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De klok is teruggedraaid, de nachten worden donker en
lang. Onze mooie (na)zomermaanden zijn een vage herinnering geworden en we maken ons op voor de winter. In
ons kikkerlandje, zoals elk jaar weer, een verrassing voor
ieder. Wit of nat? Vrieskou of midwinterse voorjaarstemperaturen? Wie zal het zeggen, wij wachten geduldig
af en onze kledingkast is op alles voorbereid.
Ondertussen wachten wij op ons eerste grote decemberfeest, want ook dit jaar zal hij komen. De voorpieten zijn al
gesignaleerd op de daken. Zij zorgen voor de juiste verhalen in het grote boek van onze goedheiligman, want we
weten allemaal… wie zoet is krijgt lekkers en wie heel
zoet is zelfs mooie cadeaus. De speelgoedboeken worden
op menige plaatsen al gebruikt als knipboek en er wordt
door vele kinderen al druk geknutseld om er zeker van te
zijn dat de Sint weet wat hij of zij zo hard wenst.
De grote mensen die weten dat er niets meer geleverd wordt
als ze zingen, gewoon omdat ze geen kind meer zijn,
maken er hun eigen feestje van. Knutselen, rijmen, knippen en plakken. De grappigste en mooiste cadeaus worden fraai verpakt en ieder krijgt zijn persoonlijke boodschap
in de vorm van een bijzonder gedicht. Voor diegenen met
wat minder goed gekozen cadeaus… wie weet wordt er
ook dit jaar weer ergens een ruilbeurs georganiseerd. Maar
wat is een cadeau, hoe mooi dan ook, zonder herinnering
of verhaal. Want wat echt telt, is toch de gezelligheid en
lol bij het maken en uitpakken, een mooie herinnering die
een mensenleven mee zal gaan.
Tijd om te ontspannen dus en eens heerlijk rustig te lezen
wat er in onze wijk zoal te doen is en gebeurt….

Na een mooie zomer is het nu volop herfst

EVENEMENTEN
Donderdag 21 november:
Themacafé ‘Doe effe normaal’ in café De Wieëtsjaf, Markt
49 te Kerkrade, van 19.00 - 20.30 uur. Gratis toegang.
Zondag 1 december:
Rommelmarkt door Accordeonistenvereniging Scala Maastricht in Centre Manjefiek. Meer info op blz 20.

Natasja

Lustrum Adventsconcert Caeciliakoor in de kerk van Wolder, aanvang 15.00 uur. Meer info op blz 16.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 21/22 december.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 25 november.
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Zaterdag 14 december:
Kerstmarkt door Hobbyclub ‘de Greune’ in de Greune Zaol,
Tongerseweg 336 te Wolder. Meer info op blz 15.
Eindejaarskienen door Stichting Supportsvereniging van
Harmonie Wilhelmina in Café Zaal Aajd Vroenhove,
Tongerseweg 400. Meer info op blz 23.

Contact
06 50888592
redactie@belhaofke.nl
 http://www.belhaofke.nl

Zondag 15 december:
Seniorenmiddag met Jäögkoer de Kinderköpkes in het
Atrium te Daalhof. Meer info op blz 15.

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

Woensdag 18 december:
Kerstmarkt op de Fons Olterdissen school in en rond de
aula van de school, van 17.00 - 20.00 uur.

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
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Woensdagavond
Donderdagmid.
Donderdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagochtend

bewegen voor ouderen inl:
yoga inl:
tafeltennis
biljarten
poweryoga,hathayoga&zumba
huiskamer project
13.30 uur tot 17.00 uur
v.a.17uur hip hop les
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie
poweryoga,hathayoga&zumba
v.a. 18 uur puppy cursus
kienen bejaardenbond Daalhof
groot kienen van div. ver:
judo van Budoclub Daalhof
country dansen voor de jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)
rep: kinderköpkes
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stichting Traject
stichting Traject
043-3479867
043-3475146
0032-12236151(B)
06-24253636
06-50468369
043-3619455
0032-12236151(B)
043-3540206
043-3471371
043-3540518
043-3432441
06-18126993
043-3479093
06-40923577
06-46596426

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

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

VANWIJK-INFO
DE REDACTIE

John dé Schilder
voor al uw schilderwerk binnen en buiten.

VERANDERINGEN IN ’T BELHÄÖFKE

Netheid Correctheid Betrouwbaarheid !!

Al 20 jaar lang zorgt ’t Belhäöfke er voor dat Belfort, Daalhof
en Hazendans vooral lokaal, wijkgericht nieuws krijgen. Het
is een buurtblad gemaakt voor en door de bewoners van de
buurten. In de resterende maanden van 2013 brengen we u
op de hoogte van de verschillende veranderingen die u in
2014 in uw buurtblad zult zien, waaronder een nieuwe
verschijningsdatum, een nieuw logo, nieuwe voorpagina en
een nieuwe website.
Zoals u nu al weet van de vorige vermeldingen, krijgt het blad
een nieuwe verschijningsdatum. In 2014 verschuiven we de
verschijningsdata naar de eerste weekeinden van de maand.
Zo verschijnt het januari nummer aan het begin van januari.
U heeft ook kunnen lezen dat we de website aanpassen in
2014. Zo zult u via www.belhaofke.nl het blad ge-woon kunnen lezen zoals u dat ook thuis doet. Daarnaast vind u o.a.
informatie over de redactieleden en advertentiemogelijkheden.
De website zal ook de nieuwe stijl van het blad weerspiegelen.
En de stijl van het blad zal u het eerst opvallen waarschijnlijk. Vanaf het allereerste begin, 20 jaar geleden, heeft dit
blad ’t Belhäöfke geheten. Om die naam te vinden, werd een
prijsvraag gehouden. Wij gaan natuurlijk niets aan de naam
veranderen. Wél presenteren we een nieuw logo. Ook maken we gebruik van nieuwe technologieën, zelfs bij de
printversie van het blad. Zo zult u QR codes aantreffen, u
weet wel, die gekke vierkantjes die op een soort puzzel lijken. Als men de code scant met een smartphone of tablet,
wordt men direct naar de website gestuurd of krijgt men andere belangrijke informatie.
We willen dat alles netjes en eenvoudig is. Nieuws uit de
wijken op een duidelijke en mooie manier brengen is altijd al
het doel van ’t Belhäöfke. Met de veranderingen die in 2014
komen hopen wij dit nog beter te kunnen doen.

Kijk gerust op mijn internet site
www.johndeschilder.nl voor
aanbiedingen en garanties.
Ook voor het plaatsen van glas,
rolluiken, laminaat en parket.
Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

CORRECTIE
In het oktobernummer is in het artikel ‘Dejá Vu in Maestricht’
een verkeerde benaming geslopen en is er een verkeerde
foto geplaatst. Voor de kenners leek de zendmast op een
C2000 en kon men op de foto de splitsing van de St.
Jacobstraat - Lantaarnstraat zien in plaats van Café De Poort.

KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

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

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

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
Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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Buurttheater Mariaberg wordt mede mogelijk gemaakt door
Woningcorporaties Woonpunt en Servatius, Buurtplatform
Mariaberg, Gemeente Maastricht, Kunstketel West
(Kumulus) en Trajekt.

PERSBERICHTEN
VOORSTELLING BUURTTHEATER MARIABERG
Buurttheater Mariaberg (BTM) presenteert: ‘Drei, twie, ein
… Veuls diech al get?’ BTM doolt in deze voorstelling van
vroeger naar nu. Willen ze vooruit of achteruit? Ieder verdwaalt in zijn eigen web van herinneringen en zoekt het antwoord op belangrijke vragen. Maar wat herinneren zij zich
dan? En waar verlangen zij dan naar?
Speeldata: 23 november 14.00 uur en 20.00 uur en 24 november 14.00 uur.
Locatie: Kumulus Theater, Herbenusstraat 89.
Verkooppunten: Buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35
en Café Oonder Us, Meester Ulrichweg 26.
Kosten kaarten: 5 euro per kaart (inclusief welkomstdrankje),
waarvan 1 euro voor de Stichting Land of Hope Natal

GOUWE ZAKEN DOEN MET SPEELGOED
DEZE FEESTMAAND
De Sint en de Kerstman zeggen: “Met onze verjaardagen
weer voor de boeg, komen wij dit jaar maar extra vroeg. Want
al hebben wij het nog zó druk, wij kopen toch nog het liefst
bij ‘Speulgoodgelök’. Wij kopen er speelgoed om dat straks
weer als cadeau weg te kunnen geven. Wij doen dat omdat
wij weten dat Stichting De Gouwe met de opbrengst hiervan
verder kan werken aan armoede en eenzaamheid”.
Wij vragen dan ook aan iedereen die speelgoed heeft waar
niet meer mee gespeeld wordt, dat naar de winkel van De
Gouwe te brengen. Dat kan van maandag t/m vrijdag van
12.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur
bij ‘Speulgoodgelök’, gelegen in het winkelcentrum Pottenberg, Terra Cottaplein 1 in Maastricht. Info: www.gouwe.net.

