die fluiten, de kinderen spelen weer buiten en onze
winterdipjes en eeuwig durende griep en verkoudheden zijn
als sneeuw voor de zon verdwenen. Onze tuinen staan in
volle bloei en ook de bomen
bomen zijn
zijn weer
weer groen.
groen.
De voorjaarsvakantie is alweer voorbij en iedereen kijkt uit
naar een zomer met vooral veel zonneschijn en voor de
plantjes wat regen tussendoor. Dat zou ideaal zijn natuurlijk, maar voor diegenen die echt zeker willen zijn van goed
weer is de vakantie naar het warme zuiden natuurlijk al
lang geboekt.
Daalhof heeft weer geluk gehad met het weer bij de braderie,
ook deze keer was het weer een geslaagde dag. De vorige
maand is in feestelijk oranje afgesloten en dit keer eindigden we de maand april voor het eerst met een koningsdag
waarin elk meisje toch wel een beetje jaloers weg kon dromen van een leven als een van de drie prinsesjes met hun
mooie outfits.
Hemelvaart is er ook geweest en Pinksteren komt er aan.
Gezellige vrije dagen die velen (met goed weer) gebruiken
om heerlijk in de tuin te werken of gewoon genieten en er
op uit gaan.

Wie heeft hier in het verleden niet gezwommen?:
zwembad de Dousberg is nu definitief gesloten.

EVENEMENTEN
Zondag 19 mei en 9 juni:
juni:
Zondag
‘Dansen in het park’ in buurtcentrum ‘t Atrium. Dansen en
ontmoeten voor senioren, samen gezellig terug in de tijd
en dansen op gouwe ouwe muziek. Aanvang 14.00 uur,
entree 2 euro. Meer info op www.danseninhetpark.nl.

Deze maand hebben wij natuurlijk onze vaste rubrieken
met een kerkzangkoor in ‘In de Kijker’, een nieuwe ‘In de
Etalage’ en alle nieuwtjes rond de kinderboerderij. We hebben een nieuw ‘beauty’ artikel en slaat u het ‘Prikbord’ niet
over. Er staan weer een aantal verloren en gevonden spullen bij, wie weet van uu of
of iemand
iemand die
die uu kent.
kent.
Kortom… verwen uzelf met een drankje, neem ons wijkblaadje mee naar de tuin of het balkon en een uurtje is zo
om.

Donderdag 23
Donderdag
23 mei:
mei:
Groene tafel van Groen Links in de Natuurtuinen Jekerdal.
Zondag 26 mei:
Zondag
De Greune van Wolder presenteren in het Theater aan het
Vrijthof de werken die zij op het WMC te Kerkrade zullen
Aanvang 15.30
15.30 uur.
uur.Meer
Meerinfo
infozie
zieblz.
blz.19.
19.
gaan brengen. Aanvang

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 22/23 juni.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 25 mei.
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juni:
Zondag 2 juni:
Zondag
Hoogmis ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het
kerkelijk zangkoor ‘St. Jozef’ in de St. Jozef parochie te
Aanvang 10.30
10.30 uur.
uur.Aansluitend
Aansluitendreceptie.
receptie.
Belfort. Aanvang

Contact

juni:
Maandag 3 juni:
Maandag
Thema-avond in het Jeugdcentrum Daalhof, Aureliushof
Van te
te voren
voren wel aanmelden bij
160A. Aanvang 19.00 uur. Van
043-3477350.
de jeugdwerkers via tel. 043-3477350.

06 50888592
redactie@belhaofke.nl

 http://www.belhaofke.nl
http://www.belhaofke.nl
Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

juni:
Maandag 17 juni:
Maandag
Breincafé ‘Karakterverandering bij hersenletsel’ in het
Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60. Aande toegang
toegang is
is gratis.
gratis.
vang 19.30 uur, de

Drukwerk
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
Drukkerij
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
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Woensdagavond
Donderdagmid.
Donderdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagochtend

bewegen voor ouderen inl:
yoga inl:
tafeltennis
biljarten
poweryoga,hathayoga&zumba
huiskamer project
13.30 uur tot 17.00 uur
v.a.17uur hip hop les
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie
poweryoga,hathayoga&zumba
v.a. 18 uur puppy cursus
kienen bejaardenbond Daalhof
groot kienen van div. ver:
judo van Budoclub Daalhof
country dansen voor de jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)
rep: kinderköpkes

2

stichting Traject
stichting Traject
043-3479867
043-3475146
0032-12236151(B)
06-24253636
06-50468369
043-3619455
0032-12236151(B)
043-3540206
043-3471371
043-3540518
043-3432441
06-18126993
043-3479093
06-40923577
06-46596426

huren van div:ruimtes
bellen van ma:tot en met
vrijdag tussen 10 uur en 12
uur 043-3540518

Atrium cafe geopend
maandag tot en met
donderdag 19 uur tot 1 uur
vrijdags tot 2 uur

Dat was het voor deze keer. We hopen van harte dat zich
een aantal mensen zullen aanmelden om enkele activiteiten
in de zomervakantie op touw te kunnen zetten voor onze
kinderen. Wij hebben er zin in, u ook???

BUURTPLATFORM
WIJK-INFO
Stichting

BUURTPLATFORM BELFORT - DAALHOF

Namens Stichting Buurtplatform Belfort-Daalhof
Uw voorzitter: Frans Meijers.

Correspondentieadres: Kremersdreef 122, 6216 SZ Maastricht

Nieuws van uw Buurtplatform
Na alle kou en sneeuw heeft toch de lente haar intrede gedaan. Bomen staan in bloei, bloemen en planten schieten
uit de grond en het gras in onze wijken wordt weer gemaaid.
Helaas blijft er na die maaibeurten steeds weer gras achter
op trottoirs en wegen. Al jaren proberen we via de gemeente
hier verandering in te krijgen, tot nu toe vergeefs. De ambtelijke molens draaien soms tergend langzaam. Dan pakt de
lente toch heel wat sneller uit. Zoals zo vaak geeft de natuur
het goede voorbeeld!

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
BUDGETKRINGEN WEER VAN START
Heb je geldzorgen? Wil je een leuker leven,
maar kom je moeilijk tot actie? Dan is een
Budgetkring misschien iets voor jou. Je gaat
concreet aan de slag om dingen anders aan
te pakken. Daar heb je meteen voordeel van:
handig inkopen, zuinig met energie, slim besparen, lekker
eten voor een prik. Je werkt samen met anderen, dus je staat
er niet alleen voor. Deelname is gratis.

Nieuw speeltoestel op terrein boerderij Daalhoeve
Het speeltoestel dat het Buurtplatform heeft geschonken aan
de boerderij is inmiddels in gebruik. Voor de vele jonge bezoekertjes is dit een fijne aanvulling op het vele moois dat er
op het terrein van boerderij Daalhoeve te vinden is.
Zomervakantie
Graag willen we tijdens de zomervakantie een aantal activiteiten organiseren voor de kinderen in onze wijken. Om dit te
realiseren hebben we echter dringend vrijwilligers nodig die
ons daarbij een handje willen helpen. Indien we hiervoor voldoende mensen kunnen strikken maken we gezamenlijk een
programma. We denken aan een viertal activiteiten, verspreid
over de vakantieweken. U kunt zich tot uiterlijk 15 juni hiervoor opgeven: telefonisch 06-12633803 of per e-mail: fmmb@home.nl . Aanmelden bij boerderij Daalhoeve is ook mogelijk.

Binnenkort starten weer nieuwe kringen in verschillende wijken in Maastricht. Doe ook mee en meld je aan op tel. nr.
043-3258683 of stuur een mail naar budgetkring@gmail.com.
Meer info vind je op www.budgetkring.nl .

Wijkplein Planetenhof
Het wijkplein aan de Planetenhof ligt er prima bij. Het onderhoud van het plein dat we als 'pilot' van de gemeente hebben
overgenomen werpt duidelijk zijn vruchten af. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door mensen van
RADAR en vrijwilligers van boerderij Daalhoeve. Steeds meer
mensen uit de buurt weten de inzet van voornoemde mensen te waarderen en spreken die waardering ook naar hun
uit. Prima!! Daar doen we het voor.

