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Het is mei en met het voorjaar in de bol zullen we weer
regelmatig dagtripjes maken. Om even aan de drukte
van onze stad te ontsnappen zoeken velen de natuur op.
Het is mei, de egeltjes gaan op zoek naar een partner en
trotseren drukke en minder drukke wegen op zoek naar
hun voorjaarsliefde. Maar al te vaak zien we de levenloze
egeltjes op de weg liggen in deze tijd. Hou dat in het achterhoofd bij een bezoek richting onze zuiderburen of het
bos en pas je snelheid een beetje aan. Zo hebben de egeltjes meer kans op liefde en geven we onze passagiers op
de achterbank meer tijd om te genieten van de omgeving
onderweg naar onze eindbestemming. Win win situatie!
Maart roert zijn staart, april doet wat ie wil en de braderie
heeft elk jaar mooi weer! Nou ja, dit keer dan geen 20
graden en de zon heeft zich heel wat keren verstopt, maar
traditiegetrouw hebben de bezoekers niet te klagen gehad.

Bezoekers van Boerderij Daalhoeve kregen op 7 april j.l
‘een traktatie’ namens ’t Belhäöfke

Met het voorjaar in volle gang mogen wij u mededelen
dat ook onze “meet and greet” ter ere van het 25-jarig
bestaan van ons wijkblad niet in het water is gevallen.
Onder het genot van een hapje maakten bezoekers kennis
met de redactieleden van dit blad. Ook oud-redactieleden
brachten een bezoekje en maakten kennis met de nieuwe
redactieleden en haalden herinneringen op met de oude
garde. Fotoalbums werden tevoorschijn getoverd, iets dat
in dit digitale tijdperk steeds minder voor komt. Kortom…
het was een geslaagde dag.
Ook in dit nummer zult u nader kennis maken met de
achtergrond van een van onze redactieleden. Een item
dat het komende jaar maandelijks terug blijft komen.

EVENEMENTEN
Zondag 5 mei:
IVN wandeling met busvervoer van Malmedy naar Stavelot. Wandeling van 10 of 15 kilometer. 15 Euro voor leden
en 17,50 euro voor niet-leden. Informatie: 043-3613565.
Dinsdag 14 mei:
Parkinson café Maastricht in Buurtcentrum de Boeckel,
Roserije 410 Maastricht. Iedere tweede dinsdag van de
maand van 14.00-16.00 uur. E. Jacobo en R. Schoenmakers vertellen over het huis aanpassen of verhuizen.

Natasja

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 1/2 juni.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 mei
Redactie

Contact

Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Bea Deckers
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Willie van Weert
Joachim Wilbers

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

Woensdag 15 mei:
Concert Pie & Pow-kapel om 14.00 uur in het Dienstencentrum van Mosae Zorggroep in Daalhof, Herculeshof
22. Gratis entree.
Donderdag 23 mei:
Lezing door Kelly Dobbelstein en Florian Fekkes over
het houden en verzorgen van reptielen als huisdier. De
lezing wordt gehouden in de Ontmoetingscentrum van
Mosae Zorggroep, Herculeshof 22 om 14.00 uur en is
voor iedereen vrij toegankelijk.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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OPENDEURENDAG
Op 23 juni is er tijdens de Opendeurendag een mogelijkheid
om uw club of vereniging in de schijnwerpers te zetten en
nieuwe leden te werven. Sport, hobby, zang, dans - alles
kan. U kunt u nu al inschrijven als vereniging.
En wilt u gewoon een leuke dag meemaken als buurtbewoner? Zet deze dag dan op de agenda en kom eens langs.
Muziek, sport, informatie en een hapje en drankje. Maak er
een gezellig middag van.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

AED CURSUS
De eerstvolgende herhalingscursussen voor vrijwilligers
van het AED project zijn dinsdag 14 mei van 19.00 - 22.00
uur in de Huiskamer (achterkant van ’t Atrium). Normaal
gezien heeft u een uitnodiging per e-mail gekregen als u
uw cursus via ons volgt. Vele vrijwilligers volgen een cursus
via hun werk.
Wij zijn erg dankbaar voor alle vrijwilligers in onze wijken die
het mogelijk maken om deze AED’s te bedienen. AED’s hebben in de wijk zonder vrijwilligers om ze te bedienen eigenlijk
weinig zin. In Belfort en Daalhof hebben we vrijwilligers die
bereid zijn bij een oproep zo snel mogelijk ter plekke te zijn
om de AED te bedienen en iemand te helpen.
Heeft u belangstelling om ook vrijwilliger te zijn of wilt u weten
wat het inhoud om vrijwilliger te zijn? Laat het ons weten.

WIJKAGENT SPREEKUUR
Onze wijkagent, Rob Brüll, zet zich met passie in voor de
bewoners van de wijk. Heeft u vragen voor de wijkagent?
Iedere donderdag houdt hij spreekuur in de Huiskamer van
14.00 -15.30 uur. Kom eens langs en maak kennis of stel
uw vraag. Heeft u de wijkagent dringend nodig? Bel dan het
algemeen nummer: 0900-8844.
MATCHPUNT EN SOCIAAL TEAM
Matchpunt is de analoge versie van een digitale hulpdienst
“Wat zegt u?” Wat doet u als u een vraag heeft die alleen
op te lossen lijkt te worden via de computer? Een instantie
die lijkt alleen te benaderen via een website, maar u heeft
geen computer, geen internet aansluiting, of helemaal geen
kennis van hoe een computer werkt? Bij Matchpunt staan
vrijwilligers klaar om u te woord te staan, om te helpen bij
het benaderen van instanties, om antwoorden op vragen te
geven. En u kunt ze gewoon van mens tot mens spreken.
Een vrijwilliger van Matchpunt is aanwezig in de Huiskamer
van Daalhof elke dinsdag, woensdag en donderdag van
14.00 - 15.30 uur. U kunt ze ook spreken op donderdagochtend van 10.00 - 12.00 uur. En iedere EVEN week op een
donderdagmiddag (14.00 - 15.30 uur) sluit Sociaal Team
ook aan. Dan bent u meteen in contact met de mensen die
antwoorden kunnen geven of de weg weten.

HONDENLOSLOOPGEBIED
Het bestaande losloopgebied ‘langs de Romeinse baan/
achter de Palatijnhof’ werd medio maart verplaatst naar de
nieuwe locatie, gelegen aan de Hazendanslaan/Keurmeestersdreef/Goudenweg (hoek naast het tankstation).
Heeft u de nieuwe locatie al gebruikt? Wat is positief aan
deze locatie? Wat zou u anders willen? Woont u in de flats:
wat ervaart u als hondeneigenaar met deze verandering?
Wat ervaart u als niet-hondeneigenaar? Laat het ons weten
zodat we een goede evaluatie kunnen maken.

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

BUURTTERRASSEN
Ook dit jaar plannen we verschillende buurtterrassen in
Daalhof en Belfort. Wilt u helpen door uw buren ook bij elkaar
te brengen? Laat het ons weten. De eerste data en locaties
zijn al bekend: op 13 mei staan we op het binnenplein van
de Didohof/Pomonahof en op 27 mei voor de flat op de
Kroesmeestersdreef. Woont u hier in de buurt? Breng een
kopje mee (wij zorgen voor koffie, thee en fris) en we laten
u kennismaken met elkaar. Sociaal Team, buurtnetwerk en
de wijkagent zullen aanwezig zijn. U toch ook?