Buurttheater Mariaberg (BTM) is in Maastricht dé pionier op
het gebied van het ‘persoonlijk documentair theater’. De groep
maakt uitsluitend voorstellingen die over de spelers zelf gaan.
BTM is dus geen reguliere toneelclub, maar wil sociaal maatschappelijke en persoonlijke problematiek aan de orde stellen, die op een eigenzinnige manier wordt vormgegeven. De
deelnemers, van alle leeftijden, krijgen toneellessen, ze voeren gesprekken en worden geïnterviewd. De regisseur en
welzijnswerker schrijven alles op en knippen en plakken het,
samen met de spelers, tot één geheel. Het script van dit
seizoen werd uiteindelijk deze voorstelling.

Onder de naam ‘de gouwe duuskes’ koopt stichting De Gouwe
levensmiddelen in en bezorgt die (op aanvraag van hulpverleners) als noodpakketten aan huishoudens in problemen. Per
pakket investeren wij 30 euro. Om dit te kunnen (blijven)
doen hebben we natuurlijk inkomsten nodig. Een van de
manieren om aan inkomsten te komen, is het verkopen van
speelgoed. De komende feestmaanden zijn natuurlijk bij
uitstek geschikt met speelgoed bezig te zijn.
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Samen met bestuursleden Max Lousberg en Ariel den Haan
willen zij een vereniging vormen die Daalhof op bijzondere
wijze dient. CV D’artagnans is voor iedere inwoner van Daalhof en allen die er aan mee willen werken. De nieuwe vereniging is wel jong, maar bouwt zich gestaag op. Voorzitter en
president Nico Dubislav heeft 20 jaar ervaring in Malberg
welke hij voor Daalhof wil inzetten. “Nu is er de kans te
leren, er iets van te maken, je buurt te dienen”, zei Nico. De
vereniging wil een ‘eigen’ gevoel geven, zodat bewoners van
de wijk weten dat deze carnavalsvereniging van hen is. Er is
een eigen hoftempel: buurtcentrum ‘t Atrium, er komt een
eigen optocht, een eigen prins en een galabal. CV D’artagnans
laat weten dat ze dit allemaal willen opbouwen; het is geen
cafévereniging.

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

CV D’ARTAGNANS
In 1989 werd de laatste prins van een Daalhofse carnavalsvereniging wees. Nee, hij verloor zijn ouders niet, maar de
vereniging, de Hofnarren, hield op te bestaan. Zo heeft de
prins ook nooit kunnen aftreden. Sindsdien heeft Daalhof zijn
carnavalsgevoel via verenigingen van buiten de wijk moeten
invullen. Nu komt daar verandering in. Op 6 september 2013
werd CV D’artagnans officieel en heeft Daalhof na 24 jaar
weer een eigen carnavalsvereniging.

Hun naam, kleuren en ethos komen van de vierde musketier: d’Artagnan. Deze held, wiens standbeeld laat weten dat
hij in 1623 in Maastricht overleed, geeft ook aan wat de
vereniging hoog in het vaandel heeft. D’Artagnan was rein,
onbesproken, sierlijk en elegant. Als carnavalsvereniging
willen zij deze élégance ook uitstralen. De kleuren zijn blauw,
wit en rood en alles staat klaar voor een goed begin, maar
alles op zijn tijd.
Voor seizoen 2013-2014 gaat het door op 22 februari 2014.
Dan houdt CV D’artagnans een Seniorenzitting in ’t Atrium.
Diezelfde dag wordt de vereniging officieel geïnstalleerd in
de SMV (Samenwerkende Maastrichtse Verenigingen) als
de 14e vereniging. Dit alles in feestelijke pracht zoals men
verwacht, met borstplaat en steek. Vanaf het seizoen 20142015 kan men naast de Seniorenzitting een optocht door
Daalhof met een eigen prins van Daalhof verwachten. Daarnaast worden de kinderen er bij betrokken en genieten de
bewoners ook van een receptie met feestavond en soireebal.

De carnavalsgezinden in en om Daalhof hebben zich de laatste jaren ingezet voor de wijk. Zo is er de voorbije twee jaar
ook een seniorenzitting geweest in ’t Atrium, samen met CV
De Mineurs, Trajekt en het Buurtplatform. Toch is er ook
een rijke geschiedenis in de buurt. CV D’artagnans wil er
voor zorgen dat deze activiteiten doorgaan met een eigen
vereniging voor de wijk zelf. Zo kunnen jong en oud carnaval vieren in hun wijk, een wijkgevoel houden, de rijke geschiedenis laten herleven en een nieuw geschiedenis schrijven.

CV D’artagnans wil duidelijk maken dat deze vereniging van
Daalhof is en open is voor allen die hier aan mee willen
werken. Bent u minimaal 18 jaar en heeft u ideeën of suggesties? Wilt u u inzetten voor uw wijk? Wilt u leren en een
kans maken te groeien? CV D’artagnans willen dat Daalhof
kan zeggen: “Die zijn van ons”. Of zoals Nico Dubislav het
ook zei: “Van de 11e van de 11e tot aswoensdag tellen we
mee”.
Wilt u meedoen? Neem dan contact op met CV D’artagnans
via tel.: 06-50806587, email: cvdartagnans@live.nl, bezoek
de website: www.dartagnans.nl of via facebook: c.v. de
dartagnans.

Het dagelijks bestuur van CV D’artagnans bestaat uit Nico
Dubislav (voorzitter), Alexander Borgignons (penningmeester) en Patrick Jans (secretariaat).
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Te koop: garage nr. 21 flat Zeepziedersdreef te Belfort. Nu
scherp geprijsd: 12.500 euro, k.k. Veilige en warme plek
voor uw auto, geen ruiten krabben, opbergruimte, enz. Voor
informatie bel tel. 06-17759443. Bij geen gehoor: stuur een
sms en u wordt teruggebeld.

PRIKBORD
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) met het geld in
een enveloppe inleveren/in de brievenbus doen op Dianahof
54 vóór de 1e van de maand van uitkomen.

Te koop: miniatuurauto’s schaal 1:43. Dinkey, Minichamps,
Solido, Brumm, Rio, Rextoys, Vitesse, enz. (in doosje). Prijs:
8 à 10 euro per stuk. Info op tel. 06-10898517.

Toe aan een nieuwe badkamer of cv ketel? Een lekkage aan
uw dak, goot of andere loodgieterswerkzaamheden? Profiteer van het verlaagde btw tarief. Ook voor het leveren van
materialen. André Tijssens Installatietechniek, Veldwezeltstraat 74, Maastricht, tel. 06-51182115 of mail andretijs
sens@gmail.com.

Op zoek naar een leuk en feestelijk ingepakt cadeau voor de
feestdagen? Schoonheidsspecialiste Angèle heeft voor u
een cadeaubon die geheel op uw wensen kan worden afgestemd. Zie ook www.angelebroux.nl of bel 06-25065275.
Gezichtsbehandeling al vanaf 27,50 euro. Fijne feestdagen.

Bijlessen Engels VMBO/HAVO/VWO door docente Engels.
Jarenlange ervaring, goede resultaten. Locatie: Belfort. Bel
voor meer informatie naar (043)3540560 of 06-30505707.

Huiswerkbegeleiding en bijles in de Hazendans. Leraar (vmbohavo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine groep leerlingen. Extra aandacht en hulp bij specifieke leerproblemen.
Bijlessen Nederlands op alle niveaus. Info op tel. 043-7503676
of 06-39823537.

Op zoek naar een leuke hobby? Kom dan naar naailessen
bij Nelleke’s Modevakschool. De lessen zijn zowel overdag
als ’s avonds en voor beginners en gevorderden. Er wordt in
kleine groepjes gewerkt. Wilt u meer weten, bel dan tel. 0433473051.

Gevonden: losse sleutel met ronde bovenkop. Gemaakt bij
schoenmaker Van Kan in de Brusselsepoort. Neem contact
op met de redactie. Als u het nummer van de sleutel kunt
geven is de sleutel van u.

Oppas nodig? Ik wil graag op uw kinderen passen. Ik ben
18 jaar en heb ervaring met oppassen. Info op tel. 0614865712 of 043-3476587.

Nette, ervaren interieurverzorger M/V gezocht voor project op Daalhof. Tijden: enkele namiddagen/avonden na 17.00
uur. Loon en voorwaarden in overleg. Inl. Bob Seilberger tel.
076-5422080, 06-29017100 of bobseilberger@casema.nl

Trouwring gevonden in de omgeving van de rotonde bij het
Bonnefanten College. Info bij Dhr Nijman 043-3477512.

Gezocht: Ik ben een dame op leeftijd en ben opzoek naar
een lief en betrouwbaar iemand die samen met mij in de
weekenden wat leuke dingen wil ondernemen, zoals wandelen, terrasje pakken, enz. Ik ben rolstoel afhankelijk. Interesse? Tel.: 043-3438048.

Te koop:

Augustushof 17A
Appartement op begane grond

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

met grote, zonnige tuin op het zuiden.
Vraagprijs: € 99.000,- k.k.

