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Luidkeels horen we elke dag wel ergens in de straat een
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EVENEMENTEN
november:
Zondag 18 november:
Zondag
Speeddate voor single ouders in speelparadijs FunVille,
de voormalige ‘Auwe Stiene’-kerk aan de Kesselskade 43,
aanvang 14.30 uur, wel eerst aanmelden. Meer informatie
www.flitsdate.nl.
op pag. 19 of op www.flitsdate.nl.
november:
Woensdag 21
Woensdag
21 &
& 28 november:
Kerstshow bij Tuincentrum Erica van 17.00 tot 21.00 uur.
Meer informatie op pag. 4
december:
Zondag 9 december:
Zondag
Daalhof.
Decembersfeer middag op boerderij Daalhof.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 22/23 december 2012.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 25 november 2012.
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Zaterdag 15
Zaterdag
15 december:
december:
Kerstmarkt door Hobbyclub ‘de Greune’, in de Greune Zaol,
Wolder, van
van 10.30
10.30 - 15.00
15.00 uur.
uur.
Tongerseweg 336, Wolder,
december:
Zondag 23 december:
Zondag
Jamsessie in ‘t Atrium. PA, key’s, drums, gitaar- en basversterkers aanwezig,
aanwezig,eigen
eigeninstrument
instrumentmeenemen,
meenemen,gratis
graversterkers
tis entree.
publiek,
aanvang
18.00
uur.pag.
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publiek,
aanvang
18.00
uur. Zie
pag. 16.
16.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
Drukwerk
Drukwerk
Drukkerij
B.V.
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

2

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

Hyacinten:
Ook dit jaar komen wij langs de deur om hyacinten te verkopen. Tegen het eind van het jaar/begin van het komend jaar
zullen wij bij u aanbellen met de vraag of u interesse heeft in
een hyacint. Met een aankoop steunt u de boerderij en kunt
u zelf genieten van een mooie bloem met een heerlijke geur.
De vergunning is reeds aangevraagd bij de gemeente.

BOERDERIJ
DAALHOEVE
WIJK-INFO
Boerderijwinkel:
Vanaf 1 november is onze boerderijwinkel ook ’s ochtends
geopend. De nieuwe openingstijden zijn nu van dinsdag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00
uur. Op zondag zijn we geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
Hiermee hebben we de openingstijden gelijk getrokken met
die van de boerderij.

Biggetjes:
Er zijn een paar maanden geen biggetjes meer geweest maar rond 20 november zal
Oukje weer bevallen van een toom biggen. Hoeveel het er zullen worden is
ook voor ons een vraag.

Ook ons assortiment is verder uitgebreid. U kunt voor steeds
meer soorten groenten bij ons terecht. Wij hebben hele en
halve kippen van eigen erf, konijn van eigen erf en vanaf eind
november verkopen we ‘stro’ kalfsvlees. Onze kalveren zijn
op een diervriendelijke manier grootgebracht. Ze hebben gewoon gras en hooi mogen eten. Het meeste kalfsvlees dat
verkocht wordt, is afkomstig van rosé kalveren. Dit zijn kalveren die groot worden gebracht op eenzijdige voeding. Zij
krijgen bijvoorbeeld niet onbeperkt hooi of gras te eten. Dit
wordt speciaal gedaan om het vlees zo wit/ rosé mogelijk te
houden. Ons kalfvlees is dan ook minder wit/ rosé dan u
wellicht gewend bent uit de supermarkt, maar zeker eens de
moeite waard te proberen. Speciaal voor de kerst hebben we
ook soepkip van eigen erf.

Decembersfeermiddag:
Zondag 9 december verandert de boerderij weer in de gezelligste tijd van het jaar. Kerstbomen zullen de boerderij versieren.
Ons nieuwe winterterras is geopend en alle
decemberversnaperingen zullen ook niet
ontbreken. De binnenplaats wordt omgebouwd tot een kerstmarkt. Mocht u graag
willen deelnemen aan deze kerstmarkt dan
is dit natuurlijk mogelijk. Er zijn nog wat
plekken beschikbaar.

Winterterras:
Het weer laat het niet meer altijd toe even heerlijk op onze
binnenplaats te zitten en een kopje koffie te drinken met een
stuk boerencake. Voor onze boerderij zijn dit wel heel belangrijke inkomsten. Daarom zijn we ook gaan kijken naar
alternatieven. Momenteel zijn we druk bezig met het verbouwen van het leslokaal beneden. Deze ruimte was eerst niet
geopend voor publiek maar vanaf december kunt u hier terecht voor een hapje en een drankje. Het oude leslokaal wordt
namelijk verbouwd tot een echt binnenterras. U kunt hier
heerlijk zitten.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

Opknappen:
In de vorige editie hebben wij al iets verteld over de opknapbeurt die de boerderij momenteel nog steeds krijgt. Het
achterplein is weer geopend en ligt er als een plaatje bij.
Geen kapot beton meer waar kinderen en volwassenen over
vallen, geen mest meer over het plein en meer ruimte om
onze spullen op een fatsoenlijke manier op te bergen.

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

Het leslokaal boven is geschilderd en voorzien van een nieuw
keukenblok en nieuwe vloerbedekking. Het leslokaal beneden wordt omgebouwd tot een echt winterterras. We zijn
nog in onderhandeling met de gemeente om de toiletten op
de binnenplaats te verbouwen zodat deze door meer mensen maar ook door gehandicapten gebruikt kunnen worden.
De boerderij is door een aantal aanpassingen al een stuk
toegankelijker geworden voor gehandicapten en ouders/verzorgers met kinderwagens.

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

Al deze aanpassingen zijn getroffen om de nieuwe stichting
een eerlijke kans te geven de nodige inkomsten te werven.
Het zal de komende tijd een hele klus worden, maar zowel
het nieuwe bestuur als het personeel en de vele vrijwilligers
gaan er met veel plezier aanstaan om ervoor te zorgen dat u
nog steeds elke week kosteloos onze boerderij kunt bezoeken.

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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De drie prijswinnaars werden door de Samenwerkende Ondernemers Daalhof uitgenodigd op 13 oktober om 11.00 uur
hun gewonnen prijs in ontvangst te nemen. De prijsuitreiking
vond plaats bij Bloemisterij Bloesem waar enkele winkeliers
en bestuursleden van de winkeliersvereniging de winnaars
feliciteerden en hun prijs samen met een mooi boeket bloemen overhandigden.

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
WINNAARS ‘DAG VAN DE KLANT’
Op zaterdag 13 oktober jl. vond in winkelcentrum Daalhof de
prijsuitreiking plaats aan de winnaars van de ‘Dag van de
Klant’. Van 6 tot en met 10 oktober konden alle klanten bij
de deelnemende winkeliers hun kassabon samen met de
loterijkaart inleveren, waarmee men kans maakte op 1 van
de 3 schitterende prijzen.

De eerste prijs werd gewonnen door de heer Vanderbooren,
de tweede prijs door de heer Cremers en de derde prijs door
mevrouw Janssen.
Buiten de door de winkeliers persoonlijk aangeboden presentjes, werd er een Philips 3D-TV, een Apple Ipad en een
prijs van 250,00 euro aan contanten beschikbaar gesteld.

NIEUWE VERKEERSDREMPELS HORATIUSHOF
In de Horatiushof worden nieuwe asfalt verkeersdrempels
aangelegd. De kunststof verkeersdrempels die er lagen waren van slechte kwaliteit en daarom ook al op een aantal
plekken weggehaald. Verschillende bewoners hebben de
gemeente benaderd met de vraag wanneer de drempels terugkomen. De nieuwe asfaltdrempels komen ter hoogte van
de huisnummers Horatiushof 17, 18, 20, 28, 29, 30 en bij de
kruising Horatiushof/Romulushof/Centaurenhof.
Planning: het is de bedoeling de nieuwe drempels vóór 1
januari 2013 aan te leggen. Alleen abnormale weersomstandigheden kan deze planning nadelig beïnvloeden.
Informatie: Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan
kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Jean Wingen, tel. 043-3504551.