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

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

fie ook
tsv vo
erz or
eke uw
rin
gen

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

Veldwezeltstraat 24
6215 JC Maastricht
06-53219877 (na 18 uur)
info@tweewielerserviceverhulst.nl
Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 21.30 uur
Zaterdag op afspraak

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht

www.tweewielerserviceverhulst.nl
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WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS

WIJK-INFO
SPORT

REÜNIE SCOUTING JAN VAN GENT

VV DAALHOF ZET ZICH IN VOOR GOEDE DOEL

Dertig jaar geleden zag Scouting Jan van Gent het daglicht.
Niet zomaar een Scouting groep, maar een groep met als
uitdaging ‘op het water’. Dat water zorgt voor plezier en on-

Funs Thehu traint de jeugdelftal VV Daalhof A1 (leeftijd van
16 t/m 18 jaar). Omdat de trainers vonden dat de jongens
niet alleen met voetbal bezig moesten zijn, hebben ze de
jongens een goed doel laten kiezen om ook sociaal bezig te
zijn. Samen hebben ze een drietal goede doelen voor ogen
gehad en hebben ze er één in overleg gekozen waar ze nu
verscheidene acties voor hebben gehad.
Een van die acties was om op 28 april mee te doen aan de
hardloopwedstrijd ‘de Treechloop’. Dit is een hardloopwedstrijd over 11,5 km, erg heuvelachtig en zwaar. De jongens hadden het idee opgevat hier aan deel te nemen en er
een sponsorloop van te maken. “Ik geef het je te doen, 11,5
zware kilometers” zei Thehu, “ook al is het voor een goede
doel”.
Het goede doel waar dit voor gedaan wordt, is stichting De
Knoevel. Deze stichting wil chronisch of langdurig zieke kinderen een Verwendag te geven. Zo’n Verwendag houdt in dat
de harte wens van het betreffende kind in vervulling gaat. Dit
wordt gedaan om het gezin en het kind een hart onder de
riem te steken, te laten zien dat er mensen zijn die aan hen
denken, dat ze even alle zorgen achter zich kunnen laten en
er een mooie herinnering aan overhouden. Op 8 juni geeft VV
Daalhof een groot feest in de kantine waar Huub Adriaens op
zal treden en waar aan Harrie Alken (van de stichting de
Knoevel) het opgehaalde bedrag wordt overhandigd.

gemak. Eerst voeren we zonder eigen vloot, met geleende
vletten en een schip ter beschikking gesteld door de familie
Jansen. Een onderkomen in de personeelsverblijven van Huize
‘Hooge Weerth’, het hoge water maakte het clubgebouw het
eerste jaar onbereikbaar.

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

Vanaf het eerste uur is Scouting Jan van Gent zichtbaar aanwezig binnen Maastricht: de stadsprocessie, tijdens Dodenherdenking, wekelijks op de Maas. Blauwe uniformen met
witte tokken. Tegenwoordig bestaat de vloot uit een eigen
schip, de ‘Jan van Gent’, meerdere vletten en kano’s. Kinderen vanaf 7 jaar, met zwemdiploma, zijn van harte welkom.
Het jubileum wordt dit jaar op gepaste wijze gevierd. Een
jubileumkamp in Brielle en later in het jaar een reünie. Bent
u lid geweest en wilt u deze reünie bijwonen, stuur dan een
mail naar reunie@scoutingJanvangent.nl .

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Scouting Jan van Gent, Regio Maastricht en Heuvelland

Dak & Homeservice Maastricht
L.Tonigold

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

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

6215 JB Maastricht
6215
JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
Hazendansplein
16
Telefoon:
06-43001591
Telefoon:
06-43001591
6215 JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer:
452439
Telefoon:
06-43001591

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer: 452439
NGS Licentienummer: 452439
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Herman Lemmens uit Tongeren het dirigeerstokje terwijl zijn
vrouw Veerle Cornelis het koor op vakkundige wijze op het
orgel begeleid. In acht genomen dat het koor ten dienste
staat van de eucharistie mag wel gesteld worden dat het
niveau van de uitvoering een stuk hoger dan gemiddeld is.
Dit komt zowel door het plezier en enthousiasme als de stemkwaliteiten van de koorleden. Het moet wel gezegd worden
dat Herman Lemmens precies weet wat het koor wel of niet
kan zingen. Het koor zingt op drie zaterdagavonden per maand
en mede hierdoor vormt de Hoogmis op zaterdag een mooie
afsluiting van de werkweek. Het mag wel gezegd worden dat
er alom lof is over de uitvoeringen van het kerkelijk zangkoor.

IN DE KIJKER
In de rubriek In de kijker stelt een bewo(o)n(st)er uit één van onze wijken zichzelf voor. De inhoud
van deze rubriek wordt gebaseerd op een zelf opgesteld verhaal of een interview. Het is de redactie
die bepaalt hoe het artikel uiteindelijk geplaatst wordt.

‘ST. JOZEF’ BELFORT VIERT 40 JARIG BESTAAN
Al 40 jaar heeft kerkelijk zangkoor ‘St. Jozef’ Belfort van de
St. Jozef parochie ondersteuning van de eucharistie verleend.
Officieel opgericht op 21 februari 1973 telt het koor momenteel 27 leden - zowel dames als heren, verdeeld over de vier

Op zondag 2 juni zal er om 10.30 uur een extra hoogmis zijn
als dankzegging voor het jubileum en deze mis wordt uiteraard opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor. Na de mis zal
er achter de kerk voor de parochianen en andere belangstellenden gelegenheid zijn om te feliciteren onder het genot
van een hapje en een drankje. Tijdens deze receptie zal het
kerkelijk zangkoor een aantal liederen uit hun repertoire ten
gehore brengen. Wij hopen op veel belangstelling die dag en
als u zin heeft om samen met ons zingend de wekelijkse
heilige mis op te luisteren, dan kunt u op drie manieren kennis met ons maken. Ten eerste door op zaterdagavond om
17.30 uur de mis bij te wonen, ten tweede door een keer
naar de repetitie te komen op woensdag van 20.00 tot 22.00
uur en ten derde door te bellen met telefoonnummer 0438506479 t.n.v. Marianne Monfort, secretaresse van het Kerkelijk Zangkoor ‘St. Jozef’ Belfort Maastricht om u aan te
melden als koorlid. Rest alleen nog iedereen muzikale zanggroeten te wensen en hopelijk tot ziens om te luisteren en te
geloven of om mee te zingen.

stemgroepen sopraan, alt, tenor en bas - een dirigent en een
organiste. Zij zingen kerkelijke liederen en liedjes variërend
van Gregoriaans over Mozart, Brueckner, Engelse hymnen
tot aan gospelsongs. Dus zeer gevarieerd. Uiteraard zijn de
liedjes tussengezangen bij de gezongen liederen van de heilige mis.

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

Alles is begonnen in de toenmalige rooms katholieke kerk
van Belfort, een rechthoekig gebouw van hout met rondom
veel glas zoals de ouderen van Belfort zich nog wel zullen
herinneren. In deze kerk werden toen buiten de kerkelijke
zaken zoals de heilige mis, communie en trouwerijen ook
andere seizoensfeesten gehouden onder andere carnaval.
De nieuwe kerk staat op dezelfde plaats als het oude gebouw, sterker nog het kerkelijk zangkoor staat op dezelfde
plek in de kerk als toen, namelijk links naast de ingang.
Begonnen in 1973 met dirigent Jan Haan, zijn in de loop der
tijd 10 dirigenten de revue gepasseerd en sinds 1999 zwaait

