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Eindelijk hebben we dan weer kleur in onze straten, tuinen, parken en durven we weer plannen te maken voor
tuinfeestjes en buitenactiviteiten. Onze braderie was als
vanouds met zon overgoten. Daalhof houdt van tradities
wat dat betreft en wij wensen onze buurwijken hetzelfde
zonnetje toe.
De hype van de moestuintjes ebt langzaam weg en nu is
het afwachten of er uiteindelijk vruchten geplukt kunnen
worden van wat er nog over is van de plantjes die een
maand geleden nog vol enthousiasme geplant werden.
Dat geldt dan voor degenen die nog even enthousiast
verder gingen met overplanten, wat geen slechte les zou
zijn voor de kinderen die met net zo veel enthousiasme
volhouden dat ze zo goed voor een huisdier zullen zorgen
als ze dat zouden krijgen.
De voorjaarsvakantie loopt ten einde en hoewel de vroege
vakantiegangers hun vakantie al (bijna) achter de rug
hebben, is het voor de meesten tijd om af te gaan tellen
voor de zomervakantie. Een heerlijk vooruitzicht voor wie
reisplannen heeft dus.

We zijn er nu ook op facebook: ‘liked’ u ons?

EVENEMENTEN

Rond de avonduren is de stoep en het veld voor hardlopers. Hardlopen is helemaal hot en de lange en nog niet te
warme avonden zijn een uitstekende timing om te beginnen met trainen voor Maastrichts Mooiste, want ook die
staat dit jaar weer op het programma van velen. Ook het
wielerseizoen is begonnen, iets dat ook niet onopgemerkt
aan ons voorbij zal gaan.

Dinsdag 10 mei:
Gratis workshop ‘flirten op de beursvloer’ georganiseerd
door Trajekt in de Gentiaanstraat 1 (Mariaberg). Van 16.00
- 17.30 uur. Aanmelden via e-mail bij Trajekt.
Woensdag18 mei:
Lezing GVL over menstruatie- en overgangsklachten in de
grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof. Aanvang:
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree 10 euro.

Mocht u van dit alles niets willen weten… lees dan snel
de binnenzijde van ons blad. Wellicht zijn er andere activiteiten waar u wel vrolijk van wordt.

Vrijdag 20 mei:
Indische inloopmiddag Masoek Sadja in buurtcentrum ‘t
Atrium. Van 13.30 - 17.00 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur.
Entree 3,50 euro.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 4/5 juni .
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 mei.
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Círculo Cervantes: lezing ‘El Greco en de Duitse Expressionisten’. Plaats: ‘Ut Förtsje’, Ebenistendreef 104. Aanvang
20.00 uur. Toegang niet-leden is 5 euro.

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

Zondag 29 mei:
Open Deuren Dag voor verenigingen in onder meer ‘t
Atrium en AC Belfort. Van 12.00 - 16.00 uur.

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

Zondag 12 juni:
Concert ‘Schalkse Passie’ door Harmonie St. Petrus
en Paulus & Ellen ten Damme. Locatie: Theater aan het
Vrijthof. Aanvang 16.00 uur. Kaartjes voorverkoop 15 euro,
bij het Theater 17,50 euro.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

1

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

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

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond

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

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

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

06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B) Openingstijden Atrium café
Van maandag tot en met
donderdag van 19.00 uur
tot 01.00 uur
Vrijdags van 19.00 uur
tot 02.00 uur

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

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

wordt actief gezocht naar andere oplossingen. Maar deze
AED’s zijn alleen nuttig als er genoeg vrijwilligers zijn om ze
te bedienen. Belfort-Daalhof was een van de eerste wijken
die meer dan genoeg vrijwilligers bij elkaar kreeg en deze
vrijwilligers zijn nog altijd bezig. Onlangs zijn er herhalingslessen gegeven. We zijn dankbaar voor vrijwilligers die zich
ook op deze manier actief inzetten.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

Leer je buren kennen
Ook dit jaar willen we er voor zorgen dat we in onze buurten
elkaar goed kunnen leren kennen. Er zijn 4 buurtterrassen
gepland voor juni en juli. Op vrijdag 20 juni zijn we op de
Titanenhof. Een week later op 27 juni zijn we bij ’t Förtsje.
Op 4 juli kunt u ons bij de fontein naast Mosae vinden en
een week later op 11 juli op de Wolkammersdreef. Dit is een
gelegenheid om de leden van het buurtnetwerk, handhaving
of politie, wijkverpleegkundigen en trekt te leren kennen zowel als de eigen buren. Laten we samen bespreken hoe uw
buurt werkt- wat lukt wel en wat op een andere manier kan.

Nieuws van Buurtplatform Belfort-Daalhof
Open deuren dag voor verenigingen
Op 29 mei is het dan zo ver: we kunnen allemaal kennismaken met verschillende verenigingen die onze buurten rijk
zijn. Van 12.00 - 16.00 uur kunt u in zowel Daalhof als Belfort
meedoen aan workshops, genieten van voorstellingen en
vooral kennismaken met verschillende soorten verenigingen.
Er zijn diverse harmonieën, scoutinggroepen, dansscholen
en koren te zien en te horen. Verenigingen voor zowel jeugd
als ouderen presenteren zich. Op deze dag kunt u niet alleen
kennismaken met deze verenigingen, maar kunt u zich ook
bij hen aansluiten of informatie krijgen over hun activiteiten.
Wij hebben een boeiend, levendig verenigingsleven in onze
wijken dat voor iedereen toegankelijk wil zijn. Maak nu al
plannen om op zondag 29 mei aanwezig te zijn bij ‘t Atrium
en Activiteitencentrum Belfort en daar tussenin voor een
heerlijke dag met onze verenigingen.

Matchpunt
Heeft u Matchpunt al gevonden? Hier kunt u uw hulp
aanbieden of hulp vinden voor vragen. Matchpunt is een
vrijwilligersorganisatie die zich inzet om vraag en aanbod
met elkaar te verbinden. Op dit moment zoeken zij vooral
mensen die ook kunnen helpen met de spreekuren. Heeft u
wat uren op een dinsdag of woensdag? De spreekuren zijn
op dinsdag in de Huiskamer in ‘t Atrium van 14.00 - 15.30
uur en woensdag van 14.00 - 15.30 uur bij Mosae op de
Herculeshof.

Een nieuwe naam en bestemming
Zoals u ook elders in ‘t Belhäöfke kunt lezen heeft de multiinzetbare ruimte van Trajekt nu ook een nieuwe naam gekregen. Sommigen kunnen zich ‘t Pleintje nog herinneren,
of Jongerencentrum Daalhof. Maar nu hebben we ‘Omnium’,
een plek voor iedereen in de buurt. Neem de tijd om eens
even langs te gaan en te zien wat mogelijk is.
Vele mogelijkheden
Wist u dat er allerlei plaatsen zijn in onze buurten waar u
zich kunt inzetten voor anderen of hulp kunt krijgen voor
kleine en grotere noden? Elke week kunt u een kopje koffie
drinken in de Huiskamer of bij Mosae. Bij Matchpunt kunt
u uw kunde en inzet aan het werk zetten voor anderen, of
juist die mensen vinden die u kunnen helpen. Wijkleerbedrijf probeert jonge mensen in te zetten. Radar en Levanto
helpen anderen door hen ook de mogelijkheid te geven
van dienst te zijn. In AC Belfort vindt u allerlei activiteiten
en mogelijkheden om anderen te helpen of geholpen te
worden. Veel activiteiten en groepen kunt u ook vinden bij
Boerderij Daalhoeve.
Wilt u zich inzetten? Nu is de tijd en hier in onze wijken zijn
vele mogelijkheden. Doe mee bij u in de wijk. Laat uw buurt
leven. Sport, hobby, kunst, tuinieren of klussen; er zijn allerlei
manieren om nieuwe dingen te leren, mensen te ontmoeten
en anderen te helpen. Wat dacht u van wandelen of fietsen,
(voor)lezen of tekenen, coachen of spelen. Iedereen kan
meedoen!