DE KERSTSHOW IN ONS TUINCENTRUM ERICA
Na het succes van vorig jaar, worden er weer
twee zeer sfeervolle kerstshows aangeboden op
21 en 28 november tussen 17.00 en 21.00 uur.
Op beide koopavonden wordt een korting van
15% gegeven op alle decoratie artikelen. Klanten worden verwelkomd met een hapje en een drankje.

Alléén volgens afspraak
Alléén
afspraak
Alléén volgens
volgens
afspraak
Maandag
gesloten
Dinsdag
18:00 - 21:00
Maandag
gesloten
Woensdag
09:00
- 13:00
Dinsdag
18:00 - 21:00
DoWoensdag
/ Vrij
09:00
17:00
09:00 --13:00
Zaterdag
09:00
15:00
Do / Vrij
09:00 --17:00
Zaterdag

Kinderboerderij Daalhof is vertegenwoordigd met verschillende
artikelen die zij aanbieden. Rachel’s mode is ook aanwezig
met een leuke stand.
Na afloop is er een leuke attentie voor iedere bezoeker.

09:00 - 15:00

Koninksemstraat 51 • 6215 KA Maastricht • Hazendans 043 - 325 12 06
Koninksemstraat 51 • 6215 KA Maastricht • Hazendans 043 - 325 12 06
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Deze dag stond de eerste speelronde op het programma en
team SIM speelde tegen wijk 22 ( Limmel/Nazareth). Team
SIM won deze wedstrijd met 18-3.

TEAM SIM STELT ZICH VOOR

Hier wil ik de volgende winkels heel erg voor bedanken voor
de sponsoring: Bakkerij Paulissen (de broodjes), Slagerij Paul
Wevers (het beleg), Groenteshop Belfort (fruit) en C1000
Manniën (drinken).
Het zou leuk zijn als nog meer winkels ons willen sponsoren. Het hoeft geen geld te zijn; met iets te eten, snoepen
of drinken zijn wij als team al blij.

Wij zijn team SIM van de Street League Maastricht. Stichting SIM (Sportbevordering en Integratie Jeugd MaastrichtWest) bestaat dit jaar 10 jaar en vroeg aan mij of ik iets voor
hen kon betekenen met betrekking tot sporten met de jeugd.
Ik kwam op een goed idee: Street League Maastricht is vorig
jaar van start gegaan met 4 teams in 2 categorieën. Ons
idee is mee te doen aan de Street League Maastricht. Wij
hebben 10 spelers in ons team en ze worden begeleid door
Lars Limpens en Leroy Borro.

Heeft u nog ideeën ons team te helpen met activiteiten of
kunnen wij komen helpen bij jullie activiteit? Mail dan gerust
naar: Leroy_1991@live.nl, zodat we samen in overleg kunnen komen en heel veel voor de wijk kunnen gaan betekenen
waardoor jeugd de goede kant op gaat in de toekomst. Win(st)
voor je wijk; je moet ergens mee beginnen. Jullie hulp jeugd
op goede pad te krijgen is heel belangrijk.

SELECTIEVE HANDHAVING
Vrijdagmiddag 19 oktober omstreeks 16.00 uur zat ik op een
bankje voor het winkelcentrum Daalhof op
mijn vrouw te wachten. Een jonge vrouw,
duidelijk nog aan de opbouw van haar bestaan, parkeerde haar Ford Ka in een van
de parkeerkommen onder aan de stoeprand
om haastig een boodschap te doen. Ca 10
min. later kwam zij naar buiten en zag tot
haar schrik een bekeuring achter haar
ruitenwisser zitten.

Dit jaar bestaat de Street League uit 8 teams in de categorie
12 t/m 16 jaar. De bedoeling van de Street League is, dat
door middel van voetballen, de jeugd veel activiteiten in de
wijk gaat organiseren (buurtactiviteiten). Hier kun je punten
voor scoren. Het team dat aan het eind van het seizoen de
meeste punten met deze onderdelen heeft gehaald, naar de
landelijke finale gaat.

Tijdens haar winkelbezoek waren twee ijverige handhavers,
die ook maar hun werk doen, zult u zeggen, langs de geparkeerde voertuigen gelopen en zagen dat zij geen parkeerschijf achter de voorruit had geplaatst. Een bekeuring was
het gevolg. Hierna kuierden ze weer in de richting van hun uit
de kluiten gewassen voertuig, de twee scooters en een fietser die bovenlangs over de stoep reden en voetgangers in
gevaar brachten, volledig negerend.

Stichting SIM heeft verschillende wijken: Daalhof, Belfort,
Hazendans en Pottenberg. De bedoeling is dat wij als team
in deze wijken iets gaan betekenen voor iedereen, zowel jong als oud door middel van wandelen met ouderen en voetbaltoernooitjes organiseren voor de jongeren.
19 oktober zijn we van start gegaan met het zoeken naar
sponsors voor ons lunchpakket voor zondag 21 oktober, de
opening van de Street League Maastricht.

Henk Muijtjens

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

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
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Sinds het ontstaan van Butoh eind jaren ’50 in Japan, is
Butoh als danstheatervorm uitgegroeid tot een wereldwijd
beoefende expressie- en kunstvorm.

IN DE KIJKER

De grondleggers Tatsumi Hijikata en Kazuo Ohno, de 1ste
generatie Butohdansers, zijn inmiddels overleden. Hun erfgoed echter hebben zij aan menig danser doorgegeven, zowel in het Oosten als in het Westen.

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.

DANSATLIER INAZUMA

Butoh vindt het belangrijk contact te maken en te houden
met onze innerlijke belevingswereld. Butoh gaat uit van een
holistische mensvisie. Deze eigentijdse opvatting is gebaseerd op de inzichten uit de transpersoonlijke psychologie.
Butoh sluit daarmee aan bij de behoefte van mensen zich
spiritueel te ontwikkelen en zich te verbinden met de innerlijke belevingen van mens zijn. Vorm en inhoud vallen samen: body en mind worden één. Deze visie wil Butoh integraal uitdragen.

In gesprek met Mieke Verhooren, gepassioneerd danseres.
Mieke Verhooren is Butohdanseres en docent/coach creatieve vaardigheden. Na haar studie Pedagogiek volgde zij de
Opleiding voor Dans en Bewegingsexpressie (Labantechnieken) in Amsterdam en specialiseerde zij zich in Butoh.

Foto: Ruud Keijmis

Ook nieuwsgierig geworden en u wilt meer weten over deze
bijzondere vorm van dansen?
Info bij met Mieke Verhooren, tel. 0433256523, 06-28155571 of e-mail: miekever
hooren@home.nl.
Zie ook www.miekeverhooren.nl.

Op dit moment geeft zij lessen en workshops Butoh in haar
eigen Dansatelier Inazuma te Maastricht en verzorgt ze landelijk workshops en masterclasses. Regelmatig treedt zij
op als performer. Mieke is al meer dan 10 jaar bezig Butoh
te ontwikkelen en te promoten.

Schoonheidsstudio Bijoux

In 1986 zag ik een butoh-dansvoorstelling van de Japanse
Butoh dansgroep Ariadone o.l.v. Carlotta Ikeda. Wat ik daar
zag, had ik nog nooit gezien en toch kwam het mij voor als
iets wat ik herkende. Het sprak mij zeer aan in mijn verbeelding en beleving en wist ik vanaf dat moment dat dit was wat
ik verder met dans wilde doen.

