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Al van de schrik van Halloween bekomen? Halfopen
graven, zombies die uit de graven van het kerkhof aan
de Tongerseweg kruipen… Niet gezien? Ik ook niet hoor,
maar de verhalen gaan de ronde en waar rook is….
Enfin, we zijn alweer aan het voorlaatste nummer van
2019 gekomen! De klok is verzet en het gezellige kaarslicht en warme chocolademelk hebben hun vaste rituele
plek in de donkere avond ingenomen alsof er nooit een
zomer was. Het ‘heerlijk avondje’ staat voor de deur en de
speelgoedblaadjes liggen half verknipt in de krantenbak.
Stilte voor de storm, want zodra de goedheiligman en
zijn zwarte pieten onze stad weer binnenvaren klinken de
kinderkeeltjes luid in onze straten.
Voorpret voor ouders, grootouders en natuurlijk de suikerooms en -tantes! Menigeen breekt zijn hoofd over wat
men moet gaan knutselen voor de surprise en laten we het
dan vooral even niet over versjes hebben. Niet iedereen
is namelijk bevoorrecht om ‘binnen no time’ een vers dat
én origineel én ook nog eens bij de persoon past, 'eventjes' op papier te zetten! Tip van mij, degene die ook niet
bevoordeeld is met dit soort gaven; flink wat duct tape,
stroop smeren, kistjes dichttimmeren en accepteren dat
dichten nou eenmaal ‘niet je ding’ is. Niks origineel… gewoon beginnen met de meest beroemde openingszin van
de sint, die zich jaarlijks wéér afvraagt wat ie zich moet
‘bedenken en schenken’. Met de 11e van de 11e voor de
deur… nee geen bier, dat hoort weer bij een ander feest!
En voor wie ‘t echt even niet weet of gewoon nieuwsgierig
is naar wat we u deze maand weer te vertellen hebben…
Veel leesplezier!

Dit weekend herdenken we onze gestorven medemensen.

EVENEMENTEN
Woensdag 6 november
Alzheimercafé over dementie en euthanasie bij Athos EetMaakt- Doet, Athoslaan 12A, Maastricht. Het programma
start om 19.30u. Voor meer informatie bel: 06- 83045556
of email: alzheimercafemaastricht@gmail.com
Zaterdag 9 november en zondag 10 november
Om 19:00 uur op zaterdag en om 15.00 uur op zondag.
Jeugdconcert Reis door de tijd in de Greune Zaol, Tongerseweg 336. Samenspeelgroep, jeugdharmonie, jeugddrumband van Harmonie St. Petrus & Paulus, samen met
zangkoor Catotsh o.l.v. Loek Schmeisters. Entree 5,00
euro. Kaarten te koop via tickets@hppwolder.nl

Natasja Cornelissen

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 7/8 december.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 november
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Zondag 10 november
Lezing in de ‘huiskamer van Daalhof’ over Plastic (zwerf)
afval. Aanvang: 14.00 uur, welkom vanaf
13.30 uur. Entree: gratis. Aanmelden: verplicht i.v.m. het
aantal beschikbare plaatsen via gvl.maastrichtwest@
gmail.com of 06-81894531.

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

Zondag, 17 november
Concert van wereldmelodieën van klassiek tot populair
door Bér Schellings (solist bij Mastrechter Staar) en zanggroep Die Mozelsänger. Om 14:30 uur in De Borenburg,
Furenthela 16, 6367 TL Voerendaal. Informatie over het
concert en entreekaarten per 12,50 euro per persoon krijgt
u via Frans Pluymen: 06-11732253 of j.pluymen@home.nl.

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3258458
043-3438786
0032-12236151(B)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

06-24449683
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-24449683
06-33135297
06-40923577

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl

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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Kwaliteitsdrukwerk tegen competitieve prijzen
Zakelijk drukwerk • Periodieken • Boeken • Mailings
Verenigingsdrukwerk • Events • Familie drukwerk
Drukkerij De Heeg • Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
Æ +31 (0)43 - 3611392
e info@drukkerijdeheeg.nl k www.drukkerijdeheeg.nl
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Of zijn mensen verward van ons gedrag? Neem de tijd om
de video’s te bekijken en laat ons weten als er vragen zijn.
U vindt ons op Facebook op: www.facebook.com/buurtplatform.belfort.daalhof

BUURTNETWERK

De huiskamer van daalhof
Kent u de Huiskamer nog niet? Er is elke dag van de week
iets te doen in de Huiskamer (zelfs in het weekend). Kom
eens langs en maak kennis met de activiteiten die al georganiseerd zijn. Heeft u een idee voor een activiteit? Kom
gerust binnen en zie of dat ook in de Huiskamer een thuis
kan vinden. We zijn nu ook telefonisch bereikbaar. Tijdens
de openingsuren kunt u ons bereiken op 043-8523553. De
meeste van deze activiteiten komen van buren zelf, die een
idee hebben en dat willen uitwerken voor de buurt.
Maandag: hobbygroep van 13.30 tot 17.00 uur.
Dinsdag: inloop van 13.30 tot 16.30 uur.
- Spreekuur matchpunt.
Woensdag: inloop van 13.30 tot 16.30 uur.
- Spreekuur matchpunt.
- Spreekuur Tim: hulpvragen bij mobiele telefoon, tablet,
laptop.
- Nederlands oefenmiddag/ Nederlandse les.
- Cursus schilderen.
Donderdag: inloop van 10.00 tot 16.30 uur.
- Creatief café van 10.00 tot 12.00 uur.
- Samen koken/samen eten van 11.30 tot 14.00 uur.
- Spreekuren van 14.00 tot 16.00 uur: wijkagent, Sociaal
Team, Matchpunt, OudersVoorOuders.
- Creatief café van 19.00 tot 21.30 uur.
Vrijdag: hobbygroep van 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdag: van 10.00 tot 16.00 uur.
- Bijeenkomst vrouwen/grootmoedersgroep.
- Cursus kweken en bereiden van kruiden.
Zondag: christenbijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur.

Burendag en week van de eenzaamheid en meer
Heeft u de kans gevonden om uw buren te leren kennen?
Iets voor elkaar te doen? Meer dan 70 mensen zaten aan
tafel in de Huiskamer van Daalhof. Samen praten, een gezellig middag beleven - dit kan vaker gebeuren als we dat
zelf beslissen in onze buurten. Er zijn altijd nieuwe kansen
om iets te betekenen voor elkaar. Blijf met elkaar praten.
Leer elkaar kennen.
In november en december wil de Huiskamer ook een plek
zijn waar mensen elkaar kunnen treffen. Zoals in vorige jaren
wordt er een Kersttreffen georganiseerd, dit jaar op zondag
15 december. Maar er is bijna elke dag iets te doen in de
Huiskamer. Zoekt u contact met anderen? Kent u iemand die
hier baat bij zou hebben? Maak kennis met de activiteiten
van de Huiskamer.
Gemeente informatie
Vroeger als u informatie wilde hebben over wat er bij u in de
buurt gebeurde waar een vergunning voor nodig was (met
bomen, bouwen of meer), dan keek u op de meldingen in
de VIA Maastricht. Maar nu heeft de gemeente een andere
manier gekozen om deze informatie te verspreiden. De
gemeente Maastricht biedt haar inwoners de mogelijkheid
om via de E-mailservice “Digitale Buurtinformatie” in één
oogopslag een goed beeld te geven van welke vergunningen en meldingen in de openbare ruimte in een buurt bij de
gemeente bekend zijn. Via flexinext.maastricht.nl/abonnee/
kan men zich aanmelden of afmelden voor de service.

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: buurtnetwerkbd@gmail.com.

Verward gedrag
Vorig jaar hebben we ons als buurtnetwerk op verschillende
manieren ingezet rond het thema “Verward Gedrag”. Maar
eenmalig iets doen lost niets op. Daarom hielden we ons
ook door het jaar bezig met activiteiten en mogelijkheden
om mensen met elkaar te verbinden en mensen te helpen
begrijpen hoe het zit met verward gedrag.
In de komende maanden zult u enkele video’s die hier over
gaan kunnen vinden op onze Facebooksite. Hoe zien we
verward gedrag? Is het gevaarlijk?

