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Laten we deze maand eens beginnen met onze eigen
braderie welke, traditiegetrouw, door een stralende zon
werd verlicht. De sfeer was tot ver te horen waardoor bijna
geen enkele bewoner er omheen kon en zelfs de thuisblijvers, hardwerkend in de tuin of genietend van een glaasje
prik, kop koffie of misschien wel het eerste glaasje kriek in
het voorjaarszonnetje, werden begeleid door muziek met
een ‘Mestreechs’ tintje. Om eerlijk te zijn kan ik me niet
herinneren dat onze braderie, in tegenstelling tot die van
omliggende wijken aan onze kant van de Maas, ooit door
regen overvallen, dan wel weggespoeld werd.
De bloesem heeft ondertussen plaats gemaakt voor zijn
iets langer houdbare, groene variant en het is dan eindelijk
mei! De roerige periode van ons onvoorspelbaar weer
is ten einde en het is zo ver… elke vogel legt een ei, de
paardjes, geitjes en koeien staan 24/7 buiten en de terrasjes lopen weer steeds meer dagen vol, wat maakt dat
we er óf vroeg bij moeten zijn en anders moeten kiezen
tussen het balkon of de tuin. Voor wie geen tuin heeft of
gewoon eens iets anders wil… pak een deken, wat lekkers en uw favoriete drankje, spring op de fiets en strijk
neer in een van onze prachtige parken. Picknicken dus!

Onze vrijheid..hun leven…..

EVENEMENTEN
Woensdag 10 mei:
Lezing ‘Kinderen van de nieuwe tijd’ in de grote zaal van
het WZC Daalhof. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur. Entree 10 euro incl. één consumptie.

Onze kids hebben voorjaarsvakantie, dus even extra
opletten, ook binnen schooluren, voor overrollende ballen, rennende kinderen en de ‘niet-in-het-bezit-zijnde van
fietsdiploma, maar wel hard oefenende’ fietsende kinderen. Voor wie zelf mag genieten van een welverdiende
voorjaarsvakantie, wensen wij van de redactie een fijne
vakantie toe!

Vrijdag 12 mei:
Círculo Cervantes: lezing in het Nederlands in ‘t Förtsje,
Ebenistendreef 106. Aanvang 20.00 uur. Entree niet leden
5 euro.
Maandag 15 mei:
Buurtterras: Hoek Kremersdreef en Voldersdreef. Aanvang
19.00 uur. Breng een stoel en een beker, Buurtnetwerk
zorgt voor koffie en thee.

Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 3/4 juni 2017.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 mei
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Dinsdag 16 mei:
Lenteconcert met Amerikaans koor en lokale koren. In De
Lambert, Emmaplein 8. Aanvang om 19.00 uur. Entree 3
euro incl. één consumptie.

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

Vrijdag 19 mei:
Stichting Pelita: Jubileumviering Indische inloopmiddag
Masoek Sadja vanaf 13.30 uur in ‘t Atrium. Entree 3,50
euro.

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

Maandag 29 mei:
Buurtterras: Boven op de Valeriushof. Aanvang 19.00 uur.
Breng een stoel en een beker, Buurtnetwerk zorgt voor
koffie en thee.

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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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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Heeft u iets gezien rond drugs? Het hoeft niet groot te zijn.
Meer meldingen over kleine incidenten geven ook een
scherper beeld aan de politie over wat gebeurt in de wijk.
Meld drugsoverlast per telefoon: 043-350 5111 of door een
online formulier in te vullen. Deze vind u op www.gemeentemaastricht. Type ‘drugsmeldpunt’ in het zoekvak.
Probleem ervaren rond verkeer? Meld het dan hier: participatiepunt.vvn.nl.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

Hoewel het soms erg vermoeiend kan worden om steeds
weer iets te melden, met het gevoel dat er niets mee gedaan
wordt, is het toch belangrijk om te blijven melden. Wij wonen
meer en meer in een maatschappij waar keuzes gemaakt
worden op basis van cijfers. Hoe triest ook, het is een realiteit. Maar we hoeven niet te wanhopen, we moeten gewoon
blijven melden. Daarnaast kunnen we elk als buur ons meer
inzetten voor onze directe omgeving. Zoals de spreuk zegt:
goede buren zijn beter dan verre ‘vrienden’.

Onze buurten zijn volop bezig. Er zijn allerlei manieren om
actief deel te nemen. Doe mee aan sport. Bezoek of neem
deel aan een culturele activiteit. Zet je in als vrijwilliger bij
één van de verschillende organisaties die onze wijken rijk
zijn. Kom naar de Opendeurendag op zondag 11 juni om
de verschillende clubs en verenigingen te ontmoeten. Wil
je meer weten? Kom naar een buurtterras bij u in de buurt.
Buurtterrassen
Het idee achter zo’n terras is dat de buren elkaar kunnen
leren kennen, dat men de professionals vragen kan stellen
of hulp vindt voor een probleem, en dat we allemaal samen
kunnen zien hoe we elkaar bij kunnen staan als goede buren.
Alle buurtterrassen worden op een maandagavond gehouden vanaf 19.00 uur. Alle bewoners zijn welkom. Breng een
stoel en een beker mee, wij zorgen voor koffie, thee, suiker
en melk. Kunt u bakken? Maak het nog gezelliger en breng
iets speciaals mee. In mei zijn twee buurtterrassen gepland,
gevolgd door twee in juni.
15 mei op de hoek van de Kremersdreef en Voldersdreef
29 mei boven op de Valeriushof
12 juni op het groen tussen de Karbindersdreef en de Peymeestersdreef
26 juni bij de fontein tegenover ’t Atrium

Wil je je creatieve kant de vrije hand geven?
Er gebeurt veel in de Huiskamer. U kunt ook creatief zijn.
Op donderdag is er een naaiatelier en creatief cafe. Op
woensdagmiddag is een kunstatelier voor kinderen. Wilt u
meedoen? Heeft u een goed werkende naaimachine die u
niet meer gebruikt? Laat het ons weten (buurtnetwerkbd@
gmail.com). Heeft u een ander idee om bewoners te helpen?
Wij hebben plek voor u. Een oud lid van de groep “Samen
Zien” bijvoorbeeld wil graag op de donderdagmiddag een
spellenmiddag organiseren. Vind je het leuk om te kaarten,
scrabbelen, Mens-erger-je-niet, of andere (bord)spellen te
spelen loop dan eens gezellig binnen tussen 13.30-16.30
uur.

Opendeurendag
LET OP - er is een verkeerde datum gegeven voor de
Opendeurendag! De correcte datum is zondag, 11 juni. Op
deze dag kan iedereen van 13.00 - 17.00 uur kennismaken
met de verschillende organisaties en clubs die onze wijken
rijk zijn. Dit jaar is er een uitbreiding: er zijn demonstraties
in de gymzaal bij de Kennedyschool van onder andere
Turnclub Eendracht, de badmintonclub, Judoclub Daalhof,
Taekwondo en meer.
Veel verenigingen doen al mee, waaronder Radar Belfort,
diverse harmonieën, fanfares, drumbands, en zangkoren.
Daarnaast is er info over diverse clubs die in onze buurten
actief zijn zoals onder andere MozaïekMisset, de Huiskamer
van Daalhof, Zonnebloem, de breiclub, scoutinggroepen,
reddingsbrigade, en meer. U kunt zich ook nog opgeven
om uw club of vereniging te presenteren.