WIJK - INFO
REPTIELEN ALS HUISDIER
Met een slang in haar nek. Zo kun je Kelly Dobbelstein uit
Banholt vaak thuis, op de bank, aantreffen. Met een diploma
dierenverzorging op zak houdt ze van elk dier, maar reptielen
zijn toch wel haar favoriet.
Het houden en verzorgen van reptielen en andere terrariumdieren is zeker geen gewone hobby, maar wel een
erg interessante. Samen met Florian Fekkes weet ze hier
bijzonder veel over te vertellen.
Ben je nieuwsgierig naar hoe dit in zijn werk gaat? Of zou je
zelf graag een reptiel als huisdier willen? Zorg dan dat je op
23 mei om 14.00 uur bij de vrij toegankelijke dagbesteding in
het ontmoetingscentrum van Mosae Zorggroep, Herculeshof
22 in Daalhof bent. Dan vertellen ze dit en nog veel meer.
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DIT BEN IK

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

JILL FLU
Hoi, ik ben Jill Flu en ik zit op Kindcentrum Dynamiek, ik ben
8 jaar oud en woon op de Hazendans.

Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

Ik zit in groep 4 van juf Steffanie en juf Corinne. We doen
veel aan Cnal, dan gaan we onderzoekend te werk en daar
leer ik heel veel van. Nu zijn we bezig met het thema van
bouwen en wonen, we maken zelf huisjes met cement en
steentjes.
We hebben ook Toon je talent. Elke week hebben we les in
dans, muziek, toneel of beeldend. We treden ook vaker op.
Ik heb ook een zusje en een grote broer. Mijn broer heet
Jayden en mijn zusje heet Yara. Ik zit op kickboksen dat is
heel erg leuk. Kickboksen is mijn favoriete sport, ik vind het
zo leuk dat ik gewoon blij word als ik het woord kickboksen
hoor. Ik vind het geweldig om daar te zijn.
Ik heb ook een hamster, zij heet Layla en mijn broer heeft
ook een hamster, hij heet Willy en het is heel leuk op Kindcentrum Dynamiek.
Groetjes Jill Flu.

VERENIGINGSNIEUWS
BEDEVAART SCHERPENHEUVEL
De Broederschap van het Heilig Kruis te Wyck - Maastricht
organiseert van 20 mei t/m 23 mei de traditionele (205e) vierdaagse Voetbedevaart van Maastricht naar Scherpenheuvel
v.v. Kosten vanaf 134 euro. Volgbus aanwezig.
Op 21 mei organiseren wij tevens een Busbedevaart naar
Scherpenheuvel voor één dag. De kosten voor deze Bedevaart bedragen 18 euro. Er zijn meerdere opstapplaatsen.
Dit jaar is het voor de 205e keer dat de Broederschap deze
bedevaart naar Scherpenheuvel organiseert vanaf de St.
Martinuskerk in Wyck - Maastricht.
Opgave voor de Bedevaarten liefst zo spoedig mogelijk
maar tot uiterlijk 11 mei a.s. bij Dhr. A.M. van den Boorn,
Ursulinenstraat 34, 6245 CJ Eijsden, telefoon: 043-4092518
of 06-12524650, email: fons.vdboorn@ziggo.nl. De website
www.maastricht – Scherpenheuvel.jouwweb.nl verstrekt u
alle inlichtingen over beide bedevaarten.

Bij ons kunt U terecht voor:
Personal Trainingen • voedingsadvies
kleinschalige groepslessen • Kids Bootcamp
B e l n u v o o r e e n g r at i s p r o e f l e s !

g e l l i k s t r a at 7 , m a a s t r i c h t • 0 6 - 2 4 5 4 7 8 7 4
w w w. b o dy 2 f i t. n l • i n f o @ b o dy 2 f i t. n l
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Extra Activiteiten in mei:
Woensdag 1 mei, 14.00 uur: Bevrijdingsdag Quiz met
prijsjes!
Donderdag 2 mei, 14.00: Filmmiddag the Pianist. Een
aangrijpende en Oscar winnende film over de oorlog die
niemand onberoerd laat. Gratis entree.
Dinsdag 7 mei, 14.00 uur: Mini- preuvenement i.s.m. het
Wijkleerbedrijf
Woensdag 8 mei, 14.00 uur: Rollator check door Fysio Zuyd.
Donderdag 9 mei, 14.00 uur: Moederdag High- Tea, 2.50
euro p.p. Inschrijven kan tot en met maandag 6 mei.
Woensdag 15 mei, 14.00 uur: Gratis optreden van de Pie
en Pow Kapel.
Donderdag 16 mei, 14.00 uur: Opa John draait plaatjes,
Happy Hour en hapjes verkoop
Woensdag 22 mei, 14.00 uur: gezellige middag georganiseerd door de Zonnebloem i.s.m. Mosae Zorggroep. In een
andere ruimte start om 14.00 uur de bijbel lezing.
Donderdag 23 mei, 14.00 uur: Lezing over reptielen
Met een slang in haar nek. Zo kun je Kelly Dobbelstein uit
Banholt vaak thuis, op de bank, aantreffen. Het houden en
verzorgen van reptielen en andere terraria dieren is zeker
geen gewone hobby. Ben je nieuwsgierig naar hoe dit in
zijn werk gaat? Of zou je zelf graag een reptiel als huisdier
willen? Kom naar deze spannende lezing.
Woensdag 29 mei, 14.00 uur: Franse middag met wijn en
kaasjes
Donderdag 30 mei, GESLOTEN IVM HEMELVAART
Woensdag 5 juni, 14.00 uur: Ouderwets gezellige spellenmiddag
Donderdag 6 juni, 14.00 uur: Ton draait plaatjes

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN MOSAE ZORGGROEP
Vaste activiteiten van maandag tot en met vrijdag vanaf
9.30 tot 16.00 uur. We zijn er voor iedereen in de wijk. Vrij
Toegankelijke Dagbesteding betekent dat je geen indicatie
nodig hebt om naar ons Ontmoetingscentrum aan de Herculeshof 22 te komen.
Iedere ochtend kunt u in de zaal terecht voor koffie, gezelschap en de krant.
Iedere werkdag om 12.00 uur eten we samen in het restaurantgedeelte. We bieden u de gelegenheid om samen te
koken of te eten. Want, is het niet veel gezelliger om samen
te eten? Vraag naar de mogelijkheden.
Iedere maandag- en vrijdagmiddag om 13.45 uur: KIENEN.
De niet-kieners zijn welkom in de hal op afdeling H waar de
activiteitenbegeleiding en vrijwilligers een gezellig samenzijn
organiseren.
Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur:
GYNNASTIEK onder professionele begeleiding,
CREACLUB: (achter in de zaal) handwerken en handenarbeid (heropstart). Verkoop van handgemaakte spullen.
Tevens bloemschikken op regelmatige basis.
U kunt ook gezellig komen koffie drinken of een kaartje
leggen.
Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur: wisselende activiteiten: spellenmiddag, optredens, muziek, quiz, samen
koken, bijeenkomsten georganiseerd door o.a. het Wijkleerbedrijf, Zonnebloem, Fysio Zuyd en activiteitenbegeleiding
Mosae Zorggroep.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Donderdagmiddag vanaf 14.00 uur: om de andere donderdagmiddag zijn er bijvoorbeeld uitstapjes, DJ, Happy Hour,
hapjes, film, wandelen, lezingen etc.
Iedere maandag- en vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur: schaakclub op afdeling F. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de schaakclub.

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

Uw adres
adres voor
voor Zorg
Zorg Thuis,
Thuis, persoonsalarmering
persoonsalarmering en
en
Uw
wijkverpleging
wijkverpleging
Locaties: Recessenplein,
Recessenplein, Campagne,
Campagne, Licht
Licht &
& Liefde,
Liefde,
Locaties:
Scharwyerveld, Daalhof
Daalhof en
en Sint
Sint Gerlachus
Gerlachus (na
(na verbouwing)
verbouwing)
Scharwyerveld,

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl

6

www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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Onze volledig op maat gemaakte hoofdborden of gestoffeerde wandbekleding geven uw slaapkamer een luxe
uitstraling. Kiest u voor modern of klassiek (gecapitonneerd)? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 0032468138770 of info@richardsmit.be.