WIJK - INFO
ALSJEBLIEFT…EEN DANKJEWEL!
Op 10 november is het de jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg’.
Een moment om stil te staan bij alle mensen die dagelijks
of wekelijks met veel liefde en aandacht zorgen voor hun
partner, kind, ouder, familielid, vriend(in) of buur. Dit moment
laten we niet zomaar voorbijgaan!
Samen met de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en
Vaals organiseert Steunpunt Mantelzorg Zuid, in de maand
november, mooie acties en gezellige activiteiten waarmee
we alle mantelzorgers in het zonnetje willen zetten. Denk
hierbij aan een Bloemetjesactie, de uitreiking van de Mantelzorg Award en feestelijke Mantelzorgsalons en Contactgroepen.
Op onze website www.mantelzorgzuid.nl informeren we u
graag over alles wat er te doen is bij u in de buurt. U kunt
ons ook bellen voor meer informatie via 043 – 3215046.
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DIT BEN IK

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!

EVI EN DEX
Hoi, wij zijn Evi en Dex. Wij zijn een tweeling. Dat is best
bijzonder. We heten met onze achternaam Dupont. Wij zitten
op KC Dynamiek in groep 6. Ik, Evi, heb op voetbal, dansen
en kickboksen gezeten. Nu ga ik op paardrijden. Ik, Dex, zit

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

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

op voetbal en mijn vader is de trainer samen met Marcel.
Wij wonen op de Hazendans samen met Kim en Denny.
Wij zijn op 30 september jarig geweest en wij zijn 9 jaar geworden. Dex zijn vrienden zijn: Robin, Finn, Dean V., Milan
en Bodhi. Evi haar vriendinnen zijn: Ruby, Jill, Ziyal, Emma
en Dayman. Onze lieve meester is Luc Hardy. Onze twee
opa’s heten Jo en onze andere opa heet Frans. Onze twee
oma’s heten Els en Marianne.
Dex is het beste in gamen. Evi is het beste in paardrijden.
Evi haar lievelingsboek is Paardenpraat, een nieuwe pony.
En Dex zijn lievelingsboek is Donald Duck. Het lievelingsland
van ons allebei is Italië. Dit was ons verhaal. Bedankt voor
het lezen, groetjes Evi en Dex.

WIJK - INFO
ALZHEIMERCAFÉ OVER DEMENTIE EN EUTHANASIE
Woensdag 6 november is er weer een bijeenkomst van het
‘Alzheimercafé- Maastricht’.
Het thema deze avond is “dementie en euthanasie”. Euthanasie, wat mag en kan in Nederland? Met wie moet je erover
praten als je aan euthanasie denkt? Hoe zit het met dementie
en een wilsverklaring? Over dit complexe onderwerp zullen
we vanavond met u in gesprek gaan.
U bent allen van harte welkom bij Athos Eet- Maakt- Doet,
Athoslaan 12A, Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00 uur
en het programma start om 19.30u. Aanmelden is niet nodig.
Toegang is gratis. Voor meer informatie bel: 06-83045556 of
email naar: alzheimercafemaastricht@gmail.com.
U kunt voorafgaand aan de avond een gezonde en goedkope
maaltijd gebruiken bij Athos Eet. Reserveren via: Athos Eet
088-3505063 * info@athos-maastricht.nl

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

g e l l i k s t r a at 7 , m a a s t r i c h t • 0 6 - 2 4 5 4 7 8 7 4
w w w. b o dy 2 f i t. n l • i n f o @ b o dy 2 f i t. n l
4
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is geworden: alleen hij mocht schrijven met groene inkt. Nu
schrijft hij altijd met groene inkt. Hij heeft zelfs zijn eigen
pennen mee.
Na zes jaar bij restaurant Vermeer besloot hij van de ene
dag op de ander dag te stoppen. “Voor alles wat ik doe,
wil ik mijn best doen,” zei hij, maar hij had gemerkt dat zijn
zoon aan het opgroeien was, bijna zonder vader. En dat kon
niet. Pascal wou ook zijn best doen als vader. Dus moest
het anders worden.
Nu ontwikkelt hij kwaliteitsproducten voor verschillende
bedrijven over heel de wereld. Zo kwam hij voor het eerst in
contact met de Indonesische keuken. Zijn nieuwste avontuur
en uitdaging in de laatste jaren is dan ook om deze keuken
een nieuwe impuls te geven samen met andere gerenommeerde koks.
Op 15 november presenteert Pascal in ’t Atrium zijn nieuwste
boek (zijn 3e) “Baru Belanda” (een woordspeling van Hollandse Nieuwe) bij de Masoek Sadja van Stichting Pelita.
Deze dag is voor iedereen toegankelijk. Pascal blijft zijn
liefde voor het koken uitdragen in alles dat hij doet.

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.

PASCAL JALHAY
Hij wist al toen hij vijf was dat hij kok wilde worden. Zijn
moeder maakte een kokspak voor hem voor Carnaval.
Geboren en getogen in Daalhof, Pascal Jalhay ging naar
de Fons Olterdissenschool en nam deel aan het leven in de
wijk. Maar conform het verlangen dat hij vanaf jonge leeftijd
had, besloot hij op zijn 15e in Hotel Kurhaus in Scheveningen
zijn kans te wagen om kok te worden.

Scott Raab

Foto: Harold Pereira

VERENIGINGSNIEUWS
MASOEK SADJA
Vrijdagmiddag 15 november is er van 13.30 tot 17.00 uur in
buurthuis ‘t Atrium weer de Indische Inloopmiddag Masoek
Sadja van de Stichting Pelita. Deze inloopmiddagen zijn voor
iedereen bestemd en staan in het teken van Indische muziek,
dans, cultuur en eten en zijn tevens een prima gelegenheid
ervaringen en verhalen uit te wisselen.

Zoals hij het vertelt stapte hij op de trein naar Den Haag
met de gedachte om zichzelf aan te bieden bij het Kurhaus.
Daar aangekomen meldde hij dat hij gekomen was om daar
te werken. De chef keek hem aan en besloot om Pascal als
leerjongen aan te nemen. “Als iemand van ver komt, dan
willen ze hard werken.” En het was ook hard werken, volgens
Pascal. Het was ook hier dat hij besloot dat hij nooit voor
minder dan een 1, 2 of 3 sterren restaurant wilde koken.

Tweesterren meesterkok Pascal Jalhay zal op deze bijeenkomst zijn kookboek Baru Belanda presenteren als eerbetoon aan zijn moeder en als ode aan de Indische keuken.
Op deze middag zullen Erik en Maudy aanwezig zijn met
een stand voor Indische artikelen. Muziek wordt verzorgd
door Tuned. De catering van het Indisch eten is in handen
van Senang Hati.

Hij maakte zijn opleiding af dichter bij huis in Chateau Neercanne en werkte daarna achtereenvolgens bij verschillende
gerenommeerde restaurants in België en Nederland totdat
hij in 2003 bij restaurant Vermeer in het Barbizon Palace
Hotel chef werd.
Binnen twee jaar had hij al twee Michelin sterren verworven.
Hier paste hij ook een eigenaardigheid toe die een kenteken

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

De zaal gaat open om 13.00 uur en de entree bedraagt
3,50 euro. Inlichtingen bij Kees Schepel tel: 06-13521570.

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

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl
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Mogen wij uw
makelaar zijn?
Wij verkopen uw huis goed en snel.
Nogal fidus!
 Gediplomeerd/geregistreerd en ervaren
makelaars en taxateurs
 Op uw woning afgestemde verkoopstrategie
 Zeer scherpe courtage
 Geen verkoop, géén courtage
 Aankoopmakelaar; wij ondersteunen u bij de
aankoop van uw nieuwe woning

 Fidus beschikt over onafhankelijke en

Erkende Hypotheekadviseurs voor het beste
advies

Pascal Loontjens
RM / RT

Een kennismaking met
waardebepaling kost u slechts een kop
koffie!
Maastricht
Stationsstraat 14
043 – 350 35 35

info@fidus.nu
www.fidus.nu

7

PRIKBORD

VERENIGINGSNIEUWS
JUBILEUMJAAR FANFARE SINT SERVATIUS
BIESLAND-MAASTRICHT

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.