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

Afslanken met de Benexere BodyProgress
afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop

Alle sites op een rij
U kunt de buitenbeter app gebruiken om de gemeente te laten weten als iets aangepakt moet worden wat de omgeving
betreft. Dit kan bijvoorbeeld losse stoeptegels zijn, of melding van een sluikstorting,
of iets dergelijks. U gebruikt dan de app
op uw telefoon om een foto te sturen. De
gegevens komen bij de juiste afdeling en
u wordt gecontacteerd als er meer informatie nodig is. U vindt de buitenbeter app
op www.buitenbeter.nl

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

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

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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Vergeet niet dat er grote stromingen in en voor de sluizen
ontstonden doordat de sluis zijn inhoud water via ingenieuze
wijze kwijt moest of deze juist met water gevuld werd. Grote
meterslange waterkolken zie je dan in en buiten de sluis.
Ons werd dan ook ten strengste verboden om dichtbij een
sluis te gaan zwemmen. Je weet nooit welke stromingen er
plaatsvinden, net zoals de zee die ook zijn stromingen heeft.

TOENTERTIJD
VAN SLUIS TOT SLUIS
Mijn broer en ik waren altijd samen in de vakanties…grote
vakantie, kerstvakantie en paasvakantie. Dat was het dan.
Hij zat in een doveninternaat in Voorburg, dus ons samenzijn
was zeer beperkt maar des te gezelliger. We deden van
alles samen, spelen, spelletjes doen, zwemmen maar ook
wandelen en fietsen.

Mijn broer en ik hadden ieder een fiets die pa voor de sluis
via de loopplank aan wal had gezet. Voor ons was dat in
die tijd een feestje, naar de sluis fietsen, wachten tot vader aan de beurt was en wij maar draaien. Was deze klus
geklaard dan gingen wij niet aan boord, neen, wij fietsten
naar de volgende sluis via het jaagpad, waar wij nog af en
toe platte schepen zagen die getrokken werden door een
tractor. Ja, echt waar. Die hadden geen motor in het schip.
Meestal werden deze platte schepen beladen met stenen.
Die fabrieken stonden langs de kanalen en een schip was
een goedkoop vervoermiddel.

In die tijd, ik zie het nog zo voor me, moesten de sluisdeuren zelf open- en dichtgedraaid worden door de schipper
of iemand anders. In de kleine zijkanalen in de Belgische
Kempen waren van die kleine sluizen waar net een schip
zoals dat van ons in paste. Wanneer wij vakantie hadden
mochten wij, toen we groot genoeg waren, de sluisdeuren
open- en dichtdraaien. Soms kwam pa ons nog de hand
toesteken. Bij elke sluis werd er schutgeld gevraagd, ook
werd dan de grootte van het schip, de naam en de inhoud
genoteerd. Vader moest daar geldige papieren laten zien
van zijn vracht. Wanneer je diep en dus beneden in de sluis
lag en nog moest schutten (dus het schip moest nog naar
boven komen), kwam er een stok met een zak naar beneden om er je geld in te doen. Ook klom pa wel eens via de
trap in de sluis naar boven. Ik vond dat altijd doodeng want
de trap was glad van de groene algen en water. Je kon
zo bij een misstap naar beneden vallen. Er waren al eens
ongelukken met fatale afloop gebeurd in of voor de sluis.

Soms deden we wel eens wedstrijdje, nou daar kon onze
vader niet tegenop. Wij wonnen natuurlijk met onze jonge
beentjes en ook op deze kleinere kanalen kon en mocht je
niet hard varen. Dus alles rustig, tuf tuf….wel heerlijk hoor!
Hoe zou dat in deze tijd zijn? In deze gehaaste wereld.
Misschien zouden we nog eens terug kunnen gaan in deze
tijd? Het teruggaan zal niet meer gaan, we leven in een
altijd doordraaiende wereld, maar in gedachten? Ik vind het
heerlijk om aan herinneringen te denken en er stiekem toch
nog van te genieten.

Springtime

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

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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maar
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Nogal fidus.
ervaren.

Nogal fidus.

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

Fidus is de nieuwe naam van

Wilson Assurantiën & Makelaardij

Wilson Assurantiën & Makelaardij

Offermans Joosten

Offermans Joosten

Offermans, Borger & Meuffels Makelaars

Offermans, Borger & Meuffels

Pascal Loontjens
Pascal Loontjens
Makelaar
kantoor
PascalMaastricht
Loontjens

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

VARIA

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

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

De redactie van 't Belhäöfke heeft deze maand geen overzicht van de extra activiteiten ontvangen.

Vaste activiteiten:
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom
voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering. En
om eens vrijblijvend deel te nemen aan een of meerdere
van onze activiteiten.

WIJK - INFO
LEZING ‘KINDEREN VAN DE NIEUWE TIJD’

Maandag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur op afdeling H
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F

Woensdagavond 10 mei komt John Breukels een lezing
geven over de bijzonderheid van kinderen:
Van leerplicht naar ontwikkelingsrecht. Vind jij ook dat
kinderen heel ‘bijzonder’ zijn? Ontdek wat wij kunnen leren
over onze kinderen. Op dit moment krijgen wij volwassenen
te maken met allerlei etiketjes die onze kinderen krijgen
opgeplakt zodra ze net even anders lijken dan de meeste
kinderen, het ‘gemiddelde’. We kennen de etiketjes Autisme,
ADHD, PDD Nos, HSP, Hoogbegaafd en de vele andere
benamingen die de wetenschap eraan geeft als ons kind
niet in het ‘gemiddelde’ plaatje thuishoort. Ook ons complete leersysteem op scholen is erop gebaseerd van onze
kinderen ‘gemiddelde’ modelkinderen te maken.
Vraag jezelf eens af: willen wij kinderen laten voldoen aan de
gemiddelde norm of willen wij dat onze kinderen ‘bijzonder’
kunnen blijven?

Dinsdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Spel/Sjoel/Kaart/Knutselmiddag 14.00 uur
- Gymnastiek onder professionele begeleiding van een
fysio- en ergotherapeut 14.00 uur
Dinsdagavond repeteert het koor ‘Gouwe Ouwe’ op afdeling
H. Heeft u interesse? Ga gerust een kijkje nemen en laat u
wegwijs maken. Ze starten om 18.30 uur.
Woensdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken, verwensalon) vanaf 14.00 uur

Plaats: de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22. Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur. Entree: 10 euro incl. één consumptie, contant
te betalen. Aanmelden: gvl.maastrichtwest@gmail.com of
tel. 06-24405539.

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

De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor alle inwoners uit
Maastricht en omstreken. U bent
weer van harte uitgenodigd.

Vrijdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
- Wisselende activiteiten (bv. spellen, geheugentraining,
quiz, zingen etc.) op afdeling H

PS: de eerstvolgende lezing zal zondagmiddag 24 september om 14.00 uur zijn: Medische illusie en kanker op dood
spoor door arts en homeopaat dr. Frits van der Blom.

Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west.

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
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Te koop: scootmobiel Shoprider. Wegens overlijden
van mijn vader bieden wij zijn scootmobiel te koop aan.
Altijd goed onderhouden en verkeert in goede staat. Merk:
Shoprider, type: TE-889SLBF, bouwjaar: 2012. Voor meer
informatie: 06-19450455 of 06-43100189.

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.

Avondcursussen schilderen in gezellig groepsverband in
kunstenaarsatelier Romeinse Baan, Daalhof. Begeleiding
door Wilma Pustjens, bevoegd kunstenares/docente. Start woensdag 6 september
19.30-21.45 uur. De cursus is sterk individueel gericht en geschikt voor zowel beginners
als gevorderden. wilmapustjens@home.nl,
www.wilmapustjens.nl of sms 06-53841785.

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

Konijnen & cavia vakantie-opvang Denise. De opvang
voor uw konijn of cavia tijdens de vakanties. Voor reserveringen bel 06-51228719. Neem ook eens een kijkje op de
facebookpagina.