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

Actieve vrijwilligers
Eindelijk is er een oplossing gekomen voor het AED (Automatische Externe Defibrillator) project in onze wijken. In
Belfort en Daalhof zijn er 6 AED’s ter beschikking. Deze
AED’s worden ingezet in een systeem dat ervoor zorgt dat
er op tijd tussenkomst is voordat de ambulance arriveert.
Nu zijn de AED’s betaald voor 2016. Voor de komende jaren
3

Dal Segno graag eens samen op stap of komen bij elkaar
voor een wandeling of BBQ. Kortom, Dal Segno is een zanggezelschap dat graag van de goede dingen van het leven
geniet. Er is altijd plek voor enthousiastelingen die ons willen
komen versterken. Zeker dames zijn van harte welkom. Ben
je muziekliefhebber en op zoek naar een leuke hobby om
wekelijks met anderen te musiceren? Dal Segno repeteert
elke dinsdag in het zaaltje in Daalhof naast de kerk. Van
20.00 tot 22.00 uur is er repetitie en daarna is er steeds
gelegenheid tot gezellig samenzijn met een drankje en een
hapje. Voor meer informatie is er Dal Segno op Facebook
of bel 06-51272582.

IN DE KIJKER
DAL SEGNO
Dal Segno, het gemengde koor van de Parochies Daalhof
en Wolder is bezig aan haar 7e seizoen. Dal Segno bestaat
uit een vijftiental muziekliefhebbers die samen met een
combo bestaande uit drums, piano en sax de maandelijkse
optredens verzorgen in een van de parochies Wolder en
Daalhof. Tijdens de kerstperiode wordt het combo aangevuld
met een drietal gastmuzikanten.

Welkom!

SPORT
TAEKWONDO IN BELFORT
Taekwondo is een van oorsprong Koreaanse verdedigingssport voor jong en oud. De sport wordt over de hele wereld
beoefend en is tegenwoordig ook een Olympische sport.
Iedere maandagavond (van 19.00 tot 20.00 uur) en vrijdagavond (van 18.00 tot 19.00 uur) kan er onder deskundige
leiding getraind worden door beginners en gevorderden van
alle leeftijden in het sportzaaltje bij de J.F. Kennedyschool
aan de Peymeestersdreef in Belfort. Heb je interesse? Kom
dan op een vrijdagavond (niet tijdens schoolvakanties) eens
kijken of kom een keer (gratis) meetrainen. Meer info: tel.
06-25088405.

Het repertoire bestaat uit bekende melodieën en hedendaagse muziek. Naast zingen is er altijd ruimte voor een
hapje en drankje na de repetities. Ook gaan de leden van

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

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

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl
Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
4
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Extra activiteiten mei:

WIJK - INFO

Woensdag 11 mei, 14.00 - 16.00 uur: Het wijkleerbedrijf
organiseert samen met de BSO (BuitenSchoolse Opvang)
een gezellige activiteit in onze grote zaal. Nieuwsgierig?
Kom gerust een kijkje nemen. U bent van harte welkom!

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

Woensdag 18 mei, 14.00 uur: Wandelmiddag met de leerlingen van het Wijkleerbedrijf.
Woensdag 25 mei, 14.00 uur: Leerlingen van het Wijkleerbedrijf organiseren een Quiz voor u. Dat wilt u toch niet
missen?

Maandag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur in de ruimte van de
Dagbesteding op afdeling H
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F

Donderdag 26 mei, 14.00 uur: Kappersmiddag door kapsalon Gertie Paulissen. Wassen, knippen en föhnen tegen
een aantrekkelijk tarief.
De gespreksgroep met de activiteitenbegeleiding start ook
om 14.00 uur. Iedere maand een ander thema! Iedereen
mag hierbij aanschuiven.

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

Woensdag 1 juni, 14.00 uur: Culinaire middag. Deze middag wordt georganiseerd door medewerkers, vrijwilligers,
leerlingen en cliënten van Mosae Zorggroep, het wijkleerbedrijf, Radar en Levanto. U bent van harte welkom om te
komen genieten van lekkere hapjes en gezellige muziek.
Inschrijven kost 2,50 euro. Wees er snel bij want er zijn
slechts 70 plaatsen beschikbaar!

Woensdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken enz.) vanaf 14.00 uur

Woensdag 8 juni, 14.00 - 15.00 uur: Muziekgezelschap
Tuna komt ons verblijden met een gratis optreden. Kom en
geniet van de prachtige klanken!
Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM Maastricht, tel. 043-3549500.

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

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

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

Vleeshouwersdreef 13

Beemdenplein 17

Verkocht

Verkocht

binnen 2 weken

Cajersborg 31

Verkocht

binnen 3 weken

binnen 1 week

Spartodonk 20

Veulenerbank 33

Verkocht

binnen 2 weken

Hovenstraat 13

Verkocht

Verkocht

binnen 2 weken

binnen 3 weken

Dennenhoven 30

Populierweg 154

Verkocht

Verkocht

binnen 2 weken

Renier Nafzgerstraat 4B

binnen 5 weken

Gezocht:

Kasteelstraat 7

Momenteel hebben wij grote vraag naar
modern afgewerkte & instapklare
eengezinswoningen in de prijsklasse
tussen de € 190.000,- en € 450.000,-.

Verkocht

binnen 4 weken

Heeft u verkoopplannen?

Verkocht

Neem vrijblijvend
contact op voor een informatief gesprek.

binnen 3 weken

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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Woensdagmiddag 11 mei: gratis kinderyoga in de kinderboerderij. Leeftijd; 4-7 jaar en 8-12 jaar. We doen spelletjes,
leren ontspannen en gebruiken onze fantasie. Zin? Geef
je op (voor 10 mei). Mail: jenny.klomp@ziggo.nl of bel 0655770136.

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.

Oppas aangeboden: Vera, 14 jaar, past graag op in de wijk
Hazendans. Voor info: veragraus@gmail.com.

Altijd al nieuwsgierig geweest naar waar uw familie vandaan
komt en welk beroep uw voorouders uitoefenden? Laat op
zeer voordelige wijze uw stamboom uitzoeken. Ook leuk
als verjaardags- of jubileumcadeau. Stuur een e-mail voor
meer informatie: vooroudersinbeeld@gmail.com

Vakantie vieren aan de Zuidoostkust van Italië (laars): de
authentieke, prachtige streek Puglia. Verwend worden door
een Zuid-Limburgs jong echtpaar. Info: www.perladipuglia.
com.
Kom genieten van een fijne vakantie aan de westkust van
Portugal. Lees meer op www.nelenleo.inportugal.eu.

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

Coaching: je loopt steeds weer vast. Je wilt stappen zetten,
maar je weet niet hoe of waarmee te beginnen. Ook training
HSP (Hoogsensitiviteit). Coaching voor nieuwetijdskinderen. Geen zweverigheid, wel waar nodig met een toefje
spiritualiteit. Info, tel. 06-28839860, babette.cox@home.nl.

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

Poetshulp gevraagd voor eens per 14 dagen, 1 uur voor
15 euro. Meer info 043-3431597.

VERENIGINGSNIEUWS

Ben jij op zoek naar een woning? Er staat er één klaar voor
jou in de hemel! Zie Johannes 14:1-2. Meer info? info@
gvcmaastricht.nl of www.gvcmaastricht.nl

INDISCHE INLOOPMIDDAG MASOEK SADJA
Vrijdagmiddag 20 mei is er weer een Indische inloopmiddag
Masoek Sadja in buurtcentrum ‘t Atrium van 13.30 tot 17.00
uur. Deze middag wordt georganiseerd door de Stichting Pelita. De zaal gaat open om 13.00 uur. Deze inloopmiddagen
staan in het teken van gezelligheid, muziek, dans, Indisch
eten en cultuur, en zijn voor iedereen een prima gelegenheid
om verhalen en ervaringen uit te wisselen.
De muziek wordt verzorgd door het duo N-Twice en cateringbedrijf Senang Hati zorgt voor het Indisch eten. Bij een
kraam van Korrnmann Rudi (Erik en Maudy) kunt u terecht
voor Indonesische artikelen.
De entree bedraagt 3,50 euro. Inlichtingen bij Kees Schepel,
tel. 06-13521570.