DE GROENE TAFEL VAN GROENLINKS
Alsof we het prachtige lenteweer besteld hadden: de eerste
Groene Tafel van GroenLinks, donderdagavond 25 april in de
Natuurtuinen Jekerdal, was een feestelijk gebeuren. De goed
gevulde zaal was gekomen voor informatie over stads- en
natuurontwikkeling in Maastricht en kreeg die ook. Projectleider Maastricht-Lab, Bram Loeffen, gaf een compleet beeld
van de nieuwe richting die de gemeente Maastricht is ingeslagen: hoe blijf je werken aan de stad, ook als de grote
investeerders wegvallen? Maastricht-Lab is het antwoord voor
dit moment: een tijdelijke katalysator die mensen en ideeën
bij elkaar brengt in een serie ‘experimenten’.
Later die avond vertelden Lotte de Moor en Sheila Oroschin
ieder over het experiment waar zij bij betrokken zijn. Lotte
liet zien hoe bijen houden in de stad ook mensen bij elkaar
brengt, onder de noemer Sky Hive. Sheila is ‘voogd’ van de
nieuwe invulling van de oude brandweerkazerne en maakte
duidelijk wat de meerwaarde is als mensen uit uiteenlopende
disciplines samenwerken.
Tussendoor kuierden mensen met een drankje door de tuin,
bij het licht van de ondergaande zon en de klanken van de
caisa. Paul Tieman zorgde voor de vrolijke noot, met een
rechtstreekse ‘Eurovisie-uitzending’ vanaf het Franse platteland, waar de overeenkomsten met Maastricht zeer talrijk
bleken. Hij is ook weer van de partij bij de volgende Groene
Tafel, op 23 mei, weer in de Natuurtuinen Jekerdal.
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Oproep getuigen aanrijding op de Statensingel. Mijn zwarte
Mercedes werd op 12 maart - de laatste sneeuwdag - rechts
geraakt door een bus bij de oprit naar de Noorderbrug. Getuigen kunnen zich melden op tel. 06-51998727.

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 1e van de maand van uitkomen.

Bijles, huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Leraar
(vmbo-havo-vwo) geeft bijlessen Nederlands op alle niveaus.
Huiswerkbegeleiding aan kleine groep leerlingen. Begeleiding bij specifieke leerproblemen (ook basisonderwijs). Info,
tel. 043-7503676 of 06-39823537.

Yogalessen in Belfort voor ontspanning en vitaliteit. De lessen zijn iedere dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag.
Van harte welkom bij een gratis proefles. Zet maar een stap
in de yogaruimte. Info en aanmelden bij Helen Vaessens,
tel. 043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.

Verloren op 23 april op de Keurmeestersdreef ter hoogte van
de gymzaal rond 19:00 uur: een grijze/zilveren licht glimmende portemonnee met chromen sluiting. Erin zitten rijbewijs, ID, Bankpas, Air Miles pasje. Kan contact opgenomen worden via nummer 06-55699248

Te koop in Belfort: garageboxen voor stalling en/of opslagruimte. Prijs: 15.500 euro, k.k. Info bel tel. 043-3436782 of
06-52149033.

Langs deze weg wil ik degene die op zaterdag 30 maart mijn
bankpas uit de pinautomaat aan de Herculeshof heeft gehaald en bij Cigo heeft afgegeven, hartelijk bedanken. John
Franssen.

Ook zonder verwijskaart kunt u voor Fysiotherapie/Manuele
therapie/Geriatrie en/of Oedeemtherapie bij ons terecht: Fysiotherapie Daalhof Smeets-Verzellenberg, Herculeshof 70,
6215 BP Maastricht, tel. 043-3476946 of 06-20567164; email:
fysiodaalhof@gmail.com; www.fysiodaalhof.nl.

VANWIJK-INFO
DE REDACTIE

Power- en Hatha yoga: ontstressen en je levenskwaliteit
verruimen. Zumba in ’t Atrium in Daalhof. Eenmalig 27 mei
en 29 mei: ZUMBA avond work-out, sport mee voor het goede
doel (KWF kankerbestrijding). www.dans-yoga.com.
Chantalle Smeets: info@dans-yoga.com, tel. 0032-12236151
of 06-39604718.

GEVONDEN SLEUTELS
Regelmatig komen bij de redactie meldingen binnen van gevonden sleutels. We vermelden dit dan in de prikbordjes. Je
zou verwachten dat de rechtmatige eigenaar deze sleutels
snel ophaalt. Dit is echter vaak niet het
geval. Zo blijven de gevonden sleutels
dan lang bij de vinder of het redactielid
waar ze zijn afgegeven, liggen.

Hoofdpijn, nek-, schouder- of rugklachten kunnen verholpen
worden door dieptemassage. Bent u aanvullend verzekerd
voor alternatieve geneeswijzen? Dan worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Natuurgeneeskundige praktijk Denise Delcourt, Romulushof 38, tel.
043-3433152.
Gevonden: Op 6 april op het grasveld bij het Rosmeerpad
een sleutelbos. Meer informatie bij de redactie.

Daarom is er door de redactie besloten dat gevonden sleutels 3 maanden bewaard zullen blijven, daarna worden ze
weggegooid. Ze worden niet naar de gemeente gebracht
omdat ze daar in een grote ton worden gedeponeerd, waar
iedereen dan zelf in de grote massa mag zoeken naar zijn/
haar sleutel(bos).

Oproep nieuwe leden In1ge3d. Zate herremenie In1ge3d
zoekt per direct nieuwe leden die de overslagtrom, snare of
trompet spelen. We zijn een gezellige club die op diverse
evenementen optreedt. Voor meer info: Herman Favre, secretaris, tel. 06-18162329.

De redactie

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

Guus Gruisen
Reparatie Techniek
Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667
G.Gruisen@planet.nl
www.guusgruisen.nl
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Wil je alles bedekt hebben, kies dan voor een poeder of compacte foundation. Wil je alleen je gezicht een beetje
egaliseren? Kies dan voor een mousse of vloeibare foundation.

VARIA
WIJK-INFO
IN GESPREK MET…..

Hoe koop ik een foundation?
Bedenk van te voren welk effect je met de foundation wilt
bereiken. Bijvoorbeeld een lichte foundation die je gezicht
een beetje egaliseert. Kies in dit geval voor een vloeibare
foundation en ga naar een winkel. Ik heb zelf geen voorkeur
voor een bepaald merk of bepaalde winkel. Ik vind het belangrijker dat de foundation fijn is, goed blijft zitten en niet
gaat ‘verschuiven’. Je hebt nu de keuze uit minimaal 5 kleuren van een bepaald merk. Test 2 kleuren die het best jouw
huidskleur benaderen op je kaaklijn. Smeer de foundation
niet te dik; de hoeveelheid ter grootte van een erwt is voor je
gezicht waarschijnlijk meer dan voldoende. Ga dan naar buiten en laat een eerlijke vriendin goed kijken en oordelen. Zie
je de foundation niet zitten? Missie geslaagd! Zie je het wel,
dan moet je nog even verder zoeken..

Een merelpaar dat roept om een beetje regen, zij maken
samen hun nestje op een veilige plek. Ze bouwen en sjouwen dat het een lieve lust is. Wat vooral opvalt is hun gezamenlijke samenwerking. Wat een liefdesspel al niet voor hen
betekent, ze maken elkaar het hof en o wee, …. ze verdedigen stellig hun territorium, al moeten ze ervoor vechten zodat hun veren alle kanten opdwarrelen.
Eindelijk was hun nestje gereed en kunnen de eitjes gelegd
worden, bebroed en dan volgt een zware tijd voor het merelpaar. Af en aan vliegen ze met hapjes eten naar de jongen
die dan weer op hun beurt met open bekjes wachten op dat
lekkere voedsel. Ooo, wat groeien die jongen hard en voor je
het weet is het veilige gevoel van het nest ten einde en kunnen ze uit vliegen. Ze worden nog steeds geholpen door het
merelpaar, het is te hopen dat ze het verder overleven.
Terwijl een merelpaar (dat bij ons in de boom vertoefde) druk
bezig was om voedsel te zoeken voor de pasgeboren jongen
die al aardig konden piepen, werd het nest bezocht door
ongewenste indringers en toen ging het verschrikkelijk mis.
Een vreselijk gekrijs, gefladder en het toegesnelde merelpaar ten spijt werden de jongen uit het nest verdreven en
waren ze ten dode opgeschreven.

Het kan best zijn dat je in de winter een andere tint nodig
hebt dan in de zomer. In de zomer is je huid door het zonlicht natuurlijk iets bruiner. Als visagiste wil ik je de volgende
tip meegeven: na de foundation breng ik een trans-lucent
powder of fixatie poeder’ aan. Dit is een kleurloze poeder.
Hierdoor gaat de foundation niet lopen en gaat je gezicht
niet glimmen.
In mijn volgende column vertel ik meer over concealer.