2019 is voor Fanfare Sint Servatius Biesland-Maastricht een
bijzonder jaar. Op de eerste plaats omdat zij haar 115 jarig
bestaan viert met een groots jubileumconcert. Dit concert zal
plaatsvinden op zaterdag 23 november in zaal ’t Paenhuys
te Riemst (Paenhuisstraat 11, Riemst, België).
Tijdens het concert zal een zeer gevarieerd muziekprogramma worden aangeboden. Dit zal variëren van concertwerken tot een speciaal gecomponeerde jubileummedley
met bekende ‘meezingers’ en ‘meeswingers’. Behalve de
muzikanten van de fanfare, zullen zanger Geralt van Gemert
en zangeres Mirjam Erkens zorgen voor de finishing touch
van het concert.

Voor behandeling COPD, perifere vaatstoornissen, knie-/
heupartrose is geen aanvullende zorgverzekering nodig. U
kunt bij ons ook terecht voor rugrevalidatie via David-RugConcept, oncologiefysio, sportfysio, atlascorrectie, guasha,
kleurenmatrix. FYSIO DAALHOF, Herculeshof 9, 6215 BB
Maastricht, 043-3476946, www.fysiodaahof.nl.
Uw bank of oude fauteuil nieuw leven inblazen? Ervaren
meubelstoffeerder Richard Smit maakt van meubels (opnieuw) echte blikvangers. Klantvriendelijke service die als
gegoten zit en ongeëvenaarde kwaliteit die u ziet én voelt.
Bel vrijblijvend naar 0032-468138770 of info@richardsmit.
be.

Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar via het mailadres info@
fanfaresintservatius.nl, of telefonisch via 06-29194813. De
zaal gaat om 19.30 uur open en halverwege het concert is er
een pauze waarin u kunt genieten van een drankje. Na het
concert is de mogelijkheid om gezamenlijk onder het genot
van een hapje en een drankje na te praten over het concert.

Onze volledig op maat gemaakte hoofdborden of gestoffeerde wandbekleding geven uw slaapkamer een luxe
uitstraling. Kiest u voor modern of klassiek (gecapitonneerd)? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 0032468138770 of info@richardsmit.be.

Daarnaast heeft de fanfare dit jaar maar liefst 7 jubilarissen, waarvan 4 leden hun 60-jarig jubileum mogen vieren!
Daarnaast is er 1 lid 25 jaar lid en zijn er 2 leden 12,5 jaar
lid van de fanfare. Ook zal dit uitgebreid worden gevierd
tijdens het jaarlijkse Cecileafeest voor leden en genodigden.

Yogalessen in Belfort. Voor ontspanning en vitaliteit. Zet
maar een stap in de yogaruimte. Je bent van harte welkom.
Aanmelden en info bij Helen Vaessens. Tel: 06-25005445
of yogahelenmaastricht@kpnmail.nl.
Ervaren hondenoppas. Kom vrijblijvend kennismaken,
samen met uw hond. Voor afspraak: hondenoma@hotmail.
com of www.hondenoppasgezocht.nl/advertentie/2-5763.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO

Vanwege aanschaf nieuwe auto te koop voor 400 euro 4
winterbanden Michelin 255/15.17 inch Alpine 5*** met
aluminium velgen voorzien van bandenspanningsventielen.
Winter 2018-2019 gebruikt en 2 allesdragers voor Citroën
C5 Tour. Telefoon 043-3432115 of Jamaa@home,nl.

vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding bij het plannen, maken en leren van het huiswerk
aan een kleine groep leerlingen en daarnaast extra uitleg
bij niet goed begrepen leerstof. Informatie tel. 06-39823537.

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak Nederlands
op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisatie: dyslexie) en ook examentrainingen.
Informatie tel. 043-3435094.

Op zoek naar de oorzaak van uw klachten
in ledematen, rug, nek, schouders, bekken
(ook bij zwangerschap); bij hoofdpijn,
darmklachten, whiplash, etc.
Voor volwassenen, kinderen en (huil)baby’s.
Voor meer informatie: tel. 06-25 14 27 86
www.osteopathiemorgenstern.nl
osteopathiemorgenstern@hetnet.nl
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht

In Atrium Daalhof: 1. Zumba en Sh’bam. 2. Yoga (ontstressen voor alle leeftijden ook voor klachten als burn-out,
reuma, astma, fibromyalgie, oedeem, te lage of te hoge
bloeddruk, overgewicht enz.). Chantalle Smeets www.dansyoga.com, mail: info@dans-yoga.com, tel.: 0032-12236151
of 06-33646440.
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IN 25 JAAR
DE FONS OLTERDISSENBASISSCHOOL.
’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in de
wijken Belfort, Daalhof en de Hazendans - bij de ene wijk
wat langer dan bij de andere. Elke maand, dit jaar, delen
we een stuk uit de geschiedenis van het blad en de wijken.
Het volgende bericht kwam van mei 1995.
“In de wijk Daalhof ligt nu al ruim twintig jaar de Fons Olterdissenschool. Deze basisschool, gelegen naast ’t Atrium,
heeft momenteel 300 kinderen, verdeeld over elf groepen. …
Wij werken volgens een klassikaal systeem. Binnen de vaste
groepen wordt echter gedifferentieerd. Ons uitgangspunt is,
dat wij elk kind willen uitdagen op zijn/haar mogelijkheden.
Daarom hebben we methodes gekozen, die uitgaan van het
principe: basisstof - verrijkingsstof - herhalingsstof.
In alle groepen worden excursies gepland naar o.a. de
kinderboerderij, de Sint Pietersberg, de kazematten, de
stadswallen, M.V.V. en een bakkerij. Daarnaast hebben wij
ook gastsprekers binnen de school, zoals de Milieupolitie, de
brandweer, het gehandicaptenproject en een schaakdocent.
De school is al 22 jaar oud en het onderhoud wordt de
komende jaren flink aangepakt. De school wil zich zowel
van binnen als van buiten op een frisse manier gaan presenteren. ”

Het is juist daarom heel plezierig dat de leerlingen met mij
op pad gaan en mijn rolstoel willen duwen. Zo kunnen we
gezellig samen naar de zorgboerderij gaan, boodschappen
doen of gewoon een praatje maken. Ik verheug me er elke
week weer op.
Ikzelf geef de leerlingen ook ondersteuning, ik bemoedig
ze als ze het nodig hebben, ik help met opdrachten van
de school en ik spreek hen ook aan als ze afspraken niet
nakomen. Zo hebben we over en weer iets aan elkaar. Ik
zie de leerlingen groeien en daar geniet ik ook weer van.
Tenslotte: alle leerlingen van het WijkLeerbedrijf bieden essentiële ondersteuning bij eenzaamheid en het voorkomen
daarvan. De leerlingen versterken het sociale contact met
en in de buurt. Dat is ontzettend belangrijk, en ik hoop van
harte dat de gemeente dit ook inziet. Voor dit sociaal werk
is de inzet van voldoende financiële middelen broodnodig!

In 1995 was de Fons Olterdissenschool al 22 jaar oud. Heden zijn er kinderen in de wijk die de school nooit hebben
gekend. De Fons Olterdissen deed de deuren in 2015 dicht
vanwege het geringe aantal kinderen in de wijk. Nu wordt
de school omgebouwd tot een soort medische polikliniek
voor de wijk.

Mark, dankjewel voor deze mooie en persoonlijke bijdrage.
Joke Bremmers-Meijers
Coordinator WijkLeerbedrijf Daalhof
j.bremmers-meijers@leeuwenborgh.nl

DICHTER BIJ DE MENS
MARK RIJKEN
“Dichter bij de mens” is een vast onderwerp in ons wijkblad.
Het is de bedoeling u kennis te laten maken met de mensen
van het WijkLeerbedrijf Daalhof aan de Herculeshof: de
studenten, de klanten en de ondersteuners.

VERENIGINGSNIEUWS
JUBILEUMCONCERT WIEKER EINDRACH

Deze keer is het woord aan Mark Rijken, een van onze cliënten. Hij vertelt wat de hulp van leerlingen voor hem betekent
en ook wat hij de leerlingen te bieden heeft.
Mijn naam is Mark Rijken. Ik ben 48 jaar en in 2016 kwam
ik in Daalhof wonen, bij Mosae zorggroep. Daar heb ik
kennis gemaakt met het WijkLeerbedrijf. Voor mij was dat
zeer positief.