Anita van der Velden
Passementmakersdreef 7
6216 SC Maastricht
tel. 043-3473761

Pedicure
Manicure
Voetreflexzone massage
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Voor aankoop en reparatie van TV en LCD,
Audio en Video apparatuur en schotel-installaties

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

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl

inclusief

LED
LED
kwaliteits - garantie

spannendeplafonds.nl
+31 641001684
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Hierbij richt Tout Maastricht zich ook op ouderen. Bovendien
is Maastricht, samen met vier andere steden, door het Fonds
voor Cultuurparticipatie uitgenodigd voor het programma
‘Age Friendly Cultural Cities’. Met behulp van die regeling
kunnen culturele projecten voor ouderen die succesvol
blijken te zijn, voor langere tijd worden voortgezet. Tout
Maastricht is de aanjager voor deze projecten, die we heel
graag samen met senioren in de wijken en buurten willen
vormgeven. Hierbij geldt: bent u een senior die actief wil
meedenken tijdens het ontwikkelen van en/of deelnemen
aan projecten? Meldt u dan bij ons aan! Tout Maastricht
hoopt op deze manier dat steeds meer ouderen al doende
ontdekken hoe leuk cultuur is en hoeveel voldoening het
geeft om zelf creatief bezig te zijn.
Meer informatie over de projecten voor ouderen kunt u vinden op: www.toutmaastricht.nl/ouderen. Heeft u vragen of
wilt u zich aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met:

BON APPETIT
GESTOOFDE TONGSCHAR MET GARNALEN
EN LENTEGROENTEN (4 PERS)
Ingrediënten:
1 dl witte wijn, 1 dl visfond, 1½ dl light room, halve sjalot,
zout, 800 gr tongscharfilets, 100 gr grijze garnalen, 2 eetlepels bieslook, 1 rijpe tomaat, peper. Voor de lentegroenten:
6 groene asperges, 4 bospeentjes, 1 kleine courgette, 75
gr maïskolfjes (potje), 50 gr sugarsnaps en scheutje plantaardige olie.
Bereiding:
Snijd de sjalot fijn en vermeng ze met de visfond en de witte
wijn in een ovenschaal. Leg de tongscharfilets in de schaal,
dek af met aluminiumfolie en zet dit gedurende een tiental
minuten in een voorverwarmde oven van 190 oC. Haal de vis
uit de schaal, maar hou hem wel warm. Zeef het vocht uit de
ovenschaal in een pannetje en kook dit totdat nog ongeveer
de helft van het vocht overblijft. Voeg de light room toe en
kook in tot sausdikte. Breng op smaak met peper en zout
en mix de saus kort. Ontvel en ontpit de tomaat en snijd ze
in blokjes. Schik de vis op vier borden. Bestrooi hem met
de garnalen, de bieslook en de blokjes tomaat. Overgiet de
vis met de saus. Voeg de lentegroenten erbij en garneer
met wat verse bieslook.

Stichting Tout Maastricht, Vrijthof 25, 6211 LE Maastricht
Tel. 043-8527053, info@toutmaastricht.nl
DE GOUDEN WERELD
Lopen op boomstammen of over speelkuilen, of er juist inspringen! Bij natuurspeeltuin de Gouden Wereld is spelen
een hele belevenis. Struiken en klimbomen staan langs de
randen van het terrein, er liggen mergelblokken om mee te
werken en takken om hutten mee te bouwen. Van de appels
die er groeien maken de kinderen appelmoes en appelflappen. Sinds kort staat er ook een wilgenhut die de kinderen
van Kindcentrum Dynamiek kunnen gebruiken in hun spel.
De speeltuin is in 2007 opgezet in samenwerking met het
CNME en Kinderboerderij Daalhoeve en wordt nu met veel
plezier gebruikt door de kinderen van KC Dynamiek, buitenschoolse opvang de Gouden Wereld en peuterspeelzaal
Dynamiek. Een groene speelomgeving waar de kinderen
zelf dingen kunnen bepalen en veranderen.

Lentegroenten: was en schil de asperges, courgette, bospeentjes en snijd ze in stukken. Even in de wokpan de
groentes met wat olie wokken. Voeg de sugarsnaps erbij tot
ze beetgaar zijn. Voeg de uitgelekte maïskolfjes erbij. Roer
en warm het geheel door elkaar.

WIJK - INFO

Het groot onderhoud zal worden gedaan door de kinderboerderij die een paar keer per jaar de schapen zal laten
grazen. Ook zullen de wilgenbomen en struiken langs de
randen met regelmaat worden gesnoeid, zodat er toezicht
blijft op de tuin vanuit de buurt en op die manier een veilige
speelplek voor de kinderen blijft.
We hopen op een zonnig en groen voorjaar, zodat de kinderen veel avonturen in de natuur mogen beleven. U zult
ons dan vaak zien bewegen, beleven, groeien en bloeien
in natuurspeeltuin de Gouden Wereld.

DEELNEMERS EN AMBASSADEURS GEZOCHT
Tout Maastricht is op zoek naar deelnemers en ambassadeurs (55+) voor de culturele projecten voor ouderen. Tout
Maastricht wil zo veel mogelijk mensen de kans bieden om
mee te doen aan kunst en cultuur. Ook wil de organisatie
de inwoners van Maastricht stimuleren om hun creatieve
talenten te ontdekken en gebruiken.

Autorijschool Bastiaens
van dinsdag t/m vrijdag

wegen
m
o
r
e
d
n
o
z
“We rijden
wijs”.
naar je rijbe

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

www.eetcafe1900.nl

www.rijschoolbastiaens.nl

043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht

Servaaskermis Vrijthof

Vrijdag 13 tot en met zondag 22 mei 2016
Openingstijden
Vrijdag en Zaterdag
Overige dagen

13.00 tot 01.00 uur
13.00 tot 00.00 uur

Ritprijzen
Draaiende kinderattracties
€ 2,00 enkele rit
Grootvermaakattracties
€ 2,50 enkele rit
Koopt u meerdere kaartjes voor eenzelfde attractie, dan bespaart u geld.
De Crash Test
De Rock-It
De Booster
Air Race Bungee

€ 3,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 8,00

Tijdens de familiedag op 18 mei krijgt u op alle andere draaiende attracties € 0,50 korting.
Bij de Booster en de Air Race Bungee krijgt u € 1,- korting.

Attracties
Belgische Frietkraam

Vispaleis

Churros

Carrousel

Pinda Popcorn

Booster

Schiettent

Van Gogh tekenstudio

Crash Test

Breakdance

Aqua Blasta

Luxury Dunk Tank

Pusher-Palace

Kamelenrace

Lucky Ducky

Mini Cars

Grijpkranen 1

Grijpkranen 2

Baby Flug

Bussensport

Hoepla XXL

Trampoline

Voetbalspel

Lijntrek

Rock It

Rupsbaan

Tornado

Tea Cups

Suikerspin

Kinderachtbaan

Rue de Paris

Fun House Happy Farm

Air Race Bungee

Hollandse Gebakskraam

Nougat suikerwerken

Randprogramma
Zaterdag 14 mei
Zondag 15 mei
Maandag 16 mei
Woensdag 18 mei

15.00 tot 19.00
15.00 tot 19.00 uur
12.00 tot 14.00 uur
familiedag

Zaterdag 21 mei
Zondag 22 mei

15.00 tot 19.00 uur
om 15.00 en 16.00 uur

ballonclown/kunstenaar
gratis painttattoo laten plaatsen
bezoek kinderen van stichting De Knoevel aan kermis
met tussen 15.00 en 19.00 uur: twee ballonclowns,
een ballonclown/kunstenaar en gratis plaatsen painttattoo
ballonclown/kunstenaar
optreden dansgroep Reality (finalist Holland’s Got Talent)
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Vanaf 12 uur op zondag 8 mei verlost hij heel wat dieren
van hun warme wintervacht. Behalve de schapen van Natuurlijk Begrazen Maastricht worden ook de geiten, ezels,
minipaardjes en alpaca’s geschoren.
Onze serie speciale varkens
De afgelopen twee edities heeft u kunnen lezen over onze
speciale varkens: de Oxford Sandy and Black en het Durocvarken. De derde en laatste aflevering van deze serie, over
de Berkshires, hebben we wegens ruimtegebrek moeten
verplaatsen naar de volgende editie van de middenpagina’s.
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PORTRET: SJP