Animal hair care. Uw honden, katten, konijnen en cavia
trimsalon in Belfort. U bent van harte welkom in de salon
gelegen aan de Haammakersdreef 13. Voor afspraken bel
06-31056208. Kijk ook op de website www.animalhaircare.
nl of Facebook.

Hulp nodig om uw privé-leven, uw relaties (privé en werk)
en/of uw financiën weer in balans te brengen en te houden?
Wij zijn gediplomeerd life coach en budget coach en helpen u met uw hulpvraag. Voor info of kennismaking: www.
ddcoaching4u.nl

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische-, en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder
verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘samen bewegen met
Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Ook rugrevalidatie via DavidRug-Concept is mogelijk. Fysio Daalhof, Herculeshof 9/11,
6215 BB Maastricht, 043-3476946; fysiodaalhof@gmail.
com; www.fysiodaalhof.nl.

Vanaf 1 mei gelden nieuwe openingstijden bij Angèle
schoonheidsspecialiste. Voortaan ook op zaterdag(ochtend)
open. Gezichtsbehandelingen vanaf 34 euro. Voor actuele
informatie en acties zie Facebook: AngeleSchoonheidsspecialiste.
Afspraak maken? Bel, sms of whatsapp: +31-(0)6-25065275.
Ervaren docent (vmbo-havo-vwo) geeft bijlessen Nederlands op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het
voortgezet onderwijs (specialisatie dyslexie). Voor de basisschoolleerling bijlessen rekenen, taal- en leesvaardigheid.
Info tel. 06-39823537.

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

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Vergoeding door zorgverzekeraars
voor acne behandelingen en
elektrisch ontharen.
Neem ook eens een kijkje op

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

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

www.passionbeaute.nl

Dinsdag gesloten.
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Maar volgens hem is dat nu anders. Nu zijn er vaak spanningen omdat men moeilijker of langzamer de taal leert.
Andere zaken zullen altijd verschillen. Jean gniffelt een
beetje bij het noemen van de ‘Hollandse keuken’. Hij kwam
van Frankrijk waar zijn opa een café had. Daar was het altijd
lekker eten, een goede pastis of flesje wijn. ‘Le bon vivant’
met variatie in plaats van twee keer per dag een droge boterham en een stamppot.

GOED GELAND
JEAN FRANÇOIS JASPERS
Hij woont sinds 1963 in Maastricht en geniet nog altijd van de
sfeer: de romantische gebouwen, het bourgondisch leven.
Het is hier gezellig. Er is natuurlijk veel veranderd. Sommigen zullen zich ‘Petit Paris’ kunnen herinneren. Vooral voor
Jean was dit iets speciaals.

En toch is het niet zo dat Jean zich verscheurd voelt tussen
de twee nationaliteiten of realiteiten. Hij is Nederlander heeft nooit een ander paspoort gehad. Ja, de Fransen zagen
hem als Fransman wanneer ze soldaten nodig hadden. Maar
zijn familie is hier. Zijn leven is hier. “Ik voel me Europeaan.”

Jean is een Nederlander. Zijn hele familie komt uit Maastricht
- tenminste, van de kant van zijn vader. Zijn moeder was
Francaise. Jean is een kind van de oorlog en groeide tot
zijn 18e op in Amiens. Zijn vader was vrachtwagenchauffeur
in de Somme tijdens de oorlog. Maar toen zijn vader terug
naar Nederland verhuisde, ging Jean mee. Hij was tenslotte
Nederlander, ook al sprak hij geen woord Nederlands.

En natuurlijk brengt hij mee naar zijn thuisland wat goed
was in zijn geboorteland. Waar hij opgroeide was het veel
belangrijker wat men op tafel had, dan wat voor een tafel
er stond. Het uiterlijk was niet zo belangrijk als wat binnen
was. Zo leeft Jean nog altijd. Hij vond een goede integratie
de sleutel tot zijn nieuwe leven en is blij om goed geland te
zijn in ‘zijn’ Maastricht.

Gelukkig is Jean een snelle leerling. Hij was kapper in de
buurt van het Sint Annadal Ziekenhuis (waar nu het Paleis
van Justitie is). Hoewel hij zeer weinig Nederlands kende
en helemaal geen Mestreechs, spraken de meeste hoogopgeleide mensen, zoals de dokters en chirurgen, toen Frans.
Dat kwam Jean goed uit. Maar hij integreerde ook snel door
de taal goed te leren.

Scott Raab

WIJK - INFO

Integratie is zeer belangrijk, volgens Jean. Hoe sneller je de
taal leert, hoe vlotter het voor je in de maatschappij gaat.
Jean zelf zegt dat hij nooit een gevoel van discriminatie of
antipathie gehad heeft.

MENSEN DE WEG WIJZEN IN DE JUNGLE
VAN UITKERINGSRECHTEN
De spreekuurgroep WAO-WIA-Wajong helpt mensen die
vragen hebben over uitkeringen van het UWV of over reintegratie vanuit de participatiewet – vragen zoals: Wat als
ik gedeeltelijk word afgekeurd?
Wat als ik niet word afgekeurd, terwijl ik bijna niets meer kan?
Wat zal ik nog overhouden aan inkomen?
Ik begrijp de brief van het UWV niet; volgens mij klopt het
niet.
Wat als mijn WW afloopt en ik heb nog steeds geen werk?
De vrijwillige spreekuurhouders worden goed ingewerkt en
regelmatig bijgeschoold over veranderingen in de regelgeving. Als spreekuurhouder kun je dingen verduidelijken; dat
betekent vaak al een opluchting voor mensen. Je denkt met
ze mee, stimuleert ze om de stappen te zetten die nodig zijn,
en helpt ze daarmee om te stoppen met piekeren.
We hebben drie spreekuurlocaties; op elke locatie is wekelijks een spreekuur. Als u onze club wil komen versterken,
komt u eerst een aantal weken meekijken op de locatie van
uw keuze.
Neem contact op via info@waowiamaastrichtheuvelland.nl
of telefonisch met:
Rob Gubbels (locatie Malberg) 06-40366887
Harry Mevissen (Wijckerpoort/ Witevrouwenveld) 0621253963
Els Damsma (locatie Gulpen - Heuvelland), tel.043-4072579
Wilt u helpen dit bestuurlijk mogelijk te maken?  Ook voor
het bestuur zoeken we uitbreiding. Huup Peters, voorzitter,
informeert u graag - tel. 06-20302957
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met de hypnotiseurs die je op TV ziet. Hypnotherapie kun
je gebruiken om blokkades op te heffen. Denk aan watervrees, faalangst of angsten in het algemeen. Zo kun je ook
pestgedrag of verslavingen aanpakken. Tijdens een sessie
wordt de cliënt in een hele diepe staat van ontspanning gebracht, tot er een trance ontstaat. We gaan dan de blokkade
vervangen door een positieve suggestie. Je energiesysteem
pikt dit op en deze positieve suggestie neemt de plek van de
blokkade in. Ik heb dit eerst allemaal op mezelf toe moeten
passen en eerlijk is eerlijk: ik ben me echt beter gaan voelen!

MIJN PRAKTIJK
BABETTE COX-DECKER
Ik zal mezelf even voorstellen: ik ben Babette, getrouwd met
Marc en moeder van Stefan, Danielle en Tim.

Met regressietherapie kom je nog dieper, het kan zijn dat je
de blokkade uit een vorig leven hebt meegenomen. Kortom:
met hypnotherapie wordt alles wat je blokkeert omgezet in
Liefde. Wat is er nu nog mooier om te mogen doen dan dat?
Per 1 juli ga ik hiermee officieel aan de slag!