Op dat moment was ik toch wel zo boos op
die indringers en het speet mij hevig voor
het merelpaar. Toch kunnen wij ons spiegelen aan de natuurgetrouwe wijze van handelen, want waar wij de grootste moeite mee
hebben pakken zij het gelaten op en beginnen weer van voor
af aan. Een cyclus in hun dierenleven, een cyclus in ons
mensenleven. Geven en nemen……..als je niet geeft kun je
niet ontvangen, dat staat als een paal boven water. En laten
wij als mens dat gegeven gebruiken, dat wat je neemt ook
weer moet geven.

Edith Remmen
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Springtime

FOUNDATION

Heeft u interesse in het huren van een marktkraam?
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Ik ben Edith Remmen, woon in Daalhof en werk als zzp-er in
UDe
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mijn bedrijf: Massage en Visagie by Edith Remmen. Graag
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€ 10,00
per kraam
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€ 10,00
per kraam
rommelmarkthazendans@gmail.com
deel ik mijn passie met jullie door meer te vertellen over de
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sturen
naarnaar
tips en trics van de visagie. Een visagiste benadrukt de mooie
er zijn momenteelrommelmarkthazendans@gmail.com
nog enkele kramen beschikbaar
rommelmarkthazendans@gmail.com
kanten van een gezicht en verdoezelt de iets minder mooie.
er zijn
momenteel
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VOL =nog
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Ik werk met bruiden, modellen en fotografen en geef ook
workshops aan kleine groepjes dames.
VOL
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Wij gaan zorgen dat het eenVOL
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u
ook?
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Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van mijn cou ook?
KomtKomt
u ook?
lumn? Je kunt mij bereiken op edith@visagiemaastricht.nl.
Zelden ben ik kritisch over de make-up van andere dames,
maar als mijn tenen krullen dan is dat meestal door het verkeerde gebruik van foundation. Er zijn verschillende soorten
foundation zoals poeder foundation, compacte foundation,
vloeibare foundation en mousse foundation. Het verschil zit
meestal in de dekking van vlekjes.
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Om er zeker van te zijn dat dit niet gebeurt, draaien we voordat we het kanaal bereiken linksaf de ‘Aan de Grens’ op. Dit
pad loopt achter de westelijke kant van Daalhof en volgt de
grens met België. Geen grote verassing in de naamgeving,
maar wel een heerlijke wandeling als het een mooie lentedag is.

BON APPETIT
BONENSCHOTEL MET VIS (4 PERSONEN)
Ingrediënten:
1 pak gele rijst (325 g), 1/4 bakje munt (alleen de blaadjes),
1 el olijfolie, 75 g chorizo (worst, 250 g) in blokjes, 1 ui (in
ringen), 2 blikken gepelde tomaten (à 400 g), 300 g tuinbonen fijn (diepvries), 300 g koolvisfilet (zak 750 g, diepvries)
ontdooid.

Zo komen we aan de Vlijtingerweg. Rechtsaf kunnen we nog
altijd naar het kanaal lopen, maar we draaien links en lopen
terug Daalhof in. De Vlijtingerweg is natuurlijk genoemd naar
Vlijtingen, een deelgemeente van Riemst die aan de andere
kant van het kanaal te vinden is als we nog een stukje doorlopen langs Kesselt. Het kasteel Daelhof in Vlijtingen werd
in de beroemde ‘Slag bij Lafelt’ in 1747 vernield.

Bereiden:
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd
de munt in reepjes. Verhit de olie in een hapjespan. Bak de
chorizo in 2 minuten uit. Voeg de ui toe en bak 1 minuut
mee. Doe de tomaten erbij, duw ze met een spatel stuk en
kook op middelhoog vuur 5 minuten tot een dikke saus in.
Schep de bevroren tuinboontjes erdoor. Snijd de vis in stukken en leg erbij.
Stoof met de deksel op de pan in 10 minuten zachtjes gaar.
Breng op smaak met peper en zout. Verdeel over 4 borden,
bestrooi met de munt en serveer de rijst erbij.

Via de Vlijtingerweg verlaten we de grensweggetjes en velden en betreden we weer de bewoonde delen van Daalhof.
Aan het einde van deze weg gaan we rechtsaf de Aventijnhof
op tot aan de Caesarhof waar we linksaf gaan tot aan de
Flaminiushof aan de andere kant van de Appiushof.
Gaius Flaminius heeft er in de derde eeuw voor Christus
onder meer voor gezorgd dat de ‘via Flaminia’ gebouwd werd
- een weg van Rome over de Apennijnen naar de Adriatische
kust.
Na de bocht in de weg verlaten we de Flaminiushof en lopen
we heuvel op de Valeriushof in. De ‘Via Valeria’ was een weg
die reizigers over de bergen bracht naar het Fucino meer.
Vandaag vinden we geen meer maar een zeer vruchtbare
vallei en een kanaal. Het kanaal werd in 1862 gebouwd om
het meer leeg te laten lopen.

WIJK-INFO
HOF
EN DREEF
LANGS DE WEG
De straatnamen in Daalhof zijn te herkennen aan hun ‘hof’
op het einde. Toch zijn er enkele straten die als grens voor
de wijk dienen die niet op ‘hof’ eindigen. Deze maand hopen
we op mooi weer om een lekkere wandeling te maken langs
de rand en ‘wegen’ van Daalhof.

Halverwege de Valeriushof zullen wij ook afdalen maar wel
via een trappetje. Zo komen we uit op de Romeinsebaan die
vanaf het Albertkanaal helemaal naar Boerderij Daalhoeve
loopt. Net voordat we de boerderij naderen, kunnen we een
gebeeldhouwd kunstwerk bewonderen daar waar de
Romeinsebaan in de Aureliushof uitmondt.

We beginnen onze tocht bij de rotonde waar de Keurmeestersdreef overgaat in de Aureliushof. Als we hier rechtsaf via
de Hazendansweg en de Appiushof langs de eerste grote
flat lopen, komen we bij de Drenkelingsweg. Via deze ‘weg’
lopen we langs de hele lengte van de Hazendans richting het
Albertkanaal. We lopen nu op de grens van Hazendans en
Daalhof en hopen in ieder geval geen drenkeling te worden iemand die onvrijwillig in het water komt en (bijna)
verdrinkt.

Laten we nog even doorlopen via de Basileahof en Lutetiahof
naar de Ravennahof. Ravenna was namelijk een Romeinse
oorlogshaven aan de Adriatische kust. Die stad bereikte men
via de ‘Via Flaminia’. Wij kennen de stad nu vanwege de
prachtige monumenten en mozaïeken uit de eerste eeuw na
Christus. Zo komen we ook ergens via via.
Scott Raab

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
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Even doorwarmen en op smaak brengen met zout en peper.
Konijn in de saus even doorwarmen. Serveer met gehakte
bladpeterselie.
Snijd de witlof door de helft, snij de kern eruit, en smoor
ongeveer 15 minuten zachtjes in de boter met een scheutje
water. Kruid af met nootmuskaat, zout en peper. Lekker met
aardappelkroketjes of friet.
Smakelijk eten!
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Magda Moulen

IN DEN HOOF
Eindelijk lente
Na een lange winter kunnen wij nu eindelijk aan de slag op
de Boerderij. De grond die op het winterbed lag, hebben wij
eerst met een drietand-krabber fijngemaakt. Daarna hebben
we er een handje natriumkalk over gestrooid. De zomerpreiplantjes waren al bijna te dik om te worden overgeplant, maar
het is toch gelukt. Een stuk land hebben wij open gelaten
voor de winterprei. De vijf soorten sla, die wij zelf hebben
gekweekt, zijn inmiddels ook uitgeplant. Voor de liefhebber
van snijbiet zaaien wij deze maand de luculles snijbiet. Deze
heeft lichtgroene bladeren die tijdens het koken donker worden. De sla-komkommers zijn in kweekpotjes gezet. Hiervoor is wel een serre nodig. Ook de stam-doperwten en de
stok-snijbonen zijn in kweekpotjes gelegd. Omdat de grond
erg hard is, kweken wij alles voor in potjes. Als de plantjes
vier blaadjes hebben, kunnen ze in de volle grond worden
geplant. De tweede generatie slaplantjes komen al boven de
grond. Vergeet niet Uw plantjes goed water te geven.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 5, mei 2013

WANDEL- & FIETSTOCHTEN
Wist u dat u vanaf Boerderij Daalhoeve diverse beschreven
fiets- en wandelroutes kunt maken? Er zijn twee makkelijke
en autoluwe fietsroutes van 22 km richting Millen en Lanaken,
en één moeilijker route van 40 km naar en van Alden Biesen.
We hebben ook drie wandelroutes: van 7,5 km (in te korten
tot 6 km) met mooi uitzicht op Daalhof en een wandeling van
6 km langs de beelden en monumenten in Daalhof. De beschrijvingen vindt u in onze Koojstal, de horecaruimte binnen.