RD
E
O

Boerderij Daalhoeve werkt samen met diverse partners.
Eén daarvan is Stichting Jeugdwerk Pottenberg (SJP).
Deze stichting organiseert in Pottenberg tal van activiteiten
voor kinderen uit diverse buurten in vooral Maastricht-West.
Sinds kort verzorgt SJP ook de kinderfeestjes op Daalhoeve.
Een goede reden om de twee dames van de kinderfeestjes
voor te stellen. Een hartelijk welkom aan Gwen Schipper
en Audrey Smeets.

B

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 38, mei 2016

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Nieuw: kinderfeestjes
Ze zijn weer terug: de kinderfeestjes op Daalhoeve. Samen
met Stichting Jeugdwerk Pottenberg (SJP) hebben wij een
mooi programma samengesteld. Meer informatie vindt u
op de flyer op de boerderij. U kunt ook bellen met Gwen
Schipper (06 - 14 20 49 70) of mailen naar daalhoeve_kinderfeestje@hotmail.com. In het portret op deze pagina’s
stellen wij Gwen en Audrey aan u voor. Zij gaan de kinderfeestjes verzorgen.
Oproep vrijwilligers
Daalhoeve is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij kunnen
hen vooral gebruiken in de dierverzorging op donderdag
en vrijdag. Interesse in een gezellige plek om je tijd zinvol
te besteden? Loop binnen en vraag naar Ralph, Déanne,
Atina of Joost.

Gwen (l) en Audrey (r) van de kinderfeestjes

Wat doet Stichting Jeugdwerk Pottenberg?
‘Wij organiseren in Pottenberg op bijna alle dagen van de
week gratis activiteiten voor kinderen in diverse leeftijden,
van vier tot achttien jaar. Op dinsdagmiddag hebben we
de huiswerkclub en op woensdagmiddag de knutselclub.
Op donderdagmiddag is net de Stichting Vriendjes van
het Vennepark gestart. Op donderdag- en vrijdagavond is
er de tienerclub voor kinderen vanaf 12 jaar. Eén keer per
jaar organiseren we in de vakantie een grotere activiteit.
Zo zijn we vorig jaar met 75 kinderen naar het Gaiapark
geweest. En we hebben regelmatig uitstapjes naar onder
meer Daalhoeve.’
Hoe krijgen jullie dat allemaal voor elkaar?
‘Wekelijks zijn er zo’n vijftien vaste vrijwilligers actief voor de
SJP. Veel geld hebben we niet, maar we organiseren activiteiten om geld op te halen, bijvoorbeeld rommelmarkten.
Het is veel werk, maar we hebben het er graag voor over.’

De schaapscheerder aan het werk

Waarom?
‘We zetten ons in voor gezinnen die weinig of geen geld
hebben voor uitstapjes van hun kinderen of de deelname
aan clubs.

Schaapscheren op Moederdag
Met mogelijk al warm voorjaarsweer is het bezoek van de
schaapscheerder op Moederdag meer dan welkom.
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Als je ziet hoe blij je hen kunt maken met relatief eenvoudige
zaken, ben je snel verkocht. Dan realiseer je je ook hoe goed
veel mensen in Maastricht het nog steeds hebben, maar ook
dat er veel mensen zijn die het juist heel moeilijk hebben.
Daar zetten we ons graag voor in.’
Hoe is de samenwerking met Daalhoeve ontstaan?
‘Eigenlijk per toeval. We werden in 2013 tweede bij de LPB
Award. De gemeente Maastricht vond dat jammer en gaf
ons een cheque voor een verzorgde dag op Daalhoeve.
Vanwege de verbouwingen op de boerderij hebben we
die bewaard voor 2015. Toen kwamen we Joost Nijssen
tegen, bestuurslid van Daalhoeve en de oude judoleraar
van Audrey. We kwamen aan de praat en hij vroeg of wij
met kerst een activiteit wilden organiseren. Dat verliep prima
en smaakte naar meer. Vervolgens hebben we samen een
programma voor kinderfeestjes gemaakt. Het eerste feestje
verliep heel goed. We hebben de kinderen bij binnenkomen
geschminkt. Daarna hebben we geknutseld rond het thema
paardjes, ponyritjes gedaan, een voederroute met uitleg
over het terrein en frietjes gegeten. Ter afsluiting zijn van
alle kinderen foto’s gemaakt.’
Zijn jullie ook degenen die de feestjes verzorgen?
‘Ja, met nog een andere vrijwilliger als back-up. We hebben
alle drie een diploma kinder-EHBO en we overleggen graag
met mensen over de inrichting van een feestje. Er zijn allerlei
activiteiten mogelijk rond meerdere thema’s. Mensen moeten anders gewoon contact opnemen of de flyer meenemen
op de boerderij. Daar staat alles op.’
Hebben jullie er zin in?
‘Ja, we vinden het hartstikke leuk. De kinderfeestjes op
Daalhoeve zijn een goede aanvulling op onze activiteiten.
En het is ook goed voor de boerderij. Daalhoeve wordt
steeds mooier en het is belangrijk dat ze blijft bestaan. Onze
samenwerking is daarom goed voor iedereen: voor SJP,
Daalhoeve en niet te vergeten de kinderen die hier een heel
leuk feestje kunnen krijgen.’

en klop met een garde tot een mooie saus. Op laag vuur
3 eetlepels citroensap, 1 eetlepel kappertjes door de saus
kloppen en 15 minuten zacht laten sudderen.
Klop in een kom 2 eidooiers los met een paar lepels van
de saus, en giet dit bij de saus. Maak af met 2 eetlepels
zure room en klop goed door. Doe de ballen erbij en laat
ze rustig doorwarmen. Lekker met nieuwe aardappeltjes en
groene boontjes.
Het is even een klusje, maar ze zijn HEEEERLIJK!
Smakelijk eten. Vragen? Magda staat tot uw dienst.

BOMEN ERICA GEPLANT
Eind maart zijn op het voormalig terrein van tuincentrum Erica 91 hoogstam fruitbomen geplant. De plant
was mogelijk omdat op het terrein geen archeologische
vondsten zijn gedaan.
Met de 91 hoogstam fruitbomen draagt Daalhoeve bij aan
het herstel van een authentiek en prachtig element van het
Limburgse landschap. Daarnaast gaan wij de wei inzetten
om dagbestedingsplekken te realiseren, wat past in onze
ontwikkeling naar algemene maatschappelijke basisvoorziening. De aanplant en verdere ontwikkeling van de hoogstam
boomgaard is en wordt mede mogelijk gemaakt door twee
subsidies van respectievelijk Stichting IKL (Instandhouding
Kleine Landschappen Limburg) en van Groen en Doen,
een programma van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland.

RECEPT VAN DE WINKEL
KÖNINGSBERGER KLOPSE
Gekookte gehaktballetjes in citroensaus met kappertjes
Smoor in 20 gram boter een kopje fijn gesneden sjalotjes en
laat afkoelen. Week intussen 2 blokjes gesneden sneetjes
witbrood in een paar eetlepels slagroom. Knijp de broodstukjes goed uit. Meng 500 gram half om half gehakt met
de sjalotjes, het brood, 3 fijngeprakte ansjovisfiletjes (kan
goed door de knoflookpers), 2 eetlepels gehakte peterselie,
2 eitjes, geraspte citroenschil, zout en peper. Vorm ballen
ter grootte van een golfbal.