VALLENDE BLADEREN OPRUIMEN, SAMEN DOEN

www.hypodomus.nl
tel: 043 - 820 00 20

De herfst is weer aangebroken. Naast de kleurenpracht kunnen vallende bladeren zorgen voor het nodige ongemak. Help
ons mee het mogelijke ongemak te beperken. Een veegbeurt van uw stoep kan veel ongemak weghalen. Samen
houden we dan Maastricht sjiek en sjoen, maar ook veilig.
Om u te helpen met het verwijderen van het bladafval, plaatst
de gemeente bladkorven bij u in de buurt. Hierin kunt u de
gevallen bladeren verzamelen. Wij voeren het bladafval af naar
de compostfabriek samen met het andere GFT afval.

Dak & Homeservice Maastricht
L.Tonigold

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

Een paar spelregels:
- De bladkorven zijn alléén bestemd voor bladeren.
- De bladkorven worden, indien nodig, wekelijks leeggemaakt.
- Takken of ander afval mag er niet in.
- Bij misbruik wordt de korf verwijderd of niet teruggeplaatst.
Een overzicht van de locaties van de bladkorven vindt u op
onze website. In oktober beginnen onze veegwagens ook
met het reguliere vegen van bladeren in alle buurten. Naar
verwachting is Maastricht eind december dan weer bladvrij.

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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VARIA
WIJK-INFO

WAT EEN FEEST
Zondag 6 oktober jl. vierde familiebedrijf Grand Eétcafé De
Vreede anno 1973 aan de Markt 62 te Maastricht haar 40
jarig bestaan. Tevens zit buurtbewoner en mede eigenaar
Dyon De Vreede ook al 25 jaar in de zaak. Reden te meer
deze heugelijke gebeurtenissen eens goed te vieren. Om
12.30 uur werd het feest officieel geopend door Wethouder
John Aarts. Deze zette de familie goed in het zonnetje onder
begeleiding van drumband de ‘Greune’, welke deel uitmaakt
van Harmonie Petrus en Paulus uit Wolder. Dit was met name
voor Ampa Ton (oud Tambourmètre) en Ama Nettie een fantastisch moment daar kleinzoon Sidney de Vreede hier zijn
allereerste officiële opwachting maakte met een solo als extra
verrassing.

DUIZENDSTE KRAAMGEZIN
Trees Vervoort verleende als kraamverzorgende van
GroenekruisDomicura kraamzorg in haar 1000e gezin. Trees
verzamelde in 36 jaar alle geboortekaartjes van de gezinnen
waar ze als kraamverzorgende werkte.

Vervolgens startte er om 13.00 uur een Benefiet Artiestenparade met op elk uur Maastrichtse artiesten zoals Angelina,
Frans Theunisz, Duo XL, Ziesjoem, Katja, Déjavú en Erwin.
Zij werden afgewisseld met optredens van Harmonie Vreug
Zaat, Madame Gisela en Mestreechter band Naat & Druug
en hun Sambaband Secos E Molhados. Binnen gaf PipoPé
een show weg en entertainde de kleine maar ook de grote
kinderen de hele middag met aap ‘Jimmy’, schminken en
ballonfiguren. Als klap op de vuurpijl verraste Nicole de rest
van de familie aan het einde van de avond nog met een speciaal optreden van niemand minder dan Beppie Kraft. De totale opbrengst van 1.250 euro, waarvan ook een gedeelte
afkomstig was van het glazenhuis met een knipoog tijdens
de afterparty, ging naar de Health Foundation Limburg in de
strijd tegen hart- en vaatziekten.

Haar man inventariseerde de namen van deze gezinnen en
zodoende bleek dat het 1000e gezin zich aandiende. Op 14
oktober werkte Trees bij het gezin Muller-Vos met de pasgeboren dochter Evy. Daar werd zij door GroenekruisDomicura
verrast met een mooie bos bloemen.

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

www.tweewielerserviceverhulst.nl

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

Sfeer & Wellness & Spirituele / Paranormale Beurs

Guus Gruisen
Reparatie Techniek

Zondag 1 december 2013 – 11.00-18.00 uur
* Kinderhoek * Entree kinderen tot 10 jaar Gratis * Sint en Piet ???
* Gratis lezingen * Gratis Parkeren * Rolstoel vriendelijk * Loterij
o.a. diverse standhouders:
* Wimperextensions * Edelstenen * Energetix * Organo Gold * Tatoeages
* Aloe Vera * Kaart leggen * Handlezen * Foto Reading en nog veel meer….

Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667
G.Gruisen@planet.nl
www.guusgruisen.nl

Voorverkoop 5 euro / Kassaverkoop 6,00 euro (inclusief consumptie)
De Romein, Potteriestraat 30, 6216 VG Pottenberg- Maastricht

www.laplagedebeaute.nl / Helma Smeets – 06 - 20 278 307

9

n

Op het einde van de straat, waar we de bocht naar links
nemen om de Planetenhof op te gaan, komen we, net na de
bocht, rechts aan de Grannushof. Deze straat is zeer herkenbaar vanwege de oranjegele huizen die redelijk vrij recentelijk (na 1990) in het straatbeeld gekomen zijn.

BON APPETIT
AUBERGINE-BONENSCHOTEL (VEGETARISCH)
Ingrediënten:
500 g aubergines in plakken gesneden, 2 preien in dunne
ringen, 30 g margarine, 2 teentjes (geperste) knoflook, 800 g
witte bonen in tomatensaus (uit pot of blik), 2 theelepels
Italiaanse kruiden, tabasco, 5 eetlepels olie, 2 eieren, 1 eetlepel melk, 150 g kaas in kleine blokjes of geraspt.

Grannus was een Keltische godheid. Zijn tempels vond men
in de buurt van een spa of thermae, want hij was een god van
de heelkunde. Hij werd in Aquisgranni, dat wij nu als Aken
kennen, vereerd. Grannus werd vaak geassocieerd met Apollo
vanwege zijn heelkundige kwaliteiten. En in Apollo Grannus
hadden de Romeinen dan een god die ze met de Kelten
konden delen. Keizer Caracalla bezocht de tempel in Aken
vroeg in de 3e eeuw, al was deze keizer niet in de buurt om
de thermen te bezoeken, maar om strijd te leveren tegen de
Allemani.

Bereiding:
Bak prei circa 5 minuten in margarine. Bak knoflook even
mee. Doe de bonen in tomatensaus in een kom en doe de
prei en knoflook erbij. Bak de aubergineplakken in de olie.
Verdeel de helft van de aubergine over de bodem van een
ovenschaal. Schep het bonenmengsel hierop en verdeel hierboven weer de andere helft van de aubergineplakken. Klop
de eieren los met de melk en schenk het mengsel over het
gerecht. Strooi de kaas erover. Bak 35 minuten in voorverwarmde oven van 175 graden.

Als we halverwege de Grannushof rechtsaf het wandelpad
ingaan, komen we uit op een soort landweg. De meeste buurtbewoners weten deze sluipweg tussen de Tongerseweg en
de wijk te vinden. De Hermesweg is ook een hele oude weg
die vroeger het dorp Wolder verbond met de boerderijen die
vroeger lagen waar we nu de wijk Daalhof aantreffen.

WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

Hermes was oorspronkelijk een god van de weiden die herders en kudden beschermde. Voor de Grieken was hij de
zoon van Zeus en boodschapper van de goden. Omdat hij
altijd aan het reizen was, werd hij de patroon van reizigers.
Beide gedachten passen goed bij de Hermesweg, een vroeger veel bewandelde landweg tussen boerderijen.

OP REIS MET EEN DOEL

Scott Raab

We komen deze maand de wijk binnen via de Aureliushof
om zo aan de Herculeshof te komen. De Herculeshof is natuurlijk vernoemd naar Hercules, of Herakles (de Griekse
spelling), een held, sterk en slim, die als godheid vereerd
werd. Of wij hem nu kennen van een Disney film, een nog
oudere film, of zelfs van de literatuur zelf, we hebben zeker
van de grote daden die hij moest verrichten gehoord. Hij moest
onder andere een dode leeuw doden, de hydra verslaan, een
gordel van een amazone afpakken, gouden appels stelen en
de hellehond Cerberus ontvoeren uit de onderwereld. En dit
allemaal zonder een magische stok. Op de Herculeshof hoeft
men geen van deze wonderdaden te verrichten, al kan men
er wel zijn boodschappentas vullen. Hier gebeurt veel de laatste tijd. De Aldi verlaat het toneel en er zijn geruchten over
andere veranderingen. Is het een titanenstrijd van de winkels
of alleen het voortschrijden van de tijd? Hoe dan ook, hier,
langs de Herculeshof kan men jong en oud van de hele wijk
samen treffen.

Godding Uitvaartzorg
van dinsdag t/m vrijdag

Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

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

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
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Afgelopen voorjaar kwamen jullie in de finale van de
verkiezing van de Kroonappels. Balen dat jullie niet
hebben gewonnen?
‘Dat was natuurlijk jammer, maar we vonden het al een hele
eer zo ver te komen. En het heeft ons veel publiciteit opgeleverd. Onze toch al goede naam in Maastricht is daardoor
verder verbeterd. We vinden met onze nieuwe activiteiten
makkelijk gehoor. Een goed voorbeeld is Social Monday,
waarbij we sociale instellingen in Maastricht uitnodigen van
onze ruimten gebruik te maken (zie elders op deze pagina’s
– red.). En als de lezer dit leest, zou ons dak wel eens vol
kunnen liggen met zeventig zonnepanelen. De gemeente heeft
in Maastricht drie pilotprojecten op dit gebied en wij zijn er
een van.’
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En de toekomst?
‘We gaan door op de ingeslagen weg. We zijn nu bezig om
het Keurmerk Kinderboerderijen te verwerven. Verder willen
we komend jaar het achterterras overkappen. En we blijven
zoeken naar nog meer manieren om het voor onze bezoekers nog aantrekkelijker te maken.’