!!NOVEMBER EN DECEMBER AKTIE!!
Facial Aroma
(ontspannende gezichtsbehandeling met aromatische
oliën)

Wat me aansprak was: te kunnen dansen vanuit de bezieling en vanuit oorspronkelijke beweging. De voortdurende
zoektocht naar de innerlijke impuls om tot en in beweging te
komen, niet door een technisch, van buiten af opgelegde
vorm, maar experimenterend en improviserend vormgeven van
lichaamstaal. Ik zie dit als een persoonlijk emotioneel en
spiritueel proces waarin tevens de mogelijkheid ligt het zelf
te overstijgen en de energiestroom te verbinden met het totaal van de omgeving. Hierbij gebruik makend van theateren spelelementen waardoor het geheel een creatief en ritueel gebeuren wordt.

+

Hotstone massage rug

Nu € 62,50 i.p.v. € 71,50
voor meer informatie en openingstijden kunt u mij
bellen, e-mailen of kijken op de website

Het dansaanbod is gericht op volwassenen die zowel beweging als beleving als uitgangspunt kiezen. Dit is een wezenlijk onderdeel van Butoh, omdat het de inhoud ontleent aan
het zielenleven van mensen. Deze bezielde bewegingsvorm
is dan ook de meerwaarde van een Butodanser naast de
westerse opvatting over moderne dans, die zich vaak richt
op de abstracte vorm en techniek.

Lanakerweg 6
6218 ND Maastricht
Tel: 0634309488
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www.schoonheidsstudio-bijoux.nl
info@schoonheidsstudio-bijoux.nl
behandeling volgens afspraak
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Kerstaanbieding december: rozen-rozenkwartsbehandeling. Gezichtsverzorging met warme rozenolie en
edelsteenmassage met rozenkwarts. Voor intensieve verzorging en diepe ontspanning. Heerlijk verwen-relaxmoment voor
jezelf. Aanbieding:
nu 64,50
euro. Cosmetique
Papillon,
GRIEKSE
BOEUF
COURGETTE
BOURGUIGNON
TAART
Jolanda v.d. Wolde, Titanenhof 15. Tel. 043-8524765 of 0631161989.
Lunch,
Ingrediënten
voor- voor
of hoofdgerecht,
Boeuf Bourguignon:
4 tot 6 personen
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PRIKBORD
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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.

Uw kleermaker woont kortbij. Dat is gemakkelijk. Voor alle
veranderingen of reparaties aan uw kleding. Ook voor het
maken van nieuwe gordijnen of het veranderen van bestaande
gordijnen bent u welkom. Bel even uw kleermaker: Piet Huinck,
Jupiterhof 15, tel. 043-3432230.
Van mooie dingen word je blij. Koop daarom kunst voor elkaar met de feestdagen. Kijk voor een impressie op
www.keranneke.nl. Email: aprinia@hotmail.com.
Op zoek naar een leuk Sinterklaas- of Kerstcadeau? Geef
een cadeaubon van Natuurgeneeskundige praktijk HOMEOSTASE voor een ontspannende voetmassage of
Reikibehandeling, tel. 06-24405539.
Guashatherapie gezichtsbehandeling. Werkt reinigend,
verzorgend, verstevigend, littekenbehandeling, pigmentstoornissen en huidziekten, vochtophoping. Ook bij o.a.
couperose, hoofdpijnen, verkoudheid, klachten ogen - oren tanden, verbetering doorbloeding en lymfecirculatie én heerlijk ontspannend. Cosmetique Papillon, Jolanda v.d. Wolde,
Titanenhof 15. Tel. 043-8524765 of 06-31161989.

Dak & Homeservice Maastricht
L.Tonigold

Waltwilderstraat 38
6215JR Maastricht
043-851 57 23
06-53 13 10 38
tonigold@home.nl
www.tonigold.eu

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf

Orleansplein 14 - Maastricht
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Kosten
Koper Deal?
Maastricht, Bassin 186a1, (043) 325 52 52
www.hypotheker.nl

Wat kan mediation voor u betekenen?
Oplossing door onafhankelijke, deskundige bemiddeling.
Lost kwesties en conflicten op. Bij een arbeidsconflict, een kwestie Mediation tussen partners,
een zakelijk geschil, of een echtscheiding bijvoorbeeld. Problemen op de werkvloer wellicht, een
verziekte sfeer in een team, of een uit de hand gelopen burenruzie...of ...uw kwestie.

Kernwaarden mediation
Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid van beide partijen en de onafhankelijkheid van de mediator
zijn de sleutels om tot een oplossing te komen:
* Vertrouwelijkheid, waardoor partijen vrijuit kunnen spreken.
* Vrijwilligheid als basis om met elkaar tot een oplossing te komen.
* Onafhankelijkheid van de mediator garandeert zijn/haar onpartijdigheid.

NMI Mediator - Ronald Bastian - info@bastian-mediation.nl +31(0)650122120
9
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VARIA
WIJK-INFO
NOVEMBER

LAUWWARME SPITSKOOLSALADE MET KARWIJZAAD

Onze kalendermaanden zijn overgenomen van de Romeinen
en vernoemd naar oude Goden en Keizers uit de Romeinse
en Germaanse mythologie.

Ingrediënten: ½ spitskool (ca. 1 kilo), 75 g magere spekreepjes, 2 el (witte wijn)azijn, 2 el (olijf)olie, ½ el karwijzaad
(kummel), zout en (versgemalen) peper.

November, de 11e maand van het jaar, was in de Oud-Romeinse kalender de negende (‘novem’) maand. Veel
spannends is er over deze maand niet te vertellen. Niet opgedragen aan een of andere exotische, zinnenprikkelende of
oorlogsbeluste Germaanse, Romeinse of zelfs Griekse god
of godin helaas. Toch lijkt de maand iets eigens en
opmerkelijks te hebben: sinds 2003 is november uitgeroepen als de maand waarin mannen hun snor laten groeien om
die vervolgens te ‘sponsoren’ voor fondsenwerving in de strijd
tegen prostaatkanker. De maand wordt dan ook wel Movember
genoemd, met de M van Moustache.
Door de al maar lager wordende temperatuur, het gure weer
en steeds korter wordende dagen, staat deze maand vanouds voor verval, somberheid en wanhoop. Dit thema komt
bijvoorbeeld terug in het gedicht November van J.C. Bloem
en in de liedjes ‘November’ van Tom Waits en ‘November
Rain’ van Guns N’ Roses. De maand is daarmee de tegenhanger van mei.
Andere namen voor deze maand zijn slachtmaand (vetgemest vee werd in deze maand, voor de winter, geslacht,
gepekeld en winterklaar gemaakt), bloedmaand (waarschijnlijk
door de Germanen zo benoemd vanwege het vele vlees dat
geofferd werd - bloedoffers - als dank voor de verovering van
Engeland in de 5e eeuw) en nevelmaand (vanwege de mist
en nevel die in november veelvuldig voorkomt).

Bereiden: Spitskool schoonmaken, wassen en droogdeppen.
Stronk verwijderen en kool in dunne reepjes snijden. In
koekenpan spekreepjes knapperig uitbakken. Azijn en olie
toevoegen en aan de kook brengen. Kool erdoor roeren en 1
à 2 min. al omscheppend verwarmen tot kool slinkt. Karwijzaad erdoor roeren.

Sterrenbeelden
Schorpioen (24 oktober - 22 november) en Boogschutter (23
november - 21 december).

Gedurende de Kerstmarkt zijn er zelfgemaakte creaties te
koop waaronder kerststukjes en -kransen, guirlandes en
kerststalletjes met beeldjes.

Weerspreuken
Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter
zijn.
November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn.
Zwaait de winter al in november zijn staf, zijn rijk zal rap
vinden zijn graf.
November telt 30 dagen, maar het dubbele aan wind en regenvlagen.