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

Garage te huur, Zeepziedersdreef/Belfort, Tel.nr. 0612165936, benvanbaardwijk@gmail.com

Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin?
Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom
naar ons Volkstuincomplex Daalhof. Tuintjes al te huur vanaf
40 euro per jaar (50m2).Aanmelden: volkstuindaalhof@
kpnmail.nl Informatie: www.vtvdaalhof.net.

Damesfiets te koop, Koga Miyata forest lady, 21 versnellingen. Goed onderhouden. 150 euro, Tel.nr. 06-12165936
benvanbaardwijk@gmail.com

Voor behandeling COPD, perifere vaatstoornissen, knie-/
heupartrose is GEEN aanvullende zorgverzekering nodig.U
kunt bij ons ook terecht voor rugrevalidatie via David-RugConcept, oncologiefysio, sportfysio, atlascorrectie,guasha,
kleurenmatrix. FYSIO DAALHOF, Herculeshof 9, 6215 BB
Maastricht, 043-3476946, www.fysiodaahof.nl.

Cursus tekenen. In de kunstenaarsatelier Romeinse
Baan Daalhof. In gezellig groepsverband met persoonlijke begeleiding door bevoegd kunstenares/docente. Alle
beeldelementen, diverse onderwerpen en tekentechnieken
komen aan bod. Geschikt voor beginners en gevorderden.
Maandagavond. Start: 9 sept. 2019 van 19.30- 21.45 uur.

Garage te huur, Tinnegietersdreef. Bel 06-51424283.

Voor al uw schilder-en spuitwerk aan en in uw huis, appartement of bedrijf: Rosso Dumernit. Bel of mail voor een
gratis offerte: 0640156150 of rossodumernit@hotmail.com

VERENIGINGSNIEUWS

Uw bank of oude fauteuil nieuw leven inblazen? Ervaren
meubelstoffeerder Richard Smit maakt van meubels (opnieuw) echte blikvangers. Klantvriendelijke service die als
gegoten zit en ongeëvenaarde kwaliteit die u ziet én voelt.
Bel vrijblijvend naar 0032-468138770 of info@richardsmit.
be.

LEZING IN HET SPAANS
OVER MENSENRECHTEN IN SPANJE
Op vrijdag 24 mei organiseert Circulo Cervantes een lezing in het Spaans: España y Europa: Derechos humanos
y sociedad civil door Rosa Sanchez Salgado, sinds 2010
universitair docent van vakgroep Politieke Wetenschappen
aan de Universiteit Amsterdam.

Ralph Cadier

De huidige staat van de mensenrechten in Spanje houdt
nauw verband met de wijze waarop, na de dood van Franco,
de overgang naar de democratie vorm heeft gekregen en
met het aanblijven van de Franquistische politieke klasse.

Wij zijn erkend MKB-adviseur

Wijuzijn
erkend
MKB-adviseur
Wilt
inzicht
in de
risico's die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Wilt u inzicht in de risico’s
die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Maak een
afspraak voor een
risico analyse!
Maak een afspraak voor
een19
risico
analyse!
St. Annadal
- 6214
PB Maastricht

Voor de meeste Europeanen bleven de problemen in de
Spaanse maatschappij verborgen, maar door de gebeurtenissen rond het Catalaanse streven naar onafhankelijkheid
zijn ze aan het licht gekomen.
Niemand weet op dit moment een oplossing om uit deze
situatie te komen. In de komende maanden kan er nog van
alles gebeuren. Rosa Sanchez Salgado zal ons een heel
actueel verhaal vertellen.

043-356 04 04 • www.cadier.nl

St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT
043-356 04 04 • www.cadier.nl

Datum: vrijdag 24 mei
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: ‘ut Förtsje, Ebenistendreef 104, 6216 PS Maastricht
Toegang: Leden gratis, Niet-leden 5.00 euro
Taal: Spaans
Wie zijn wij? De Círculo Cervantes in Maastricht is een
vereniging van liefhebbers van de taal, geschiedenis en
cultuur van Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen worden
afwisselend in het Nederlands en Spaans gegeven.
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De afgelopen 6 maanden heb ik de opleiding schoonheidsspecialiste gevolgd in een versnelde versie bij de Wellness
academie in Hasselt. Hier heb ik enorm veel geleerd in hele
korte tijd. Ik ben mijn eigen salon begonnen omdat ik er eigenlijk altijd al van droomde om iets te beginnen voor mezelf.
Ook was ik altijd al bezig met uiterlijke verzorging en daarom
wist ik zeker dat de opleiding schoonheidsspecialiste voor
mij geschikt was.

IN DE ETALAGE
THE COSMETIC BAR
Mijn naam Fréderique van Straten en ik ben 22 jaar oud.
Ik woon op de Pallashof 22 in Daalhof en hier ben ik sinds
kort mijn eigen salon begonnen genaamd: The cosmetic bar.

Ik vind het leuk om mensen een fijne en ontspannende gezichtsbehandeling te geven waardoor de huid ook verbeterd.
Ook is het mogelijk om bij mij een afspraak te maken voor
de wenkbrauwen, manicure, pedicure en harsen.
In maart ben ik begonnen met een cursus Polygel nagels.
Polygel is een nieuwe methode voor kunstnagels. Het heeft
de goede kanten van acryl en gel maar is een stuk minder
schadelijk en gezonder voor de nagels. Doordat dit een
nieuwe methode is in de wereld van kunstnagels hoop ik
dat veel dames hiernaar overstappen, omdat het veel beter
is voor de nagels.Momenteel ben ik bezig mijn salon te verbouwen, ik zie er enorm naar uit om mijn klanten te mogen
ontvangen in de nieuwe salon.
Groetjes, Fréderique.

WIJK - INFO

April 2018 heb ik de opleiding toerisme afgerond in de richting frontoffice en luchtvaartdienstverlening. Stewardess
worden was voorheen altijd het beroep dat ik wilde gaan
uitvoeren, maar toch sprak het vak schoonheidsverzorging
mij ook erg aan. Ik ben geen stewardess van beroep maar
heb ik wel mijn eigen salon kunnen beginnen; en met deze
keuze ben ik nog altijd enorm gelukkig.

MASOEK SADJA
Vrijdagmiddag 10 mei is er van 13.30 tot 17.00 uur in
buurthuis ‘t Atrium weer de Indische Inloopmiddag Masoek
Sadja van de Stichting Pelita. Deze inloopmiddagen zijn
voor iedereen bestemd en staan in het teken van Indische
muziek, dans, cultuur en eten en zijn tevens een prima gelegenheid ervaringen en verhalen uit te wisselen. Op deze
middag zal Stichting Johanna aanwezig zijn met een stand
voor Indische artikelen.
De muziek wordt verzorgd door Senang Hati. De catering
van het Indisch eten is in handen van Senang Hati. De zaal
gaat open om 13.00 uur en de entree bedraagt 3,50 euro.
Inlichtingen bij Kees Schepel tel.: 06-13521570.

Tel.nr: 06-53219877

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

PAROCHIECATECHESE ’T LICHTJE
Voor alle ouders uit Daalhof (en elders uit Maastricht) die het
katholieke geloof willen doorgeven aan hun kinderen biedt
onze parochiefederatie ’t Lichtje aan. De catechist (beroepsleerkracht basisonderwijs met catechetische specialisatie) of
de diaken (beroepsleerkracht met theologische specialisatie)
geeft de lessen na schooltijd op de basisschool in Wolder.
Kinderen uit Daalhof die graag catechese ontvangen, die
hun eerste heilige Communie doen of het heilig Vormsel
ontvangen, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de catechese. Per schooljaar zijn er ongeveer 15 lessen.
Op woensdag 19 juni is de jaarlijkse ouderavond van ’t
Lichtje, om 20.00 uur in het parochiehuis aan de Tongerseweg in Wolder (naast het tankstation). Aanmelding voor de
avond is niet nodig. Tijdens deze avond evalueren we het
schooljaar 2018-19 en kijken we vooruit naar het nieuwe
schooljaar. Tijdens deze avond is ook de aanmelding voor
kinderen voor het nieuwe schooljaar. En natuurlijk kunt u er
terecht voor alle mogelijke vragen.
San Salvatorparochie Daalhof, www.rkmaastricht.nl

Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

Veldwezeltstraat 24 6215 JC Maastricht
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VARIA
DE BAGGERMOLENS
Netta had gereageerd op een artikeltje uit ons wijkblad, ze
vond het zo leuk en herkenbaar om het te lezen en haar
herinneringen wilde ze met mij delen. Ik vroeg of ik er een
stukje over mocht schrijven en ja, dat mocht. Het ging over
de tijd van toen en de baggermolens. Als kind was ik altijd
al gefascineerd door de baggermolens en hun werkwijze,
dus voor mij was het ook even terug duiken in de tijd. De
namen zijn fictief. Hartelijk dank ervoor! Netta vertelt het hele
verhaal over baggermolens etc. en weet er nog veel van!