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 10, november 2013

Hoe gaat het trouwens financieel met de boerderij?
Lukt het om op eigen benen te staan?
‘Dat lukt tot dusver goed. We kunnen alle kosten betalen uit
onze inkomsten en de aanvullende subsidie van de gemeente.
Die subsidie neemt de komende jaren echter af, dus we
moeten heel zuinig blijven werken en blijven zoeken naar
nieuwe inkomstenbronnen. Dat is ook de reden dat we nu
actief het Vriendenschap gaan promoten. Mensen die ons
een warm hart toedragen, kunnen voor 12 euro per jaar Vriend
worden. Daarmee dragen ze bij aan ons voortbestaan. Misschien kunnen we ook op u rekenen?’

TERUGBLIK OP HET 1e JAAR
Stichting Boerderij Daalhoeve nam precies een jaar
geleden het beheer van de kinderboerderij over van
het CNME. Eén jaar zelfstandig: hoe staat Daalhoeve
er voor? We kijken terug (en vooruit) met beheerder
Ralph Frissen en bestuurslid Joost Nijssen.
Om maar met de deur in huis te vallen: hoe gaat het
met de boerderij?
‘Goed. We hebben eind vorig jaar geen makkelijke start gehad. Het duurde erg lang voordat het beheer in onze handen
kwam. Het viel niet mee de motivatie vast te houden, maar
toen de kogel eenmaal door de kerk was, zijn we allerlei
zaken gaan aanpakken. We hebben daardoor veel bereikt
het afgelopen jaar. Van een aantal zaken zie je als bezoeker
niet veel. Achter de schermen begint de organisatie steeds
beter te lopen. Er is een assistent-beheerder aangesteld en
er zijn steeds meer vrijwilligers op de boerderij komen werken. Daar zijn we ontzettend blij mee, want zonder onze
vrijwilligers kan Daalhoeve niet draaien. Verder hebben we
veel dingen gerealiseerd die de boerderij voor de bezoekers
aantrekkelijker heeft gemaakt.’

APPELPERS- EN ZUURKOOLDAG
Wijnclub De Wijngaert is sinds jaar en dag verbonden met
boerderij Daalhoeve. Dit jaar organiseerden wij wederom samen de Appelpers- en Zuurkooldag, op respectievelijk 6 en
20 oktober.

Zoals?
‘We hebben een prachtige horecaruimte gemaakt in de
koojstal. Het klaslokaal is gerenoveerd, er is een speeltoestel
gekomen, voor de allerkleinste bezoekers hebben we een
kabouterpad aangelegd. Er zijn fiets- en wandelroutes beschreven, de politie houdt hier een buurtspreekuur. We zijn
met ons heerlijke eigen varkensvlees erkend als ‘Zeldzaam
Lekker-bedrijf’. En we kregen een mooie website en een druk
bezochte nieuwe pagina op Facebook. Intussen zijn de
boerderijwinkel en de horeca steeds beter gaan draaien en
hebben we er nieuwe en aparte dieren bijgekregen, zoals de
Berkshire-varkens en de alpaca’s. Het publiek weet ons door
dit alles steeds beter te vinden. Het aantal bezoekers neemt
nog altijd toe.’

Beide dagen werden druk bezocht. Het publiek kon het ambachtelijk persen van de appels en het maken van zuurkool
van zeer nabij meemaken. Ook de weergoden werkten mee
en de wijnclub voorzag deze ambachtelijke evenementen
weer van de juiste uitstraling.
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Mensen konden ter plekke het ambachtelijke appelsap, de
appelmoes en de zuurkool kopen of bestellen. Voeg daarbij
de heerlijke broodjes met hotdog en zuurkool en het moge
duidelijk zijn dat het weer feest was op Daalhoeve.

Eind maart zullen dan ruim honderd ooien hun lammetjes ter
wereld hebben gebracht. Ook dit jaar bent u weer welkom
om de pasgeboren lammeren te komen bewonderen.
Boerderij is winterklaar
Boerderij Daalhoeve is misschien in de winter nog gezelliger
dan in de zomer. De eerste dieren staan op stal nu de weides nat zijn en het gras niet meer groeit. Deze tijd van het
jaar kunt u onze dieren bewonderen in hun mooie stallen en
komt de schaapskudde weer op stal. En u kunt u lekker
opwarmen in onze horeca. En er zullen deze winter weer
veel biggetjes, jonge konijnen en lammetjes worden geboren.

SOCIAL MONDAY
Boerderij Daalhoeve heeft vorige maand 7.850 euro subsidie
gekregen voor het organiseren van een ‘Social Monday’. Dit
is een nieuw initiatief op maandagmiddag, bedoeld voor alle
sociale instellingen in Maastricht, hun cliënten,
mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Daalhoeve stelt
dan haar terrein en ruimten beschikbaar als laagdrempelige
ontmoetings- en activiteitenplek. We bieden daarbij een programma aan, dat in onderling overleg met de instellingen
wordt samengesteld.

Zonnepanelen
Misschien kunt u ze al zien of zijn ze binnenkort te zien: 120
m² zonnepanelen zorgen voor 95 % van onze energiebehoefte. Natuurlijk zijn we hier enorm trots op en willen we
u graag meer over deze aanwinst vertellen.
Kerstaanbod in de winkel
Speciaal voor een eerlijk en lekker kerstdiner hebben wij eigen konijn, rollades, lamsracks, lamsbout en nog veel meer
te koop in onze Boerderijwinkel. Kom gerust langs en vraag
naar ons volledige aanbod. Reserveren is ook mogelijk.

De subsidie is afkomstig uit een speciaal en eenmalig budget van de gemeente. Deze deed in mei een oproep aan
vrijwilligersorganisaties in Maastricht om vernieuwende ideeën
in te dienen. Het moesten ideeën zijn die mensen en verschillende doelgroepen met elkaar verbinden. Het idee van
Daalhoeve voldoet daar helemaal aan. Instellingen kunnen
hun cliënten eens wat anders aanbieden; cliënten, vrijwilligers en professionals kunnen kennismaken met mensen uit
andere instellingen en mantelzorgers of buddy’s kunnen eens
worden getrakteerd op een middagje uit. Samen met Daalhoeve krijgen nog dertien andere Maastrichtse organisaties
een subsidie.

DAALVERHAAL
Met ingang van deze editie van het Belhäöfke starten we een
nieuwe rubriek op de middenpagina’s: Daalverhaal. Een grabbelton waarin we bijzondere gebeurtenissen op de boerderij
beschrijven. Gebeurtenissen die emotioneel kunnen zijn,
hartverwarmend, maar heel soms ook ergerniswekkend.

We zijn erg blij met het nieuwe project, dat in januari start, in
aanwezigheid van wethouder Mieke Damsma. Het is een initiatief dat onze functie als centrum voor maatschappelijke
instellingen verder versterkt. De subsidie bestaat uit huur en
projectkosten. Een deel van het geld zal daardoor ten goede
komen van het voortbestaan van de boerderij.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Kerstsfeermiddagen
Na ons Sinterklaasfeest op 1 december komen de kerstdagen er weer snel aan. Dit jaar willen we de decembersfeerdag uitbreiden naar twee dagen (21 en 22 december). Ook
maken we een overdekte kerstmarkt. Heeft u interessante,
bijzondere producten, meld u dan snel aan om aan onze
kerstmarkt deel te nemen.
Natuurlijk is ook dit jaar de boerderij omgetoverd tot een waar
kerstparadijs. De glühwein, warme chocomel met slagroom en vele lekkere hapjes mogen natuurlijk niet ontbreken.

Zo werden wij een maand geleden onaangenaam verrast door
een schoolvoorbeeld van proletengedrag. We schrijven dinsdag 22 oktober, 12.05 uur. Een rode auto stopt en zet het
poesje/katertje op de foto op de prikkeldraad van de wei en
rijdt weg. Een buurtbewoonster ziet dit, plukt het diertje van
de draad en komt er mee naar binnen.

Lammetjesdagen starten eerder
Komend jaar worden de eerste lammetjes van Natuurlijk
begrazen Maastricht al vroeg geboren. Eind januari zijn de
eerste ooien uitgeteld. Vanaf half december bouwen we een
grote schaapskooi op ter hoogte van de speeltuin.