Ook dit jaar zijn er weer vogelvoederkransen en nestkastjes
te koop. Tijdens de markt kunt u genieten van diverse muzikale opluisteringen van onder andere de jeugdharmonie. De
entree is zoals gebruikelijk gratis en de opbrengst is ten
bate van harmonie St. Petrus en Paulus.
Komt u ook een kijkje nemen in de Greune Zaol, Tongerseweg
336 te Wolder?

Op smaak brengen met zout en peper. Laten afkoelen tot
lauwwarm. Lekker bij gegrilde entrecote en gebakken aardappelen.

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS
KERSTMARKT IN DE GREUNE ZAOL
De jaarlijkse Kerstmarkt in Wolder, georganiseerd
door Hobbyclub ‘de Greune’, wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 december in de Greune
Zaol. De markt wordt geopend om 10.30 uur en
duurt tot 15.00 uur.

Altijd moe?
Leer omgaan met uw beperkte energie!
Wanneer u in het dagelijks functioneren wordt gehinderd door
ernstige vermoeidheid, dan kunt u baat hebben bij het volgen van
deze groepscursus.
geheel vrijblijvend
contact op indien u
In de cursus Altijd
wordt
aandacht besteed aan hetNeem
belang
van rust,
moe?
vragen heeft of u wilt aanmelden voor deze
het gebruik van aanpassingen en juiste lichaamshoudingen
en het
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verkrijgen van
een goede balans in uw leven.
energie!
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken
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dat bij meerWanneer
dan 80%
devermoeidheid,
deelnemers
een
gehinderd
door van
ernstige
dan
u baat hebben bij het volgen van deze
verminderingkunt
in
de
vermoeidheid optrad.
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van rust, het
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Op medischebelang
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cursus
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vergoed door
zorgverzekeraar.
vanelke
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bij meer dan 80% van de deelnemers een
Neem geheeldat
vrijblijvend
contact op indien u
vermindering in de vermoeidheid optrad.
vragen heeft of u wilt aanmelden voor deze
Op medische indicatie wordt deze cursus
groepscursus.
vergoed door elke zorgverzekeraar.

Tel: 043-3619880
www.ergotherapiepraktijk.nl
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DAALHOF PAKT AAN !
Maandelijks nieuws over goede ontwikkelingen in Daalhof
Uitgave: Kerngroep Daalhof
Nr. 28, november 2012
Voor reacties: Rieneke.Soumete@maastricht.nl

Niet meer elitair
Wie sportief is, kan uiteraard ook een balletje slaan, want de
driving range is vrij toegankelijk. Wie dan door de sport is
gegrepen, gaat echt aan de slag op de grote golfbaan met
achttien holes of de kleine met negen holes. Voor de grote
baan heb je wel het Golfvaardigheidsbewijs nodig en voor de
kleine baan moet je een aantal golfclinics gevolgd hebben.
Uiteraard moet je dan wel betalen, namelijk een vergoeding
per speelbeurt of een jaarlidmaatschap. Françoise benadrukt
dat dit niet alleen meer is weggelegd voor rijke mensen. ‘Vroeger was golf inderdaad een elitaire sport, maar tegenwoordig
wijken de kosten niet af van die van een sportschool. Daarvoor ben je dan wel de hele tijd in de buitenlucht. Wie de
volledige baan speelt, is 4½ uur onderweg. Heb je minder
tijd, dan kun je je ook beperken tot enkele holes.’

WELKOM OP DE DOUSBERG
Een heerlijke wandeling maken in het groen, met mooie
uitzichten op de omgeving? Gratis een balletje slaan
om te oefenen? Of een lekkere kop koffie drinken met
vlaai? Dat kan allemaal op de Dousberg, bij International Golf Maastricht. De golfbaan is weer springlevend en nodigt iedereen uit de omringende buurten,
inclusief Daalhof, van harte uit van haar faciliteiten
gebruik te maken. En wie denkt dat golfen alleen iets
is voor rijke en oude mensen, heeft het mis. Golfen is
voor iedereen en de golfclub ook, zegt Françoise Lubin
van International Golf Maastricht.

Aanbod voor jongeren
International Golf Maastricht stelt zich graag open voor iedereen in de omringende buurten. ‘Wij willen alle bewoners
bij onze baan betrekken, speciaal de jongeren’, zegt
Françoise. ‘De golfbaan heeft best wel last van baldadige
jongeren die vlaggetjes in brand steken of borden met beschrijvingen van de holes uit de grond trappen. Kattenkwaad
natuurlijk, maar het kost ons veel geld en tijd om alles te
repareren. Ik nodig de jongeren dan ook graag uit om hun
energie op een andere manier te gebruiken, bijvoorbeeld door
hier een balletje te komen slaan.’

Françoise werkt sinds mei 2007 bij de golfbaan en daarvóór
vanaf 1985 bij het hotel op de Dousberg. ‘Het is echt miene
berg’, zegt ze dan ook. En op die berg is veel te doen, zowel
voor sportievelingen als voor mensen die lekker onderuit willen zakken. Zo is er op de Dousberg een rondje met een
verhard wandelpad van 3,6 kilometer lang. ’s Ochtends vroeg
of ’s avonds in de schemering kun je er, als je geluk hebt,
een vos, konijnen of zelfs een das zien rondscharrelen.

Speciaal voor jongeren heeft de golfbaan daarom een interessant aanbod. Zij kunnen bij de baan gratis een aantal
lessen volgen. En misschien is dat de eerste stap op weg
naar betaalde klusjes op de golfbaan. ‘Wij gaan in de toekomst golfdagen organiseren voor bijvoorbeeld bedrijven’,
vertelt Françoise. ‘Op die dagen hebben we caddy’s nodig
die de bezoekers kunnen begeleiden en hen uitleg kunnen
geven over de baan. Die krijgen daar uiteraard voor betaald.
Tegen de jongeren wil ik dan ook zeggen: grijp je kans en
meld je aan. Iedereen is welkom. De deur staat hier altijd
open.’
Zin in een gratis les? Kom langs op het clubhuis (hele dag
open, zeven dagen per week) of mail naar info@international
golfmaastricht.com

DAALHOF WERKT AAN CULTUUR

Wandelen op de Dousberg

De wandeling sluit aan op het onverharde pad dat begint bij
de grote boom in de hoek van Hazendans. Wie de paden
volgt, loopt normalerwijze geen gevaar getroffen te worden
door een golfbal. De wandeling voert ook langs het clubhuis
van International Golf Maastricht, waar iedereen terecht kan
voor koffie met vlaai, een lekker biertje of een hapje eten.
Straks kan dat worden genuttigd vanaf een terras met mooi
uitzicht op de omgeving. De golfbaan krijgt namelijk een nieuw
en mooier clubhuis, dat volgens plan in mei 2013 open gaat.

In de editie van september schreven we over de eerste
ideeën van de werkgroep Cultuurrijk Daalhof. Deze ontwikkelt plannen waarmee ook Daalhof kan meedoen
aan het project Culturele Hoofdstad 2018. De ideeën
zijn goed ontvangen en komen in aanmerking voor een
financiële bijdrage. We vroegen Jaap van Royen, intendant amateurkunsten in Maastricht, waarom hij de
plannen goed vindt.
12
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Eerste vraag is echter wat Jaap precies doet. Een intendant
amateurkunsten, wat is dat? Jaap legt uit: ‘De gemeente
heeft enkele jaren geleden vastgesteld dat cultuur iets is van
de hele stad en van alle inwoners van Maastricht. Daar ligt
de basis van mijn opdracht, waarmee ik in 2009 ben gestart.