Veel tuinplezier!

Hub Ritchi

RECEPT UIT DE WINKEL
ACTIVITEITEN EN NIEUWS

Konijnenstoofpot met witte wijn en gesmoorde witlof
(4 personen)
Ingrediënten: 4 konijnenbouten of –rugdelen, 3 eetlepels
venkelmosterd, 3 dl droge witte wijn, 3 sjalot fijngesnipperd,
1 teen knoflook fijngesnipperd, 3 takjes tijm, 2 laurierbladeren, 2 dl room, 4 eetlepels bloem, boter, zout en peper, 8
witlofjes, klontje boter, nootmuskaat en peper en zout.

Boeken- en platenmarkt
Op zondag 19 mei komen eindelijk de vele boeken en platen
te voorschijn die u naar onze boerderij heeft gebracht. De
volledige opbrengst komt ten goede aan de boerderij. Sprokkel bij ons, met het mooie weer en de vakanties voor de
boeg, wat leesvoer en bijbehorend achtergrondmuziekje bij
elkaar. De beurs duurt van 12.00 tot 17.00 uur.

Zet de oven aan op 180 graden. Kruid het vlees met peper en
zout, wentel in de bloem, klop af en bak in een ovenvaste
pan mooi bruin aan met een eetlepel boter. Vijf minuten aan
elke zijde. Haal het vlees uit de pan en giet het braadvocht
weg. Smelt in de pan een vers klontje boter en smoor de
sjalotjes en teen knoflook zachtjes aan. Voeg na drie minuten mosterd, wijn, tijm en laurier toe. Even laten sudderen
en dan het vlees erbij. In de oven en laten garen op 180
graden, ongeveer 40 minuten.
Haal dan de pan uit de oven en schep het vlees er voorzichtig uit. Laat het rusten onder aluminiumfolie. Maak de saus
af door eerst even de lekkere aanbaksels los re roeren, en
voeg de room toe.

Preuve
Zondag 23 juni is het culinaire feestje van Daalhof weer op
Boerderij Daalhoeve. Vanaf 12.00 uur is onze binnenplaats
omgetoverd in een proeverij die tegen een kleine vergoeding
door iedereen kan worden bezocht. Onze streekgebonden
en eigen producten worden op diverse ambachtelijke manieren bereid. Ze zullen uw smaak pupillen laten smelten!
Ook dit jaar hebben wij weer iets speciaals in petto. Vorig
jaar was het een speenvarken. En dit jaar? Laat u verrassen.
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Armand met het Galloway-kalfje Maxima
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Van zebravink tot ganze-ei

Eieren leggen ze ook. Kijk maar naar de foto. Van links naar
rechts zien we de eieren van de zebravink, krielkip, legkip,
eend, kalkoen en gans. Allemaal te vinden in de nesten op of
rond de boerderij.
Van zebravink tot ganze-ei

IN MEI ZIT EEN EI

Wie zijn omgeving goed in de gaten houdt, ziet dat in de
lente veel vogels trekken. Ganzen, ooievaars en kraanvogels
zie en hoor je duidelijk overvliegen, een prachtig natuurfenomeen. Er zijn ook vogels die hier komen broeden.

IN MEI ZIT EEN EI

Wie zijn omgeving goed in de gaten houdt, ziet dat in de
lente veel vogels trekken. Ganzen, ooievaars en kraanvogels
zie en hoor je duidelijk overvliegen, een prachtig natuurfenomeen. Er zijn ook vogels die hier komen broeden.

Eleanor
Merx
Eieren leggen ze ook. Kijk maar naar de foto. Van
links naar
rechts zien we de eieren van de zebravink, krielkip, legkip,
eend, kalkoen en gans. Allemaal te vinden in de nesten op of
13 rond de boerderij.
Eleanor Merx

13

14

De samenwerking is twee jaar geleden begonnen toen er
een beginnerscursus Bridge gegeven werd. Na enkele jaren
bezig te zijn geweest met het onder de knie krijgen van de
basis technieken, zochten deze spelers een plek om hun
sport op hun niveau te beoefenen. Bridge is sport en sociale
activiteit tegelijkertijd. Nederland is vorig jaar wereldkampioen geworden, maar op lokaal niveau is het ook een manier
om sociale contacten te onderhouden en spitsvondig te blijven.

WIJK-INFO
VAN
DE MAAND
DANI CROUX
Hallo, mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Dani Croux.
Ik woon samen met mijn papa, mama en twee grote broers
in de Horatiushof op nummer 30.

Bridge Overdag is gericht op de 55-plusser die mensen wil
leren kennen, de knepen van de sport wil leren kennen en
beoefenen en een gezellige tijd met anderen wil beleven.
Volgens Jacques Beentjes, aanspreekpunt van BC Servaes,
zijn er ‘rijp en groen door elkaar’. Men krijgt ook ondersteuning van kenners, een technische commissie helpt om alles
op de juiste manier te kunnen doen.
Bridge Overdag wordt aangeboden in Centre Manjefiek Malberg. Parkeren is gratis en verder is Centre Manjefiek goed
bereikbaar met bussen 1, 2, 9 en 10. Neem voor aanmelden
of overige vragen contact op met Thijs van Veen (06-29050399
of Thijs.van.Veen@maastricht.nl). Heeft u interesse in Bridge,
maar kent u de regels nog niet? In het najaar willen we een
startercursus beginnen. Als u daar interesse in heeft, kunt u
ook contact opnemen met Thijs van Veen.

Mijn papa heet Raymond en hij is kok. Mijn mama heet Alice
en ze werkt bij de Plus in Belfort. Mijn grote broers zijn Diego
van 10 en Devin van 7. Zij zitten op de Fons Olterdissen. Ze
zijn allemaal zo blij met mij dat iedereen mag weten dat ik er
ben.
De bevalling ging heel erg snel. Binnen 3,5 uur was ik geboren. Lekker thuis in mijn eigen omgeving. Wist je dat ik ook
twee nationaliteiten heb? Dat is Nederlands en Belgisch.
Dat komt omdat mijn papa uit België komt en mijn mama uit
Nederland. Grappig hè? Dat was wat ik te vertellen heb. Nu
weet iedereen dat ik er ben.
Groetjes Dani.

WIJK-INFO
SPORT
CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

BRIDGE OVERDAG
De Gemeente Maastricht wil via Maastricht Sport graag dat
mensen sporten en bewegen en vindt het belangrijk dat sport
een deel van hun levensstijl is. Iedereen moet op zijn/haar
niveau en interesse kunnen sporten. Sporten zorgt voor sociale contacten en voorkomt gezondheidsklachten. Daarom
organiseert Maastricht Sport, de uitvoeringsorganisatie van
de gemeente Maastricht, i.s.m. Bridge Club Servaes de activiteit ‘Bridge Overdag’.

Wist u dat…….
•
•
•

Iedere woensdag bent u van 14.00 tot 16.30 uur van harte
welkom om deel te nemen aan deze gezellige bridgeactiviteit
in Centre Manjefiek Malberg (Malbergsingel 70). Dit zonder
lid te hoeven worden en u hoeft niet met een partner te komen. Deze activiteit is bedoeld voor iedereen die minimaal
beschikt over kennis van de basisregels. Deelname kost 1,50
euro per keer.