We hebben er al snel een nieuw tehuis voor gevonden. Maar
we hadden ons best ook gedaan als de bestuurder gewoon
door de poort naar binnen was gekomen en om hulp had
gevraagd. Volgende keer beter, hopen we dan maar.
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MYRTHE BOGMANS

KERSTMARKT IN DE GREUNE ZAOL

Beste buurtbewoners,
Graag wil ik mij als nieuwe buurtbewoner even voorstellen. Ik
ben Myrthe Bogmans en ben woonachtig in de wijk Belfort.
Ik woon hier samen met mijn papa en mama en broertje
Lucas. Ik ben op 4 april ter wereld gekomen te Genk. Mijn
mama moest worden ingeleid. Ik vond het namelijk veel te
fijn in de buik, ik bleef nog 10 dagen na de uitgerekende
datum lekker zitten. Daarentegen verliep de bevalling zeer

De jaarlijkse Kerstmarkt in Wolder, georganiseerd door
Hobbyclub ‘de Greune’, wordt dit jaar gehouden op zaterdag
14 december in de Greune Zaol. De markt wordt geopend
om 10.30 uur en duurt tot 14.00 uur. Gedurende de kerstmarkt zijn zelfgemaakte creaties te koop waaronder kerststukjes en -kransen, guirlandes, decoratieve kerststalletjes
met beeldjes. Ook dit jaar hebben we weer vogelvoederkransen en nestkastjes te koop.
Om 11.15 uur kunt u genieten van een muzikaal
optreden van de jeugdharmonie.
De entree is zoals gebruikelijk gratis en de opbrengst is ten bate van harmonie St. Petrus en
Paulus. Komt u ook ‘n kijkje nemen in de Greune
Zaol, Tongerseweg 336 te Wolder?

SENIORENMIDDAG MET DE KINDERKÖPKES
Jäögkoer de Kinderköpkes en buurtplatform Belfort/Daalhof
organiseren zondag 15 december a.s. weer een seniorenmiddag in het Atrium op Daalhof. De kaarten à 2,50 euro zijn
verkrijgbaar bij het Atrium. Voor dit bedrag krijgen de senioren koffie met gebak, één consumptie en een zeer gezellige middag.

snel en ik was binnen 5 uur geboren na het breken van de
vliezen door de assistent gynaecoloog. Ik woog 4 kg en was
54 cm groot.
De eerste nachtjes thuis waren een beetje verwarrend voor
mij aangezien ik een verstoord dag- en nachtritme had, maar
nadat ik het juiste ritme te pakken had, ben ik een tevreden
baby. Ik heb het erg naar mijn zin onder mijn vliegende vriendjes van de mobile en activity center. Maar ook als er iemand
met mij gezellig komt praten waardeer ik dit door een grote
glimlach te geven. Mijn broertje Lucas is erg gek op mij want
hij duikt altijd gelijk de Maxi-Cosi in als ik hem van school
kom halen en hij overlaadt mij dan met heel veel kusjes. Ook
helpt hij mama als ik in bad ga en leest hij mij voor uit mijn
eigen babyboekjes. Ik verheug me er nu al op om straks
samen met mijn broertje te gaan spelen.

Schoonheidssalon Parels
www.parels-uiterlijkeverzorging.nl
Romy Tonigold

Schoonheidsspecialiste
KOC gediplomeerd
aangesloten bij de ANBOS
Neptunushof 77
6215 XW Maastricht
06-38532876

Liefs, Myrthe
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EERSTE LUSTRUM ADVENTSCONCERT
CAECILIAKOOR WOLDER
In de kerkelijke annalen van 1878 lezen we al over de oprichting van een nieuw kerkelijk zangkoor. Uiteraard was het toen
nog gebruikelijk dat alleen mensen van het mannelijk geslacht daaraan deel mochten nemen, maar in 1972 ging de
kogel door de kerk en werd het koor gemengd, zoals dat nu
nog steeds het geval is. Uit dat eerste koor zijn naderhand
de Wolderse harmonieën Petrus en Paulus en Wilhelmina
voortgekomen, waarmee een goede samenwerking bestaat,
sinds 2008 in medewerking aan het adventsconcert, zo ook
in 2013.

ROMMELMARKT SCOUTING WOLDER
In de derde week van september was er in Wolder weer de
rommelmarkt van Scouting Henri Dunant - Florence
Nightingale. Ook dit jaar was het een gezellig weekend waar
veel vrijwilligers hun steentje aan onze vereniging bijgedragen hebben. Ook de bezoekers hebben hun steentje bijgedragen door het kopen van de vele spullen die we hadden.
We zagen veel blije gezichten vertrekken, soms met een
kleine aankoop, maar ook vaak met veel spullen die haast
niet meer in de auto pasten. Aan allen dank voor de bijdrage.
Direct in oktober zijn wij begonnen met een grote schoonmaak van de opslag waar alle spullen verzameld worden.
Het gaat vaak om zaken van mensen die thuis bijvoorbeeld
de zolder aan het opruimen zijn. Soms gaat het ook om
mensen die verhuizen naar een nieuwe woning of naar een
aanleunwoning met een beperktere ruimte.

Op 1 december a.s. organiseert het Caeciliakoor voor de
vijfde keer haar inmiddels zeer gewaardeerde
Adventsconcert waaraan dit jaar weer een ensemble van Harmonie Petrus en Paulus o.l.v.
Matty Cillekens deelneemt. Dit eerste lustrum
willen we een extra kwalitatieve muzikale impuls geven. Zo treedt naast het koor van Wolder en St. Pieter
Beneden ook de bekende sopraan Claudia Couwenbergh op
en zullen er werken ten gehore gebracht worden van W.A.
Mozart, F. Mendelssohn, J.S. Bach, Ch. Gounod en een
aantal traditionele adventsliederen. Het orgel/de vleugel wordt
bespeeld door Rick Debie en het geheel staat onder muzikale leiding van onze dirigent Pierre Willems. Het concert
zal plaatsvinden op zondag 1 december om 15.00 uur in de
kerk van Wolder.

Sinds geruime tijd stellen we iedereen ook in de gelegenheid spulletjes te brengen naar onze opslag, gelegen aan de
Minervahof, naast de goedereningang van Lidl. Dat kan elke
eerste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur. Hebt u veel
of grote zaken die u kwijt wilt en bent u niet in de gelegenheid het te brengen, stuur dan een mail naar hd_fn@hotmail.
com. Wij nemen dan contact met u op. Indien mogelijk komen we het zelfs ophalen. We horen graag van u.

Frans J.A. Pletsers, voorzitter

Afslanken met de Benexere BodyProgress
Wilt u ook;
Ñafslanken Ñ vermindering van cellulitis
Ñ een mooie strakke huid
Ñ en een goede bloedsomloop
d.m.v. ultrasonischegolven in combinatie
met elektrische spierstimulatie verliest u al
centimeters na de eerste behandeling.
Behandeling volgens afspraak:
Zeepziedersdreef 3
043-3479341
06-10630263
Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis.
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PERSBERICHTEN
BUITENBETER APP OOK IN MAASTRICHT
Meldingen van problemen in de buitenruimte in Maastricht
kunnen voortaan ook via een smartphone of tablet worden
doorgegeven. Onlangs is namelijk de app BuitenBeter in
Maastricht van start gegaan. Daarmee is het niet alleen eenvoudiger meldingen door te geven, maar zijn ook gelijk de
coördinaten van de exacte plek toegevoegd en is het mogelijk een foto van het probleem mee te sturen. BuitenBeter is
beschikbaar voor iPhone, Android, BlackBerry, Windows
Mobile, Windows Phone en Symbian. De app is gratis te
downloaden uit de app-winkels of via www.buitenbeter.nl. De
app wordt inmiddels door meerdere gemeenten in Nederland
gebruikt.
Wethouder André Willems (stadsbeheer): “De app
BuitenBeter is eenvoudig te bedienen. En het mooie is dat je
snel op elk moment van de dag meldingen kunt doorgeven.
Op deze manier kunnen we onze service verbeteren en burgers meer betrekken bij het samen schoon, heel en veilig
houden van onze mooie stad.”
Snellere afhandeling bij meldingen met app
Doordat de meldingen rechtstreeks in het meldsysteem van
de gemeente worden ingevoerd, voorzien van foto, omschrijving en coördinaten, scheelt dit in tijd de melding af te handelen.
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Meldingen die via andere kanalen bij de gemeente binnenkomen zoals mail, telefoon, Facebook of Twitter moeten eerst
nog worden ingevoerd. Op dit moment voert de gemeente
een proef uit de meldingen af te handelen met een speciale
app voor de medewerkers van Stadsbeheer en Handhaving.
Hierdoor kunnen straks meldingen nog efficiënter en sneller
worden afgehandeld. Overigens wordt de koppeling met het
meldsysteem de komende tijd nog verbeterd, zodat de melder
via BuitenBeter straks gerichte informatie krijgt over de status van de melding.
Over BuitenBeter
BuitenBeter is de landelijke meldingsapp om problemen in
de buitenruimte te melden aan de gemeente. Met de app
kunnen inwoners direct melden meteen op de plek én het
moment dat een probleem gesignaleerd wordt. Met de app
gaat dit eenvoudig en snel met foto en gps-coördinaten.
Afhandeltermijnen meldingen openbare ruimte
Doorgaans handelt de gemeente uw melding, ook die van de
BuitenBeter app, binnen 2 tot 5 werkdagen af. Het gaat hierbij om meldingen die de gemeente zelf kan oplossen.
Let op
Meldingen die via anderen kanalen (Facebook, e-mail, post
of telefoon) worden doorgegeven, duren langer om te verwerken dan meldingen via de BuitenBeter app.