Charl had eerst een kantoorbaan bij firma Closset gehad,
Closset was een bevrachter van zand en grind voor schepen.
Charl vond het kantoorwerk wel leuk, maar toch ging er een
andere wereld voor hem open toen hij op de buitendienst
mocht. Eerst mocht hij het proberen en bij het proberen is
het gebleven….wel moest hij nog een opleiding volgen in
waterbouwkunde, dat was helemaal niet erg. Zijn interesses
lagen vooral in het technische gebied van afgravingen van
gronden en grindgaten en ook de mens erachter was voor
hem heel belangrijk. De goede contacten tussen schippers,
baggermolenpersoneel en het kantoor was voor Charl erg
belangrijk.
Charl was nu hoofduitvoerder na het behalen van zijn waterbouwkundediploma en reed met de auto naar de diverse
baggerplaatsen in Limburg. In de Peel, Maasbracht, Roermond, Kinrooy en Maastricht werden grindgaten, zoals wij
ze noemden, uitgebaggerd tot op bepaalde dieptes.

De schema’s werden gemaakt in samenwerking met Rijkswaterstaat. Op de kaart was duidelijk te zien waar land
was en waar water, water werd blauw ingekleurd en was er
weer een stuk land weg gebaggerd dan werd ook dat weer
blauw ingekleurd. Voor veel plaatsen was al jaren voorzien
wat land bleef of water werd. Ook wij hadden gemerkt dat
als wij zand of grind gingen laden, we steeds iets verder
moesten gaan liggen. Toch was het altijd oppassen geblazen
voor ondiepe stukken. Dus een beetje in de vaargeul blijven
varen was een must!
Tevens werden er zogenaamde grindeilanden gemaakt, een
soort grinddepot, dit is nog duidelijk te zien in GronsveldMaarland waar inmiddels een echt eiland is ontstaan met
bomen en struiken. Dat eiland werd vernoemd naar deze
waterbouwkundige ingenieur. Die grinddepots werden af
en toe weer gebruikt. Een baggermolen is een fantastisch
ingenieus idee geweest, eigenlijk een simpel idee n.l emmers
in het water te laten draaien en zodoende het zand en grind
naar boven te lepelen. Daarna werd via loopbanden, grove
en fijne zeven het zand en grind van elkaar gescheiden.
Ook werden wel eens oudheden vanaf de bodem naar
boven gehaald zoals tanden, botten, potjes of stenen zoals
metselstenen met figuurtjes erin. Gelukkig is er nog wat
bewaard gebleven en er zijn ook verschillende dingen naar
het museum gegaan.
Bij Charl en Netta heeft jarenlang een baggeremmer dienst
gedaan als bloemenbak…..helaas kon deze niet mee verhuizen, met vreugde en een grote glimlach vertelt Netta er
nog over hoe mooi dat was, apetrots dus.
Nog een kleine anekdote over zand/grindbakken... dit zijn
kleine/platte stalen karkassen die getrokken werden door
kleine sleepbootjes van Closset en deze bakken werden
gebruikt bij de baggermolens om zand en grind mee te vervoeren. Deze bakken konden de bodem openen en stortten
zo de ‘bak’ leeg en bij storm sloegen deze, als ze niet goed
verankerd waren wel eens los en bij hoog water gebeurde
dat wel eens! Zo ook op een nacht werd Charl gebeld om
met andere collega’s de bak van de Maas te halen. Dat was
erg gevaarlijk werk maar ook gevaarlijk voor de schippers
die aan de kanten lagen aangemeerd. Als zo’n bak met zo’n
vaart losschoot en op je afkwam kon dat nogal grote schade
aanrichten aan de andere schepen. Gelukkig is het goed
gegaan en Charl was weer veilig thuis gekomen.
Tegenwoordig gaat het baggeren meer op de digitale koers
en andere technieken….toch blijft de basis steeds dezelfde!
Springtime

-

MERKSPECIALIST
Gespecialiseerd in Peugeot en Citroën

A.P.K. keuringen
Onderhoud
Reparatie
Banden
Occasions

* Ook andere merken zijn welkom!

Autobedrijf van der Cruijs | Via Regia 169 | 6216 BW Maastricht
043-3433733 | www.vandercruijs-pca.nl
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VARIA

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

Nathalie Narings is pedagogisch medewerker en is eigenaar van
Kinderopvang NaNa en gastouderbureau Villa Nana.

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Tel. 06 - 43 09 68 14
www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl

ZONNETJE, ZONNETJE
De zomertijd is inmiddels enige weken geleden ingegaan
en de dagen worden steeds langer. Voor veel mensen is
dit een fijne periode van het jaar, mijzelf bij die mensen gerekend. Het voelt zo lekker als je ’s ochtends opstaat en je
de vogeltjes hoort fluiten en de eerste lichtstralen al vroeg
je huis binnenkomen.
Het zonnetje laat zich steeds meer zien en we zijn langer en
vaker buiten. Lekker wandelen, op het terras zitten, spelen
met de kinderen in het park; genieten. Iedereen heeft goede
zin en is helemaal klaar met het koude en natte weer.
Toch zijn die eerste zonnestralen van ons geliefde zonnetje gevaarlijk: onze huid heeft tijdens de winter weinig zon
gezien en het pigment is grotendeels verdwenen. Gaan we
dan in de zon zitten, dan krijgt onze huid de volle laag UVstraling te verduren en kan ze verbranden. Elke keer als de
huid verbrandt, zijn de huidcellen onherstelbaar beschadigd.
Hoe vaker dit gebeurt, hoe groter het risico op huidkanker op
latere leeftijd. Wist je dat huidkanker de meest voorkomende
kanker is in Nederland?
Zorg daarom dat je je huid altijd beschermt tegen de schadelijke stralen van de zon en let extra op je kinderen. De
dunne kinderhuid, wel 5x zo dun als onze huid, heeft weinig
tot geen beschermend pigment waardoor deze gemakkelijk
verbrandt. Pigment zorgt ervoor dat de huid dikker wordt en
dus meer is beschermd tegen de zon. Smeer je kind in met
een zonnecrème met minimaal factor 30 (vergeet de oren,
neus en wreef van de voet niet) en houd baby’s helemaal uit
de zon. Geef je kind beschermende UV-werende kleding en
een petje. O ja, laat het meer water drinken tijdens warme
periodes. Kinderen zweten (bijna) niet zichtbaar, maar verliezen wel veel vocht.
Fijn voorjaar.
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Deze kunstenaars, samen het bedrijfje KEIGOED, hebben
de laatste weken hard gewerkt aan het verfraaien van de
Koojstal. Hun laatste werk is een grote wandschildering links
van de toegangsdeur (zie de foto). Wij zijn trots op deze
aanwinst en danken Benedicte en Jenneke hartelijk voor
hun noeste en creatieve arbeid.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 71, mei 2019

Onze Koojstal is nog mooier geworden

Imkeren begint weer
De bijen vliegen alweer in de rondte en daarmee is ook het
imkeren in ons Bijenhuis weer begonnen. Imker van dienst
is Willem van Imkerij Beelicious. De honing is straks uiteraard te koop in onze boerderijwinkel.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Sponsoravond De Ronde Tafel
Op vrijdag 12 april hield RT62, de Maastrichtse afdeling van
De Ronde Tafel, een sponsoravond in Maastricht. Mensen
die geld hadden gedoneerd, werden uitgenodigd om kennis
te maken met de twee goede doelen van De Ronde Tafel
in 2019. Dat zijn Make-a-Wish, een stichting die wensen in
vervulling laat gaan van zieke kinderen uit de buurt, en Boerderij Daalhoeve. Wij worden gesteund om meer kinderen
gratis kennis te laten maken met dieren. De actie, getiteld
‘Veur de Gamins’ leverde Daalhoeve een bedrag op van
2.500 euro. Wij gaan dat besteden aan het laten maken
van enkele sculpturen op het kleuterpad door kunstenaar
Roel van Wijlick. Wij danken RT62 hartelijk voor deze steun.