•
•
•
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wij u vanaf programma 2 een gratis geurboompje kado
geven, voor deze actie geld op=op
wij cockpit- en waxdoekjes vanaf nu ook verkopen bij de
wasstraat
wij vanaf programma 3 uw auto extra handmatig
voorbehandelen met een borstel
regelmatig acties zullen voeren en deze op o.a. facebook
bekend zullen maken
er ook cadeaubonnen verkrijgbaar zijn voor elk gewenst
programma
de kinderen een gratis lollie krijgen

IN WIJK-INFO
DE ETALAGE

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

HAARSTUDIO IMAGE

SPREEKUUR WIJKAGENTEN

Hallo, ik ben Brenda Walthie en woon samen met Mike en
onze twee kinderen Zoë van 12 jaar en Jesse van 7 jaar. Wij
wonen in de Koninksemstraat 51 op de Hazendans waar wij
onze garage hebben omgebouwd tot een gezellige kapsalon. De keuze om aan huis te werken was snel gemaakt
i.v.m. mijn jonge kinderen.

Kent u uw wijkagenten? Weet u al wanneer de spreekuren
zijn? Weet u de wijkagenten ook te vinden? Het is nog niet
zo lang geleden dat hun spreekuur verplaatst is naar de Kinderboerderij Daalhof.
Wijkagenten L. Berghmans en E.Kleintjens - voor de wijken
Pottenberg, Belfort, Daalhof, Hazendans en Dousberg - houden nu dus iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur spreekuur in de Kinderboerderij Daalhof. Kijk voor meer info ook op
www.politie.nl .

Deze maand heb ik mijn Hairstudio Image al weer 10 jaar. Ik
heb een aantal jaren in vaste loondienst in een kapsalon
gewerkt, maar mijn grote droom was toch wel van jongs af
aan een eigen zaak. Een grote gok waar ik tot op de dag van
vandaag, na inmiddels 10 jaar, nog geen spijt van heb gehad. Het is soms hard werken omdat ik alleen werk en ik wil
graag dat iedere klant tevreden met een mooie coupe naar
buiten gaat.
Verder doe ik ook geregeld nog cursussen omdat het in ons
vak belangrijk is om goed bij te blijven met de nieuwe trends
in de haarmode. Het belangrijkste is natuurlijk dat je haar
goed geknipt, gekleurd of gestyled wordt maar het is voor
mij ook belangrijk dat de mensen zich in mijn salon op hun
gemak voelen en even kunnen ontspannen met een lekker
kopje koffie.
Ook is het fijn dat ze hun verhaal kwijt kunnen of het nu
positief of negatief is. Als een klant gaat trouwen of zwanger
is, is dat natuurlijk geweldig. Als iemand ernstig ziek is, raakt
dat je natuurlijk ook persoonlijk omdat je ze vaak al jaren
kent. Ik vindt het zelf ook fijn dat de mensen ook interesse
tonen in mij en mijn familie. In mijn salon wordt gelachen en
ook wel eens gehuild zo gaat het nu eenmaal in het leven.
Verder hoop ik nog heel veel jaren in goede gezondheid mijn
Hairstudio Image voort te zetten en wie weet misschien dan
wel met hulp van mijn dochter Zoë.
Graag wil ik ook nog even mijn vaste klanten bedanken voor
het goede vertrouwen dat zij afgelopen 10 jaar in mij hebben
gesteld. BEDAANK. En wie weet heb ik u nieuwsgierig gemaakt en wilt u ook eens komen voor een behandeling.
Tot daan. Groetjes Brenda
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Alleen
Alleen met
met een
een persoonlijke
persoonlijke
aanpak
aanpak krijg
krijg je
je hypotheekadvies
hypotheekadvies
dat
dat exact
exact past.
past.
Dit is een van de Jazekerheden van De Hypotheker.
Dit is een van de Jazekerheden van De Hypotheker.
Meer informatie op hypotheker.nl/jazekerheden
Meer informatie op hypotheker.nl/jazekerheden

Maastricht Bassin 186 A1 (043) 325 52 52
Maastricht Bassin 186 A1 (043) 325 52 52

Ook voor jou zoeken we de optimale hypotheek. Onafhankelijk en transparant. En alles is goed geregeld.
Ook voor jou zoeken we de optimale hypotheek. Onafhankelijk en transparant. En alles is goed geregeld.
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Kapsalon Dillo
043 311 3540
06 25 36 85 88
met en zonder afspraak
Ma.: 10u00 - 12u00
Di.-Za.: 10u00 - 18u00
Aureliushof 117 A (Daalhof)
6215 SN Maastricht

Reflexzône-therapie
gewoon eens uitproberen!!
het is:

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

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

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

Cantecleerstraat 108 Maastricht
(Malpertuis)
Lid v.d. LVNG/SBRAG/TBNG
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Na de pauze brengt men een programma vol beroemde Italiaanse melodieën en aria’s, van Con te Partiro tot Nessun
Dorma en van O Sole Mio tot Mama. De Belgische tenor
Glenn Desmedt neemt de zang en de algehele presentatie
voor zijn rekening.

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS
ITALIAANSE MEEZINGERS EN WERELD KWALITEIT
In juli komen duizenden blaasmuzikanten vanuit de gehele
wereld naar Kerkrade voor het vierjaarlijkse Wereld Muziek
Concours (WMC). Harmonie St. Petrus & Paulus uit Wolder
- waarvan de helft van de muzikanten in Daalhof, Belfort of de
Hazendans woont - neemt deel in de hoogste afdeling, de
zogeheten concertdivisie.

In de voorverkoop kunt u op de volgende adressen kaarten
krijgen tegen een gereduceerd tarief à 10 euro: Drogisterij en
Lectuurshop Pascal Schrijvers Belfort, Poeliersbedrijf de
Hazendans Heserstraat 18, Bloemenzaak Maravilha Wolder,
De Greune Zaol Tongerseweg 336. Aan de kassa en in de
voorverkoop bij het Theater a/h Vrijthof kosten de kaarten
12,50 euro.
Tot zondagmiddag 26 mei in het Theater aan het Vrijthof.
Bestuur en Leden Harmonie St. Petrus & Paulus

VARIA
WIJK-INFO
REUNIE MAVO BIESLAND

Zondagmiddag 26 mei om 15.30 uur presenteren de Greune
van Wolder o.l.v. Matty Cilissen in het Theater aan het Vrijthof voor de pauze de werken die ze op 21 juli in Kerkrade ten
gehore brengen.

Gevelwerken
Rudi Nijsten

Eindexamenleerlingen uit de jaren 1976 t/m 1979 kunnen
zich voor informatie opgeven via mavobiesland@online.nl. Je
wordt dan op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. Wie eerder of later examen gedaan heeft, is natuurlijk ook van harte welkom. Het gaat allemaal gebeuren op
zaterdag, 5 oktober. Zet deze datum alvast in de agenda.
We proberen zo snel mogelijk de locatie te bepalen, naar
aanleiding van het aantal aanmeldingen.

Met meer dan 12,5 jaar ervaring zijn wij specialist op het gebied van gevelwerken.
Zowel zakelijk als ook particulier leveren wij U graag de volgende diensten:
- Uitkappen of
uitslijpen van oud
voegwerk
- Zandstralen
- Gevelbepleistering
- Impregneren
- Gevelreiniging
- Invoegen van oud
en nieuwbouw
- Snijwerk
- Kleine renovaties

Marion Ramakers-Machiels

KINDEROPVANGTOESLAG
MET TERUGWERKENDE KRACHT

Voor een betrouwbaar advies en een duidelijke offerte staan wij U graag te woord.
Mocht U voor ons willen kiezen dan maakt U kennis met onze accurate, zorgvuldige
en hoogst kwalitatieve uitvoering van Uw opdracht.
Dit alles binnen de afgesproken termijnen en volgens de laatste kwaliteitsnormeringen
zoals deze van toepassing zijn binnen onze sector.
Wij maken hierbij gebruik van moderne, veilige apparatuur en hulpmiddelen
welke voldoen aan de laatste ARBO eisen.