Ik begeleid Nieuwetijdskinderen. Wat zijn Nieuwetijdskinderen? De kinderen van deze tijd blijken een groter waarnemingsveld te hebben dan de generaties daarvoor. Ze pikken
van alles uit hun omgeving en van hun medemensen op.
Vaak weten ze niet of dat wat ze voelen vanhen zelf of van
anderen is. Ze zijn niet goed geaard, dromerig/afwezig of
juist heel druk. Ook kunnen ze verdriet of boosheid uiten.
Of een wijsheid laten zien die eigenlijk niet bij hun leeftijd
past. Het lijkt er ook op dat ze heel gemakkelijk door de
gedragspatronen van een ander heen prikken.
Het is mooi om deze kinderen te mogen leren hoe ze zich
kunnen afschermen, beter in hun eigen kracht en bij zichzelf
kunnen blijven. Het fijnste is om dit samen met de ouders te
doen. Ze leren hun kind beter begrijpen EN ondersteunen.
Ik ben een Nieuwetijdskind van mijn generatie en hoogsensitief. Ik heb de meeste bijbehorende verschijnselen hiervan
doorleefd, en geleerd dat mijn gevoeligheid een kracht is
en geen zwakte. Er zijn wel dingen waar je je leven lang
tegenaan blijft lopen. Daarover kan ik andere hoogsensitieve
mensen adviezen geven.
Momenteel ben ik bezig met de opleiding tot hypno- en
regressietherapeute. Hypnotherapie heeft niets te maken

Ik verzorg ook een diversiteit aan spirituele consulten. Ik
maak gemakkelijk contact met overleden kinderen. Als een
kind komt te overlijden is dat voor het kind en de ouders
een traumatische en verdrietige ervaring. Vaak blijven er
vragen als: “Hebben we het goed gedaan?” Of de ouders
willen graag weten waar hun kindje nu is of bij wie. Nog een
keertje contact hebben kan troost bieden en een bijdrage
leveren aan het verwerkingsproces. Ik beschouw het als een
groot voorrecht dat ik dit allemaal mag doen.
Heeft u vragen, schroom dan niet om vrijblijvend contact
met mij op te nemen.
Mijn contactgegevens: Babette Cox-Decker, Koninksemstraat 60, tel. 06-28839860 of 043-3472987 e-mail: babette.
cox@home.nl

WOONKAMER

BADKAMER

KEUKEN

SLAAPKAMER

VERANDA

100% Kwaliteit GARANTIE !
Meestal binnen 1 dag klaar,
Onderhoudsvrij,
Geschikt voor elke ruimte,
Inclusief LED verlichting,
Snelle schone montage!
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wilt u meer weten?
+31 641001684

www.spannendeplafonds.nl

Heeft u eigenlijk genoeg van al die ‘jojo-diëten’ ?
Bent u eigenlijk ‘al jaren aan het lijnen’ ?
Werken de ‘crash-diëten’ super … maar helaas
maar
tijdelijk ?
Heeft u eigenlijk genoeg van al die ‘jojo-diëten’ ?
Bent u eigenlijk ‘al jaren aan het lijnen’ ?

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

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

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans

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

Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03

Aangesloten bij
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN).

AQUARIUM

NIEUW : AVONDCURSUSSEN
Tekenen en Schilderen.
Nu ook ’s avonds in kunstenaarsatelier
Romeinse Baan te Daalhof . Maximaal 6
personen. In gezellig groepsverband
met een persoonlijke begeleiding door bevoegd
kunstenares/docente Wilma Pustjens. Start:
woensdagavond 6 september 2017 van 19.30- 21.45 uur.
Voor meer informatie kijk op www.wilmapustjens.nl
onder “workshops/cursussen” of mail/sms
wilmapustjens@home.nl , 06-53841785

SPECIAALZAAK
van Guppy tot Discusvis

- vissen
- planten
- pompen
- complete aquariums
- benodigdheden
Wij leveren kwaliteitsproducten van
o.a. Eheim, Juwel , Sera, Tetra
Geheel complete aquarium van € 59,95
Diepvriesvoer 100gr € 1,95
Spaar met de kortingskaart voor
gratis vissen of planten.
Openingstijden:
ma 13:00 - 18:00
di - vr 10:00 - 18:00
za 10:00 - 17:00
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Hoog Europees bezoek
Daalhoeve kreeg onlangs bezoek van de European Federation of City Farms (EFCF). Deze Europese vereniging van
kinderboerderijen hield in Maastricht haar jaarvergadering.
Zaterdag 1 april was ingeruimd voor de Maastrichtse kinderboerderijen in Daalhof, Limmel en De Heeg. In Daalhoeve
vond de daadwerkelijke jaarvergadering plaats. Ook organiseerden we een lunch, rondleiding en miniconferentie
over de sociale functie van een kinderboerderij, waarop
wethouder Jack Gerats een toelichting gaf. Het bezoek
van de EFCF was een succes en we kijken er met veel
voldoening op terug.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 49, mei 2017

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Jaarvergadering van de EFCF

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

Nieuwe medewerkster
Boerderij Daalhoeve heeft sinds 1 maart een vijfde medewerkster in dienst. Het is Marie Biesmans, afgestudeerd
als psychologe aan de Katholieke Universiteit in Leuven.
Marie verzorgt op de boerderij de intake, begeleiding en
ondersteuning van de vrijwilligers en cliënten. Ze is een
zeer welkome aanvulling op ons personeelsbestand. Er zijn
op Daalhoeve steeds meer vrijwilligers en cliënten aan het
werk, waarvan sommige met specifieke en soms complexe
ondersteuningsvragen. In een volgende editie maken wij
nader kennis met Marie.

Boomplantdag
Maastricht is dit jaar de Boomfeest-Hoofdstad van Nederland
en dat werd op 22 maart gevierd met de Boomplantdag.
Ruim vijfhonderd kinderen waren van de partij, en Boerderij
Daalhoeve ook op de Groenmarkt in het Trefcentrum Wittevrouwenveld. Er kwamen heel wat kinderen en volwassenen
langs bij onze stand en we deelden in totaal 188 tostibonnen
uit. Wacht niet te lang om ze bij ons in te leveren voor een
heerlijke tosti. De bonnen zijn drie maanden geldig.

VOGELGRIEP

Surprise maken voor Moederdag
Op 14 mei vieren we op de boerderij Moederdag. Samen met
Stichting Jeugdwerk Pottenberg organiseren we tussen 12
en 17 uur een activiteit voor kinderen. Voor 1 euro kunnen
zij onder begeleiding een kleurrijke verrassing maken voor
hun moeders. Verder worden op deze dag op de boerderij
ook de schapen geschoren.

Sinds half november hebben de kinderboerderijen in
Nederland gedurende vijf maanden strenge maatregelen
moeten nemen ter voorkoming van de vogelgriep. Ook op
Daalhoeve moesten we daaraan voldoen. De gevolgen
heeft u als bezoeker vast gemerkt. Al onze vogels waren
‘opgehokt’ in afgesloten ruimtes, zodanig afgeschermd van
het publiek dat u niet dichterbij kon komen dan twee meter.

Plantjesdagen 28 mei
Op zondag 28 mei houden wij onze jaarlijkse Plantjesmarkt.
Wij bieden op deze markt een breed scala van bloemen en
planten aan, van zomerbloeiers tot groente- en kruidenplanten en vaste planten.

Wij vonden dat steeds bijzonder vervelend. Voor u, maar
ook voor onze vogels. Wij onderschrijven uiteraard de
noodzaak om de verspreiding van vogelgriep te voorkomen,
maar constateren wel dat er in Limburg geen enkel geval
van vogelgriep is geconstateerd. Niet in de hele provincie,
niet in Maastricht, niet op Daalhoeve. Er is nooit reden
geweest om u zorgen te maken over uw gezondheid of die
van uw kinderen.