Identiteit
Omdat de ideeën van Cultuurrijk Daalhof veelbelovend zijn,
heeft Tout Maastricht toegezegd een financiële bijdrage te
leveren. Hoeveel dat is, moet de praktijk uitwijzen, zegt Jaap
van Royen. ‘De werkgroep gaat de plannen nu concreet invullen, samen met de buurtbewoners. Die spelen een belangrijke rol in het verhaal. Want zoals gezegd is cultuur iets
van heel de stad en dus ook van Daalhof.’
Enkele plannen van de werkgroep staan al vast. De recent
gehouden Griezeltocht stond in het teken van de Romeinse
tijd. Vanaf voorjaar 2013 komen er tentoonstellingen op de
boerderij, onder meer van oud-fotomateriaal van Daalhof.
Verder komen er een vlag van Cultuurrijk Daalhof, een verhalenbundel van inwoners van Daalhof over verleden en heden en speciale fiets- en wandelroutes in de buurt. En als
voorlopig sluitstuk komt eind 2013 een oude sarcofaag naar
de kinderboerderij. Als Maastricht dan eind volgend jaar inderdaad de titel Culturele Hoofdstad 2018 krijgt, worden de
culturele activiteiten daarna verder voortgezet.
Toch nog een laatste vraag aan Jaap van Royen. Waarom is
cultuur zo belangrijk voor een buurt als Daalhof? ‘Omdat het
ons veel vertelt over wie we waren en zijn, en daarmee over
de identiteit van een buurt. En hoe duidelijker de identiteit,
hoe meer mensen zich verbonden voelen met elkaar, de buurt
en de wereld om hen heen.’

Jaap van Royen

Mijn taak is het bevorderen en ondersteunen van de actieve
kunstbeoefening door en cultuureducatie van alle Maastrichtse
kinderen en volwassenen. Ik doe dat ook voor het projectbureau dat nu de voorbereidingen treft om van Maastricht de
Europese Culturele Hoofdstad van 2018 te maken. Ook hiervoor geldt dat heel de stad eraan mee moet kunnen doen.
Dat kan door zelf actief aan cultuur te doen of door ervan te
genieten. Het project Culturele Hoofdstad mag geen elitair
feestje worden. Het moet door alle inwoners van de stad
worden gedragen, beleefd en geleefd.’

KINDERBOERDERIJ GERED!
Vlak voordat deze editie van de middenpagina’s naar de drukker moest, werd bekend dat de kinderboerderij van Daalhof
gered is. Vorig jaar zag het er nog somber uit. De beheerder,
het CNME (Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie), gaf
aan de boerderij in verband met bezuinigingen niet open te
kunnen houden. Hierop nam een nieuwe stichting, bestaande
uit enkele buurtbewoners en vrijwilligers, het initiatief het
beheer over te nemen. Dat is op 5 november eindelijk gebeurd, door ondertekening van het contract dat de overdracht
van de boerderij aan de stichting regelt. Geweldig nieuws
voor de buurt!! We komen er in de volgende editie op terug.

Romeinse Baan
Het meedoen van heel Maastricht aan Culturele Hoofdstad
krijgt vorm in het initiatief Tout Maastricht. Dit heeft vier doelgroepen: basisschoolleerlingen, jongeren, de beoefenaars van
amateurkunsten en volkscultuur (zoals harmonieën) en de
buurten en wijken in Maastricht. ‘Veel mensen realiseren
zich niet dat er in de eigen buurt al ontzettend veel gebeurt
op het gebied van cultuur’, aldus Jaap. ‘Een kermis is ook
cultuur, net als de griezeltocht in Daalhof. Al die lokale initiatieven willen we zichtbaar maken en onderdeel laten zijn van
Maastricht Culturele Hoofdstad.’
Jaap is dan ook blij met de plannen van de werkgroep Cultuurrijk Daalhof. Deze wil, met de kinderboerderij als centrale
plek, activiteiten opzetten aan en rond de Romeinse Baan.
Dit straatje in de buurt volgt het oorspronkelijke tracé van
een Romeinse weg die zo’n tweeduizend jaar geleden werd
aangelegd. ‘Heel mooi dat de werkgroep dit nu als kapstok
wil gebruiken. In de Culturele Hoofdstad willen we onder meer
het verleden en het heden met elkaar verbinden. Dat kan
rond de Romeinse baan. De weg verbindt ook nog eens meerdere plaatsen in de Euregio. Het biedt dus een geweldige
kans om allerlei lokale initiatieven in de plaatsen langs deze
weg aan elkaar te verbinden.’

Gezellige drukte op de kinderboerderij, ook in de toekomst

13

14

Vele handen maken licht werk
De vrijwilligers die afgelopen week weer flink hun handen uit
de mouwen hebben gestoken komen al sinds 2007 maandelijks bij elkaar. Ze werken in verschillende natuurgebieden
van Natuurmonumenten in het heuvelland. De groep groeit
nog ieder jaar. Vrienden en kennissen sluiten zich aan na
het horen van de enthousiaste verhalen van de deelnemers.
Het werken in de buitenlucht zorgt voor voldoening, plezier
en vooral veel gezelligheid. Natuurmonumenten start nu met
een specifieke vrijwilligersgroep op de Sint-Pietersberg. Het
natuurgebied vraagt veel onderhoud en zorg. Een nieuw, klein
groepje vrijwilligers staat al klaar om aan de slag te gaan.
Iedereen die het leuk lijkt aan te sluiten, kan zich melden bij
boswachter Maurice, via m.mouthaan@natuurmonumenten.nl
of telefonisch via: 045-5212522.

PERSBERICHTEN
OPKNAPBEURT VOOR ZANDHOEK
Afgelopen week hebben vrijwilligers van Natuurmonumenten
flink de handen uit de mouwen gestoken bij de Zandhoek op
de Sint-Pietersberg. Deze opknapbeurt zorgt er voor dat ook
volgend jaar daar weer een bloemenzee wordt gevormd vol
met vlinders en vogels.
Klaar voor een nieuw seizoen
De zandhoek ligt bij het Popelmondedal, de plek voor vlinderaars op de Sint-Pietersberg. Dit stukje natuur is heel speciaal doordat in dit zeldzame kalkgrasland o.a. kalketrip,
kleine bevernel, pimpernel, geelhartje en bergsteentijm
groeien. Deze bloemen lokken in het voorjaar en in de vroege
zomer de prachtigste vlinders naar zich toe. Zo fladderen
hier het klaverblauwtje, bruin dikkopje, boswitje en de veldparelmoervlinder rond. De bloemen en vlinders geven de berg
volop kleur tijdens het vlinderseizoen. Door de inzet van wel
twintig vrijwilligers en de boswachters van Natuurmonumenten is de Zandhoek nu winterklaar gemaakt. Bomen en struiken zijn teruggesnoeid zodat ze in het voorjaar weer de ruimte
hebben om te groeien en te bloeien. Natuurmonumenten zorgt
er ook voor dat het kalkgrasland afwisselend is.
Zo zijn er kale plekken waar zandbijtjes hun holen kunnen
graven, plekken met kruiden en plekken met struiken. Het
gebied is op deze manier ook aantrekkelijk voor schaduwminnende soorten. Een bezoek aan de berg is door de afwisseling in het landschap extra aantrekkelijk.

Door samen voor de berg te zorgen blijft de Sint-Pietersberg
behouden en kunnen we van het prachtige landschap blijven
genieten.
WINNEND ZONNEBLOEMLOT
In juni jl. zijn er bij het winkelcentrum Belfort zonnebloemloten verkocht. Op een van de loten, verkocht door Theo van
Mulken, is een klein prijsje gevallen, nl. 15 euro.
Het betreft lotnummer 0003931.
Proficiat! Gelieve de aanwijzingen op uw lot te
volgen. Alle overige kopers, helaas, maar bedankt voor uw meedoen. Onze gasten zijn u
dankbaar.
Paula Bastian

Voor al uw aanpassingen
in en om het huis!!
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Voor professionele reparatie van TV, LCD, AUDIO en VIDEO
apparatuur

Guus Gruisen
Reparatie Techniek

Keukenrenovatie
Nieuwe keukens
Badkamers
Laminaatvloeren
Plankenvloeren
Stukadoorswerkzaamheden
Timmerwerkzaamheden
Spuiten van bestaande keukens en meubels
Compleet advies aan huis

GRATIS ADVIES BIJ U THUIS!