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Mannenkoor
Wieker Eindrach organiseert het koor een afwisselend
jubileumconcert in het Atrium te Daalhof op zaterdag 16
November aanstaande.
Muzikale medewerking wordt verleend door: Vocal Group
Difference, Harmonie KDO, Martin Hurkens en Mannenkoor
Wieker Eindrach. Spreekstalmeester is Jan Janssen. Het
concert begint om 19.00 uur en er is gratis toegang. De zaal
is open vanaf 18.15 uur.

Het WijkLeerbedrijf is heel belangrijk voor mij. Ik ben rolstoel- of rollatorafhankelijk. Ik heb suikerziekte, onderga 4
keer per week dialyse en kan nu niet lopen omdat ik iets
aan mijn voet mankeer, een zogenaamde charcotvoet. Dit
is een ontsteking in de botten van de voet. Een aandoening
die nagenoeg alleen bij suikerziekte voorkomt door een klein
ongelukje zoals stoten of zwikken.

Heeft U interesse in ons koor, vraag dan ter plaatse naar
onze secretaris dhr. Gilissen of bel: 043-3619536 of mail
naar: gilissen.jos@gmail.com .
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Mijn vader en zijn moeder hebben eens kolendampvergiftiging gehad, waarvan ze gelukkig nog net op tijd werden
gered door een langskomend familielid. Ze werden meteen
weg gebracht naar een plaatselijk ziekenhuis…..sindsdien
heeft mijn vader altijd alles goed in de gaten gehouden
met allerlei dampen, de kolenkachel werd later vervangen
door een petroleum kachel. Ook daar waren nadelen aan
verbonden, de stank vond ik persoonlijk het ergste en ook
hoe je dat ding moest aankrijgen….erg lastig en als je pech
had vloog de vlam langs je armen door bij het aangaan.

TOENTERTIJD
HET WEER SLAAT OM
Het is weer even wennen aan het veranderen van het weer,
we zijn zo die zon en de heerlijke temperaturen gewend; de
dunne zomerkleding kan weer in de aparte kast of in dozen
op de zolder. De winterkleren worden weer langzaam uitgepakt, eerst nog iets voor de overgang aantrekken gelet
op het weer en niet gelijk van die dikke truien en jassen.
“We zijn tenslotte toch niet van suiker”, zei mijn oma altijd….
die was alweer volop aan het breien geslagen om winterhemdjes en sokken te breien en ze maakte zelfs vroeger
gebreide onderbroeken van jaeger garen. Gelukkig niet meer
van deze tijd maar ik kan je wel vertellen dat dat heerlijk
warm was, ook gebreide lange kousen….soms zie je ze
nog in oude filmpjes, vooral nu de oorlog 75 jaar voorbij is
trekken deze beelden aan ons voorbij. Vooral arbeiders in
de scheepvaart, het boerenleven en de buitenwerkers hadden baat bij het gebreide ondergoed, ik weet nog dat opa en
mijn vader van die lange onderbroeken hebben gedragen….
heerlijk toch?

Ik begon duidelijk het verschil te onderscheiden van een
schip en een huis, de een heeft voordelen en de ander
nadelen, zo is het met alles en dat is nu nog…..toch blijft
het water en de scheepvaart trekken. Heel fijn was het ook
weer om bij opa en oma te zijn, alles was dan weer in zijn
oude staat en in het gareel. Als kind maar ook als volwassene heb je vaste structuur nodig om op de rails te blijven,
ontsporen is niet zo prettig, voor niemand niet. Ik heb een
mooie structuur gehad in mijn leven en een hele fijne tijd met
veel herinneringen die langzaam weer boven beginnen te
drijven. Ik ga ze opschrijven om ze te bewaren voor diegene
die dat leuk vindt om te lezen. Een fijne herfsttijd en geniet
van elk moment met de prachtige kleuren.

Tegenwoordig zijn we wat verwend en wapenen we ons
niet meer zo op die ouderwetse manier. Oma was ook erg
druk bezig met andere dingen te breien en te naaien want
er kwamen feestdagen aan en voor ieder kleinkind wilde
ze iets gemaakt hebben. Van poppenkleertjes tot sjaals en
mutsen met bijpassend wanten. Niks zo fijn als wanten, want
dan bleven je handen het allerbeste warm.

Springtime

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

Ik kan er niks aan doen maar het is even wennen met de
weersomslag maar elk seizoen heeft zijn charmes. De lampen gaan wat vroeger aan, kaarsjes worden weer op tafel
gezet en de kachel of de open haard wordt weer aangedaan.
Het kunnen knusse avonden zijn die best gezellig zijn,
potje kaarten of een ander spelletje en een goed boek is
ook niet te ontberen. Laat de tv maar eens uit en maak er
een ouderwetse, gezellige avond van. Wij hadden vroeger
aan boord geen elektriciteit, wel een gasfles waarbij via een
gasslangetje de gaslamp werd bediend en aangestoken; het
was een teer gaskapje dat heel voorzichtig aangestoken
moest worden. Het was geen fel licht maar net genoeg om
wat te lezen, ook werd er gekookt op gas en de kachel werd
gestookt met kolen. Achteraf toch allemaal wel wat gevaarlijk
met al die dampen.
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DIE WIL IK!
Sinterklaas: het is zo’n leuke en gezellige tijd waarin alle
kinderen betoverd worden door de vele reclames op tv
en de ‘grote speelgoedboeken’ van de speelgoedwinkels.
Sommige kinderen willen alles (lees: ALLES) hebben dat
ze zien voorbijkomen en beginnen al in september met het
maken van hun verlanglijstje. Voor ouders is dit vaak een
stressvolle tijd, want hoe leer je je kind dat Sinterklaas niet
alles van het verlanglijstje zal en kan geven?
Probeer er samen een moment van te maken: leg de
boekjes op tafel en bespreek wat je kind graag wil hebben.
Bedenk hierbij dat de keuze voor bepaald speelgoed een
momentopname is: het ene moment wil je kind graag lego
en het andere moment een spel. Laat het uitknippen waar
het ook echt mee zal spelen en veel plezier aan zal hebben.
Begeleid je kind hierbij, want jij kent je kind het beste. Structuur is in deze periode erg belangrijk. Daar heeft je kind het
meeste aan en zo verdrinkt het niet in de spreekwoordelijke
vijver van speelgoed. Bied grenzen door je kind bijvoorbeeld
maximaal 5 cadeaus uit de folders te laten kiezen, of door
aan te geven (bij de wat oudere kids) dat Sinterklaas een
budget heeft van 75 euro.
Als je kind zijn/haar keuzes heeft gemaakt en het verlanglijstje is een feit, hang het lijstje dan op een zichtbare plek
op zodat Sinterklaas en zijn Pieten het kunnen zien. Gooi de
speelgoedfolders vervolgens weg, zodat je kind niet opnieuw
in de verleiding komt. En dan begint het spannende wachten:
zou de Goedheiligman de cadeaus ook echt gaan kopen?
Fijne Sinterklaas.