Laat u verrassen door de bloemenpracht op onze binnenplaats. Met elk plantje steunt u onze boerderij.
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Wel was er reden voor bezorgdheid over onze vogels die
een lange tijd niet vrij naar buiten konden. Om die reden
denken wij er serieus over na of we nog wel pluimvee willen
houden op de boerderij. Nederland is in het algemeen erg
streng op dit gebied en de kans dat de ophokplicht in de
toekomst weer eens terugkomt, is groot.

We zijn trots dat we daarbij voorop hebben gelopen. Want
ook Daalhoeve draagt graag bij aan een duurzamer Maastricht. Ook wij gaan daarom de komende jaren onderzoeken
of en hoe wij klimaatneutraal kunnen worden.

We houden u op de hoogte. Mocht u hierover zelf een suggestie hebben, dan houden we ons aanbevolen. Spreek
daarvoor één van onze beheerders aan.

OPROEP FOTO-EXPO
Op 9 februari 1977 werd de kinderboerderij Daalhoeve
geopend. Wij bestaan dit jaar dus 40 jaar en dat gaan
we vieren.
De bedoeling is om in de zomervakantie gedurende twee
of drie weken een foto-expositie te houden. Wij beschikken
zelf al over veel materiaal, maar ongetwijfeld beschikken ook
velen van u over mooie foto’s van de boerderij vroeger. Wij
willen u daarom vragen of u aan de expositie een bijdrage
kunt leveren, door ons uw herinnering in beeld (met korte
omschrijving) ter beschikking te stellen.

NIEUWE ZONNEPANELEN
Eind 2013 kreeg Daalhoeve haar eerste zonnepanelen. Toenmalig wethouder Duurzaamheid Albert Nuss
opende toen op 21 november de ‘zonnecentrale’ samen
met kinderen van groep 6 van de Elckerlyc en Fons
Olterdissenschool. Inmiddels, ruim drie jaar later, zijn
we toe aan een forse uitbreiding van het aantal panelen.
Daalhoeve was in 2013 één van de drie gemeentelijke pilotprojecten op het gebied van zonne-energie. De gemeente
Maastricht schreef hiervoor een tender uit die werd gewonnen door het bedrijf Rooftop Energy. Rooftop ontwerpt,
beheer en exploiteert de panelen, waarvoor Daalhoeve tien
jaar lang een vaste stroomprijs betaalt. Deze prijs is lager
dan die van grijze stroom. Een goede afspraak die niet alleen financieel voordelig is, maar ook tegemoet komt aan
onze, én de gemeentelijke wens om energie duurzaam op
te wekken.
Als kinderboerderij met veel bezoekers willen en kunnen wij
hierin een goede voorbeeldfunctie vervullen. De gemeente
helpt ons daarbij door garant te staan voor onze energierekeningen.

Onze belangstelling gaat vooral uit naar foto’s van toenmalige kinderen die bijvoorbeeld met hun eigen (klein)kinderen
nog steeds naar de boerderij komen. U heeft daar vast nog
mooie plaatjes van. Doet u daarom met ons mee? De foto’s
krijgt u uiteraard na de expositie weer teruggestuurd.
U kunt ze afgeven bij Joost Nijssen op de boerderij, of
zelf inscannen en met een korte omschrijving mailen naar
joost_nijssen@hotmail.com of info@daalhoeve.nl.

RECEPT VAN DE WINKEL
GEFRITUURDE ASPERGES MET REMOULADE SAUS
Een lekker voorgerecht voor vier personen en eens wat
anders dan de normale gekookte asperges. Ik reken dan
drie asperges per persoon, maar meer kan ook natuurlijk,
afhankelijk van je eetlust.
Schil twaalf niet te dikke, maar zeker niet te dunne, asperges.
Snijd ze aan de onderkant op dezelfde lengte af. Zet een
bordje klaar met bloem, een diep bord met geklopte eitjes
met wat nootmuskaat, en een bord met grof broodkruim
(Panko bij de Toko). Strooi wat zout over de asperges en
haal ze door de bloem, vervolgens door het ei en dan door
het broodkruim. Frituur ze mooi goudbruin op 170 graden
en laat ze uitlekken op keukenpapier. Heel lekker met remoulade saus. Die kun je kopen, maar maak ze eens zelf!
En dat doe je zo. Prak een hardgekookt eitje fijn en meng dit
door 350 ml goede mayonaise (zelf maken kan ook). Vervolgens een eetlepel gehakte peterselie, bieslook, dragon en
mosterd toevoegen. Gebruik verse kruiden, niet gedroogd
dus. Voeg vervolgens een ragfijn gesneden sjalotje toe,
twee eetlepels gehakte kappertjes en vier eetlepels gehakte
augurkjes, met wat witte peper.

Onze huidige zonnepanelen

Bij de ingebruikname van de zonnepanelen in 2013 dekten
zij nog zo’n 90% van onze energiebehoefte. Maar door de
groei van onze activiteiten is dat nu nog maar grofweg de
helft. Reden waarom we het aantal zonnepanelen willen
gaan verdubbelen. De gemeente, eigenaar van ons gebouw,
staat er positief tegenover en heeft er mee ingestemd.
Logisch, want Maastricht wil in 2030 een klimaatneutrale
stad zijn. Dat doet de gemeente onder meer door op eigen
gebouwen zonnepanelen te plaatsen.

Deze saus is ook lekker bij vis. Alles naar eigen smaak…
niks moet, alles mag!
Smakelijk! Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168
| Fax |043-3440268
Tel.
043-3440168
Fax 043-3440268
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

Als u kiest voor:
Maastricht - Malpertuis
Maastricht - Malpertuis
Reinaartsingel 55
Reinaartsingel 105

Maastricht Daalhof
Maastricht - Oud Caberg
Rodahof 32
Laathofpad 10









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

Onze
diensten:
Kies dan
voor
Vesta Vastgoed

• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Royale
2 onder 1 kap;
• Ruime
achtertuin.
• Vrij uitzicht aan de voorzijde;
• Uitstekend
onderhouden.
Vraagprijs
€ 216.000
,- K.K

Vraagprijs € 224.500 ,- K.K

NIEUW!
• Tussengelegen woning;
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
• Ruim
instapklaar;
• Eventueel
metengarage.
• 3 slpkmrs, vierde mogelijk;
• Vrij uitzicht.
Vraagprijs
€ 219.000,-- K.K

üAankoopbegeleiding

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

Vraagprijs € 185.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht – Oud Caberg

Schippersdreef
Maastricht 52C
- Malpertuis

Kroesmeestersdreef
13D
Maastricht - Hazendans

Spartodonk
7
Maastricht
– Daalhof

Forcadentstraat 52 A

• Appartement op
2e verdieping;
VERKOCHT
OV.
• Rustig gelegen vrij uitzicht;
• Met 2 slaapkamers.
• Gemoderniseerd / Instapklaar;
• Vrij uitzicht;
Vraagprijs
€ 124.950,- K.K.
• Met 2 slaapkamers.

Munsterbilzenstraat 6

Aureliushof 119H

• Appartement met 2 slpkmrs.;
•
VERKOCHT OV.
• Knusse woonkamer;
•
• Ideale woning voor 1-2 pers.
•
• Rustig, kindvriendelijk wonen;
• 3 ruime slaapkamers;
Vraagprijs
€ 124.950,- K.K
• Veel privacy.