Beeld ter nagedachtenis van Michaël
Kunstenaar Roel van Wijlick van het bedrijfje Boom tot
Beeld heeft ter nagedachtenis van onze onlangs overleden
medewerker Michaël Schmitz een boombeeld gemaakt van
fennek-vossen. Hij maakte het volledig met een kettingzaag,
uit een dikke boomstam met een omvang van twee kubieke
meter.
U moest het maar eens komen bewonderen. Waar precies
was bij het ter perse gaan van deze pagina’s nog niet bekend. Uiteindelijk krijgt het beeld zijn definitieve plaats in het
verblijf van de fennek-vossen dat nu in aanbouw is.
Pad met Perzische slaapbomen
Wij zijn druk doende ons terrein niet alleen praktischer,
maar ook natuurlijker in te richten. Jongste verandering is
dat we langs het nieuwe verblijf van de fennek-vossen een
pad hebben aangekleed met Perzische slaapbomen. Deze
groeien straks als een dak over het pad heen. Perzische
slaapbomen bloeien prachtig en de blaadjes krimpen ineen
als je ze aanraakt. ’s Avonds sluiten ze zich. De slaapbomen
worden ook wel Zijdeboom genoemd vanwege de pluisachtige donkerroze bloemen.

Onze voorzitter Loen (l) met de cheque van De Ronde Tafel

Wandschildering in de Koojstal
Op de middenpagina’s van april heeft u kennis kunnen
maken met Benedicte van der Velden en Jenneke van der
Weijden.
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Mestreechter Cheque
Boerderij Daalhoeve doet mee aan de actie van supermarkt
Plus met de Mestreechter Cheque. Mensen die bij de Plus
(er zijn er vijf in Maastricht) boodschappen doen en sparen
door het kopen van spaarzegels, betalen opgeteld 4 euro
voor een spaarkaart die eenmaal vol 6 euro oplevert. Zij kunnen er ook voor kiezen in plaats daarvan een Mestreechter
Cheque te krijgen met een waarde van 8 euro. Die geldt dan
als waardebon bij Maastrichtse ondernemers, waaronder
ook Daalhoeve. Zo stimuleert de Plus dat haar klanten hun
gespaarde geld uitgeven in Maastricht.

Ivy: ‘Mijn lievelingsdier is de flamingo, maar die leeft niet op
Daalhoeve. En ik heb een speciale band met een vrouwtjestijger waarmee ik heb gewerkt.’

EVEN VOORSTELLEN

Tot slot: hoe bevalt het om hier te werken?
Debbie: ‘Erg goed. Vooral dus doordat ik hier met exotische
dieren kan werken. Daar krijg ik in de dierenartspraktijk
zelden de kans voor.’
Ivy: ‘Ook mij bevalt het erg goed. We werken hier in een klein
team, waarin we nauw samenwerken. Alles is bespreekbaar,
Ralph betrekt ons bij allerlei zaken en ook ons wordt om
een mening gevraagd. Er wordt veel overleg gevoerd en de
collega’s helpen elkaar. Dat maakt het erg leuk om hier te
werken. Alleen de ara’s moeten nog aan ons wennen. Dat
zijn intelligente dieren die moeten leren je te vertrouwen. Ze
gedragen zich bij ons soms als deugnieten.’
Debbie: ‘Klopt, maar bij mij zijn het de stokstaartjes. Eentje
heeft al eens in mijn vinger gebeten. Maar daar leer je dan
weer van, geen probleem dus.’

IVY EN DEBBIE
Sinds half maart is ons team versterkt met twee nieuwe
assistent-dierverzorgers. Debbie Jongen (23) en Ivy Vanderfeesten (26) vervangen samen onze helaas overleden
collega Michaël. Hun voornaamste taak is het verzorgen
van de exotische dieren. Ivy werkt 28 uur in de week,
op woensdag, donderdag en vrijdag en om de zaterdag.
Debbie werkt 12 uur, elke woensdag en de andere zaterdag. Wat is hun achtergrond en hoe bevalt het werken
op Daalhoeve? We stellen ze graag aan u voor.

WEEKMENU’S

Debbie (l) en Ivy (r)

Wat hebben jullie hiervóór gedaan of wat doen jullie nog
naast jullie werk op Daalhoeve?
Ivy: ‘Mijn familie heeft het bedrijf VD Feesten’s Breeding
Farm in Weert. Dat is één van de meest gespecialiseerde
kweekcentra ter wereld van met name kraanvogels en
flamingo’s. Zij levert aan dierentuinen over de hele wereld
en hebben onder meer ook eigen voer ontwikkeld. Naast
kraanvogels en flamingo’s zijn er ook kangoeroes, alpaca’s,
wallaby’s en herten. Ik ben er opgegroeid tussen de dieren
en help mijn vader nog steeds op maandag. Ik wilde echter
mijn vleugels uitslaan en ben na mijn opleiding en werk in
andere dierenparken via een vriendin hier terechtgekomen.
Maar ik was hiervoor nog nooit op Daalhoeve geweest.
Daarvoor is het ook te ver vanuit mijn woonplaats Weert.’
Debbie: ‘Ik kwam hier wel al vaak als kind. Ik ben opgegroeid in Belfort, maar woon nu in Vroenhoven. Een paar
jaar geleden heb ik hier mijn schapenstage gelopen en ik
vond het meteen leuk. Toen hier een vacature kwam, heeft
Ralph mij gebeld en heb ik gesolliciteerd. Daalhoeve is een
vertrouwde plek voor me, want ook als volwassene bleef ik
hier vaak naar toe komen, om even koffie te drinken of de
dieren te zien. Naast mijn baan hier werk ik nog 30 uur in de
week als paraveterinair. Daar kom ik nauwelijks in aanraking
met exotische dieren. Dat Daalhoeve die heeft, maakt het
voor mij heel aantrekkelijke om hier te werken. Zo kan ik
met deze dieren kennis maken.’
Hebben jullie al een lievelingsdier?
Debbie: ‘Bij mij zijn dat wel de otters. Ze knabbelen graag
aan mijn schoenen en broek.
Gelukkig hebben ze dan meestal wel al gegeten.’

Elke maand publiceren we op deze pagina’s de weekmenu’s
van de komende zondagen. Wat serveren wij de komende
weken en wat kost dat?
- 5 mei: kabeljauwfilet, broccolipuree en lichte kerriesaus
(11,50 euro).
- 12 mei: varkenshaasje, dragonsaus, gestoofd witloof en
gebakken krieltjes (9,50 euro).
- 19 mei: biefstuk, pepersaus, salade en frietjes (10 euro).
- 26 mei: spies van varkens, filet, spek en groentjes, ratatouille en aardappel uit de oven (9 euro).
- 2 juni: lamsrumpsteak, asperges, rozemarijnjus en peterselieaardappeltjes (13,50 euro).
Wij wensen u alvast smakelijk eten.