Heeft u de kinderopvangtoeslag over 2012 en 2013 soms te
laat aangevraagd? Dan bent u vast en zeker ook verrast door
de plotselinge inkorting van de termijn - tot maximaal 2 maanden - om de kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht
aan te vragen?
Niet getreurd, het Kabinet Rutte 2 komt tegemoet aan de
vele klachten uit de dagelijkse praktijk over deze rigide wetswijziging. Goedgekeurd is dat de kinderopvangtoeslag over
2012 en 2013 alsnog kan worden aangevraagd bij de autoriteiten van www.toeslagen.nl.
Ouders van wie een aanvraag van kinderopvangtoeslag eerder is afgewezen wegens de termijnoverschrijding, worden
door de belastingdienst alsnog benaderd. Zorgt u er dan ook
voor dat u de kinderopvangtoeslag over 2012 en 2013 krijgt.
Het leven is al duur genoeg. Moet de zomer nog beginnen.
Succes ermee.

Wij treden voor U op als aannemer, onderaannemer of als contractant.
Dit zowel binnen de zakelijke als particuliere markt.
Voor vakmanschap in zowel planning als uitvoering tegen zeer acceptabele prijzen,
kunt U bij ons terecht, ook voor klussen in en om het huis.
Belt U ons voor een vrijblijvende advies of offerte.
Wij zijn U graag van dienst!

TEL: 0031-651787416
TEL: 0032-89719088

Vanaf 1 maart bij renovatie / restauratie 6% BTW

WEBSITE:

Door het veel te jong overlijden van een voormalige klasgenoot, zijn wij met een aantal oud-leerlingen weer eens bij
elkaar geweest. Het plan werd geopperd een reünie te organiseren.

WWW.GWRN.NL

www.vanderzee-belastingadviespraktijk.nl
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Op maandag 17 juni verzorgen Sascha Rasquin, psychologe
bij Adelante, en Chantal Geusgens, psychologe bij het Academisch Ziekenhuis Maastricht, een presentatie over het
onderwerp in het Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60.
De aanvang is telkens om 19.30 uur.
De toegang is gratis.

VARIA
WIJK-INFO
BREINCAFÉ ‘KARAKTERVERANDERING BIJ HERSENLETSEL’
De Breincafés in juni gaan over ‘Karakterverandering bij NAH’.
Door hersenletsel kunnen er karakterveranderingen optreden.
Deze veranderingen in emoties en gedrag zijn wellicht de
meest ingrijpende gevolgen van hersenletsel. Niet alleen voor
de getroffene zelf, ook voor de omgeving: de partners, ouders,
kinderen of vrienden van mensen met hersenletsel. Zij noemen juist deze karakterveranderingen als moeilijk om mee
om te gaan. Veel voorkomende voorbeelden van karakterveranderingen zijn snel geïrriteerd zijn, sombere stemming
of passiviteit, ontremd of sociaal onaangepast gedrag en
verminderd inzicht in eigen functioneren. In de Breincafés
zullen deskundigen uitleg geven over karakterverandering bij
NAH, over de visie op de behandeling en over tips hoe om te
gaan met deze karakterverandering.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
NAH kan iedereen overkomen. Het kan ontstaan na een ongeval, een beroerte of reanimatie bijvoorbeeld. Het leven verandert drastisch voor degene die het overkomt. Vaak is volledig herstel niet mogelijk. Ook voor de naaste omgeving van
de getroffene zijn de gevolgen groot. Door lotgenoten te ontmoeten in een breincafé ontstaat er een voedingsbodem voor
acceptatie, begrip, tips, adviezen en ervaringsuitwisseling.
Er wordt ruim gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. Tevens is er uiteraard de ruimte om te praten met aanwezige lotgenoten. Bent u deze avond verhinderd? Zie voor
data, tijdstippen, thema’s en locaties van volgende bijeenkomsten: www.meezuidlimburg.nl/agenda-overzicht.

Waar en wanneer?
Op maandag 3 juni 2013 geven Ieke Winkens en Sanne
Smeets, onderzoeksters bij Maastricht University, uitleg over
het onderwerp in het Activiteitencentrum Sittard, Wielewaalstraat 1.

Het Breincafé is een maandelijks terugkerende bijeenkomst
voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en
hun omgeving met telkens een ander thema.

Op maandag 10 juni geven Ieke Winkens en Sanne Smeets,
onderzoeksters bij Maastricht University, uitleg over het onderwerp in Activiteitencentrum Brunssum, De Insel 18.

mac Social Sportsclub i.s.m
Funville Speellounge
presenteert u

(sport)plezier voor het
hele gezin:

Sporten +
kinderopvang
al vanaf €45,-

U kunt uitgebreid sporten terwijl
uw kindjes onder toezicht
kunnen spelen in de leukste
indoor speeltuin van Maastricht!
Mogelijke abonnementen: 1x per
week of onbeperkt sporten
inclusief kinderopvang.

Voor meer info:
Kesselskade 43
Maastricht
T: 043-3212212
funville.nl

Brusselsestraat 74A
Maastricht
T: 043-3258179
macmaastricht.nl

Op 26 mei organiseren wij een familie speurtocht, meld je snel aan!
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WIJK-INFO
DIT BEN IK
Hallo allemaal,
Ik ben Dani Heidendal, ben 9 jaar en woon samen met mijn
papa, mama en lieve zusje Evi van 6 jaar. We wonen aan de
Zutendaallaan 2 in de Hazendans. Ik heb helaas geen huisdier, ik zou heel graag een hond willen. Het liefst een Duitse

Ik zit in groep 5 van de John F. Kennedyschool bij meester
Jo en juf Thea. De meester maakt vaak grapjes wat ik heel
leuk vind. Rekenen is mijn lievelingsvak.
Mijn grote passie is dansen, clipdance. Dit doe ik al 5 jaar
bij ‘on Beats and Bars’ in Amby. Ik dans met 14 meisjes
samen in het wedstrijdteam ‘Groovy Kids’. We gaan elk jaar
naar een aantal wedstrijden, soms met de bus en met overnachting. Dat vind ik erg sjiek. We zijn zelfs vorig jaar Nederlands kampioen geworden, toen was ik heel erg blij. We
hebben zelfs allemaal een grote beker gekregen.
Groetjes,Dani

PERSBERICHTEN
LEVENSKUNST ATELIER OPENT IN DAALHOF

herdershond omdat deze mooi en stoer zijn en vaak door de
politie gebruikt worden. Later zou ik heel graag bij de politie
als rechercheur willen werken, net zoals bij Flikken Maastricht. Ik vond het leuk om vorig jaar hierin als figurant even te
mogen meespelen.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
Wilt u ook;
Ñafslanken Ñ vermindering van cellulitis
Ñ een mooie strakke huid
Ñ en een goede bloedsomloop
d.m.v. ultrasonischegolven in combinatie
met elektrische spierstimulatie verliest u al
centimeters na de eerste behandeling.

Ben je uit evenwicht, onrustig, lusteloos of depressief? Heb
je gezins- of relatieproblemen of anderszins? Kunstzinnige
Therapie kan je helpen weer in harmonie met jezelf en je
omgeving te komen. Het kan aanvullend zijn op gesprekken
die je eventueel hebt met je psycholoog of huisarts.
Het leert je jezelf beter te kennen en daadkrachtiger te zijn
om de problemen van het leven de baas te blijven. Kunstzinnige Therapie brengt denken, voelen en willen (je psyche
dus) in evenwicht. Het brengt je in een proces om (via opdrachten) met verschillende materialen jezelf te uiten maar
ook te leren jezelf naar binnen te keren in je eigen binnenwereld. Er is geen kunstzinnige aanleg of ervaring voor nodig. Iedereen kan het omdat de opdrachten aan jou worden
aangepast. Ieder werk is een spiegelbeeld van jezelf. Je kan
het laten zoals het is maar je kan het ook veranderen of
bijstellen als je niet tevreden bent. Een voorbeeld voor datgene wat er in het dagelijks leven ook moet gebeuren. Als je
niets doet, verandert er ook niets. Je leert op deze manier
véél over jezelf. Ieder mens is ‘Een uniek wezen in ontwikkeling’.
Ik werk individueel of met kleine groepjes. Het is eveneens
mogelijk met je partner, vriend of vriendin samen te komen.
Ook Gezins- of Relatietherapie behoort tot de mogelijkheden. Het maakt duidelijk hoe je met elkaar omgaat. Je privacy is gegarandeerd, ik ben gebonden aan beroeps geheim.
De kosten van deze ‘therapie’ worden grotendeels vergoed
via de aanvullende ziektekosten verzekering of via het PGB
(Persoons Gebonden Budget).