Schoonheidsstudio Bijoux
oktober/november/december
Aktie
10% korting op nieuwe permanente make-up
en
15% korting op diverse fruitzuur peelings
(introductie aanbieding)

voor meer informatie en openingstijden kunt u mij
bellen, e-mailen of kijken op de website

Lanakerweg 6
6218 ND Maastricht
Tel: 0634309488

Reflexzône-therapie
gewoon eens uitproberen!!
het is:

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

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

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

Cantecleerstraat 108 Maastricht
(Malpertuis)
Lid v.d. LVNG/SBRAG/TBNG
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www.schoonheidsstudio-bijoux.nl
info@schoonheidsstudio-bijoux.nl
behandeling volgens afspraak
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DE ETALAGE

Dit is een van de redenen dat onze wasstraat het MILIEU
KEURMERK heeft. Milieukeur is een keurmerk dat is uitgegeven door de stichting milieukeur. Wij voldoen aan allerlei
eisen met betrekking tot het milieu. Onder andere stroomverbruik (groene stroom), recyclewater, de producten die we
gebruiken en afvoer van het opgevangen slib. Vraag gerust
eens naar de mogelijkheden voor bedrijven om voordeliger te
wassen met wasbonnen. Wij zijn dan ook erg trots dat wij
ons de groenste wasstraat van Nederland mogen noemen.

ROLAND NIEUWLAND
Hallo mijn naam is Roland Nieuwland en ik ben getrouwd
met Bea. Wij hebben 3 kinderen in de leeftijd van 14, 8 en 6
jaar. Wij hebben 12 jaar in Geleen gewoond maar als Maastrichtenaar heb ik al die tijd toch heimwee gehad naar mijn
stad. Dus sinds een kleine 6 jaar wonen wij weer in Maastricht.
Na mijn schooltijd ben ik gaan werken in de bouw. Daar heb
ik vanaf 1991 tot 2004 gewerkt bij twee verschillende bedrijven. In 2004 hebben we besloten voor ons zelf te beginnen
met keukenrenovatie bij de Keukenmakers. Een superleuke
tijd gehad tot in 2008 het doek viel voor de holding waar de
Keukenmakers onderdeel van uit maakten. De stap om het
geheel op eigen houtje te gaan doen, was snel gemaakt en
zijn we verder gegaan als Top-Maat Keukens. Vanwege de
vele reacties van klanten zijn we er meer een totaal pakket
van gaan maken en werd het Top-Maat Home.

Sinds enkele weken zijn we nog een nieuwe uitdaging aangegaan en hebben we ook in Roermond de IMO wasstraat in
beheer. Het is een hele onderneming maar wel heel erg leuk
om te doen. We willen ook daar onze klanten tevreden de
wasstraat uit laten rijden. Uiteraard met hetzelfde enthousiasme en professionaliteit zoals we dat gewend zijn.
We hebben een aantal zaken veranderd om onze klanten
beter van dienst te zijn. We behandelen vanaf programma 3
de auto extra met een grote borstel. De
voorbehandeling is dus uitgebreider dan
bij de programma’s 1 en 2. Komt u met
kinderen in de auto, dan krijgen zij een
lekkere lolly. Verder kunt u bij ons waxen cockpitdoekjes verkrijgen voor 0,50
euro, de geurboompjes kosten 0,75 euro.
Onze openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag
van 9.00 - 18.00 uur en op zondag van 10.00 - 14.00 uur. Wij
zien u graag bij onze groene wasstraat op Belfort of in Roermond.

Als ik in oktober 2012 een klus mag verrichten bij IMO
Carwash op Belfort en Kerkrade, hoor ik dat de wasstraat op
Belfort op zoek is naar een nieuwe ondernemer. Bij toeval
kom ik tijdens mijn werkzaamheden in contact met de directeur van IPIC Nederland en zo is het balletje gaan rollen. Na
een aantal gesprekken hebben we de stap genomen om
samen IMO Carwash te beginnen. Per 1 januari hebben we
officieel het stokje over genomen van de vorige eigenaar. In
eerste instantie samen met mijn vrouw, maar het was al
gauw duidelijk dat we een aantal personeelsleden goed konden gebruiken. Op dit moment hebben we buiten onszelf
nog 3 personeelsleden in dienst waar we ontzettend blij mee
zijn.
Het is heel afwisselend werk, al zou je dat op het eerste
gezicht niet denken. Behalve het afspuiten van de auto’s
hebben we natuurlijk ook de taak het onderhoud in de wasstraat uit te voeren. In heel veel gevallen kunnen we de reparaties zelf doen, in sommige gevallen komt de technische
dienst voor het grote werk.
Wist u dat de gemiddelde wasstraat 300 liter water per auto
gebruikt en als u het zelf doet ongeveer 150 liter. In onze
wasstraat wordt ongeveer 63 liter per auto gebruikt en 80%
van het water wordt weer gerecycled.
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CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

Wist u dat…….
•
•
•
•
•
•

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

De nieuwe openingstijden zijn:
maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur
zondag van 10.00 uur tot 14.00 uur.
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IN DE APOTHEEK

BIJZONDERE DAGTOCHT
Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Maastricht, Meerssen,
Mergelland, organiseert een Bijzondere Dagtocht op donderdag 28 november a.s. naar de Kerstmarkt in Essen. Deze
Bijzondere Dagtocht is speciaal bedoeld voor mensen die
door een lichamelijke beperking of een ziekte niet zonder
zorg aan een dagtocht kunnen deelnemen. Ook indien u
rolstoelgebonden bent, bent u met uw begeleider van harte
welkom bij deze Bijzondere Dagtocht.
Op de internationale kerstmarkt in Essen worden in ruim
200 kraampjes onder een fonkelend net van 45.000 lichtjes
cadeau-ideeën en culinaire verleidingen uit de hele wereld
gepresenteerd. Andere hoogtepunten zijn de middeleeuwse
markt bij de Hoher Dom en het kerstspel. Uniek zijn de lichtbeelden van de Essener Lichtwochen en de lanen van lichtbollen.
Om 9.00 uur is het vertrek bij het Geusseltstadion in Maastricht of bij het Klooster in Wittem met een luxe touringcar
met rolstoellift, een aangepaste, gelijkvloers toilet en koffiebar. Onderweg ontvangt u een lunchpakket en de dag wordt
afgesloten met een 3 gangendiner. Rond 20.30 uur bent u
weer terug bij uw opstapplaats.
Deze Bijzondere Dagtocht kunnen wij u aanbieden voor 34,95
euro. Aanmelden kan tijdens kantoordagen tussen 14.00 en
17.00 uur; telefonisch via tel. 043-3215111 of via het contactformulier op www.rodekruism3nl.

Het RTL programma 'In de Apotheek' laat zien wat er achter
de schermen gebeurt in een apotheek. Op 3 november was
RTL te gast bij Apoheek van Thoor in Daalhof. Naast de werkzaamheden in de apotheek waren ook klanten aan het woord.
Op www.rtlxl.nl is deze aflevering nog(maals) te zien.

SINTERKLAAS OP BEZOEK?
Scouting Theresia onderhoudt al ruim 40 jaar
contact met de Goedheiligman en kan
daarom voor u een bezoek regelen. Hij komt
graag bij u thuis, op school, sport- en
personeelsverenigingen en zeker op kinderfeestjes. Wilt u een gezellige middag (in het weekend) of
avond met een bezoek van de Sint, neem dan gerust contact op met mevrouw Occhipinti. Zij is de secretaresse van
de Sint. Haar telefoonnummer is 043-3251641. Bij geen gehoor graag inspreken op het antwoordapparaat.

VARIA
WIJK-INFO
Deze column is geschreven door Edith Remmen. Zij heeft haar eigen bedrijf: Massage en
Visagie by Edith Remmen. In deze column deelt ze tips en trics uit de wereld van de
visagie, of geeft meer informatie over beauty producten. Heb je vragen of opmerking
naar aanleiding van haar column? Mail naar: edith@visagiemaastricht.nl.