RECEPT VAN DE MAAND
Stamppot met gebakken witlof en blauwschimmelkaas
Dit is voor 4 personen. Ik gebruik Bastiaanse Blauwe kaas,
maar je mag gerust een lekkere belegen kaas nemen. Kook
750 gram kruimige aardappels in gezouten water gaar. Ondertussen snij je 500 gram witlof in reepjes en bak je deze
met 20 gram boter en 2 eetlepels suiker mooi lichtbruin. Giet
de aardappels af en laat ze goed uitstomen. Pureer ze met
een stamper of Passe Vite.
Verwarm 125 ml. melk met 50 gram boter en meng dit door
de puree met een snufje nootmuskaat. Als laatste voeg je
de reepjes witlof en 100 gram blokjes blauwe schimmelkaas
of belegen kaas toe. Meng goed door elkaar; warm houden
kan boven een pan met heet water.
Breng op smaak naar wens.
Lekker bij alles! Biefstukje, visje … Maar let wel: niks moet
alles mag!
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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25 jaar Belhaofke in de wijken Belfort, Daalhof, Hazendans - in de
een al wat langer dan in de ander - Dit jaar tonen we elke maand
een foto van ergens in de wijk, toen... Weet u nog?

IN 25 JAAR

Nieuwbouwwijk 'De Hazendans' in aanbouw ca. 1999.

VAN DE REDACTIE

WIJK - INFO

25 JAAR 'T BELHÄÖFKE

HONDENLOSLOOPGEBIED IS OPEN

Het was een mooie lentedag bij uitstek zondag de 7e april.
Om 12 uur ging de kinderboerderij open voor de bezoekers
en hadden vrijwilligers van 't Belhäöfke hun stand opgebouwd.
Het duurde eventjes, maar toen werden de eerste bezoekers
door de redactieleden verwelkomd en getrakteerd op hapjes
ter gelegenheid van het zilveren jubileum. De kok knikte
goedkeurend en bracht schotel na schotel met verschillende
hapjes. De bitterballen waren erg in trek en verdwenen als
sneeuw voor de zon. Het weer speelde mee, er was dan
ook veel animo die zondagmiddag.
Met grote ogen en oren luisterden bezoekers en redactieleden naar verhalen die over en weer werden verteld. Soms
vrolijke verhalen over de tijd van toen, 25 jaar geleden,
sommigen fantaseerden er vrolijk op los. Terwijl de kinderen naar de jonge biggetjes en pasgeboren dieren gingen
kijken, genoten de oudere bezoekers van de bloesemende
magnolia’s.

Het hondenlosloopgebied in de buurt van de Goudenweg in
Daalhof is feestelijk geopend. Buurtbewoners, hondenbezitters en leden van het Veilige Buurten Team verzamelden zich
woensdagavond 3 april in het nieuwe gebied. Ze dronken
samen een kop koffie en genoten van de zelfgebakken cake.
Ook de honden waren uiteraard van de partij.

Geamuseerd, mede door het verbluffend mooi weer, ruimden
de vrijwilligers later op de avond alles weer op, met hetzelfde
enthousiasme waarmee ze begonnen waren.

Het VBT bedankt iedereen die heeft meegedacht en meegewerkt om het hondenlosloopgebied mogelijk te maken.

Groetjes, Huub Reinders
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Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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LEZERSBRIEF
VOOR DAALHOF WORDT GOED GEZORGD
Het blijft mij verbazen hoeveel afval ik tegenkom als ik met
de hond ga wandelen.
Van sigarettenpeuken (wist u dat het ongeveer 2 jaar duurt
voordat deze verteerd zijn?) tot een hometrainer. Nee, echt,
ik verzin het niet; er stond er laatst een tussen de struiken
aan de Bononiahof.
Van kinderen die tijdens het spelen al hun rommel op straat
gooien, misschien omdat hun ouders vergeten zijn ze te
leren dat het daar niet thuishoort, tot degene die uiteindelijk
zijn schijnbaar nutteloze hometrainer naar buiten draagt en
gewoon ergens neerzet. Tussen de struiken.
Of de klanten van de goedkope supermarkt die, eenmaal
bij de auto aangekomen het karton/plastic of de kassabon
niet meer nodig hebben en gewoon op straat gooien. Of
hun lekkere broodjes op en het blikje leeg hebben en de
verpakking inclusief blik, huppakee, in de struiken of op de
grond gooien.
En ik denk dat de meesten toch wel het verschil weten tussen een milieupark en een milieuperron; als je ziet hoe het
er daar vaak uitziet ga je daaraan twijfelen.
En dan zijn er natuurlijk ook nog enkele grote-hondeneigenaren die, nadat hun lieverd een kwart kilo aan kunstwerk
heeft uitgepoept, gewoon lekker verder wandelen zonder dit
op te ruimen of (en dat snapt helemaal niemand) het netjes
in een zakje doen en dan het zakje met inhoud tussen de
struiken dumpen.

CURSUSSEN TEKENEN
CURSUSSEN DANS,
PILATES EN MANDALA

In de kunstenaarsatelier Romeinse Baan
te Daalhof. In gezellig groepsverband
met een persoonlijke begeleiding door bevoegd
kunstenaar-docenten. Tekenen : maandagavond.
Start: 9 sep. 2019 van 19.30- 21.45 uur. Mail/SMS:
kunststudiodaalhof@gmail.com 06-53841785 (Wilma)
Dansimprovisatie 19.00-21.00, Pilates 9.30-10.30
v.a. 4 en 5 sep. mandala v.a. 11 sept 2 wekelijks.
Ook dansworkshops :www.miekeverhooren.nl
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Onze mooie wijk Daalhof lijkt vaak op een openbaar milieuperron. Waarom? Openbare vuilnisemmers zijn er bijna niet
meer. Want deze worden door sommigen gebruikt voor hun
dagelijkse restafval. Wie kent niet de zogenaamde ‘nette’
burger die stiekem iedere dag langs een openbare vuilnisemmer loopt om daar zijn restafval te dumpen.
Terwijl het echt makkelijk op te lossen is: gooi je rommel
netjes thuis in een afvalbak. Als het een papiertje of een
zakje is stop het in je jaszak of tas totdat je het ‘echt’ kunt
weggooien.
En als je spullen hebt die herbruikbaar zijn, verkoop het via
Marktplaats (voor een hometrainer kun je toch altijd een
paar tientjes krijgen), breng het naar de Kringloopwinkel of
bel ze: ze komen het ophalen bij jou thuis.
Behandel de straat als je thuis: daar gooien we toch ook niet
alles gewoon op de grond? Laten we met zijn allen zorgen
dat bezoekers aan deze wijk kunnen zien: voor Daalhof
wordt goed gezorgd.
Naam bekend bij redactie

WIJK - INFO
SOCIAAL (TEAM) IN DE WIJK
Ons team heeft op sociaal gebied steeds meer kennisgemaakt met de burgers uit de wijken Belfort, Daalhof, Hazendans, Campagne en Wolder. Misschien heeft u ons al
wel getroffen op één van onze volgende acties:
De Mobiele Ontmoetings Plekken. Met een busje hebben
we rondgereisd door de wijken om u te vragen welke aandachtspunten er zijn voor uw wijk, maar zeker ook om te
horen waarom u het prettig wonen vindt in de wijk.
De nieuwjaarsklets. Wat hebben we fijne gesprekken gehad
met u terwijl we samen proostten op goede voornemens en
ideeën voor het komende jaar.
Spreekuren. We hebben al verschillende hulpvragen van
u gekregen terwijl wij aanwezig waren in de Huiskamer
Daalhof en in Mosae Campagne.
En u gaat ons vanaf het voorjaar weer actief aantreffen bij
de jaarlijkse buurtterrassen waarbij wij weer graag met u in
gesprek gaan om kennis te maken en u te helpen, te midden
van allerlei andere mensen die op mooie manieren actief
zijn in de wijk. Mede op deze manieren hebben wij al vele
goede verbindingen gelegd tussen u als buurtbewoners en
professionals. We zetten dit door.