De fruitbomen zijn uitgezocht samen met de Stichting IKL,
zowel op consumptie als op resistentie. Er zijn peren, appels,
kweeperen en kersen geplant. Iedere fruitsoort heeft zijn
eigen weide. De peren, appels en kweeperen zijn 10 meter
uit elkaar geplant. De kersenbomen staan verder uit elkaar
omdat deze in hoogstam niet worden gesnoeid. Komend
jaar zal er niks worden geoogst maar wel investeren we in
de groei van de bomen. Zo zal er naast vormsnoei ook gelet worden op potentiële vruchttakken. Tevens moeten we
toewerken naar een veilig model van de bomen. Hoogstam
fruitbomen worden altijd met een ladder geplukt en dan is
het wel zo veilig als de boom mooi open is en stevige takken heeft om de ladder tegenaan te zetten. Marth van de
Wal zal ons hier in adviseren. Hij is zeer ervaren in hoogstamfruitgaarden en is verder bekend als de biologische
stroopstoker uit de regio.

Breng 2 liter water aan de kook met een halve ui, kruidnageltje, blaadje laurier en zout. Laat dit 10 minuten zonder deksel
doorkoken. Zet het vuur laag en laat de ballen 20 minuten
zachtjes sudderen in het kookvocht. Haal ze uit de pan en
hou ze warm onder aluminiumfolie. Zeef het kookvocht en
bewaar 7 deciliter.
Smelt voor de saus 80 gram boter, voeg 40 gram bloem toe
en maak een mooie roux. Voeg de 7 deciliter kookvocht toe
13

Vesta vastgoed
Vesta vastgoed

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

Maastricht - Malpertuis

Maastricht – Hazendans

Reinaartsingel 55
Maastricht - Malpertuis

Hazendanslaan 9
Maastricht – Hazendans

Reinaartsingel 55

Hazendanslaan 9

• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime
achtertuin.woning;
• Halfvrijstaande
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime achtertuin.
Vraagprijs
€ 216.000 ,- K.K

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

Vraagprijs € 216.000 ,- K.K

Vraagprijs € 315.000,-- K.K

Als u kiest voor:

 uKwaliteit
Als
kiest voor:

 Gedrevenheid

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

Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168

Maastricht - Belfort

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Belfort

Maastricht 33
- Belfort
Printersdreef

Maastricht - Daalhof

Maastricht
- Belfort 51
Zeepziedersdreef

Printersdreef 33

• Woonhuis met 4 slpkm;
• Woonhuis
met
• Rustig
gelegen
aan4 slpkm;
groen;
• Rustig
aan groen;
• Geheel
tegelegen
moderniseren.
• Geheel te moderniseren.

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

Marsanahof 54
Marsanahof 54

Zeepziedersdreef 51

• Ruim woonhuis 4 slpkmrs;
Ruim tuin;
woonhuis 4 slpkmrs;
• •Grote
Grote
tuin; en oprit.
• •Met
garage
• Met garage en oprit.

Vraagprijs € 249.000,- K.K
Vraagprijs € 249.000,- K.K

• Hoekwoning zonder garage;

• •Hoekwoning
zonder
garage;
4 slpkmrs incl
zolder;
• •4Grote
slpkmrs
incl zolder;
achtertuin
met achterom.
• Grote achtertuin met achterom.

Vraagprijs € 207.000,- K.K

Vraagprijs € 207.000,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
ofof
een
van uw
uwhypotheek,
hypotheek,bel
belons
onsdan
dan
gerust.
eentaxatie
taxatienodig
nodigvoor
voorhet
het oversluiten
oversluiten van
gerust.
Bel
met 043-3440168
043-3440168
Bel dan
dan nu
nu met
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DIT BEN IK
LOTTE DERREZ
Ik ben Lotte Derrez en ik ben 10 jaar. Ik heb een zusje Ines
en mijn moeder heet Josephine en mijn vader heet Arno.
Mijn hobby's zijn paardrijden en dansen en mijn vriendinnen
zeggen dat ik een paardengek ben en stiekem is dat ook
zo. Ik heb helaas geen huisdieren, omdat ik heel vaak en
ver weg op vakantie ga.

niet aaide. We sliepen daar in een appartement van mijn
neef Ritchard. We hebben ook naar walvissen gekeken op
een boot en het was puur geluk dat we er ook echt een paar
tegenkwamen. Mijn vader had tranen in de ogen toen een
walvis op een meter langs de boot zwom. Mijn opa Anton
woont in Zeeland en mijn oma is overleden toen mijn moeder
13 was. Ik heb ook nog een oma in Maastricht wonen: oma
Lenie en daar is mijn opa van overleden.
Ik zit op BSO “de beestenbende” en die zit op de kinderboerderij: heel leuk! Dezelfde BSO zit ook nog in “de Gouden
Wereld”. Mijn school is geweldig: IKC Dynamiek. Ik zit in
groep 7 bij juf Lilian en juf Rächel. Mijn vriendinnen zijn:
Suze, Lisa, Iris, Jill, Silke, Aimee, Chayenne, Kiki, Maud
en Dahne.
Dit jaar gaan wij naar Schotland op vakantie. Dan gaan wij
ook bij mijn nicht Jacqueline op bezoek. Mijn moeder heeft
me beloofd dat we ooit ook nog eens met dolfijnen gaan
zwemmen.

VERENIGINGSNIEUWS
EL GRECO EN DE DUITSE EXPRESSIONISTEN
Vrijdag 20 mei geeft kunsthistoricus Jan Timmerman een
lezing in het Nederlands over El Greco. De Griekse schilder
El Greco, de Griek, vestigde zich in 1576/77 in Toledo, waar
hij carrière hoopte te maken aan het Spaanse hof. Philips II
was toen bezig met de bouw van het Escoriaal. Hij wees het
werk van El Greco af en nam andere schilders in dienst. El
Greco werd echter wel in Toledo gewaardeerd maar kreeg
verder weinig aandacht. Omstreeks 1900 wordt hij ‘ontdekt’
en met name Duitse expressionisten zoals Kokoschka en
Schiele voelden zich met El Greco verwant en lieten zich
door zijn werk inspireren. Op dit moment ziet men El Greco
als een van de grootste schilders en voorloper van de ontwikkelingen in de moderne kunst.

Ik ben ook eens een keer in Australië geweest en daar was
het geweldig! Ik heb daar een koala geknuffeld, ze heette
Tinkerbel. We hebben ook een haai mogen vasthouden en
een kus gegeven: Veronika. Ze werd onrustig als je haar

De lezing wordt gehouden in ‘Ut Förtsje’, Ebenistendreef
106, 6216 PS Maastricht voor de Círculo Cervantes. Toegang voor niet-leden is 5 euro. Meer informatie vindt u op
de website www.circulocervantes.nl.
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.
* Volledige kunstgebitten
(ook implantaten - klikgebit)
* Uw kunstgebit weer passend
maken
* Reparaties klaar terwijl u wacht
* Weekendservice na tel. overleg
* Vergoeding via zorgverzekeraar

Feest!!!