TOP MAAT HOME

Ook voor schotelinstallaties en aankoop van nieuwe apparatuur.

DÉ RENOVATIESPECIALIST VOOR ALLE
WERKZAAMHEDEN IN EN OM HET HUIS!

Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667

Tel. 043- 325 33 05
e-mail: roland@top-maat.nl
www.topmaathome.nl
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Het knipgebeuren is niet alleen het haar knippen maar ook
de verzorging van de wenkbrauwen en bij de mannen ook de
neus- en oorharen. Bij mij kun je ook terecht voor epileren
van wenkbrauwen en kleuringen.

IN WIJK-INFO
DE ETALAGE
KAPSALON DILLO

Dillo is geopend van maandag t/m zaterdag, met of zonder
afspraak. Dus schroom niet, kom gerust binnen en bespreek
wat uw wensen zijn. Ook is mijn zaak rolstoeltoegankelijk.
De koffie staat klaar!

In het pand aan de Aureliushof 117A in Daalhof waar een
kapsalon is gevestigd, heeft kapsalon ’t Krölke plaats gemaakt voor kapsalon Dillo een heren en dames kapper.
Dillo woont alleen over de grens in België. Hij heeft zich hier
gevestigd omdat hij altijd een eigen zaak wilde hebben. Met
zijn ervaring in verschillende kapsalons in België, Turkije,
Duitsland en in Maastricht bij JayDee (Jan Demmers kapsalon bij de Brusselsepoort) heeft hij besloten een eigen bedrijf
te gaan runnen.

Ik hoop nog heel veel klanten tevreden te stellen en mijn vak
als kapper nog jaren lang te kunnen uit oefenen. Mijn gevoel
en bezieling ligt in mijn vak als kapper.
Zin in een look over? Tot ziens bij kapsalon Dillo.

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
JAMSESSIES IN HET ATRIUM
Er zijn al enkele malen jamsessies gehouden in ‘t Atrium.
De volgende sessie is zondag 23 december vanaf 18.00 uur.
PA, drums, gitaarversterkers en basversterker aanwezig. Instrument en drumstokken, eventueel een micro meenemen.
Doe mee en speel bijvoorbeeld blues en sixties, rock, hedendaagse muziek.
Ik heb één jaar bij Jan tot grote tevredenheid gewerkt. Toch
bleef ik de kriebels houden om op eigen benen te staan. Met
enorme steun van Jan is het er toch van gekomen.
Nu is het zover, kan ik mij aan u voorstellen via het wijkblad
’t Belhäöfke. Mijn passie, liefde voor en creativiteit in het
kappersvak kan ik tot uiting brengen door middel van mooie
kapsels, kleuringen, extenstions, opsteken met of zonder
krullen en gelegenheidskaspels zoals voor bruiloften (voor
de bruid-bruidegom en familie). Andere haarwerken zoals
pruiken (haaruitval of door chemo) worden discreet besproken en behandeld. Juist deze zaak leent zich daar perfect
voor. In samenwerking met Jan van JayDee gaan wij in mijn
zaak met de desbetreffende persoon om de tafel zitten. In
alle rust worden de mogelijkheden en de wensen besproken. Elke kapper of kapster heeft zijn specialiteit en die van
mij is dan wel het haarwerk-, pruikenprobleem.

Ook kunt u uw band promoten met het spelen van enkele
nummers. Email dan naar bak1@home.nl. Toegang gratis.

Timmerbedrijf LOVEL
Voor al uw Vakwerk op maat !
Ramen - Deuren - Kozijnen - Dakkapellen - Schuifpuien
in hout en kunststof
compleet met schilderwerk en beglazing
vrijblijvende offerte en persoonlijk advies aan huis
Zeepziedersdreef 5
Sortieweg 62
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043-3474243 (tot 21:00uur)
043-3215937

BELEVENIS VAN SINTERKLAAS

VARIA
WIJK-INFO
TAALMAATJES GEZOCHT
Humanitas zoekt vrijwilligers die als taalmaatje inburgeraars
(of andere buitenlanders) ondersteunen bij het leren van de
Nederlandse taal.
Voel je er wat voor om tijdelijk met een ‘vreemdeling’ op te
trekken en hem of haar wegwijs te maken in onze taal en
omgeving, neem dan contact op met onze coördinator Samenspraak Wil Brandts. Wil is bereikbaar onder nummer
06-23189202. Nadere informatie over Humanitas vindt u op:
www.humanitas.nl.
SINT NICOLAAS BIJ U OP BEZOEK?
Scouting Sint Theresia onderhoudt al ruim 40 jaar contact
met de Goedheiligman en kan derhalve voor u een afspraak
voor een bezoek regelen. Hij komt graag bij
u thuis, op school, op de sportvereniging,
bij uw personeelsvereniging en zeker bij
kinderfeestjes. Ook geeft hij een bijzonder
cachet door zijn aanwezigheid bij uw burgerlijk huwelijk.
Wilt u een gezellige middag of avond met een bezoek van de
Goedheiligman, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van de Sint, Mevr. Occhipinti, tel. 043-3251641.

Op een goede avond zat Sinterklaas, onder het genot van
een Nederlands pilsje, thuis in het grote Sinterklaasboek te
lezen over de kindertjes in Nederland. Plotseling ging de telefoon en de Hoofdpiet nam op. Op gegeven ogenblik zei de
Hoofdpiet tegen mij dat dit telefoontje denkelijk voor mij (Sinterklaas) was. Ik nam de telefoon over en vertelde dat Sinterklaas nu aan de telefoon was. Er was een meisje aan de
telefoon die het telefoonnummer van mij had zien ophangen.
Piet verspreidt dat meestal.
Het meisje vertelde mij hele verhalen aan de telefoon en vertelde ook dat er niemand thuis was en ze nu stiekem belde
om te horen of dit echt het nummer van Sinterklaas was. Nu
ze hoorde dat ik het echt was, vroeg ze of ik niet haar allergrootste wens in vervulling zou kunnen laten gaan. Ik vroeg
haar welke wens dat dan was. Het meisje vertelde dat ze zo
erg veel van dieren hield en dat ze zich vaak zo eenzaam
voelde. Ze dacht aan een poesje waar ze mee kon spelen en
dat ze kon verzorgen. En of ik haar dat niet kon geven, verder hoefde ze niets.
Even liep er een traan uit mijn oog en verdween in mijn baard.
Ik was erg ontroerd door het gesprek met dat lieve kind.
Plotseling zei ze tegen mij: “lieve Sinterklaas, ik moet ophangen want mijn moeder komt net thuis. Mag ik u nog eens
bellen?”
Terwijl ik met tranen van ontroering zei dat dit zeker mocht,
hing ze op. Het lieve kind heeft nooit meer gebeld. Ze zal
zeker haar poesje hebben gekregen van Piet.
Sinterklaas
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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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WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

PERSBERICHTEN

DICHTER BIJ DE HAARD

SPEEDDATE BIJ FUNVILLE

Nu de avonden langer worden, de schaduwen dieper en de
wind nog killer, is het de tijd van rond de openhaard te zitten,
met genot luisterend naar de verhalen van oma en opa, naar
het nieuws van een reiziger, of naar de kunsten van de minstreel of dichter. In Daalhof komen we ook verschillende dichters en schrijvers tegen.