WIJK - INFO

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

PLASTIC (ZWERF)AFVAL

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

Beste lezer,
Plastic afval is momenteel een van de grootste problemen
ter wereld. Miljoenen tonnen verdwijnen wereldwijd op
vuilnisbelten, zonder enige actie daarna. Of ze verdwijnen
rechtstreeks in de natuur of in onze oceanen.
We kennen allemaal wel de filmpjes van kadavers van
zeevogels die worden ontleed, waaruit blijkt dat de beesten
vol zitten met plastic items in hun maag- en darmkanaal.
De beesten verhongeren, stikken, worden zwaar verwond
door onze luxe: plastic.
Het zeeleven is vergeven van plastic. Voor de kust van Bali
bijvoorbeeld zwem je tussen de lappen plastic in zee. In
plaats van te genieten van de prachtige onderwaterwereld,
trekken er lappen plastic langs je heen. In de Grote Oceaan
drijft een plastic soep met een oppervlakte van drie keer de
grootte van Frankrijk.
Ook wij mensen lopen risico. Plastic breekt af tot steeds kleinere deeltjes, zelfs tot nanodeeltjes die je met het blote oog
niet meer kunt zien, maar die er wel nog steeds zijn. Deze
nanodeeltjes worden opgegeten door vissen en de vissen
maken weer deel uit van de voedselketen en dus van ons
voedingspatroon. Met andere woorden: ook wij eten plastic
en kunnen daar goed ziek van worden.
Gelukkig wordt er door een groep mensen op deze aarde
aandacht besteed aan deze problematiek. In Thailand werken wetenschappers al ca 15 jaar aan een mogelijkheid om
uit het (zwerf)afval plastic weer brandstof te winnen. Eind
februari 2019 is de eerste fabrieksunit op commerciële basis
in gebruik genomen en de eerste commerciële brandstof
geproduceerd. Op dit moment is er ook al een tweede unit in
gebruik genomen. Hoe een en ander werkt, wordt in een filmpje uitgelegd. (www.youtube.com/watch?v=-o11KCoMGiA).
Dat dit ons ook persoonlijk iets kan opleveren is mooi. Hoe
een en ander in zijn werk gaat, wordt uitgelegd tijdens informatiebijeenkomsten. Deze uitleg is bestemd voor iedereen
vanaf 18 jaar.
Zondag 10 november a.s. komen Anneke Bleeker (van
Project7-blad en de Gezond Verstand Lezingen) en Niels
Sneijders (beiden actief betrokken bij dit concept) naar
Maastricht - Daalhof om uitleg te geven over deze oplossing
voor dit plastic (zwerf)afvalprobleem.
Wanneer: zondag 10 november a.s.
Waar: in de ‘huiskamer van Daalhof’, achter (of aan de zijkant) van ‘t Atrium, bij het hek met de breisels en de banner
‘Huiskamer van Daalhof’, aan/langs het voetpad en trap naar
de Romeinse baan.
Aanvang: 14.00 uur, welkom vanaf 13.30 uur.
Entree: gratis.
Aanmelden: verplicht i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen
via gvl.maastrichtwest@gmail.com of 06-81894531.
Voel je welkom, Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west
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Gezondheidscontrole
Zoals we al eerder schreven is Daalhoeve met ingang van
dit schooljaar praktijklocatie voor het CITAVERDE College,
dat groene opleidingen verzorgt voor het vmbo en mbo. Dagelijks volgt een klas leerlingen dierverzorging en veterinair
onderwijs op de boerderij. Ook u als bezoeker heeft daarvan
profijt. Zo boden op woensdagmiddag 2 oktober leerlingen
van het CITAVERDE een gratis gezondheidscontrole aan
van uw hond, kat, konijn of cavia. Ze controleerden onder
andere het gebit en de oren, ogen en nagels. Na afloop
kregen de baasjes een verslag van de gezondheidstoestand
van hun huisdieren (met eventueel advies) en een goed
gevulde goodie bag.
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Bezoek Huiskamer Amby
Op een zonnige donderdagmiddag brachten 19 deelnemers
van de Huiskamer Koffiepot in Amby onlangs een bezoek
aan Daalhoeve. Genietend van een kop koffie en een stukje
vlaai kregen ze van Henk, een van de beheerders, uitleg
over het reilen en zeilen van de boerderij. De bezoekers uit
Amby waren verrast over de uitgebreide nieuwe opzet en
inrichting van Daalhoeve, en vooral over de ontwikkeling
van kinder- naar zorgboerderij voor 125 vrijwilligers. Ze
waren enthousiast over de diversiteit aan dieren die bij ons
rondlopen, zoals de stokstaartjes en prairiehondjes. Al met
al een zeer geslaagde middag.

Gebitscontrole door leerlingen van CITAVERDE

Sinterklaas
Op zondag 1 december krijgen wij hoog bezoek. Dan komt
Sinterklaas naar Daalhoeve. Hij wordt verwacht om 13.00
uur en blijft tot 14.30 uur. Komen jullie allemaal naar de
boerderij?

KENNISMAKEN: VESNA
Na het vertrek van Raymond heeft Daalhoeve een nieuwe
beheerder van de Koojstal. Half augustus nam Vesna Sic
het stokje over. De in Kroatië geboren Vesna (41) heeft
al een heel leven in de horeca achter de rug, op diverse
plekken in de wereld. Met haar ideeën voor de kaart en
de inrichting wordt het er in de Koojstal nog leuker op.

Boekenbeurs
Volgend voorjaar organiseren wij weer een boekenbeurs. De
opbrengst komt volledig ten goede van de boerderij. Heeft u
boeken, cd’s, dvd’s en/of platen die u kwijt wilt, breng ze dan
naar Noël Frissen, Schippersdreef 29, tel. 06 - 21475094.
Alvast onze hartelijke dank.
5 jaar Social Monday
Met de gezamenlijke eetavond op 14 oktober bestaat onze
activiteit Social Monday inmiddels vijf jaar. De eerste avond
vond namelijk plaats op 27 oktober 2014. Onder de noemer
Social Monday stellen wij eens per maand onze boerderij op
maandagavond ter beschikking voor een gezamenlijke maaltijd voor mensen die zich eenzaam voelen. Deze worden
aangedragen door sociale partners die achter de voordeur
kunnen kijken, zoals Stichting Humanitas, het sociaal team
Daalhof, mantelzorgorganisaties en individuele coaches of
(praktijk)begeleiders. Social Monday wordt georganiseerd
buiten onze reguliere bedrijfsvoering en is daarom afhankelijk van bijdragen van sponsoren. Door bijdragen van de
Rabobank en Jan en Clara Nijssen Stichting zijn de avonden
tot halverwege 2020 gegarandeerd. Voor de periode daarna
zoeken we nieuwe sponsoren.
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Een heel leven in de horeca. Vertel!
‘Ik woon met mijn vriendin en zoon nu twee jaar in Maastricht,
waar ik in een restaurant op het OLV-plein heb gewerkt.
Daarvoor hadden we een hotel en restaurant in Sri Lanka.
Dat liep goed, maar we zijn er min of meer weggepest. Vóór
Sri Lanka had ik een restaurant in Berlijn. Daar heb ik mijn
vriendin ook ontmoet. Teruggaan naar Berlijn vonden we
na Sri Lanka geen optie; het is er te druk geworden. Mijn
vriendin komt oorspronkelijk uit Maastricht en daarom hebben we ons hier gevestigd. Een belangrijke reden was ook
dat we onze zoon op de democratische school Nova Vita
in Heer onderwijs willen laten volgen. Deze onderwijsvorm
bestaat niet in Duitsland.’
Hoe ben je hier op Daalhoeve beland?
‘Mijn vriendin werkt in Brasserie Tapijn. Toen Raymond hier
vertrok, is een collega van haar benaderd of hij op Daalhoeve
wilde komen werken. Dat wilde hij niet, maar hij heeft wel
aangegeven dat dat misschien iets voor mij zou zijn.’

Workshop 'Tuin van de toekomst' EFCF-congres

Nieuw voor ons waren onder meer de mogelijkheid dieren
uit te lenen (de Dier-o-theek in Arnhem) en de sterke rol
die kinderboerderijen kunnen spelen in het vergroenen en
verduurzamen van de stad. Op de slotdag brachten we een
bezoek aan het Biesbosch MuseumEiland, met boottocht
en rondleiding. Daarna namen we een kijkje in het Duurzaamheidscentrum Weizigt. Op spelende wijze leer je hier
als bezoeker kennis maken met duurzame oplossingen,
die energieverspilling tegen gaan. Al met al was het een
inspirerend congres, waar wij als kinderboerderij veel van
geleerd hebben!’

En? Is het dat inderdaad?
‘Zeker, het bevalt me hier heel goed. Het gaat er anders aan
toe dan ik gewend ben. In de horeca staat geld verdienen
altijd centraal. Dat legt veel druk op medewerkers. Hier is
er meer tijd en gaat het er rustiger aan toe. Niet het geld
staat centraal, maar de mensen. Dat brengt een andere
sfeer en die bevalt me goed. Daarbij heb ik genoeg ervaring
opgedaan met het aansturen van mensen.’
Heb je nog plannen voor de Koojstal?
‘Wat ik niet had verwacht, is dat hier een breed publiek komt,
van mensen uit de buurt tot studenten en hippe expats. Dat
wil ik meer laten terugkomen in de kaart, door bijvoorbeeld
ook vegetarische en visgerechten te introduceren. Ook wil ik
meer gebruik maken van zelf geteelde producten en die ook
meer verkopen in de winkel. Meer terug dus naar de basis
van wat hier op Daalhoeve wordt geproduceerd, ook om
mensen een groter bewustzijn over hun eten bij te brengen.