BON APPETIT

ACHTER DE SCHERMEN

SPAGHETTI MET KRUIDIGE GARNALEN
Ingrediënten:
300 gram spaghetti (spelt), 300 gram tuinerwtjes (uit de diepvries), 300 gram roerbak garnalen, 500 gram trostomaten, 1
teentje knoflook, 1 ui, 1 handje geraspte Parmezaanse kaas,
1 theelepel gedroogde oregano, 1 theelepel gedroogde salie,
1 theelepel gedroogde tijm, 5 takjes basilicum, olijfolie. Zout
en peper naar smaak toevoegen.
Bereidingswijze:
Haal de blaadjes van 4 basilicumtakjes af en hak deze fijn.
Meng voor de kruidenmix 1 theelepel gehakte basilicum, de
tijm, oregano, de salie en 1 eetlepel olijfolie. Meng deze mix
vervolgens door de garnalen. Snijd de tomaten in blokjes,
pers de knoflook en snipper de ui. Verhit wat olijfolie in een
pan en fruit de ui en knoflook 2 minuten. Voeg vervolgens de
tomaten en 100 ml water toe en laat dit 15 minuten pruttelen.
Pureer het geheel met een staafmixer tot een gladde saus
en roer 1 theelepel oregano erdoor.
Bereid de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking. Spoel de erwtjes af onder heet water en meng ze door
de spaghetti.
Verhit een koekenpan en bak de garnalen in 4 - 6 minuten
gaar. Voeg de tomatensaus toe en verwarm het geheel nog
1 minuut. Meng de saus vervolgens door de spaghetti.
Verdeel de pasta over de borden en garneer met de Parmezaanse kaas en de overgebleven basilicum.

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd
zeer duurzaam en energiezuinig
geschikt voor vochtige ruimtes
passen probleemloos in elke interieurstijl
inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl
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NATASJA CORNELISSEN
Sinds 2011 ben ik redactielid van het Belhaofke. Tijdens
een interview voor “Baby van de maand” voor mijn dochter
Bente kwam ter sprake dat het wijkblad op zoek was naar
redactieleden. Omdat ik graag schrijf wilde ik het wel proberen. Het is me goed bevallen, want ondanks mijn drukke
leventje schrijf ik nog steeds voor ons wijkblad. Mijn binding
met de wijk is dat ik het grootste gedeelte van mijn jeugd hier
heb gewoond en 9 jaar geleden met mijn gezin weer naar
Daalhof ben gekomen. Ik vind het een heerlijke wijk om in
te wonen. Omdat ik zelf nog basisschool kinderen heb, zie
ik de vele kinderen die bij goed weer naar het veldje gaan
waar ze dan in de leeftijd van 4-12 jaar met z’n allen samen
spelen, soms ruzie maken en het dan weer goed maken. Zo
af en toe is er dan een ouder nodig die de boel sust, maar
over het algemeen kunnen ze dat prima zelf oplossen. Dan
denk ik… wat moet het toch heerlijk zijn om zo op te groeien.
In het dagelijks leven ben ik moeder van Silas (11), Bente
(8) en Milan (6) en verloofde van Mark. Ik werk met veel
plezier en passie als verpleegkundig pijnconsulent bij DC
Klinieken. Voorheen ben ik als verpleegkundige werkzaam
geweest in de psychiatrie, het ziekenhuis en de ouderenzorg. Bij mijn huidige werkgever heb ik de kans gekregen
om samen met enkele collegae een pijncentrum op te zetten. Hiervoor heb ik 2 jaar een post HBO opleiding gevolgd
waardoor er weinig tijd was voor de redactievergaderingen
en heb ik zelfs even niets geschreven, maar nu ben ik weer
volwaardig redactielid.
Paarden zijn altijd mijn passie geweest. Iets waar ik in mijn
vrije tijd veel mee bezig ben. Natuurlijk paardhouden is iets
wat ik erg belangrijk vind en ik ben er dan ook trots op dat
ik onze pony’s in Biesland 24/7 buiten kan laten staan in
hun 'paddock paradise'. De kids vinden het ook heerlijk om
daar lekker in de natuur rond te rennen en helpen graag
mee met de verzorging.
Mijn inspiratie voor 'van de redactie' haal ik uit het dagelijks
leven in en rond onze wijken. Soms valt me gewoon iets op
en schrijf ik er over. Als me even niets invalt vraag ik thuis
om iets te roepen over wat er speelt op dat moment en het
verhaal lijkt er dan vanzelf uit te rollen. Mijn schoonvader
is de grootste fan van mijn teksten en roept altijd dat ik een
boek moet schrijven. Goed plan voor als ik daar ooit tijd voor
heb. Voor nu denk ik dat mijn tijd goed genoeg gevuld is.
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Hoelang ben je al actief voor de peuterspeelzaal?
Toen onze kinderen hier als peuter kwamen, ben ik als
hulpmoeder in de peuterspeelzaal komen werken, in 1985.
Ik heb 5 1/2 jaar in het bestuur gezeten. En 2 1/2 jaar als
betaalde leidster gewerkt, twee dagdelen per week.

VAN DE MAAND
LIV CORVERS
Mijn naam is Liv Corvers. Ik ben 10-10-2018 geboren op
de Schippersdreef in Belfort. Hier woon ik samen met mijn
grote zus Noa, papa Patrick en mama Nicolle. Ook hebben
wij een hond die Jumper heet. Wat heel leuk is, is dat mijn
grote zus Noa, 6 jaar geleden ook ‘baby van de maand’ is
geweest, sjiek hé.

Waarom is het goed om een peuter naar een peutergroep
te brengen?
Het kind is even zonder de ouders en leert naast andere
kinderen te spelen. Door het aanbod van onze materialen
en activiteiten leert de peuter nieuwe dingen kennen. Het is
goed voor de taalontwikkeling én gezellig om samen in een
kring liedjes te zingen. Ook leren de oudere peuters en de
‘jongeren’ om in één groep te spelen. Dat niveauverschil is
prima, zo leren ze van elkaar.
[Hier eindigt het gedeelte van 1994]
Dit afscheid van Anneke was inderdaad voorlopig. Zij is
nog twee keer teruggekeerd als leidster, naast haar taak
als bestuurslid of vrijwilliger. Tot aan het faillissement van
Hippo in 2014 is zij betrokken geweest op een of andere
manier met de peuterspeelzaal. En zelfs nu werkt ze als
overblijfcoördinator bij de basisschool.
Bij de vraag waarom ze een peuterspeelzaal zo belangrijk
vindt antwoord ze nu, zoals toen:
“Het is een opstapje naar de kleuterschool, een plaats waar
ze kunnen leren met elkaar te spelen, te leren delen. Hun
taal wordt gestimuleerd. Als een kind thuis wijst naar iets
en zegt “huh”, dan begrijpt Mama dat wel. Maar een ander
kind op de peuterspeelzaal zal meer moeten hebben om te
kunnen begrijpen.”

Ik ben een hele vrolijke baby en lach al heel hard als mijn zus
weer gek aan het doen is. Ik hou ervan om in de kinderwagen
te zitten als we met de hond gaan wandelen, meestal val
ik dan ook in slaap. Verder speel ik graag met mijn knuffelmuisje. Ik vind hem zo lief dat ik hem soms bijna ‘opeet’. Ook
gaan wij graag naar de kinderboerderij om naar de dieren
te kijken, wie weet komen we elkaar hier wel eens tegen.