Zondagmiddag 18 november 2012 organiseert speelparadijs
FunVille, in samenwerking met FlitsDate, een speeddate voor
single ouders. Terwijl de kinderen zich vermaken in het overdekte speelparadijs, leren de ouders elkaar beter kennen in
de gezellige brasserie. Ongeveer 20 dames en 20 heren spreken elkaar gedurende 3 minuten en beslissen daarna zelf:
blijft het hierbij of smaakt de ontmoeting naar meer.

Via de Appiushof komen we eerst bij de Horatiushof, net in
dat ongemakkelijk bochtje waar twee bussen niet langs elkaar kunnen en de fietsers even moeten opletten. Dan kan
‘pluk de dag’ wel zo mooi klinken - carpe diem in het Latijns
en van de hand van Horatius - maar het is toch belangrijk in
leven te blijven als we van de dag willen genieten. Horatius
werd een van de grootste dichters van Rome. De Horatiushof
is dan ook de verbindingsweg naar de andere schrijvers hier
in de buurt.
De eerste straat rechts is de Vergiliushof. Hier kunnen we
boven de rest van de buurt uitkijken, verheven op een stenen
wandelpad waar af en toe een auto de stilte even doet verdwijnen. Vergilius, een vriend van Horatius, schreef de Aeneïs,
een geschiedenis van Rome, een heldenverhaal dat even
verheven moest zijn als de Ilias en Odyssee van Homerus.
Als we de Virgiliushof aflopen komen we bij de Pliniushof.
Deze Plinius de Oudere – niet te verwarren met zijn neef en
adoptie zoon, Plinius de Jongere - schreef over het krijgswezen, grammatica, geschiedenis en de natuurwetenschappen. Als militair was hij in Gallia Belgica waar we nu in de
buurt van Tongeren een Pliniusfontein vinden. Plinius stierf
toen hij de uitbarsting van de Vesuvius van dichtbij wilde bestuderen en mensen wilde redden.
Als we richting Horatiushof lopen, komen we eerst de
Tacitushof tegen. Willen we weten wat er in Rome gebeurde
dan zullen we naar Tacitus moeten luisteren. Hij wordt gezien als de grootste geschiedschrijver van Rome. Interessant is ook dat deze geschiedschrijver melding maakt van
de dood van een zekere ‘Chrestus’ onder het bewind van
Pontius Pilatus. De rustige buurt van de Tacitushof nodigt uit
tot het lezen en nadenken over het verleden.
Maar laten we terugkeren naar de Horatiushof, richting
Appiushof, om net voor de wandelbrug de trap naar rechts te
nemen. Zo komen we bij de laatste schrijver, Ovidius. Net
als Horatius en Vergilius was hij een groot dichter van de
tijd. Zijn ‘Metamorphosen’ werd door Vondel vertaald. En zo
hebben we nu meer dan genoeg stof tot denken voor de lange
avonden.
Scott Raab
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FunVille is gevestigd in de voormalige ‘Auwe Stiene’-kerk
aan de Kesselskade 43. Aanvang is om 14.30 uur. Inschrijven kan via www.flitsdate.nl en deelname kost 31 euro. Een
welkomstdrankje en hapjes tussendoor zijn hierbij inbegrepen. De entree voor kinderen bedraagt 6,75 euro per kind. Er
is toezicht van professionele begeleiders.
Grote behoefte
Van alle huishoudens met thuiswonende kinderen is bijna
één op de vijf een eenoudergezin. Veel jonge single ouders
worstelen met hun tijd. Naast werk, huishouden, crèche,
school, vrienden, familiebezoekjes en sporten schiet de
zoektocht naar een nieuwe relatie, of gewoon het ontmoeten
van nieuwe mensen, er vaak bij in.
De behoefte hieraan is er zeker, maar volgens Melanie
Frederiks, Marketing & Communicatie Manager van FunVille,
ervaart de doelgroep dat het hebben van kinderen een obstakel kan zijn wanneer het om daten gaat. Op datingsites gaat
bijvoorbeeld veel tijd verloren aan het uitzoeken of een potentiële partner ‘geen bezwaar’ heeft tegen kinderen, ze zelf
heeft of nog wenst.
Bijzondere match
Melanie nam vervolgens het initiatief voor het speeddaten
voor single ouders: een efficiënte en aangename oplossing
om daten met een dagje uit met de kinderen te combineren.
Zo ontstaan er niet alleen matches tussen de kinderen maar
ontstaan er ook bijzondere ontmoetingen tussen de ouders.
Indien een ouder zijn of haar kind nog wat te jong vind om
mee te spelen, is er ook een oppasservice beschikbaar.
FlitsDate is sinds 2003 marktleider op het gebied van
speeddating voor singles en zakelijke doeleinden. FunVille
is een overdekte speeltuin voor kinderen van 0 tot 12 jaar en
hun ouders, gevestigd in een oude kerk in hartje Maastricht.

KAASBOER DAALHOF
DE HEERLIJKSTE KAAS, VERS BELEGDE BROODJES EN VLEESWAREN ZIJN BIJ ONS VERKRIJGBAAR!

WEYDELAND IS EEN NOORD-HOLLANDSE
AMBACHTELIJKE KAAS GEMAAKT VAN DE BESTE
INGREDIËNTEN. DE KAAS IS LEKKER ROMIG EN
HEEFT EEN UITZONDERLIJK FIJNE SMAAK. IN EEN
EERLIJK EN DUURZAAM PROCES WORDT WEY
DELAND BEREID EN GERIJPT ZODAT U HET BESTE
VAN DE NATUUR KUNT PROEVEN!

nu ook
vers belegde
broodjes

BEZOEK ONZE WINKEL HERCULESHOF 27 | MAASTRICHT

Atrium nieuws
The Creedence Revival Band
Plays CCR, John Fogerty, Blue Ridge Rangers
Special Guest
André Houtappels -Steel guitar, Nils de Caster- Fiddle
Support act: Booty and the Beats
Op 29 december 2012
Zaal open 20 uur
Voorverkoop € 12,50 kassa € 15,00
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WIJK-INFO
DIT BEN IK

Zondag 23 december
Koopzondag
In Winkelcentrum Daalhof

DEMI CILISSEN
Hallo. Mijn naam is Demi Cilissen en ik ben 12 jaar. Ik woon
in de Granietstraat op Pottenberg. Ik zit op de John F
Kennedyschool in groep 8 bij juf Jennifer en ik ben
verkeersbrigadier. Dit doe ik om de week op maandag.

Op zondag 23 december aanstaande kunt u voor al uw
kerstboodschappen terecht bij de volgende winkeliers:
Bakkerij Paulissen
Etos Donselaar
Keurslagerij Paul Wevers
Cigo Ezzebleef
Rachel’s Mode
Zeeman
Bloemisterij Bloesem
De Kaasboer
Kruidvat
Mijn hobby’s zijn paardrijden en de carnavalsvereniging de
Nachuilkes. Op woensdag en soms op vrijdag ga ik naar
manege ’t Vroendael. Daar krijg ik één keer per week les en
daar help ik mee de paarden verzorgen. Het is er altijd erg
gezellig.

De winkeliers zijn geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

In de carnavalstijd ben ik altijd bezig met de Nachuilkes. Ik
ben eerst in de raad van 11 gegaan en in 2009 ben ik uitgeroepen als prinses. Nu ben ik leidster van de Nachuilkes en
dat vind ik ook heel erg leuk.
Als ik uit school kom, ga ik vaak mijn vader helpen met
klusjes bij vv Daalhof. Hij is er terreinknecht. Ik help dan
bijvoorbeeld met het oppompen van de ballen en dan deze
klaarleggen voor de teams die moeten trainen, enz.
Dit was het wat ik over mezelf wilde vertellen.