RECEPT VAN DE MAAND
Indiase gepeperde kipcurry (Hyderbadad Zuid-India)
Snijd een kip van 1,2 kg in acht gelijke stukken. Als je dat
lastig vindt, neem je ongeveer 800 gram kipdijvlees. Rasp
twee theelepels knoflook fijn tot een puree en doe dat ook
met gember (eveneens twee theelepels). Leg de kip in
een platte schaal en maak een dressing van de knoflookgemberpuree met 1 theelepel zout, 2 eetlepels citroensap,
1 theelepel kurkuma en 1 theelepel vers gemalen zwarte
peper. Masseer dat in de kipdelen, en laat het marineren.
Het liefst een nacht, maar ongeveer drie uur kan ook.
Snijd 2 grote uien grof en pureer deze in de keukenmachine.
En snijd 2 medium uien in mooie schijfjes.

Verder denk ik aan een andere inrichting van de Koojstal,
zodat bezoekers meer met elkaar in contact kunnen komen.
Genoeg ideeën dus; ik kan nog wel even vooruit hier.’

BEZOEK AAN CONGRES
Van 18 tot en met 22 september bezochten enkele medewerkers van Daalhoeve het jaarlijkse internationale
congres van de Europese federatie van kinderboerderijen (EFCF) in Bunnik. Atina doet verslag.

Verhit 1dl. plantaardige olie en bak de schijfjes ui samen met
2 theelepels zwarte gemalen peper mooi goudbruin. Voeg
dan de uienpuree toe en laat dit mooi goudbruin bakken.
Voeg vervolgens de kipstukken toe met de marinade. Schep
alles op half vuur om en om totdat het vocht is verdampt.
Doe er dan 2 dl. water bij, breng dit aan de kook, draai het
vuur laag en laat de kip ongeveer 20 minuten zachtjes gaar
stoven. Breng op smaak met wat zout of citroensap.

‘Interessant programma op het congres, én nieuwe deelnemers uit Ierland en Tsjechië. Daarnaast waren mensen uit
België, Duitsland, Italië, Nederland en Noorwegen van de
partij. Wat hebben we zoal gedaan? We bezochten om te beginnen het Nederlands Watermuseum in Arnhem, waar ook
een symposium plaatsvond over watermanagement. In de
workshop ‘Tuin van de toekomst’ gingen we ook zelf hiermee
aan de slag. We maakten kennis met de kinderboerderijen
De Korenmaat in Arnhem en Gagelsteede, Koppelsteede
en Steede Hoge Woerd van Utrecht Natuurlijk in Utrecht.

Deze kipcurry is heerlijk met geurige basmati- of pandanrijst,
of gewoon met Indiaas flat bread en een frisse zoetzure
komkommersalade.
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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25 jaar Belhaofke in de wijken Belfort, Daalhof, Hazendans - in de
een al wat langer dan in de ander - Dit jaar tonen we elke maand
een foto van ergens in de wijk, toen... Weet u nog?

IN 25 JAAR

Nieuwbouw aan de zuidzijde van het Hazendansplein, gestart ca. 1997.

KERSTTREFFEN IN DAALHOF

Tenslotte: wilt u deelnemen aan de kerstmarkt om eigen
gemaakte spulletjes ten toon te stellen en/of te verkopen?
Meldt u dan aan bij Lianne Bouwens-Eurlings via lianne.
bouwens@mosaezorggroep.nl of loop gewoon even binnen
bij Mosae Herculeshof.

Op zondag 15 december wordt, zoals elk jaar, weer het
Kersttreffen georganiseerd in Daalhof. Het moment om even
samen stil te staan bij de kerstdagen die gaan komen, te genieten van zang en muziek en elkaar te ontmoeten in de wijk.

Heeft u verder nog vragen of wilt u meer weten? Houdt de
facebookpagina’s in de gaten en 't Belhäöfke. U kunt ook
informatie vragen bij Rosy Teuwen, opbouwwerker Trajekt
via 06-52807580 of rosy.teuwen@trajekt.nl.

De organisatie is in handen van Buurtnetwerk BelfortDaalhof, Huiskamer, Mosae Zorggroep, WijkLeerbedrijf
Daalhof, Jeugdwerk en Opbouwwerk van Trajekt. Voor de
jeugd wordt er een leuke activiteit georganiseerd. Ook is er
muziek! Een aantal koren, waaronder het Toon Hermans
Koor treedt op. Op de kerstmarkt staan kramen met allerlei
zelfgemaakte spullen en nog veel meer. Kom dus en laat u
verrassen met een gezellig samenzijn. Het belooft een leuke
middag te worden en een mooi moment om met elkaar in
de kerstsfeer te komen.

Tot dan, we zien uit naar uw komst!
De organisatoren.

WIJK - INFO

Reserveer daarom nu alvast in uw agenda:
Zondag 15 december van 12.00 tot 16.00 uur, locaties Mosae Herculeshof en Huiskamer Daalhof.
Meer (praktische) info komt in 't Belhäöfke van december en
via de facebookpagina van o.a. het buurtnetwerk BelfortDaalhof.
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Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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Met het schrijven ging ik verder en schreef elf boeken. Nadat
ik een partij oorlogsfoto’s en zéér veel belangrijke brieven
en documenten over de Tweede Wereldoorlog vond, was
ik niet meer te stoppen en schreef ik verder. Het boek over
de Tweede Wereldoorlog: “Codenaam Rubin” is zo goed als
klaar en zal, nadat het is geredigeerd, waarschijnlijk begin
volgend jaar gaan verschijnen. Terug naar het heden, na de
afgelopen drukke bezigheden ben ik zo goed als gestopt
met fotograferen, en draag nu een steentje bij door oude
foto’s te leveren voor ons maandblad ’t Belhäöfke en werk
er sinds een aantal jaren als vrijwilliger.
Dit was een beetje het verhaal achter mijzelf.

ACHTER DE SCHERMEN
HUUB REINDERS
Sinds mei 1964 woon ik in Belfort met mijn vrouw Riny. We
hebben twee dochters, Conny en Daniëlle. Ik werkte bij
DSM in Geleen, had fotografie als hobby en verzamelde alle
oudere foto’s van Maastricht die ik kon krijgen.

Met groetjes aan iedereen.
Huub.

VERENIGINGSNIEUWS
LEZING OVER CÉSAR MANRIQUE

Toen ik gebruik kon maken van de VUT (vervroegde pensionering) bij DSM, stapte ik in het leven als freelance fotograaf.
Ik leverde toen wekelijks een foto aan het weekblad De Ster.
Ik ging verder als fotograaf, maakte bruidsreportages en
werkte voor VVV-Maastricht. Het was in het jaar 2001 toen ik,
in opdracht van VVV-Maastricht, een fotoreportage maakte
van het bezoek van toenmalig prins Willem-Alexander en
prinses Máxima aan Maastricht. Verder fotografeerde ik alles
wat gesloopt werd in de stad, waaronder de stadskantoren,
en volgde ook de bouw van de tunnel. De gemeente vond
het interessant, zo was er een fototentoonstelling “Sloop
stadskantoren” in het stadskantoor in Randwyck in 2003.
Tussendoor was ik begonnen met schrijven en verscheen
wekelijks de rubriek "Jo de Mommer" in weekblad De Ster.
Er waren zoveel reacties op de wekelijkse bulletins dat
de redactie besloot om "Jo de Mommer" in boekvorm uit
te geven. In 2004 werd mijn eerste roman uitgegeven in
een oplage van 1200 exemplaren. Binnen acht maanden
waren die allemaal verkocht! Dit gaf motivatie om verder
te schrijven. “Het leven in de Stokstraat” en het vervolg “In
de Stokstraat geboren,” werden uitgegeven. Ondertussen
volgde, in 2006, de tweede druk van "Jo de Mommer". Toen
een bekende verslaggever in weekblad "De Ster" schreef:
‘Huub Reinders schrijft over een “bruine pater tussen de
hoeren”, trok huishoudster Tineke Dijkman van de overleden pater Castorius, aan de bel. Ik kreeg geen verwijten,
maar ze vroeg me of ik zijn dagboek wilde schrijven, iets
wat hij zelf altijd al had willen doen. Ik werd toen bedolven
met gegevens, foto’s en dia’s. Vervolgens ben ik naar LoilDidam gereisd en daar bezocht ik het graf van de pater en
zijn voormalige huis. Als dank erfde ik zijn privéarchief uit
het Stokstraatkwartier.