Halfvrijstaande woning;
VERKOCHT OV.
Geheel op te knappen;
Ruim perceel met tuin op zuid.
• 1 slaapkamer appartement;
• parkeren
op eigen
Vraagprijs
€ 215.000,K.Kterrein;
• Uitstekend onderhouden.

Vraagprijs € 124.500,- K.K.

Vraagprijs € 288.500,- K.K
Vraagprijs € 99.000,- K.K
Heeft
u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
of eenu taxatie
uw hypotheek,
bel ons
danVastgoed
gerust.staat u graag bij!
Droomt
over een voor
nieuwhet
huis oversluiten
en wilt u graagvan
zorgeloos
aan en/of verkopen?
Vesta

Wij zijn uw actieve en betrokken partner op het gebied van aankoopbegeleiding, verkoop, taxatie en hypotheken.

Bel dan nu met 043-3440168

Bel ons voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling en/of op maat gesneden advies.
Vesta Vastgoed, uw woning is het waard! 043-3440168
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PERSBERICHTEN

VARIA

TENTOONSTELLING ROSWITHA WEIDLICH - MIJN
INNERLIJKE FAMILIE - MONDRIAAN MAASTRICHT

Nathalie Narings (35) is pedagogisch medewerker en runt haar
eigen kleinschalige kinderopvang, ‘Kinderopvang NaNa’.

In de periode van vrijdag 21 april tot en met zondag 15 oktober 2017 exposeert Roswitha Weidlich haar thema-expositie
‘Mijn Innerlijke Familie’ bij Mondriaan aan de Vijverdalseweg
1 te Maastricht. Op vrijdag 21 april werd de tentoonstelling
geopend met een toespraak van dr. Frans Leenders van
Galerie Flow in Maastricht.

TREUZELKINDJES
Herken je dit? Je kind huppelt nog in pyjama rond, terwijl
je al op de fiets naar school had moeten zitten. En aan het
ontbijt lijkt geen einde te komen. Treuzelkindjes, wie heeft
ze niet? Toch kunnen kinderen hier weinig aan doen en het
is geen onwil. Kinderen tot tien jaar hebben nog geen (volledig) besef van tijd en kunnen niet plannen, ze leven in het
hier en nu. Met deze 7 tips help je je kind:

De overzichtstentoonstelling is dagelijks te bezichtigen van
10.00 uur tot 20.00 uur. De werken van Roswitha zijn te
koop. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan
stichting Fantastikè. De entree is vrij.

Routine; verloopt elke ochtend/avond op dezelfde manier,
dan weet je kind wat er van hem of haar verwacht wordt.

Over Roswitha Weidlich
Deze in Duitsland geboren kickbokster heeft het schilderen
ontdekt in de creatieve ateliers van Vijverdal (Mondriaan in
Maastricht) en sindsdien kan zij niet meer stoppen met schilderen. Ze begint met kleur en ziet al vlug gezichten, ogen,
mensen die haar iets vertellen. In de overzichtstentoonstelling ontdekt u de fascinerende creatieve en kunstzinnige
ontwikkeling van Roswitha.

Voorbereiding: leg ’s avonds broodtrommels en outfits met
bijbehorende schoenen klaar, zorg dat de gymtas klaarstaat,
zet het ontbijt klaar, enz. Doe dit ook voor jezelf.
Aankondigen: kondig vijf minuten van tevoren aan dat je
kind ‘over vijf minuten’ moet gaan opruimen en daarna naar
bed gaat.

Voor inlichtingen en verkoop: FB Roswitha-fantastikè
Bureau Evenementen: evenementen@mondriaan.eu Tel.
088-5066305

Wees concreet: “Zometeen gaan we naar boven” zegt een
kind weinig. Maar, “Over vijf minuten gaan we douchen”,
begrijpt je kind wel.
Doe een wedstrijdje: “Wie is het snelste klaar binnen vijf
minuten?” Werkt gegarandeerd! Dit werkt trouwens alleen
als je kind zichzelf goed kan aankleden.
Focus: hou je alleen bezig met dingen die er op dat moment
toe doen. Ben je ’s ochtends bezig met het aankleden, ga
dan niet tussendoor de was nog even opvouwen.
Let it go: een staart bij je dochter is prima; het hoeft geen
vlechtkunstwerk te zijn. Regenlaarzen aan? Prima! Geen
muts en sjaal en laat het weer het toe? Ook goed. Bespaart
je veel discussie, stress en tijd.
Zie vooral in dat jouw haasten het treuzelen van je kind in
stand houdt. Neem meer tijd om dingen te doen, sta een
kwartiertje eerder op, wees duidelijk naar je kind en laat
alles wat meer los. Succes!
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VAN DE REDACTIE

VARIA

NIEUW REDACTIELID STELT ZICH VOOR

RISICOVOL BUITENSPELEN

Mijn naam is Wendy Colson, 46 jaar, geboren in Belfort,
opgegroeid in Daalhof en sinds 2000 woonachtig in de
Hazendans. Ik ben moeder van twee zonen, Tim en Nick.

De pedagogisch medewerkers van BSO Beestenbende en
BSO De Gouden Wereld wisten het al uit eigen ervaring,
maar nu is het bevestigd door VeiligheidNL: zelfstandig en
vrij buitenspelen is niet alleen gezond voor lichaam en geest
van kinderen, maar ook goed voor hun zelfredzaamheid en
zelfvertrouwen. Als een kind een spannende activiteit doet,
zoals klimmen in een boom of het snijden van stokken met
een zakmes, leert het beter om risico’s in te schatten en
om te gaan met begrippen als hoogte, diepte of snelheid.
Door aanwijzingen te geven als: ”snij van je af”, of door te
vertellen met de buik naar de boomstam toe te klimmen en
het kind dat dan zelfstandig te laten doen, krijgt het meer
zelfvertrouwen en wordt het motorisch vaardiger. Uit onderzoek blijkt bovendien, dat als kinderen vaak vrij buiten
kunnen spelen, het hun beter lukt om conflicten op te lossen
en om emoties van speelmaatjes te herkennen.
Wij laten de kinderen van onze BSO’s daarom lekker slepen met strobalen op kinderboerderij Daalhoeve, klimmen
in bomen, met hamers op stenen slaan en rennen over
boomstammen in de natuurtuin De Gouden Wereld. Daarbij
houden wij dan de veiligheid in het oog, geven we raad en
genieten van de spanning, opwinding en de trots die we bij
de kinderen zien.

Tot eind groep 4 zat ik op de Kennedyschool. Daarna ben ik
overgestapt naar De Elckerlyc. Mijn middelbare school was
het Veldeke College in Sint Pieter, waar ik het Atheneum
doorlopen heb. Meteen daarna ben ik gaan werken bij de
ABN Amro Bank. Een paar jaar later kwam er een vacature
bij de MEVRI, de pennenspeciaalzaak van mijn ouders,
oom en tante. In 2010 gingen mijn ouders met pensioen en
hield de zaak op te bestaan. Ik ben vervolgens gaan werken
als receptioniste bij een letselschadekantoor en daarna bij
de universiteit. Sinds november 2016 ben ik werkzaam als
receptioniste bij Dormio Resort Maastricht en help ik ook af
en toe mee in de bediening van de Bistro.
In mijn vrije tijd ben ik het liefst bezig met het maken van
muziek. Ik speel bes- en basklarinet bij Harmonie Wilhemina
Wolder (‘De Blouwe’) en ik hou van de gezelligheid die dit
alles met zich meebrengt. Verder kook ik heel graag en nog
liever ga ik uiteten.
Toen er een tijdje geleden een oproep in ’t Belhäöfke stond
dat de redactie op zoek was naar een nieuwe ‘spellingcontroleur’, leek dit me meteen iets voor mij en heb ik me dan
ook maar meteen opgegeven. Ik doe dit nu sinds enkele
maanden met veel plezier en ben blij dat de redactieleden
mij uitgekozen hebben voor deze taak.