Groetjes, Demi

WONING VERKOPEN?
TIJDELIJKE ACTIE BIJ DE
GOEDKOOPSTE MAKELAAR VAN NEDERLAND:

BIJ GÉÉN VERKOOP, GÉÉN KOSTEN,
OOK GÉÉN RECLAMEKOSTEN!!!
COMPLETE DIENSTVERLENING INCLUSIEF BEZICHTIGINGEN,
BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

SCHARNERWEG 89 A, MAASTRICHT, TELEFOON (043) 362 66 8O
WWW.WITTEWONINGMAKELAARS.NL
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TELEFOONNUMMERS TRAJEKT GEWIJZIGD

PERSBERICHTEN
ONTMOETING EN ONTSPANNING BIJ DE CIRKEL
MAASTRICHT
Een groep gemotiveerde mensen organiseert begin 2013 een
aantal activiteiten voor zowel jongeren met als zonder psychische problemen. Dit nieuwe initiatief vindt plaats onder
de naam Cirkel Maastricht.
De Cirkel wil jonge mensen - met en zonder psychiatrische
achtergrond - de mogelijkheid bieden elkaar in een ontspannen en prettige sfeer te ontmoeten. Op deze wijze wil de
Cirkel de samenleving toegankelijker maken voor deze groep.
Naast thematische bijeenkomsten staan ook ontmoeting en
ontspanning op het programma. Bovendien is het mogelijk
deel te nemen aan creatieve activiteiten.
Het voornemen is de Cirkel om de twee weken bij elkaar te
laten komen. De activiteiten van de Cirkel vinden plaats in
Maastricht. De locatie is nog niet duidelijk. Dus: bent u tussen de 18 en 35 jaar oud en vindt u het leuk nieuwe mensen
te ontmoeten? Lijkt u dit een initiatief waar u graag aan deelneemt, dan bent u van harte welkom. Vooralsnog zullen de
kosten beperkt zijn.
Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw Chantal Weltens, cdebontridder@hotmail.com, of tel.
06-22566093. De Cirkel is een initiatief van een aantal bewoners uit Maastricht. Het wordt ondersteund door Trajekt, de
universiteit van Maastricht en het Skan-fonds.

Schoonheidssalon Parels
www.parels-uiterlijkeverzorging.nl

Let op! De volgende telefoonnummers van Trajekt zijn gewijzigd: Trajekt algemeen is nu 043-7630000. Trajekt Trefcentrum Wittevrouwenveld is nu 043-7630010. Het telefoonnummer voor Trajekt Maastricht Zuid is nu 043-7630020, terwijl Trajekt Centre Manjefiek Malberg nu 043-7630030 is.
Tenslotte is Trajekt Buurtcentrum Mariaberg nu 043-7630040.
Elke wijk begint met hetzelfde nummer, namelijk 043-763
00. Daarna vervolgd het nummer in een meervoud van tien:
00, 10, 20, 30 en 40.
OP ZOEK NAAR EEN HANDGEMAAKTE HANDTAS?
Brigitte Ramaekers, 32 jaar en werkzaam in de zorg, woont
in Daalhof. Van de thuisverpleging naar de ambulancedienst
en weer terug naar de extramurale zorg, hield ze altijd een
passie voor tassen en accessoires. Vanuit die passie is ze
nu vorig jaar begonnen met een nieuw Nederlands tassenlabel ‘by BoeBoe’. “De naam ‘by BoeBoe’ komt voort uit het
feit dat ik als kind helemaal weg was van koeien en ik altijd
de hele dag BoeBoe riep als ik een koe gezien had. Van
mijn ouders kreeg ik toen de koosnaam BoeBoetje. Mij leek
dit dus wel een leuke naam voor het label”, volgens Brigitte.
Op www.byBoeBoe.com vind men een uitgebreide collectie
limited-edition designer handtassen van dit nieuwe Nederlandse label. De aantrekkelijk geprijsde handtassen, schoudertassen en clutches kunt u snel en makkelijk bestellen in
de webshop.
De exclusiviteit van de handgemaakte handtassen zit ‘m niet
in het prijskaartje, maar in de aard en kwaliteit van de gebruikte materialen en hun uniciteit. Alle tassen uit de collectie zijn gemaakt van het beste en zachtste leder en verschijnen in sterk gelimiteerde oplagen, waardoor hun exclusiviteit is gewaarborgd.

Schoonheidsspecialiste
KOC gediplomeerd
aangesloten bij de ANBOS

Naast een ruim assortiment eigentijdse handtassen vind men
in de webshop ook een aantal bijpassende accessoires, net
als de tassen stuk voor stuk handgemaakt van kwaliteitsleder. Denk aan luxe riemen, portemonnees en iPhone-hoesjes. Maak een outfit compleet met een aanvullende accessoire.

Neptunushof 77
6215 XW Maastricht
06-38532876

Koopt u een tas van ‘by BoeBoe’? Dan dragen zij een percentage van de opbrengst af aan Stichting Ard el Amal, een
ontwikkelingsproject voor verstandelijk gehandicapten.

Romy Tonigold
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VARIA
WIJK-INFO

We hebben weer Heerlijke Wilgerechten
zoals Hazenbout, Wild Zwijn en Hertenbiefstuk
per gerecht 18,75

UITVAARTPOLIS BELASTBAAR?
Regelmatig vallen ze op de deurmat: folders voor uitvaartpolissen. U wilt waarschijnlijk niet weten wie allemaal momenteel ‘dubbel verzekerd’ is voor dit soort zaken. Kijk alleen eens naar uw eigen situatie.... Het komt (jammer genoeg) regelmatig voor dat dergelijke verzekeringen bij verschillende partijen zijn afgesloten. Door de bomen ziet men
het bos niet meer. Het lijkt erop dat menigeen als een moderne ‘Toetanchamon’ wordt begraven: over verzekerd.
Zo tegen het jaareinde is het altijd goed de lopende polissen
eens tegen het licht te houden. Ook om te bezien wat de
fiscale impact is van een dergelijke verzekering. Een uitvaartpolis geeft recht op een begrafenis of crematie in natura.
Dan is het de vraag: is dit een belastbaar inkomen voor box
3? Heeft u daar wel eens serieus bij stil gestaan? En wat is
de eventuele impact op mijn huurtoeslag? Ook niet iets waar
u dagelijks bij stil staat, vermoed ik. Helemaal niet erg. Lees
gerust mijn wekelijkse columns op (in de regel) iedere
maandagochtend en donderdagochtend en u bent weer op
hoofdlijnen fiscaal bijgepraat over een thema. Deze keer dus
over de ‘uitvaartpolis’.

kijk ook eens op:
www.eetcafe1900.nl
- dinsdag t/m zondag
vanaf 17.00 uur geopend -

043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

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

De uitvaartpolis is in eerste aanleg vrijgesteld van heffing in
box 3, althans, zolang de waarde van deze polis onder 6.744
euro (wet 2012) ligt.

www.tweewielerserviceverhulst.nl

Bij de maatschappij die u de uitvaartpolis aan de hand heeft
gedaan, kunt u deze waarde opvragen. Sinds de aangifte
inkomstenbelasting 2011 geldt de waarde van de polis op 1
januari, als peildatum.
Wat nu als de totale waarde van uw uitvaartpolis(sen) boven
het bedrag van 6.744 euro uit komt? Dan moet de waarde
geheel in box 3 worden aangegeven. Met als gevolg dat eventueel belasting betaald moet worden in box 3.
En nu komt het vileine addertje onder het gras vandaan, ...
als u eenmaal in box 3 belasting moet betalen, komt ook
meteen uw recht op huurtoeslag onder druk te staan. Zeg
niet, dat ik u niet (op tijd) gewaarschuwd heb.
mr. Ivo F.M. van der Zee, (www.vanderzeebelastingadviespraktijk.nl)

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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