Behandeling volgens afspraak:
Zeepziedersdreef 3
043-3479341
06-10630263
Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis.

Behalve therapie geef ik ook interessante cursussen en workshops. Een voorbeeld van cursussen: Kunstgeschiedenis
in relatie tot de ontwikkeling van de Mensheid, Linosneden
maken en afdrukken, of de beginselen leren van het portret
tekenen. Workshops: meditatief schilderen, schilderen met
olieverf of acryl, geometrisch tekenen, vormtekenen, mozaïek
maken, mandala’s tekenen of leren werken met houtskool of
pastel.
Ik ben opgeleid op de HBO opleiding ‘de Wervel’ DriebergenZeist, deel van de Hoge School Leiden en ben geregistreerd
lid van beroepsvereniging NVKT.
Voor meer info of afspraak: tel. 043-3435297 of 06-14301474.
E-mail: ingenootenboom@hotmail.com .
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WIJK
- INFO
WIJK-INFO

Zij zullen meewerken aan de nieuwe beschildering. De jeugd
wil graag voor alle jeugdigen een schoon en veilig basketbalveld. Met elkaar gaan we hier zorg voor dragen.

JEUGD EN JONGERENWERK IN DAALHOF

Sinds een aantal weken zijn er zes CIOS (Centraal Instituut
Opleiding Sportleiders) stagiaires werkzaam bij het jeugdwerk. Zij zullen t/m juni 2013 een aantal activiteiten gaan
uitvoeren in de buurt. Voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar zijn er
iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur sportactiviteiten op diverse plekken. Voor de jeugd 12+ is er iedere
maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur sporten op het
basketbalveld (gelegen naast de basisschool). Daarnaast zijn
er nog specifieke activiteiten voor diverse leeftijden: kooklessen, de kinderraad, sporttoernooi, survivaltocht in de
Ardennen, koken voor voor Girls only, enz.

Graag zouden we u als lezer op de hoogte willen brengen
van de afgelopen periode wat betreft het Jeugdcentrum Daalhof.
Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft
het jeugdwerk Daalhof een tweetal thema-avonden georganiseerd. De eerste avond was een kennismakingsavond met
een aantal ouders. Deze avond is zeer goed verlopen en er
zijn een aantal nieuwe ideeën ontstaan voor volgende thema’s. De tweede thema-avond was een discussie avond
rondom de filmpjes ‘Bianca in de buurt’. Er werden twee filmpjes vertoond met thema’s die jeugd aansprak. Hierna ging
men met elkaar in discussie over de thema’s internetgebruik
en overlast. De meningen liepen sterk uiteen en er werden
stevige discussies gevoerd. We kunnen spreken van zeer
geslaagde bijeenkomsten. De volgende thema-avond staat
gepland op maandagavond 3 juni vanaf 19.00 uur in het Jeugdcentrum. Wilt u erbij zijn? Neem dan contact op met de
werkers onderaan in dit artikel.
Het basketbalveldje krijgt een opknapbeurt. Diverse jeugdigen hebben contact gehad met de Gemeente Maastricht en
samen besproken wat de mogelijkheden zijn. De aannemer
is ter plekke geweest en samen is gekeken wat er veranderd
moet worden. Zo zullen de betonnen stoelen verwijderd worden, wordt het dak vernieuwd en zal het plaatwerk schoongemaakt worden. De jeugd krijgt hierin ook een taak.

Godding Uitvaartzorg

Wil je meer informatie? Heb je een leuk idee? Wil je graag
een activiteit organiseren? Wil je iets betekenen voor je buurt
of de jeugd? Mis je activiteiten die je graag zou willen in de
buurt? Bel dan met Sandra Smeitink, Dennis Herben of
Gabriëlle Fey. Zij zijn te bereiken op nummer 043-3477350
of op kantoor gelegen aan de Aureliushof 160A. Loop gerust
binnen, de koffie/thee staat klaar.
Heb je vragen of wil je meer informatie over opvoeden en
opgroeien? Neem dan een kijkje op de website
www.cjgmaastricht.nl of neem contact op met Sara Hautvast
043-7630197.
Team Jeugd & Jongerenwerk Daalhof, Jeugdcentrum Daalhof, Aureliushof 160A, 6215 SW Maastricht, telefoon 0433477350.

Schoonheidssalon Parels

Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

www.parels-uiterlijkeverzorging.nl
Romy Tonigold

Schoonheidsspecialiste
KOC gediplomeerd
aangesloten bij de ANBOS

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

Neptunushof 77
6215 XW Maastricht
06-38532876
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Toen ik met de foto naar buiten liep en de naam van de straat
noteerde, liep een oudere man met een hond langs die nieuwsgierig bleef staan. “Dat was hier allemaal land, velden waar
de boeren hun groenten en tarwe op hadden staan. Tot aan
Oud-Vroenhoven in Belgisch Limburg”. Toen de man zag dat
ik geïnteresseerd was en voor het wijkblad schreef, kwam hij
korter bij staan.

WIJK-INFO
VREUGER
IN DE WIEK
NEERREPENSTRAAT, HAZENDANS
Als u deze aflevering leest, is het hopelijk beter weer als de
afgelopen paasdagen. Toen ging ik na mijn oproep voor oude
foto’s naar Marie-Jose Leenders om een foto op te halen.
Het was 3 graden onder nul met een straffe wind die er voor
zorgde dat de temperatuur als min twaalf aanvoelde.
Marie-Jose maakte de hierbij geplaatste foto in de zomer

Op deze plek hebben al heel wat soldaten gelopen. Denk
aan de belegering van Maastricht door Prins Hendrik in 1632
en de belegering van Maastricht in het voorjaar van 1673
door de Franse troepen. Lodewijk XIV vestigde zijn hoofdkwartier hier vlakbij. Hij had ter bescherming veel voetvolk en
ruiters bij zich. U kent ze toch zeker van naam: de ‘Gardes
des Gendarmes du Roy’ en door de musketiers met de beroemde kapitein Charles Batz-Castelmore, beter bekend als
graaf d ‘Artagnan.
Pas veel later kwamen de Duitsers en de geallieerde troepen.
Oude foto’s of verhalen van onze wijken zijn hartelijk welkom. Graag een email naar: huub.reinders@home.nl, of telefoon: 043-3474946.
Huub Reinders

van 1998. Zij stond toen met haar fototoestel op het Hazendansplein en fotografeerde de in aanbouw zijnde huizen in
de Neerrepenstraat.

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
VERKEERSEXAMEN EN VERKEERSVEILIGHEID
11 april 2013 was het weer zover. Voor de 81e keer werd
landelijk het schriftelijk theorie-examen verkeer voor de
basisschoolleerlingen van groep 7/8 afgenomen. Dus was
het ook voor de basisscholen van Maastricht weer zover.
Gelukkig is het voor de leerlingen wel zo fijn dat die mogelijkheid er is en dat de basisscholen hier ook aan meedoen.
Het is heel belangrijk dat kinderen al vroeg de regels in het
verkeer worden bijgebracht. Niet alleen door de verkeers-lessen op school maar ook door de ouders.
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de theorie maar zeer zeker ook voor de praktijk. De kinderen die geslaagd zijn voor
hun theorie, krijgen dan ook vaak de mogelijkheid het praktijkexamen te doen. Via een route die aan alle eisen voor het
examen voldoet, leggen de kinderen hun praktijkexamen af.
Is dit gedaan en heeft men de verkeersregels op de juiste
manier toegepast, dan krijgt men zijn fietsdiploma. Uiteraard op een goedgekeurde fiets, die bij het kind past.

GOEDKOPERE OPVANG DAN IN NEDERLAND
MET DE ZELFDE KWALITEIT.

De komende tijd zult u dan ook op verschillende plekken in
de stad kinderen bezig zien hun praktijkexamen af te leggen. Ook in onze wijken zal dit gebeuren. Probeer als medeweggebruiker de regels op de juiste manier toe te passen.
Niet alleen nu deze periode maar altijd, zodat de kinderen
op een goede manier met de regels leren om te gaan. Want
verkeersveiligheid dat doe je samen.

KINDEROPVANG HOJPIEPELOJ TE KANNE.
WWW.HOJPIEPELOJ.NL 06-12302552
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