JUBILEUMVIERING MASOEK SADJA
Vrijdagmiddag 19 mei is van 13.30 tot 17.00 uur de jubileumviering van de Indische Inloopmiddag Masoek Sadja. Al
vijftien jaar lang organiseert Stichting Pelita deze middagen
in het buurthuis ‘t Atrium.
De zaal gaat open om 13.00 uur. De entree is 3,50 euro.
Deze inloopmiddagen voor iedereen staan in het teken van
gezelligheid, muziek, dans, cultuur en Indisch eten. Tevens
een prima gelegenheid om ervaringen en verhalen uit te
wisselen met muziek van Straight.
De catering van het Indisch eten wordt verzorgd door
Senang Hati. Er zullen ook diverse stands zijn met sieraden,
artikelen en andere snuisterijen uit Indonesië. Inlichtingen
bij Kees Schepel, tel. 06-13521570.
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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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BON APPETIT

WIJK - INFO

VEGETARISCHE THAISE GROENE CURRY (4 PERS.)

SOCIAAL TEAM DAALHOF/HAZENDANS

Ingrediënten:
olijfolie
1 aubergine
1 ui, gesneden
1 chilipeper (ter grootte van een vinger)
1 stukje gember (ter grootte van een duim)
3 teentjes knoflook
½ broccoli
1 paksoi
1 groene peper
400 gram kokosmelk
4 eetlepels Thaise groene currypasta
6 limoenblaadjes
2 stengels citroengras
versgemalen peper en kruidenzout

Zoals jullie misschien wel weten is de gemeente Maastricht
momenteel bezig met het opstarten c.q. door ontwikkelen
van Sociale Teams in de verschillende stadsdelen/-wijken.
Doel van de Sociale Teams is met name om de verbinding te
zoeken tussen de burgers, maar ook met vrijwilligers, hulpverleners en andere professionals die in de wijk actief zijn.
Eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid en participatie
zijn enkele van de uitgangspunten die bij de ontwikkeling
van een dergelijk Sociaal Team gehanteerd worden.
Ook in Daalhof en Hazendans zijn wij sinds enkele maanden
bezig met het opstarten van een dergelijk Sociaal Team. In
de huidige fase van opstarten zijn betrokken: de Gemeente
Maastricht, Trajekt, Envida, Levanto, MEE, Radar en Mosae Zorggroep. Daarnaast werken we samen met diverse
wijkorganisaties en initiatieven.

Bereiding:
Snijd alle groenten in stukjes. De broccoli het liefst in kleine
roosjes en de pepers in kleine ringetjes. De gember even
raspen en de knoflook pletten. Wil je citroengras in het
gerecht gebruiken, dan kun je de hele stengel in de curry
laten trekken. Eerst de stengel even pellen en kneuzen. Een
andere optie is om de sprietjes onder- en bovenaan af te
snijden. Verwijder de taaie buitenste bladeren van de stengel
tot de kern tevoorschijn komt. Halveer de kern in de lengte
en snijd deze vervolgens in smalle reepjes.

Voor alle vragen met betrekking tot uw leven en het leven in
de wijk, kunt u bij ons terecht. Wij denken graag met u mee
over een gepaste oplossing. Hiervoor hebben wij speciaal
voor u inloopmomenten gereserveerd. Loop eens vrijblijvend
binnen voor een kennismaking, een goed gesprek of een
vraag onder het genot van een kopje koffie of thee! Samen
kijken we dan wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Elke donderdag zitten er twee medewerkers van het Sociaal
Team voor u klaar van 17.00 tot 17.30 uur in het Omnium in
Daalhof (Aureliushof 160A). Daarnaast zijn wij bereikbaar
via www.sociaalteammaastricht.nl en tel. 06-15309653.

Verhit de olijfolie in een wok of grote koekenpan. Bak hierin
de gesneden aubergine. Daarna de ui, chilipeper, gember
en knoflook toevoegen en kort meebakken.
Voeg vervolgens de roosjes broccoli, gesneden paksoi en
groene peper toe en bak dit 2 minuten mee.
Meng de kokosmelk en Thaise groene currypasta en voeg
dit toe. Roer alles goed door elkaar. Voeg vervolgens het
citroengras en de limoenblaadjes toe en laat tenminste 15
minuten sudderen op een laag vuur of tot het klaar is om
te serveren. Breng eventueel op smaak met versgemalen
peper en kruidenzout.
Eventueel kan kip toegevoegd worden.

Vriendelijke groet, Sociaal Team Daalhof/Hazendans
Ook te vinden op Facebook.

GEDICHT
VOORJAAR
De eerste warme zonnestralen
Koesteren, de gedachte even laten dwalen
Hoe was het ook alweer
Die allerlaatste keer……
Op dat mooie terras in de zon
Voordat het gure najaar begon
Het lijkt zolang geleden
Over de zomer waren we zo tevreden
Een lange winter wachten
Alleen kou en sneeuw te verwachten
Maar nú is het voorbij
Het voorjaar maakt mensen weer blij

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

Pasen, Pinksteren een nieuw begin
We gaan samen de lente in
Laat lente en zomer maar komen
Op dat mooie terras weer kunnen dromen
Ad Frijns
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In mei leggen alle vogels een ei!
Alle eieren zijn stuk! Zie jij welke stukken bij
elkaar horen? Geef ze dan elk dezelfde kleur.

4 KIDS
Landen rebus: Kun jij de vier landen vinden?

Zoek de 10 verschillen

Selectief kleuren:
Kleur de plaatjes met een ‘B’ aan het begin

Stephanie Debie
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WIJK - INFO

Buurderij Maastricht te gebruiken: boerenenburen.nl/nl/assemblies/9218. Binnenkort wordt het assortiment uitgebreid
met o.a. verse groenten en brood.

ZORGDAG BELFORT-DAALHOF

U hoeft geen lid te worden, u kunt ook eenmalig een bestelling doen of zomaar eens een keer binnenwandelen.
Tevens een kans om tijdens de Buurderij te genieten van
de Natuurtuin bij het vallen van de avond. Meer info bij
Yvonne Velthuis via maastrichtbuurderij@gmail.com of bel
043-4072864.

In het najaar organiseert Buurtnetwerk Belfort-Daalhof
samen met andere partners een Zorgdag voor onze wijken. Op deze dag kunnen de buren kennismaken met de
verschillende mogelijkheden rond zorg. Welke regels en
wetten moeten in acht genomen worden bij ziekte? Hoe
kan ik voor een dementerend gezinslid zorgen? Is er hulp
voor mantelzorgers? Welke artsen en therapieën zijn er in
onze buurten?

CREATIEF IN DE HUISKAMER VAN DAALHOF

Wilt u meedoen met de organisatie voor deze dag? Heeft
u ideeën over wie of wat bij deze dag aanwezig moet zijn?
Neem dan contact op met Buurtnetwerk Belfort-Daalhof om
vroegtijdig bij de planning te zijn: buurtnetwerkbd@gmail.
com.