I ♥ Hair bestaat 1 jaar & wil dit graag met u vieren.
Hoe? U krijgt de hele week van 31 mei t/m 4 juni €2,50
korting op u behandeling bij inlevering van deze coupon.
Op 4 juni bestaan wij dan echt 1 jaar en hangen wij de
ballonnen en slingers op en verwelkomen wij u met een
drankje.
U komt het toch ook met ons vieren?
I ♥ Hair
Aureliushof 117A
043-7503688

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
15

Rommelmarkt Hazendansplein
Van 11.00 – 16.00 uur

Zondag 19 juni 2016

Met o.a. snackkraam, muziek van DJ Nando, kop van Jut,
Rommelmarkt Hazendansplein
.
Van 11.00 – 16.00 uur

Optreden van Jerome Gielissen,
Met o.a. snackkraam, muziek van DJ Nando, kop van Jut,
Harrie Coolen,. Arno Hameleers
en Pascal
van den
Berg
Optreden
van Jerome
Gielissen,
Harrie Coolen, Arno Hameleers
Heeft u interesse in het huren van een marktkraam?
en Pascal van den Berg
De kosten hiervoor bedragen € 15,00 per kraam
Heeft u interesse in het huren van een marktkraam?
(afmetingen
4 meter bij 1,15 meter met luifel)
De kosten
bedragen
15,00 per
kraam
U hiervoor
kunt een
mail €sturen
naar
(afmetingen 4 meter bij 1,15 meter met luifel)
stichtingwerkgroephazendans@gmail.com
U kunt een mail sturen naar
tot uiterlijk 3 juni a.s.
stichtingwerkgroephazendans@gmail.com
er kunnen maximaal
653kramen
tot uiterlijk
juni a.s. worden geplaatst
er kunnen maximaal 65 kramen worden geplaatst

VOL = VOL

VOL = VOL

Wij gaan
zorgen
eengezellige
gezellige
gaat worden!
Wij gaan
zorgendat
dat het
het een
dag dag
gaat worden!
Komt Komt
uuook?
ook?
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WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

Hier vindt men de zaal. Iedereen die een concert of activiteit
van de harmonie bijgewoond heeft in deze zaal weet hoe
speciaal die ook is. Met een beweegbaar plafond kan de
akoestiek in de zaal ook aangepast worden aan de noden
van de spelers en publiek.

DE GRENS VAN HEMELSE MUZIEK OPZOEKEN
Iedereen die de Tongerseweg neemt van Maastricht naar
Vroenhoven heeft dit gebouw gezien. Het is niet al te indrukwekkend, redelijk gewoon. En toch met een interessant
verleden en invulling. Grensbewakers, apostelen, studenten,
en bezoekers van alle aard kenden en kennen de weg naar
de Tongerseweg 336.
Van 1919 tot 1943 was dit een afdeling van de Koninklijke
Marechaussee. Vroeger heette deze tak van de grenswacht
of politie de ‘gendarmerie’, maar in 1814 werd de naam
‘gendarmerie’ door Willem I veranderd in ‘Koninklijke Marechaussee’. En voor Maastricht was het gebouw aan de Tongerseweg 336 afwisselend wel en niet ter beschikking van
de Marechaussee. Tijdens de oorlog ging de marechaussee
op last van de Duitse bezetter op in de zogenoemde burgerpolitie. Na de bevrijding werd de ‘Koninklijke Marechaussee’
opnieuw ingehuldigd. De brigade Oud-Vroenhoven keerde
echter niet terug.

Maar hoe komt het dat een Wolderse vereniging in Daalhof
zit? Of wist u niet dat de Tongerseweg (dit gedeelte ervan)
bij Daalhof hoort? Vanaf de begraafplaats tot aan de Hermesweg (waar men in kan rijden om naar het tuincentrum
te rijden) maakt één kant van de Tongerseweg deel uit van
de wijk Daalhof. Wat eigenlijk niet zoveel uitmaakt voor de
Greune. Zij zijn wel van Wolder, maar mensen van alle wijken
mogen zich bij hen aansluiten. Hier op de grens gaat het om
muziek maken, mooie muziek. En dat lukt ook.
Scott Raab

PERSBERICHTEN
DE GREUNE VAN WOLDER MET ELLEN TEN DAMME
Schalkse Passie is de naam van het programma waarmee
Harmonie St. Petrus & Paulus of te wel de Greune van
Wolder op zondag 12 juni om 16.00 uur concerteert in het
Theater a/h Vrijthof.
Voor de pauze speelt men twee beroemde werken van de
grote Duitse componist Richard Strauss: Don Juan en Tijl
Uilenspiegel. De onverzadigbare hartstocht van Don Juan
en de schelmenstreken van Tijl Uilenspiegel zijn prachtig
verklankt door Richard Strauss in deze twee symfonische
gedichten.

Niet lang nadat de marechaussee was opgericht, werd in
1878 ook Harmonie St. Petrus en Paulus opgericht, weliswaar eerst als zangvereniging. Daarna volgde een rijke historie van koper- en houtblazers, landbouwers en arbeiders
die velen in Wolder dan kennen als het verschil tussen de
Groene en de Blauwe. Toen in 1950 Fanfare Wilhelmina
opnieuw een harmonie werd, werd de oude naam van stal
gehaald. U kunt ook meer over deze rijke geschiedenis
lezen op de site van de Harmonie zelf: www.hppwolder.nl/
vereniging.
Zo is het dat in 1996, meer dan 100 jaar nadat de vereniging
opgericht werd in Wolder, een nieuw onderkomen gevonden
werd in het oude gebouw van de marechaussee. Dit gebouw
werd gekocht en volledig gerenoveerd. In 1997 waren de
verbouwingswerken klaar en kon er eindelijk gebruik van
het pand gemaakt worden.
Naast dat de harmonie hier hun repetities kan houden en
concerten kan geven wonen hier ook studenten volgens
de site van de harmonie. Achter het oorspronkelijke pand
is een grijs aanhangsel gebouwd, zichtbaar, maar niet op
een storende manier opvallend.

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

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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Na de pauze zingt Ellen ten Damme, begeleid door de harmonie, diverse prachtige Duitse liedjes als Lili Marleen, Ich
hab noch ein Koffer in Berlin en Ich bin von Kopf bis Fuss auf
Liebe eingestellt. Ellen ten Damme, niet alleen ondeugend
en hartstochtelijk, maar ook een theaterbeest gezegend
met een prachtige stem. Een stem die zich bij uitstek leent
voor Duitse liedjes van grootheden als Marlène Dietrich en
Hildegard Knef.
Kaartjes zijn te verkrijgen bij Poeliersbedrijf De Hazendans
aan de Heserstraat voor 15 euro per stuk. Of via tickets@
hppwolder.nl. Of bij het Theater a/h Vrijthof: uitbalie@
maastricht.nl , tel. 043-3505555. Bij het Theater kosten de
kaartjes 17,50 euro.

Ik was dus reeds 25 jaar gediplomeerd schoonheidsspecialiste maar helemaal up to date door het blijven volgen
van opleidingen en cursussen. Ik werk het liefst met mijn
handen; mijn handen willen de huid voelen en ‘zien’ wat er
in de huid gebeurt. Ook zonder apparatuur kun je prachtige
resultaten halen! Duurzame huidverbetering in een wellness
jasje staat voor mij centraal, hierop het ik ook mijn keuze
gemaakt om met mijn huidige merk te werken. Deze producten bevatten uitsluitend huideigen en huidgelijkende
werkstoffen, dus geen onnodige toevoegingen. Ik ben dan
ook gespecialiseerd in huidverbeterende gelaatsbehandelingen en ontspannende lichaamsbehandelingen, maar
ook voor ontspanningsmassages of een manicure kunt u
bij mij terecht. Ook geef ik regelmatig workshops. Tijd voor
jezelf, rust, ontspanning en ontstressen zijn hier belangrijke
sleutelwoorden.