Lezing over César Manrique, arquitecto y protector de patrimonio natural, artístico y cultural door Prof. Dr. Francisco
Galante. De kunstzinnige ontwikkeling van César Manrique,
die honderd jaar geleden op Lanzarote werd geboren, heeft
op Lanzarote maar ook internationaal zijn sporen nagelaten.
Zijn artistieke erfenis maar ook zijn boodschap ter behoud
en bescherming van de natuur, architectuur en landschap
zijn het waard om in een tijd waarin duurzaamheid volop in
de aandacht staat opnieuw uit te dragen.
Gegevens:
Datum: woensdag 13 november
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur
Toegang: leden gratis, niet-leden 5 euro
Taal: Spaans
Locatie: ut Förtsje, Ebenistendreef 104, Maastricht
Organisator: Círculo Cervantes

Tel.nr: 06-53219877

Wie zijn wij? De Círculo Cervantes in Maastricht is een vereniging van liefhebbers van de taal, geschiedenis en cultuur
van Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend
in het Nederlands en Spaans. Voor meer informatie: zie
www.circulocervantes.nl

In 2012 werd het boek “Herder laat je schaapjes gaan”
uitgegeven en was er naar aanleiding van het boek een
fototentoonstelling, in stadsbibliotheek Centre Céramique,
die door 14.700 mensen werd bezocht.
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Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

Veldwezeltstraat 24 6215 JC Maastricht

BON APPETIT

WIJK - INFO
WIEKENTSCHOOL

GEBRADEN LAMSKOTELETTEN MET UIENCOMPOTE

Niet lang voor de afgelopen zomervakantie ontving de redactie van ’t Belhäöfke een uitnodiging van de Wiekentschool,
een buitenschoolse activiteit bedoelt als oriëntatie op het
eventueel latere beroepsleven van leerlingen uit de hoogste
groepen van het basisonderwijs. ’t Belhäöfke kaderde in een
project van vier weken over communicatie waarvan wij de
hekkensluiters zouden vormen. De vraag was de kinderen
duidelijk te maken over het hoe en waarom een maandblad,
gedragen door vrijwilligers, tot stand komt. De gekozen methode in de vorm van een praktijkles. De kinderen zouden
onder begeleiding van een afvaardiging van vier redactieleden zelf een bescheiden blad in elkaar zetten met voor en
achterkant en twee middenpagina’s met tekst en foto’s. De
gekozen datums waren zondag 29 september en woensdag
2 oktober. De eerste in een locatie in Wittevrouwenveld en
de laatste in Kindcentrum Dynamiek in Daalhof.

Ingrediënten:(2 pers)
3 rode uien, 100 g boter, 2 el lichtbruine basterdsuiker, 4 el
balsamico azijn, 2 takjes rozemarijn, 2 takjes tijm, 4 lamskoteletten, zout, versgemalen peper, 50 ml rode wijn.
Voorbereiding en bereiding:
Pel de uien en snij ze in dunne ringen. Verhit een beetje boter
in een pan, bak de uien ca 5 min. en voeg 2 el water, de
basterdsuiker en de Balsamicoazijn toe. Laat het uimengsel
op een zeer laag vuur ca 10 min. stoven. Was de rozemarijn
en hak de naaldjes van de rozemarijn fijn. Was de tijm en
pluk de blaadjes.
Meng de kruiden met zout en peper. Besmeer de koteletten
met het kruidenmengsel. Verhit ca 25 gr. roomboter, snij
de rest van de boter in blokjes en leg ze in de koelkast. De
koteletten aan beide kanten in de boter rose bakken. Haal
het vlees uit de pan en dek af met aluminiumfolie. Roer de
wijn door het bakvet en laat deze inkoken. Zeef de saus en
klop de blokjes boter erdoor, zodat deze dikker wordt. Breng
op smaak met zout en peper.
Serveertip: Serveer de koteletten met de saus en de uiencompote. Lekker met verse boontjes en rijst.

Het resulteerde in een spannende interactie tussen de ‘ouwe
rotten’ en de jonge redactieleden die zich vol vuur op de
opdracht smeten om in de schamele tijd van twee uur een
voldragen blad in elkaar te puzzelen.

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Als eerste kregen ze een inleiding over wat ’t Belhäöfke is en
hoe het tot stand komt waarna er een vragenronde volgde
die zoveel opriep dat ze zelfs vroegtijdig moest worden afgebroken omdat anders de tijd voor de eigenlijke taak ontbrak.
De vragen getuigden van inzicht en werkelijke interesse wat
uiteraard deugd doet als je vrijwillig je tijd besteedt aan zoiets
omvangrijks als een maandelijks terugkerend buurtblad.
Daarna werden de kinderen aan het werk gezet. Hen werd
gevraagd een naam te bedenken, een logo te ontwerpen,
teksten te schrijven en foto’s te maken, alles onder leiding
uiteraard, niet alleen van de redactieleden maar ook van
de gewaardeerde medewerkers van de Wiekentschool, een
initiatief van stichting Traject.

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

Het werden enkele leerzame uren en niet alleen voor de
deelnemende kinderen. Hun inzet en enthousiasme waren
verbazend en verheffend om mee te maken, wat eens te
meer aantoont dat werken met kinderen enorm bevrijdend
en leerzaam kan zijn.

zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl

Joachim
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4 KIDS

Sinterklaas gedicht:
Sinterklaas is weer in het land,
weg met alle trammelant.

Sinterklaas doolhof:
Breng jij piet naar het speelgoed?

Hij brengt altijd weer gezelligheid
en natuurlijk een kleine aardigheid.
Pakjesavond voor groot en klein,
voor ieder cadeau en een mooie rijm.
Een jaar lang hebben we er naar uitgekeken,
de pieten zijn er bij met hun rare streken.
Sint wordt altijd vrolijk van blije gezichten
en houdt van leuke en grappige gedichten.
Kijk maar gauw in één van de zakken,
Wie weet zit er ook voor jou cadeau bij om uit te pakken.

Stephanie Debie
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WIJK - INFO

lastige brief? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een
regeling of vergoeding, bij het oplossen van een betalingsachterstand, schuld of bij het invullen van een formulier?

ACTIVITEITEN VAN DE VRIJ TOEGANKELIJKE
DAGBESTEDING MOSAE ZORGGROEP
HERCULESHOF 22 MAASTRICHT

EXTRA ACTIVITEITEN:
Dinsdag, 5 november,12.30 uur: Nodig eens spontaan iemand uit aan onze eettafel in het kader van het tegengaan
van eenzaamheid. De activiteitenbegeleiding heeft de
uitnodiging-kaartjes hiervoor klaarliggen. Op deze manier
kunt u iemand heel erg blij maken. Laten we dit samen voor
en met elkaar doen.

Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot
16.00 uur.
Iedere ochtend kunt u in de Herculeszaal terecht voor koffie,
een praatje en de krant.
Iedere maandag-, en vrijdagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur:
Kienen in de Herculeszaal.

Woensdag, 6 november, 14.00-16.00 uur: Culinair Kienen
in de Herculeszaal
Maandag, 11 november, 9.30-12.00 uur: Kledingverkoop
Marco Hermans in de Herculeszaal

Schaakclub op maandag-, en vrijdagmiddag op afdeling F.
Interesse in schaken? Informeer bij de schaakclub op afdeling F.

Donderdag, 21 november, 14.00-16.00 uur: Victoria sieradenverkoop

In het Hofke kunt u op maandag-, en vrijdagmiddag terecht
voor een gezellig samenzijn georganiseerd door de activiteitenbegeleiding en vrijwilligers.

Woensdag 4 december, 14.00 uur: Gezellige Sinterklaasconference met Fred Wittellings.