FASHION EN MAKE-UP TRENDS HERFST-WINTER
JONGERENBUURTBEMIDDELING SUCCESVOL
In oktober zijn een aantal scholieren van het Sint
Maartenscollege en Porta Mosana opgeleid tot Jongerenbuurtbemiddelaar. Deze leerlingen hebben door de methodiek Jongerenbuurtbemiddeling geleerd te bemiddelen in conflictsituaties binnen en buiten de school. Het gaat dan niet
alleen om conflicten tussen de scholieren onderling, maar
ook tussen volwassenen en de jeugd.
Hierbij staat niet het probleem centraal, maar de relatie en
communicatie tussen de betrokkenen. Zij doen dit door middel van een neutrale, onpartijdige houding (hierin hebben de
jongeren een training gevolgd).
Voor meer informatie kunt u zich wenden
tot Sandra Smeitink van Trajekt; via mail
sandra.smeitink@trajekt.nl of tel. 0437630271, 06-55695279.
ROMMELMARKT SCALA MAASTRICHT
Accordeonistenvereniging Scala Maastricht organiseert op
1 december van 10.00 tot 17.00 uur een rommelmarkt in
Centre Manjefiek (het Ruweel) te Malberg. Zij zal deze markt
ook muzikaal opluisteren. Tafels zijn nog te huur en kosten
15 euro per 2 tafels. Info: 043-347724, 06-28262297 of mail
naar hoogstap@versatel.nl . Er wordt ook een tombola gehouden waarbij men meteen weet of men in de prijzen is
gevallen.
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Zonder mode geen make-up en zonder make-up geen mode.
Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze herfst en komende winter zijn er een aantal modebeelden die de boventoon voeren. Ik zal de modebeelden in steekwoorden beschrijven.
Grunge: sjiek zwart, leer, veel bling bling, netkousen, rok
tot over de knie, ruitjes en plooirokjes. Een beetje ruig, punk
met veel ritsen, kettingen en studs.
Metallic Glam: veel zilver en goud met glitters en pailletten,
als het maar glanzend is. De make-up is óf sprekende ogen
met eyeliner en een naturel make-up óf fel rode lippenstift
waarbij de ogen lichtjes zijn opgemaakt.
Cosy Winter: pyjama look (het bestaat echt, de pyjama
voor overdag naar het werk), XXL materialen zoals een grote
kraag of enorme handschoenen. Een trui als jas. Zachte
make-up kleuren.
Jaren 40 Jassen: zachte stoffen en kleuren met als accessoires groot, steentjes en veel. Ook de oversized jas is in.
De modekleur van dit moment is blauw. Je kunt je geheel in
blauwtinten hullen, maar ook kiezen voor accessoires in
blauw. De lengte van de rok kan zowel kort, lang of ertussenin zijn. Vaak wordt het rechte model gezien.
Leer blijft in deze winter en wat dacht je van de schoenen?
Op de catwalk gesignaleerd: high heels met vel of pels aan
de binnen- of buitenzijde, laarzen met blokhakken, ballerina’s, en zelfs peep toe’s deze winter. Ik hoop dat de sneeuw
deze winter aan ons voorbij gaat. Het beste advies blijft: kies
een stijl die bij je past, dan straal je het meest.

WIJK-INFO
SPORT

PERSBERICHTEN
SPECIAAL ‘LADY’S-NIGHT’ THEMA
TIJDENS HET HART- EN VAATCAFÉ

ACTIVITEITEN MAASTRICHT SPORT

Op dinsdag 8 oktober was er weer een Hart- en Vaatcafé
met een hartverwarmende opkomst van lotgenoten, partners/
dierbaren en andere belangstellenden. Gedurende deze
avond was er speciale aandacht voor de vrouwelijke hart- en
vaatpatiënten. Naast het reguliere lotgenoten contact en het
uitwisselen van ervaringen, gaf cardioloog Rachel ter Bekke
van het AZM/MUMC+ namelijk een interessante en leerzame
lezing over specifieke vrouwelijke hart- en vaatproblematiek.
Tot slot was er een feestelijk optreden door de oriëntaalse
danskunstenares IETARA en haar leerlingen en was er voor
alle bezoekers een mooie ‘goodybag’ met thema gerelateerde
inhoud.
Willen jullie ook eens het Hart- en Vaatcafé bezoeken? Dat
kan voor 2014 op onderstaande data, telkens vanaf 19.30
uur bij familiebedrijf Grand Eétcafé De Vreede aan de Markt
62 te Maastricht: 14 januari, 1 april, 3 juni en 7 oktober.
THEMACAFÉ ‘DOE EFFE NORMAAL’
Het themacafé Onderling Sterk van 21 november a.s. besteedt aandacht aan het betuttelende gedrag van mensen
zonder beperking naar mensen met een beperking: Doe effe
normaal.
We kennen het beeld vast allemaal; niet de persoon in de
rolstoel, maar de begeleider wordt aangesproken, over het
hoofd van iemand met een beperking wordt gevraagd hoe het
met ‘hem’ of ‘haar’ is. Zelfs professionals weten zich vaak
geen houding aan te meten als ze iemand met een beperking moeten aanspreken. Een onderwerp dat eigenlijk niet
eens een onderwerp van gesprek zou hoeven zijn. Toch gaat
het themacafé de uitdaging aan tijdens een interactieve avond
met inbreng van professionals, mensen zonder en mensen
met een beperking. Ervaringen worden uitgewisseld en constructieve voorstellen gedaan, elk met eigen expertise en
mogelijkheden.
Daarnaast volgt er, onder de bezielende en inspirerende leiding van Jack Vinders, een brainstormsessie over hoe de
professional te helpen. Iedereen is welkom in café De
Wieëtsjaf, Markt 49 te Kerkrade op donderdag 21 november
van 19.00 tot 20.30 uur. Toegang is gratis. Aanmelden via
onderlingsterk@meezuidlimburg.nl .
Onderling Sterk Parkstad is een groep mensen met een (licht)
verstandelijke beperking die allen in de regio wonen. Sommigen met (enige) ondersteuning en anderen zelfstandig. Zij
verzorgen (ondersteund door coaches van MEE Zuid-Limburg) elke derde donderdag van de maand een themacafé in
café De Wieëtsjaf in Kerkrade.
De themacafés zijn niet alleen interessant voor mensen in
Parkstad. Ook voor mensen met een (licht) verstandelijke
beperking uit andere regio’s, kunnen de bijeenkomsten aantrekkelijk en leerzaam zijn. Maandelijks wordt aandacht gegeven aan wisselende onderwerpen die interessant kunnen
zijn voor mensen met een beperking en voor hun naasten,
alsook voor andere geïnteresseerden.
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Maastricht Sport organiseert in de stad verschillende sportactiviteiten, gratis of met een kleine deelnemersbijdrage. Ook
in uw omgeving zijn er uitdagende sporten waar u aan mee
kunt doen. Zo wordt er o.a. Sportief wandelen en Golf aangeboden. Wilt u sportiviteit combineren met gezelligheid, kom
dan een keer vrijblijvend meedoen met één van onderstaande
activiteiten of kijk op
www.maastrichtsport.nl
voor het volledige
activiteitenoverzicht.
Gyminstuif (gratis): in een gezellige groep worden diverse
spierverstekende oefeningen gedaan, ieder op zijn/haar niveau. Als afsluiting wordt een leuke spelvorm aangeboden.
‘s Woensdags van 14.00 tot 15.00 uur in Gymzaal Belfort
(Keurmeestersdreef 8).
Badminton (gratis): Kom gerust een keer kijken of doe een
keer mee. ‘s Woensdags van 9.30 tot 10.30 uur in Sporthal
Daalhof (Goudenweg 190).
Sportief wandelen (gratis): Wandelen met een sportief
tintje. Tijdens deze gezellige activiteit door de groene omgeving van Pottenberg worden er ook oefeningen gedaan.
‘s Vrijdags van 10.30 tot 11.30 uur, vertrek vanaf Bodyfit
Pottenberg (Opalinestraat 41).
Golf 4 you (2 euro per keer): tijdens deze activiteit maakt u
kennis met de golfsport. Behalve de technieken van slaan,
wordt er gespeeld op de oefenterreinen en -holes. Materiaal
is aanwezig. Voor deze activiteit dient u zich aan te melden
via Thijs.van.Veen@maastricht.nl of tel. 06-29050399.
‘s Vrijdags van 10.00 tot 12.00 uur en 15.00 tot 17.00 uur op
Golfbaan International Golf Maastricht (Dousbergweg 90).

SENIOREN BOWLEN
Hallo sportvrienden, bedankt voor de geweldige reacties bij
het senioren bowlen van Senioren Bowlen Maastricht (SBM).
Drempelvrees hoeft u bij ons niet te hebben; wij zijn een
vriendenclub en wij willen niets anders. Het is en blijft een
geweldige ontspanning en gezellig samenzijn én een tijd om
nieuwe vrienden of kennissen te maken. Ook vrouwen zijn
van harte welkom; kom kijken en je wordt verliefd.
We bowlen op dinsdagmiddag in Bowlingcentrum Brunswick
Porseleinstraat 3, naast de Praxis, van 14.00 tot 16.00 uur
voor de prijs van 5,25 euro per persoon
voor twee uur, met vier deelnemers op
een baan. Kom rustig eens kijken, het
verplicht u tot niets. U bent van harte
welkom. Contacteer Jos Jansen op tel.
043-3478836, Brusselseweg 289 of
Guus Buise op tel. 043-4092403,
Clavecymbelstraat 41-B07 voor meer
informatie.
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GEDICHTJE:
VIJF PIETJES.

Verhaaltje:
Schoen zetten
DIE

‘Jippe, je mag je schoen zetten,’ zegt Mama. ‘Hier bij
de verwarming. Welke schoen wil je?’
‘Die bruine met klittenband,’ antwoordt Jippe.
‘Mag ik ook mijn schoen zetten?’ Dat is Papa natuurlijk.
‘Nee,’ lacht Jippe. ‘Dat is alleen voor kinderen.’
‘Ja, lieve kinderen,’ plaagt Papa. ‘Ben jij altijd lief?’
Jippe krijgt een kleur.
‘Niet zo plagen, Jan.’ Mama helpt Jippe.