IN DE ETALAGE
MONIQUE MONTULET – COSMETIQUE PURA
Mijn naam is Monique Montulet en ben reeds 25 jaar
gediplomeerd schoonheidsspecialiste. Echter pas recent
begonnen met mijn eigen praktijk. Mijn leven heeft nogal

Verder ben ik natuurlijk ANBOS lid en volg ik nog diverse
opleidingen/workshops en trainingen om up to date te blijven
in mijn vak. Zo ben ik momenteel bezig met de opleiding
elektrisch ontharen. Verder beschik ik over een enorme passie voor mijn vak en voer elke behandeling met heel veel
aandacht en plezier uit.
Graag tot ziens in mijn salon voor een van de heerlijke (gelaats)behandelingen! Ook zal ik maandelijks een kort stukje
schrijven over huidverzorging; hierover krijg ik altijd veel
vragen in de salon. Mocht u een vraag hebben mag u die
altijd mailen naar monique@cosmetique-pura.nl. En ik zal
zeker proberen deze in een volgend stukje te beantwoorden.

wat omzwervingen gehad. Zo heb ik in de tussentijd op een
cruiseboot gewerkt en daarna voornamelijk in de horeca gewerkt. Hierbij heb ik allerlei functies bekleed, van serveerster
naar general manager tot frontoffice manager in een hotel en
partycentrum. Dit werk heb ik altijd met veel liefde gedaan.
Ik woonde al vanaf mijn 4de op Daalhof tegenover de Kinderboerderij en heb daar dan ook vele uurtjes doorgebracht.
Ik zat in mijn lagere schooltijd op de Fons Olterdissen school
en was jarenlang dansmarieke bij De Hoofnarre.
Ik ben even een paar jaar weggeweest, maar sinds 1999
woon ik aan de Aureliushof. Tien jaar geleden moeder geworden van het grootste wonder in mijn leven. Hierna ben
ik helaas ook beginnen te sukkelen met mijn gezondheid,
waarbij ik in 2014 ben afgekeurd. Echter, stilzitten is voor mij
geen optie en na het opnieuw volgen van de basisopleiding
(ben dus waarschijnlijk de enige schoonheidsspecialiste
met 2x het basisdiploma) ben ik in 2015 eerst thuis gestart
met mijn salon. Hierbij gingen de zaken, ondanks de crisis,
zo voorspoedig dat ik in januari de stap gemaakt heb naar
een externe ruimte. Ik heb nu mijn salon in Medisch Centrum Annadal, bij de meesten ook wel bekend als het oude
ziekenhuis van Maastricht.
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VAN DE REDACTIE

WIJK - INFO

‘T BELHÄÖFKE OP FACEBOOK

‘OMNIUM’, NIEUWE NAAM
TRAJEKTLOKATIE DAALHOF

Facebook blijft sterk groeien in Nederland. Al meer dan 3,5
miljoen Nederlanders hebben een account en voorlopig komt
er nog geen einde aan de groei. Ook ‘t Belhäöfke gaat met
de tijd mee en heeft sinds enkele weken haar eigen Facebookaccount. Velen lijken ons te hebben gevonden. Vandaag de dag telt de pagina al meer dan 400 likes. Wanneer
u via www.facebook.com naar uw eigen Facebookpagina
gaat kunt u linksboven in de hoek, naast het Facebooklogo
de zoekterm: ‘Belhaofke’ invullen. Al snel zult u dan onze
pagina vinden. Als u dan naar ‘Belhaofke’ gaat kunt u onze
Facebookpagina liken.
Op deze Facebookpagina vindt u onder andere nieuwsberichten die ‘t Belhäöfke niet meer tijdig voor de huidige
maand heeft kunnen publiceren. Daarnaast worden vaste
rubrieken zoals; ‘In de Kijker’, ‘In de Etalage’, ‘Vreuger in de
wiek’ en ‘Bon Appetit’ uitgelicht. Op- en/of aanmerkingen,
ideeën, vragen enzovoorts, kunt u doorgeven via redactie@
belhaofke.nl of via onze Facebookpagina.
Facebook zorgt ervoor dat er meer interactie en contact
tussen bezoekers en de redactie mogelijk is. Hierdoor weet
de redactie wat er speelt en waar behoeftes liggen. Des te
leuker is het voor haar lezers om ‘t Belhäöfke te lezen. Alleen met goedkeuring van de betrokkenen zal ‘t Belhäöfke
foto’s van artikelen op Facebook taggen. Hierdoor kunnen
nog meer Facebookgebruikers de artikelen en foto’s bekijken
en eventueel delen.

Op zondag 10 april jl. werd tijdens de braderie de nieuwe
naam onthuld van de Trajektlokatie in Daalhof. Het pand is
‘Omnium’ gedoopt. Trajekt heeft al jaren een onderkomen
aan de Aureliushof; in het verleden was dit met name een
plek voor de jeugd. De tijden veranderden, maar het interieur
van het gebouw is lange tijd ongewijzigd gebleven. Tot nu!.
Het gebouw werd grondig onderhanden genomen, met als
resultaat een mooie frisse uitstraling en toekomstbestendig.
De naam ‘Omnium’ komt uit het Latijn en betekent ‘voor allen’. Er is gekozen voor een Latijnse naam om aan te sluiten
bij de rijke Romeinse historie van Daalhof. Met de naam willen we benadrukken dat iedereen welkom is in ons gebouw.
In eerste instantie zal de nadruk liggen op de jeugdactiviteiten van Trajekt, omdat het ‘Omnium’ de voornaamste
uitvalbasis is voor de onze jeugdwerkers. Wij willen echter
ook een soort ‘kraamkamer’ zijn voor nieuwe initiatieven van
buurtbewoners. Op de woensdagmiddag starten we met een
woensdagmiddagclub vanaf 13.30 uur. Daarnaast wordt er
hard gewerkt aan een tienerclub op de dinsdag.
Loop gewoon eens binnen voor een praatje bij het ‘Omnium’
aan de Aureliushof 160a. Wij ontmoeten u graag!

Nu heeft u nóg een mogelijkheid om uw favoriete wijkkrant te
lezen naast het blad zelf en de website op www.belhaofke.
nl. Wij hopen u spoedig te zien op onze Facebookpagina!

CARNAVAL

Locaties op Pottenberg en Belfort.
Fysiotherapie:
Specialisaties:
			
			
Beweegprogramma:

CV DE D'ARTAGNANS
Hallo beste lezers van 't Belhäöfke,
De carnavalsvereniging CV De D'Artagnans is in maart weer
begonnen met de voorbereiding voor het nieuwe carnavalsseizoen van 2017. De vereniging zal weer kienmiddagen
of -avonden gaan organiseren. Ook zullen wij binnenkort
de data bekendmaken van het uitroepen van onze nieuwe
Chevalier en de seniorenzitting van het nieuwe seizoen.

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

Wij nemen deel aan diverse multidisciplinaire netwerken.

Beste lezers van 't Belhäöfke, graag zullen wij u op de hoogte
houden van de activiteiten van de carnavalsvereniging CV
De D'Artagnans.
De complimenten namens de leden en het bestuur.
Met vriendelijke groet,
Secretaris John van Haaren
Alaaf
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Potteriestraat 145
Peymeestersdreef 2A

6216 VD Maastricht
6216 PJ Maastricht (SNS-pand)
043-3477877
info@fysiohof.nl
www.fysiohof.nl

4 KIDS

Rebus:
Kun jij onderstaande rebus oplossen?

Kleurplaat: de kleurplaat bevat zes visjes.
Als je ze hebt gevonden mag je ze mooi inkleuren

Antwoord: ___________________________

Alle mamma’s een fijne Moederdag gewenst!

Kleurplaat: Kleur de symbolen zoals deze in de
tekening zijn weergegeven
Stephanie Debie
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Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
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Op de terreinen van Sportpark West hebben kinderen gedanst, rugby gespeeld, aan vechtsporten deelgenomen, op
BMX-fietsen gecrost, gevoetbald, trefbal gespeeld, over een
opblaasparcours gestreden om de 1e plek enz. enz. Moe,
maar zeker voldaan, zijn we weer teruggekeerd op school.

WIJK - INFO
LEZING GVL OVER MENSTRUATIEEN OVERGANGSKLACHTEN
Woensdagavond 18 mei komt Lisette Timmermans uit Delft
spreken over menstruatie- en overgangsklachten.
De menstruatie is een unieke manier die de vrouw gegeven is om 1 x per maand afvalstoffen af te voeren. Bij de
overgang wordt dit stop gezet. Hoe gaan lichaam en geest
hiermee om? In de praktijk hoort Lisette Timmermans regelmatig dat menstruatie- en overgangsklachten nu eenmaal bij
het leven horen. Maar waarom om ontstaan er puistjes vlak
voor de menstruatie? Is het alleen een hormonaal probleem
of spelen de darmen hier ook een grote rol in?
Tijdens deze lezing wordt duidelijk dat het reinigen van het
lichaam een belangrijke rol speelt om klachten rondom de
menstruatie en overgangsklachten te voorkomen of op te
lossen. Er wordt ruim aandacht besteed aan kruiden die kunnen helpen om de klachten te verminderen en het lichaam
te reinigen.
Plaats: de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30
uur. Entree: 10 euro, contant te betalen,
er is geen pinapparaat aanwezig.
Aanmelden via: gvl.maastrichtwest@gmail.com of tel. 0624405539. De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor
alle inwoners uit Maastricht en omgeving.