Iedere dinsdag, 12.30 uur: Samen Koken, Voor Elkaar.
Voor 4.50 euro p.p. krijgt u een vers gekookt driegangenmenu! Opgeven kan tot en met maandag. Dinsdagmiddag
wordt het menu bekend gemaakt.

U bent van harte welkom.
Loop gerust eens bij ons binnen.

Dinsdag, Herculeszaal, 14.00 uur: Beweeggroep o.l.v. fysiotherapeut Fysio Zuyd (Interesse? Informeer zeker eens
bij hen!).
In de Herculeszaal kunt u ook gewoon terecht voor koffie,
een wijntje, gezelschap, een kaartje leggen of een spelletje.

Cursus Tekenen/Pastel/aquarelpotlood

In gezellig groepsverband onder begeleiding van een
professionele 1e graads kunstenares-docente.
De cursussen vinden plaats in het kunstenaarsatelier
Romeinse Baan te Daalhof. We onderzoeken de beeldelementen zoals verhouding en perspectief bij een scala
aan onderwerpen zoals model, stilleven, landschap,
abstract etc. Start: maandagavond 6 januari 19.30-21.45 u
17 lessen (jan t/m mei).Geschikt voor de beginner en de
(semi-)gevorderde.

Dinsdag, Het Hofke, 14.00- 16.00 uur: Creaclub; handwerken en handarbeid.
Woensdag, vanaf 12.30 tot 14.00 uur: de ene week kunt
u terecht voor een kom soep met brood, de andere week
voor een tosti.
Donderdag, 14.00 -16.00 uur: Muziekcafe en snackverkoop.

SMS of mail voor info : 06-53841785
wilmapustjens@home.nl

Iedere 3e donderdag van de maand kunt u van 11.00-13.00
uur in het Hofke GRATIS terecht bij het inloopspreekuur van
Finzo Limburg. Heeft u een financiele vraag? Ontving u een

 +31 - (0)6 250 65 275
 Romulushof 40
6215EJ Maastricht (Daalhof)

Ralph Cadier

 info@huidcoach-angele.nl

Wij zijn erkend MKB-adviseur

www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering

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

Huidverzorging

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

te krijgen. Bijvoorbeeld door hulp bij de administratie, het
afspreken van een betalingsregeling of het zoeken naar
mogelijkheden voor meer inkomsten en minder uitgaven. Zo
blijft de situatie te overzien en worden betalingsproblemen
niet groter. De hulp kost niets en is helemaal vrijwillig.

VARIA
GELDVRAGEN? GELDZORGEN? PASOPJEGELD.NL

Meer informatie
Het VBV-team gaat een jaar op pad. Dan kijkt de gemeente
wat de ervaringen zijn en wat er beter of anders kan. Meer
informatie staat op www.thuisinmaastricht.nl.

Elke levenssituatie kent zijn eigen geldvragen en soms ook
geldzorgen. Aan de hand van veel voorkomende levenssituaties of ‘life events’ biedt het vernieuwde Pasopjegeld.
nl tips en advies over geld- en budgetzaken. Daarnaast
vindt men er contactinformatie van organisaties die verder
kunnen helpen bij vragen of zorgen over geld. Je staat er
niet alleen voor.

VAN DE REDACTIE

Pasopjegeld.nl is een initiatief van Sociale Zaken Maastricht
Heuvelland. Heeft U vragen, tips of suggesties? Stuur dan
een bericht naar info@pasopjegeld.nl.

NIEUWE REDACTIELEDEN GEZOCHT
Op mobiele telefoon of tablet:
In een paar stappen zet je Pasopjegeld.nl op het beginscherm van uw mobiele telefoon of tablet. Kijk voor meer
informatie op www.pasopjegeld.nl.

’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in de
wijken Belfort, Daalhof en Hazendans - bij de ene wijk wat
langer dan de ander. Wilt u deel uitmaken van dit blad en
zo ook het wijknieuws bekendmaken?
De redactie is toe aan versterking. Wie heeft tijd en vooral
zin om zo nu en dan een stuk(je) te schrijven over een
onderwerp uit de wijk, om te helpen met het coördineren
en beantwoorden van de emails, om lichte administratieve
taken op zich te nemen?
Belangstelling? Stuur een mail naar redactie@belhaofke.nl
en dan nemen wij contact met u op.

OP PAD IN DE STAD: HET VBV-TEAM
Soms is het lastig om alle rekeningen te betalen. Een betalingsachterstand kan oplopen tot een schuld. De gemeente
wil geldproblemen bij inwoners voorkomen. Daarom is er het
VBV-team: team Vroegsignalering Betalingsachterstanden
Vaste lasten. Vaste lasten zijn kosten die elke maand terugkomen voor bijvoorbeeld huur, energie, zorgverzekering of
watermaatschappij.
De professionele hulpverleners van het VBV-team hebben
ervaring en kennis op het gebied van geldzaken en weten
welke regelingen er zijn. Daarmee kunnen ze inwoners die
dat willen, helpen bij een beginnende betalingsachterstand
van de vaste lasten. De gemeente krijgt de gegevens over de
betalingsachterstanden van het BKR in Tiel. Dat gebeurt via
e en beveiligde en versleutelde verbinding. Uiteraard wordt
er zorgvuldig omgegaan met privacygevoelige informatie.
Gratis en vrijwillig
Wanneer men hiervoor open staat, komt een medewerker
van het VBV-team langs voor een gesprek. Samen wordt
gekeken naar wat nodig is om de geldzaken weer op orde

UITVAARTVERZORGING

van THOR

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

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

Afslanken met de Benexere BodyProgress

OUDE AMBACHTEN

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

DE HOEDENMAKERS

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

Met Prinsjesdag zag ik weer de hoedenparade op tv en dat
bracht me op een idee. Ik zocht in mijn oude telefoonboeken
naar een hoedenfabriek in Maastricht.

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

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

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

Na enig speurwerk vond ik in een telefoonboek uit 1915
Pletzersstraat 18
de naam Dassen hoedenfabriek CV Jodenstraat no 7 te6213 HH Maastricht
lefoonnummer K 4400-4324. Het hoedenatelier lag in de
043 – 3 479 346
Jodenstraat. Het straatje waar de zijingang is van de huidige
06 – 22 388 978
VVV Maastricht.
Natuurlijk zocht ik verder en vond een oude foto die omstreeks 1920 gemaakt moet zijn op de Grote Gracht. De
dames flaneerden toen met hoeden die men wagenwielhoeden noemde.
Maar zo’n aparte hoeden als met Prinsjesdag werden toen
nog niet gedragen, ze waren niet als nu gemaakt van
gere0057088.pdf
1
16-3-2011 14:18:13
cycled materiaal. Ik zag op tv dames met hoeden gemaakt
van een oud marine-uniform en zelfs van een visnet.
In de twintiger jaren werd gebruik gemaakt van kwaliteitsstof.
Het hoofd bedekken of een hoed dragen is eeuwenlang de
gewoonte geweest. Een jong, ongetrouwd meisje kon er nog
mee wegkomen om géén hoed te dragen, maar getrouwde
vrouwen droegen een hoofdbedekking.
Ook mannen droegen hoeden. Een arbeider of een scholier
een pet.
Tot in de jaren ’60 waren hoeden dus heel gewoon, maar
tegenwoordig zie je weinig hoeden meer, al lijken ze de
laatste jaren een beetje terug te komen.
Terug naar de telefoonboeken. Hoedenfabriek P. Dassen CV
stond in het boek uit 1915, maar ook nog in het telefoonboek
Gespecialiseerd in
uit 1963. Twee keer zelfs want op nummer 3 was toen P
huidverbetering &
Dassen Handelsonderneming gevestigd en de firma staat
permanente
make-up
er ook onder Dassen mode IND NV; ze verkochten alles
voor de kledingmarkt.

www.rijschoolbastiaens.nl

Tot slot wil ik bij deze Irene Le Doux bedanken die de redactie mailde en mij aanvullende informatie vertelde over de
buschauffeur in ons wijkblad van afgelopen september. Irene
woonde in die buurt en wist dat de foto van de bus bij de
koepelkerk gemaakt moest zijn vóór 1950, want begin 1950
werd een groot stuk kapel rechts op de foto erbij gebouwd.
Huub.
huub.reinders@home.nl
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Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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