EN DE MOOISTE CADEAUTJES VOOR IEDEREEN KOPEN.
DE STALPIET ZORGT VOOR HET WITTE PAARD
GEEFT HET ETEN, DRINKEN EN KAMT ZIJN STAART.
EN WIE ZORGT ER VOOR HET BOEK VAN SINTERKLAAS?
DAT IS DE KLEINSTE PIETERBAAS.

‘Mama, Papa, kom eens kijken! Er zit een konijntje in
mijn schoen. Een knuffel!’
Nog een beetje in slaap zegt Papa: ‘Wat lief! Heb je de
chocolaatjes ook gezien?’
‘Ja, daar mag jij er ook een van. En Mama ook.’
Dat is lief van Jippe. Maar hij is ook wel erg verwend.
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Mopjes:
Zwarte Piet en Sinterklaas lopen door de woestijn.
Vraagt Sinterklaas aan Zwarte Piet: “Waarom heb jij
eigenlijk een raam bij je, Zwarte Piet?”
“Oooh Sinterklaas”, antwoordt Zwarte Piet:”Als ik het
te warm krijg doe ik het raam open.”
Schoolpietje: “Ik heb vandaag leren schrijven! “Zozo”,
zegt Luisterpiet. “En wat heb je geschreven?” Schoolpietje: “Dat weet ik niet. Ik heb nog niet leren lezen.”
Twee zwarte pieten lopen over het dak, waarbij een
van hen over een dakpan uitglijd. ‘Wie is daar?’ roept
een kindje. De eerste zwarte piet reageerde met een
natuurgetrouw ‘Miauw’. Het kindje gaat weer lekker slapen. Maar als de andere zwarte piet ook uitglijd wordt
het kind weer wakker en roept opnieuw ‘Wie is daar?’
‘Nog een kat,’ roept de andere zwarte piet.

Puzzel:

z

EET VAAK PEPERNOTEN ALS NIEMAND HET ZIET.

DIT IS PIET MET DE GROTE OREN
HIJ KAN AL JULLIE LIEDJES HÉÉL GOED HOREN.
LANGE PIET KAN KEIHARD LOPEN.

Jippe zet zijn schoen onder de verwarming. Hij doet
zijn tekening en zijn verlanglijstje erin.
‘Vergeet je niet iets?’ vraagt Mama. ‘Denk eens aan
het paard!’
‘O, ja, een wortel.’ Jippe stopt hem erbij.
‘Kom, nu vlug tandjes poetsen, wassen en slapen.’
Mama geeft Jippe een knuffel.
‘Was het maar vast morgen,’ zegt Jippe nog.
Dan is het stil.

s

KIJK, IK HEB VIJF PIETJES OP MIJN HAND!
DIE HELPEN SINT DOOR HET HELE LAND.
DIT IS DE DIKKE BAKKERPIET

bal
boot
lied
pakje
peen
piet
pop
schoen
sint
zak

Als zwarte piet in zijn ene hand 12 pakjes heeft en inde andere hand 20. Wat
heeft hij dan?
Antwoord: Hele grote handen.
Sinterklaas vaart met z’n pakjesboot op zee.
Plotseling stoot het schip op een rots.
Er zit een gat in de bodem waardoor het water naar
binnen gutst.
Maar dan komt 1 van de Pieten op een idee en begint
ernaast nog een gat te boren.
“Piet, wat doe je nou?” roept Sint.
Zegt Piet, “Zo kan het water er ook weer uitstromen...

Zoek alle woorden in de puzzel.
De letters die overblijven vormen de oplossing.
Oplossing:
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Het bodemonderzoek startte en archeologen wroetten centimeter voor centimeter de grond af. Men vond dan wel niet de
zilveren apostelen maar wel drie graven, waaronder een Romeinse Sarcofaag. Deze had een lengte van 2,48 meter en
het gewicht was kolossaal. Alle beschikbare mankracht moest
worden gemobiliseerd om de kist met inhoud te bergen. De
inhoud was net zo verbijsterend als de kist. Er lagen opgestapelde urnen, aardewerk producten en daar tussen een
uniek bronzen schaaltje, versierd met fraaie bloemmotieven
en voorzien van twee oren waarop slang-harige koppen afgebeeld, in. Alles werd tenslotte naar het Natuurhistorisch
Museum gebracht waar iedereen het kon bezichtigen. Na
deze vondst zijn vele bewoners alert geweest toen ze in hun
tuin aan het graven waren, want in Belfort zouden nog meer
schatten in de grond liggen. Voor de Archeologische dienst
speelde geld ook toen al een belangrijke rol en dat was er
niet. Bronvermelding: gedeelte uit jaarboekje Maastricht 1964,
pag 38.

BELFORT
Waar vliegt de tijd naar toe, we zitten al bij de 10e aflevering
van deze rubriek. Toen ik de afgebeelde foto van de bouwplaats in Belfort maakte, was het 1963. Op de voorgrond
zijn de vloeren te zien van de huizen - links nummer 40 en
rechts nummer 38 - gelegen in de Vleeshouwersdreef. Daarachter zien we de in aanbouw zijnde huizen op de Touwslagersdreef met daarachter de Schaliedekkersdreef en daarachter de bouw van de flat op de Ebenistendreef.
Omstreeks deze tijd, we leven dan in 1964, wordt er een
spectaculaire vondst gedaan. Op de hoek van de Zeepziedersdreef en de Tinnengietersdreef worden archeologische schatten gevonden. “Na de eerste meldingen dacht
men dat het een 1 april grap was”, vertelde Michel Laheij. Hij
was er vanaf het eerste uur bij omdat hij vlak bij woonde.
Michel vertelde dat donkere schimmen ‘s nachts rondspookten in de omgeving, schatzoekers en avonturiers
stroopten de omgeving af met metaaldetectors. Want, vertelde Michel verder, “Ik kon alles goed zien vanuit de bovenverdieping van het huis waar wij woonden. Later hoorde ik
dat de schatgravers op zoek waren naar Romeinse oudheden, er zouden gouden munten en versierselen liggen.” Tot
ieders verbazing werd de bouw stop gelegd en verscheen
de Rijksdienst voor Oudkundig Bodemonderzoek. Professor dr. J.E. Bogaers zorgde dat het afgezette terrein dag en
nacht bewaakt werd toen hij hoorde dat er kappers op de
kust waren.

Verder vraag ik u, beste lezer, om hulp. Ik zoek iemand die
in het sorteercentrum van de PTT op de Herbenustraat heeft
gewerkt. Graag zou ik in contact komen met deze persoon
en hem enkele vragen stellen. U kunt mij bereiken op tel.
043-3474946 of per mail huub.reinders@home.nl .

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS
EINDEJAARS KIENEN
Zaterdagavond 14 december organiseert de Stichting
Supportsvereniging van Harmonie Wilhelmina (SSHW) haar
traditionele nostalgische eindejaars kienen. De kienavond
begint om 19.15 uur, de zaal gaat al om 18.30 uur open en
kienkaarten kan men vanaf 19.00 uur kopen. Kaarten zijn er
vanaf 5 euro per serie. U kunt prijzen winnen van nostalgische aard. De hoofdprijs is 2x een prachtig levensmiddelen pakket.
Er wordt ook voor de inwendige mens gezorgd; bij ieder kopje
koffie kunt u een gratis stuk vlaai krijgen. Kom dus ook en
kien gezellig mee. Iedereen die het leuk vind mag meedoen,
dames en heren.
De avond vindt plaats in Café Zaal Aajd Vroenhove,
Tongerseweg 400, 6215 AE Maastricht. De zaal gaat om
18.30 uur open, het kienen begint om 19.15 uur.

Vanaf 1 juni zijn wij ook speciaalzaak van
Vanaf 1 juni zijn wij ook speciaalzaak van

Vanaf 1 juni zijn LINGERIE
wij ook speciaalzaak
van
BORSTPROTHESES,
en BADKLEDING
BORSTPROTHESES, LINGERIE en BADKLEDING
Ruim assortiment
op voorraad
BORSTPROTHESES,
LINGERIE
en BADKLEDING

Ruim assortiment
op voorraad
Vergoedingen
van zorgverzekering
mogelijk.
Ruim assortiment
op voorraad
Vergoedingen
van zorgverzekering
mogelijk.
Wij werken ook op afspraak
Vergoedingen van zorgverzekering mogelijk.

Wij werken ook op afspraak
speciaalzaak in gezondheidsartikelen en zelfzorgartikelen
Wijonderhoud
werken ook op afspraak
levering
van scootmobielen,
inclusief service
en
speciaalzaak
in gezondheidsartikelen
en zelfzorgartikelen
vergoeding
mogelijk
via AWBZ
/ zorgverzekeraars
/ WMO
levering
van scootmobielen,
inclusief
service
en onderhoud
speciaalzaak
in gezondheidsartikelen
en zelfzorgartikelen
vergoeding
mogelijk via AWBZ
/ zorgverzekeraars
/ WMO
levering
van scootmobielen,
inclusief
service en onderhoud
vergoeding mogelijk via AWBZ / zorgverzekeraars / WMO
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