De kinderen van de groepen 8 hebben inmiddels hun advies gekregen voor het Voortgezet Onderwijs en zijn ook
al aangemeld bij een nieuwe school. Op 19, 20 en 21 april
maakten zij nog allemaal de Cito Eindtoets. En inmiddels zijn
de voorbereidingen voor het schoolkamp en de eindmusical
gestart. Altijd weer een spannende tijd! Na schooltijd hebben
kinderen gewerkt aan wetenschappelijke proefjes bij Mad
Sience of werden hun typevaardigheden uitgebreid. Inmiddels heeft bijna iedereen zijn diploma mogen ontvangen.
Buiten lestijden wordt er hard gewerkt aan een goede voorlichting voor kinderen en ouders. In nauwe samenwerking
met Trajekt vond er op 18 april een thema-avond plaats
over Social Media. Wist u trouwens ook al dat Trajekt hun
vernieuwde gebouw heeft geopend? De opening vond plaats
tijdens de braderie. Hopelijk groeit deze plek uit tot een
centrale ontmoetingsplek voor alle jeugd van de omringende
wijken. Jullie ideeën zijn in ieder geval meegenomen tijdens
de brainstormavond ‘thinking out loud’.
Sinds de meivakantie mogen ook onze peuters boeken lenen bij dBos. Iedereen heeft een eigen code gekregen om
2 boekjes te mogen lenen. Klaar met werken bij juf Meinou?
Dan nog eerst even lekker samen met papa of mama een
boekje uitzoeken, om vervolgens relaxed thuis op de bank te
gaan lezen. Bedankt Centre Céramique dat ook dit nieuwe
plan weer concrete vormen heeft gekregen!

Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west.

Heeft u de nieuwe wilgenhutten in onze Gouden Wereld
al gezien? Nadat alle medewerkers van Mik een speciale
cursus hebben gevolgd om het ‘wilgenskelet’ te bouwen,
zijn de kinderen aan de slag gegaan met het vlechten van
de wilgentakken. Echt sjiek; zo’n speelplekje gun je toch
ieder kind?

NIEUWS VANUIT IKC DYNAMIEK
Het voorjaar is begonnen. En hoe! Afgelopen maand was
een mooie maand, boordevol leuke activiteiten voor alle
‘bewoners’ van IKC Dynamiek. De groepen 1/2 hielden
een heerlijk smulfestijn, als afsluiting van het project Bakker. Alle kinderen mochten 2 gasten meenemen. Het was
reuze gezellig en heel druk en héél lekker. De groepen 7
en 8 kregen verkeerslessen, verzorgd door Veilig Verkeer
Nederland. Alle kinderen mochten in groepjes in, naast, en
achter een echte grote vrachtwagen kijken. ‘De dode hoek’
werd daardoor ineens duidelijk zichtbaar. Hopelijk levert
deze voorlichting een mooie bijdrage voor de toekomst.
En niet te vergeten de maandsluitingen van groep 1/2 en
groep 5/6. Er werd gezongen, gedanst, toneel gespeeld en
genoten. Kinderen van de hele school hebben aandachtig
gekeken, meegeklapt en gezongen en…ook genoten!
Afsluitend hield elke groep een speciale voorstelling voor
de ouders, opa’s en oma’s en andere betrokkenen. En
wéér zag je iedereen genieten en vol trots hun eigen kind
bewonderen. Elke groep komt één keer aan de beurt in
een schooljaar, dat betekent dat deze kinderen weer een
jaartje moeten wachten.

En dan last but not least…onze Open Dag op zaterdag 9
april. We hebben er lang naar toegeleefd. Het resultaat
mocht er zeker zijn! Een waanzinnig promo-filmpje, aanwezigheid van alle betrokken partners, en vooral…een school
‘in bedrijf’. Van tussenschoolse opvang tot buitenschoolse
opvang en van Trajekt tot Wie Kent-school, maar ook ouders
van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad: allen waren van de partij. Kinderen volgden technieklessen,
werkten aan een kunstwerk of luisterden en keken naar
een prentenboek. We waren, zijn en blijven trots op ons
IKC Dynamiek!
Fijn om dit met jullie te mogen delen.
Open dag gemist? Toch nieuwsgierig geworden? Bel dan
met dhr. F. van Dijk of Rächel van Lijf (043-3430264) voor
een afspraak.

De sportweek, georganiseerd door studenten van Fontys
Hogeschool was ook dit jaar weer bruisend en vol verschillende activiteiten.
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Verder herkende Elina Partouns zichzelf op de foto, zij was
toen 8 jaar en zat in groep 5 op deze school. Zij wist ook dat
de dames op de foto die optreden Mac Sókkerstek waren.

VREUGER IN DE WIEK
HAZENDANS EN OMGEVING

Dan de foto van deze maand: deze is alweer 16 jaar geleden gemaakt en wel in november 2000 om precies te zijn.
De vliegrichting is vanuit de richting Hazendans. De huizen
Wiemesmeerplein zijn nog in aanbouw. Langs de Glaze-

Om terug te komen op de foto van de maand april: het feest
op het schoolplein werd in 2007 georganiseerd in het kader

van Expliciete Milieu Educatie voor de basischoolleerlingen.
Het was een van de Energieprojecten. ‘Sjiek en Sjoen' kwam
ook dit jaar (2007) weer van pas tijdens het 40-jarig jubileum
van de Kennedyschool. Er waren zo’n 600 kinderen, ouders
en leerkrachten die hier op een indrukwekkende manier mee
aan de slag gingen’. Bron van deze tekst: CNME jaarverslag
2007 Maastricht en Regio.

niersdreef staan nog bomen die inmiddels zijn gekapt en
vervangen door nieuwe aanplant. De opname is gemaakt
vanaf ongeveer 300 meter hoogte.
Stuurt u maar een mail als u de foto in kleur wilt zien: huub.
reinders@home.nl.

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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WWW.WILSONGROEP.NL
Verkoopplannen?

Vulcanushof 63-A

Vanwege de vele
verkopen zijn we op
zoek naar nieuw te
verkopen woningen.

• Appartement met tuin
• 1 Slaapkamer
• Nette keuken en badkamer
• Gelegen nabij winkels

Tel: 043 350 35 35

nieuw Vraagprijs: € 78.900,- k.k.

Pascal Loontjens

Veulenerbank 3

VERKOCHT

• Woonhuis met garage
• Ruime woonkamer
• 3 Slaapkamers
• Op goede locatie gelegen

nieuw Vraagprijs: € 289.000,- k.k.
Pallashof 17
St. Maartenslaan 69-C

• Halfvrijstaand met garage

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

• Zeer luxe keuken
• 4 Slaapkamers
• Complete badkamer

nieuw Vraagprijs: € 275.000,- k.k.
Glazeniersdreef 24-C
• Instapklaar appartement
• Luxe keuken en badkamer

Saturnushof 9

• 2 Slaapkamers

Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

• Nabij winkels gelegen

nieuw Vraagprijs: € 135.000,- k.k.
Appiushof 123
• Gemoderniseerd ruim woonhuis
• Nette keuken en luxe badkamer
• 4 Slaapkamers

Caesarhof 21-A

• Nabij basisschool gelegen

Vraagprijs: € 109.500,- k.k.

nieuw Vraagprijs: € 192.500,- k.k.

VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

HYPOTHEKEN
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MAKELAARDIJ

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