EEN BUURDERIJ IN MAASTRICHT
Er komt een Buurderij in Maastricht. En wel de derde in Nederland. In België en Frankrijk is dit concept al jarenlang een
groot succes. Boeren & Buren is een korte-keten-netwerk
dat producenten en consumenten samenbrengt. Via ons
webplatform kunnen consumenten rechtstreeks bestellen
bij boeren bij hen in de buurt. Vervolgens kunnen de bestelde producten op de Buurderij, persoonlijk van de boer
in ontvangst worden genomen. Zo krijgt de consument vers,
lokaal en duurzaam voedsel en de producent een eerlijke
prijs voor zijn producten.
Op deze manier willen wij de lokale landbouw ondersteunen
en een transitie naar duurzame landbouw bevorderen. Door
consument en producent weer met elkaar in contact te brengen op de Buurderij, proberen we transparantie, vertrouwen
en wederzijds begrip te versterken.
De feestelijke opening van Buurderij Maastricht was op 12
april. Nu is die ook elke woensdag van 18.00 tot 20.00 uur
open. U vindt de Buurderij bij de Natuurtuinen Jekerdal,
Drabbelstraat 7, 6212 XL in Maastricht.
Wilt u meer weten over het concept ga dan naar www.
boerenenburen.nl . Wit u zien wat er bij onze Buurderij
zoal te koop is, dan is het handig om de directe link naar

De Huiskamer van Daalhof is niet alleen een plek waar
mensen elkaar ontmoeten. Steeds meer mensen weten de
weg om samen met anderen creatief bezig te kunnen zijn.
Iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is er de
mogelijkheid om samen te naaien, nieuwe kleren te maken,
oude kleren te verstellen of op te pimpen. Het is niet alleen
leuk om samen te handwerken maar ook om van elkaar te
leren. Omdat niet iedereen een naaimachine heeft hebben
we er een gesponsord gekregen van Luyten Naaimachines,
gelegen aan de Calvariestraat.
We hebben ook al veel patronen, voorbeeldboeken, stoffen
en naaigerei van diverse mensen gekregen. Naast naaien
kan men ook terecht om te breien, haken, tekenen of.. Loop
dus gerust eens binnen. Alleen een kopje koffie of thee
drinken mag natuurlijk ook.
Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur kunnen
kinderen terecht in het ‘Kunstatelier’. Onder begeleiding
van Margriet, Sanne en stagiaires van het WijkLeerbedrijf
Daalhof kunnen ze knutselen met diverse materialen en
worden schitterende werkstukken gemaakt.
Andere openingstijden:
Dinsdag: 13.30 - 16.30 uur; gezellige ontmoetingsmiddag
Woensdag: 13.30 – 16.30 uur; Nederlands praatuurtje en
Kunstatelier voor kinderen
Donderdag: 10.00 - 12.00 uur en van 19.00 – 21.30 uur;
creatief café
Donderdag: 13.30 – 16.30 uur; mantelzorgers en/of hun
zorgpartners
Tijdens openingstijden is er ook spreekuur van Matchpunt
/ wijkservicepunt.
Schroom niet en kom gerust eens binnen gewandeld. De
huiskamer ligt aan de zijkant van het Atrium, achter de kerk
(bij het gebreide hek)

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

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

• Fysiotherapie
• Osteopathie

• Sportfysiotherapie • Fysiofitness
• Oedeemtherapie
• Zwangerfit®

OPEN SPREEKUUR

Op locatie Belfort
(acute klachten, sportblessures)
ma 16.30-17.30, woe 13.30-14.30.
Vooraf aanmelden wenselijk op
06 - 54 21 48 60
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Onze praktijk kenmerkt zich
door een aangenaam persoonlijke
omgeving waar hoogwaardige
zorg wordt gegeven. De praktijk
heeft ruime openingstijden,
ook buiten kantooruren.

Fysiohof en Fysiotherapie Oostermaas verder onder

UITVAARTVERZORGING

van THOR

Fysio043 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige
en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.

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.

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts
en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie,
neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie,
sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie i.o.,
fysiotherapie bij COPD en perifeer vaatlijden,
dry needling.

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

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl
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Tel: 043-3256241

OUDE AMBACHTEN

VERENIGINGSNIEUWS

DE BEGRAFENISONDERNEMER

GENEESKUNDE IN CÓRDOBA IN DE 12DE EEUW
Door de Arabische verovering werd Spanje in de achtste
eeuw deel van het nieuwe, op de islam gegrondveste rijk dat
zich uitstrekte van het westen van India tot de Pyreneeën.
Zo werden de teksten van Aristoteles en Galenus in het
Arabisch vertaald en in het Latijn en Grieks gekopieerd.
Met de reconquista werden deze geschriften ook weer in
West-Europa bekend.
In deze lezing gaan we in op de bijdragen van deze geleerden aan de geneeskunde. Daarbij gaan we vooral in op hun
manier van denken over gezondheid en ziekte en hoe de
gezondheid is te bewaren en hoe de ziekte is te behandelen.
Tijd: vrijdag 12 mei 2017 om 20.00 uur
Plaats: ‘ut Förtsje, Ebenistendreef 106
Toegang: niet-leden 5 euro
Taal:Nederlands
Raadpleeg www.círculocervantes.nl voor meer informatie

Hier zijn we weer met een foto uit de oude doos en een oud
ambacht. U ziet het Koningin Emmaplein in de twintiger
jaren van de vorige eeuw. |Ik vond meerdere foto’s in mijn
fotoarchief. De overzichtsfoto waar u de omgeving op ziet
leek mij zelf het beste. Volgens mijn informatie verzorgde de
Maastrichtse begrafenisondernemer Dielemans de begrafenis van pastoor De Guasco.
Ik vond deze begrafenisondernemer in een telefoonboek
uit 1963. De onderneming was toen gevestigd op de Kleine
Gracht nummer 22. Tegenwoordig heet de begrafenisonderneming Sassen Dielemans Dickhaut.

De Círculo Cervantes is een vereniging van mensen die
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van
Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend in
het Nederlands en Spaans.
‘MET HART EN ZIEL’ LENTECONCERT
Het Harding University Chorus is een Amerikaans koor van
hoog niveau dat elk jaar een buitenlandse reis maakt en
dit voorjaar Europa bezoekt. Dinsdagavond 16 mei geven
zij samen met drie Maastrichtse koren een Lenteconcert
in De Lambert aan het Emmaplein. Deze voormalige kerk
heeft naast een woning en laboratorium namelijk ook een
prachtige evenementenzaal.

Op de foto’s ziet u de omgeving van de Lambertuskerk.
Rondom de Lambertuskerk staat iedereen in gepaste rouwkleding, met uitzondering van meneer pastoor zelf.
Hebt u een oude foto die we mogen publiceren of een verhaal over vroeger, dan hoor ik dat graag.

Het Harding University Chorus brengt klassieke stukken,
gospel spirituals en wereldmuziek. Vocal Group Odeon
staat bekend om hun a capella musical- en popnummers
en wervelende muziektheater. Gemengd zangkoor Cantare
vertegenwoordigt de ouderen in Maastricht die genieten van
zang. LAUS is een groep zangers uit Daalhof die geestelijke
nummers brengt in een mengsel van oude en nieuwe stijlen.
“Dit is een avond voor alle leeftijden en voor mensen van
allerlei strekkingen. Wij willen mensen samenbrengen,” zegt
de heer Raab, evangelist van de Gemeente van Christus
(Daalhof). “Ik heb een binding met de universiteit door mijn
zoon en vond dit een goede gelegenheid om meer te doen
in de wijk. Velen hebben als kinderen of jongeren in deze
kerk hun communie of vormsel gedaan. Anderen hebben
nooit de binnenkant van dit markante gebouw gezien. Dit
concert biedt iedereen de gelegenheid om te genieten van
muziek in een prachtig gerestaureerd monument”.
De lage entreeprijs van 3 euro is bedoeld om de kosten
te dekken (en is inclusief consumptie). Het concert is van
19.00 - 21.00 uur. De tijden werden zo gekozen dat zowel
jong als oud kunnen komen.

Huub Reinders

U vindt meer informatie over de koren, kaarten en locatie
op: www.gvcmaastricht.nl
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