Tegenwoordig worden Buitenschoolse Opvang (BSO),
crèche en peuterspeelzaal allemaal bij elkaar gebracht in
‘kindcentra’. In Maastricht vallen die allemaal onder MIK
(Maatwerk in Kinderopvang). Tijden veranderen. Scholen
verdwijnen. Wijken vergrijzen nog altijd. En toch blijven
bewoners zich inzetten voor de wijk - betaald of onbetaald
- net zoals Anneke dat 25 jaar geleden heeft gedaan en nu
nog altijd doet.

Heel veel liefs, Liv

IN 25 JAAR
’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in de
wijken Belfort, Daalhof en Hazendans - bij de ene wijk wat
langer dan bij de andere. Elke maand dit jaar delen we een
stuk uit de geschiedenis van het blad en de wijken. Deze
maand kijken we terug naar peuterspeelzaal Hippo, die
begon bijna vanaf het begin van de wijk Daalhof en tegelijkertijd naar het hier en nu in een duo interview over 25 jaar.

 +31 - (0)6 250 65 275

[Dit is een stukje van een interview uit het eerste jaar van
’t Belhäöfke in 1994]
“Wij willen Anneke” lezen wij op het spandoek.
Anneke Rinia, van Peuterspeelzaal Hippo op Daalhof, is peuterleidster. De ouders van de peuters maakten het spandoek
omdat Anneke na de zomervakantie niet terugkomt. Door de
‘vergrijzing’ van Daalhof is het aantal peuters teruggelopen.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 12 april werd het
vertrek van Anneke als leidster meegedeeld. Iedereen vindt
het erg jammer. Haar (voorlopige) afscheid is aanleiding voor
een bezoek bij Anneke thuis.
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 Romulushof 40
6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering

Huidverzorging

TOENTERTIJD
HET LENTEGEVOEL
Wat is het voorjaar toch een prachtige tijd, bloemetjes en
de prachtige bloesembomen springen weer uit, vooral de
fruitbomen. De bomen worden stilletjes aan weer groen en
de vogels fluiten weer uitbundig. De natuur explodeert ineens
weer tot ieders genoegen, de zon schijnt weer en soms valt
er een buitje voor de goede groei van al het nieuwe leven.
Heerlijk toch? Genieten van de fietstochtjes en de fijne wandelingen, het is maar hoe je het zelf kunt invullen.
De avonden zijn weer wat langer licht en ook dat brengt
licht in ons ‘duistere’ bestaan dat onze wintervacht was.
Langzaam pellen we ons van laagjes kleding af maar ook
van onze geest. We kijken weer met een vernieuwde blik
de wereld in!
Gelukkig is het water in de Maas weer op het oude peil na
een flinke regentijd, ook dat brengt weer wat rust op de woelige wateren. Zoals bijv. in vroegere tijden konden mijn ouders dan weer met een gerust hart hun vrachten vervoeren.

Wij hadden in die tijd nog geen tv, wel een radio, je weet
wel zo’n oldtimer- model waarop het nieuws op die manier
werd gevolgd. Mijn opa was gek op politiek en volgde dat
ook op de radio. Als ik iets wilde zeggen dan was het van
sssssstil….. Waren er debatten? Dan zat opa aan de radio
gekluisterd en volgde alles en dan moesten we héél stil
zijn, in die tijd was er van uitgebreide media geen sprake.
Oma ging dan maar samen met mij naar de keuken of de
slaapkamer om voor te lezen of om wat te kwebbelen. Ik
kon mijn schoolverhalen goed bij haar kwijt, maar ik had
ook mijn huiswerk wat van school gemaakt moest worden
en daar werd ik echt goed mee geholpen.
Oma had ook een handnaaimachine (deze heb ik nog), daar
zijn heel wat metertjes stof op genaaid en ze maakte ook
graag lappenpoppen die door haar geknipt werden, gevuld
en een gezicht kregen. Opa en oma hadden 7 kinderen en
de kleinkinderen die dan geboren werden kregen sowieso
een lappenpop als extra cadeautje, menig neefje en nichtje
heeft die lang bewaard en als lieve knuffel gebruikt. Mijn
broer en ik waren de oudsten van alle nichten en neven,ik
moet zeggen...daar was hij trots op.
Wij wisten niet beter want de gemaakte cadeautjes waren
top, zoals gebreide sjaals, wanten, mutsen en zelf genaaide
kleding. Belangrijk was altijd wel dat we er allemaal netjes
bijliepen, toen bestonden nog niet zo van die merknamen
zoals jaren later.

Bij opa en oma, aan de ‘Blekerij’ was het goed vertoeven en
ik had daar ook veel vriendjes en vriendinnetjes.
Het was ook heerlijk om weer eens buiten te kunnen spelen,
de rolschaatsen werden weer van de zolder gehaald en
werden even goed nagekeken en geolied, heel snel ging ik
naar buiten om te rolschaatsen….heerlijk…..allerlei rondjes
en figuren maakten we met die dingen, onze rem was de
stop die voorop zat.

Geluk was toen heel gewoon, laten we dat maar zo houden!!
Springtime

Ik had van die ijzers waar je met je schoenen op moest
gaan staan en dan klemmen en vastsnoeren, ze waren ook
nog in diverse schoenmaatjes te verstellen, dus gingen ze
best lang mee. Op de straat, waar toen nog niet veel auto’s
reden, hadden we lekker de ruimte om samen met anderen
te rolschaatsen. Na schooltijd was het één groot feest en ik
mocht tot aan het avondeten buiten spelen…..daarna volgde
het wassen en dan op tijd naar bed. Ze waren streng maar
rechtvaardig. Opa kon ook altijd mooie verhalen vertellen
over vroeger en oma las voor uit sprookjesboeken, natuurlijk
waren die verhalen van opa spannend maar heb er jammer
genoeg weinig van onthouden.

UITVAARTVERZORGING

van THOR

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.
Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

Afslanken met de Benexere BodyProgress

OUDE AMBACHTEN

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

DE DOKTER

U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 18,50
5 Behandelingen voor € 87,50
10 Behandelingen voor € 170,00

Na de dakdekkers in de Grote Staat in mijn rubriek: ‘oude
ambachten’ zocht ik verder naar een foto van een oud beroep. Maar een passende foto van een dokter vond ik niet
in mijn fotoarchief.

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

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

Autorijschool Bastiaens
r omwegen
e
d
n
o
z
n
e
d
“We rij
wijs”.
naar je rijbe
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

Het was, en is nog steeds, een beroep dat samenhing met
ziekenhuis Sint Annadal. Het ziekenhuis werd in 1950 geopend en in 1955 uitgebreid. Het aantal bedden steeg toen
van 376 naar 780 bedden in 1973.

www.rijschoolbastiaens.nl

In die tijd besloot het ziekenhuisbestuur een ruimte open te
stellen waar proeven werden gedaan op dieren. Men bracht
ziekteverwekkers over op ongedierte zoals ratten, muizen en
vlooien. De medische kennis was in de begintijd nog gering.
Ziekten waar we destijds mee te maken hadden waren
on0057088.pdf
1
der meer: pest, cholera, syfilis, malaria en longtuberculose.
In 1968 besloot het bestuur van het ziekenhuis een ruimte
beschikbaar te stellen voor de toen eventuele vestiging van
de Achtste Medische Faculteit. Het biologisch onderzoek
Centrum Rijksuniversiteit Limburg werd er gevestigd.

16-3-2011 14:18:13

In februari 1991 verhuisde het ziekenhuis naar Randwyck.
De foto is in april 1993 door mij gemaakt op het toen nog
aanwezige parkeerterrein van het ziekenhuis.
Reg. nr. foto 282-6

Huub: huub.reinders@home.nl

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Nagelsalon en cosmetisch pedicure
•

Manicure

•

Gellak

•

Gelnagels

•

Acrylnagels

•

French manicure

•

Cosmetische pedicure

Happy Nails & more

0648537098

Wendy Vrijhoeven-Cruts

info@happynailsandmore.nl

Pallashof 15

www.happynailsandmore.nl

6215 XK Maastricht

Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl

facebook.com/happynailsandmore
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